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INTRODUÇÃO

"Eles enganam o meu povo dizendo que tudo

vai bem quando nada vai bem. Pretendem esconder

as rachaduras na parede com uma mão de cal ...".

(EZEQUIEL, 13:10)

Aparentemente não existe nada mais fácil do que concluir.

não existe nada melhor do que chegar, mas para se chegar a esta

problematizar e polemizar para concluir, é necessário andar para

poder chegar. É esta a nossa disposição.

Estamos colocando-nos diante de um trabalho que envolve

de conteúdo e significação religioso, são eles“movimentos” as

Comunidades Eclesiais de Base - CEB’s e a Renovação Carismática

dois tiposirão deCatólica ElesRCC. comaparecer

de um lado eles são momentos históricos darepresentatividade;

evolução de uma

conjunturas do tempo tenta contornar e se acomodar às novas

serão também representativos de uma postura dessa mesma Igreja,

postura menos condicionada, mais entranhada.

que, ao serem vistos dentro de um contextoesses

histórico e social (e também político e cultural), vão-nos oferecer um

entorno profundamente complexo, tambémmas

"facilidade" e para se estar no melhor da caminhada, é necessário

"movimentos"

situações criadas pela história. De outro lado, esses "movimentos"

Conjuntura e instituição irão dar colorido e sabor religioso a

Igreja, a católica, que, condicionada pelas

muito rico e
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extremamente interessante. Essa complexidade toda, muito mais dos

seus entornos do que dos "movimentos" em si, nos levaram a delimitar

os seus contextos, o contexto histórico e o contexto geográfico. No

primeiro, vamos fixar-nos nos anos de 1967 a 1988; no segundo

contexto vamos situarmos na Igreja particular da arquidiocese de

Ribeirão Preto - S.P., nesta encontraremos nossos personagens, os

atores, seus dois bispos, vivendo cada um seu tempo (Dom Bernardo

preocupações de abertura

dasegundo deixandoVaticano II; marcaao

dos tempos de João Paulo II. Enquandradas na

primeira tendência, as CEB’s, e, como figurantes<01) da segunda, a

RCC.

Constituindo-se num fenômeno nascido do povo, as CEB’s

desempenharam importante papel pastoral com uma forte presença

movimento da RCC representará a volta a um conteúdo espiritual

predominante onde a religiosidde se aprofunda para dentro dos

indivíduos, com manifestações de maior "festividade" e de menor

ausênciaNa total de

questionamento e vivendo uma vida própria, eles se despreocupam

"restauração

conservadora"

(01) "Atores” e "figurantes", termos e conceitos extremamente significativos que Márcic ' 
Moreira Alves utiliza em seu trabalho: A Igreja e a Política no Brasil. São Paulo- Ed Brasiliense 
1979, p.75e 105.

e do

primeiro carregando asa sua

“aggionamento" do Concílio

José Bueno Miele, 1967-1981; Dom Romeu Alberti 1982-1988) e

um conteúdo político questionador. Do seu

marca. O

preocupação com os entornos sociais.

deixando cada um

lado, osocial e
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até da própria instituição:

diz, pelo carisma e não pela hierarquia".(°2>

Essa proposta de redução e delimitação de contextos não

vai conseguir nos encerrar nos seus parcos limites; nem o curto tempo

histórico, nem a pequena geografia e nem sequer a visão reduzida

dos dois “movimentos" sócio-histórico-religiosos, permitirão que nós

análise totaldesenvolverconsigamos comque,semuma

permanência, tenhamos que referir-nos a significantes muitos mais

campo religioso específico de Ribeirão Preto, teremos que examiná-

las com referências a uma problematização bem mais envolvente e

intrincada.

transnacional, que se debate na defesa do unitário excessivo e às

homogéneo realidaderepresentado latino-relativamente na

americana, faremos frequente referências a esta, como elemento

macro onde a realidade brasileira e ribeirãopretana também estão

referenciarmos a Igreja latino-americana, o faremosincluídas. Ao

nela encontramos mesmos problemas,osporque as mesmas

tentativas de

"Os carismáticos guiam-se, como o nome

amplos, tão amplos quanto é ampla a geografia e é ampla a história 

desta Igreja secular. Apesar das particularidades encontroam nosso

vezes um tanto contraditório, mas também num contexto social

(02) cf. BEOZZO, José Oscar: entrevista concedida ao jornal "O Estado de São Paulo” de 
20 de julho de 1997, p. A26. Pierre Bourdieu em A Economia das trocas simbólicas. São Paulo- 
Ed. Perspectiva, 1974, p.55, se refere à “ideologia do carisma, isto é, o poder simbólico que 
lhes confere o fato de acreditarem em seu próprio poder simbólico".

Inseridos não só no contexto de uma Igreja católica.

solução, a mesma linha de produção doutrinária e.
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consequentemente, as mesmas pressões restauradoras nascidas no

vaticano romano.

É nestas pressões impostas pela “restauração conservadora"

trabalho que se situa no embate de duas correntes de fundo. Uma

delas se aprofunda para dentro do mundo moderno e, escorada em

projetos de uma democracia popular, com um projeto histórico que

partidadepontodepopulah03), de base aoeservem

questionamento do autoritarismo e centralismo que, até hoje, reina na

Igreja católica!04) e sem deixar de lado a crítica às estruturas injustas

momento se solidarizou e, no que se refere à Igreja católica no Brasil, '

esta chegou a tomar iniciativas crítico-proféticas.

A segunda corrente se direciona às margens opostas em

outros, tendo como ponto de referência o Concílio Vaticano IH06),

cada corrente faz dele a sua leitura. “A alimentar este debate tem

contribuído certamente, de modo relevante, campanhaa

desenvolvida contra a teologia da libertação e a ‘Igreja popular’ (da

(03)

(04)

(05) Cf. LIBANIO, J. B. A Volta a Grande Disciplina. São Paulo: Ed. Loyola, 1984. p.8. Este 
trabalho é um dos mais interessantes estudos realizados entre nós no que se refere ao

Mariano Baraglia, no op. cif., faz uma ampla análise de alguns dos conflitos internos

nasce de identidade própria e específico no interior do movimento

rA.
que situaremos os elementos fundametais da problematização deste

busca do pré-cntico, do a-histórico, do não existencial!05). Uns e

da sociedade, com a qual a Igreja-instituição num determinado

Cf. RICHARD, Pablo. Morte das Cristandades e nascimento da Igreja. São Paulo: Ed. 
Paulinas, 1984. p.238-240.

Cf. BARAGLIA, Mariano. O poder na Igreja e as Comunidades Eclesiais de Base. São 
Paulo: USP, tese de doutorado, 1994. p.4.

Cf. LIBÂN1O, J. B. A Volta á Grande Disciplina. São Paulo: Ed. Loyola, 1984. p.8. Este

significado e alcance da "restauração conservadora" nos tempos de João Paulo II 
(o<s) j ■ __________________ *_____

ao Vaticano II entre diferentes modelos eclesiais, avançando um pouco no pós-Concílio- cf 
p.58-89.



9

qual brota esta teologia) pelo próprio João Paulo II, pelo cardeal

Ratzinger e a Congregação para a Doutrina da Fé e por boa parte do

episcopado latino-americano".<07>

É aí que situamos o problema neste nosso trabalho, na luta

intranquila travada entre uma Igreja "povo de Deus" (denominação

reforçada pelos teólogos daamplamente trabalhadaesta e

representada pelas CEB's e pelaslibertação e seus analistas!08)).

IICEB's em Ribeirão Preto; e uma

instituição eclesiástica e, em nosso contexto, representada pela RCC.

eis o problema maior desteRestauração ?Libertação ?

nosso contexto ribeirãopretano.

Permeando toda esta problemática e, no fundo, orientando

toda ela, está o problema da religião, no que se refere ao que ela

representa em si mesma e às suas relações com o sagrado e deste

realidade onde nós encontramos o social e o político em relação ao

qual a religião explicita valores e oferece condutas éticas e morais.

(07)

trabalho que irá dar espaço aos questionamentos propostos para o

Cf. GIRARDI, Giulio. La túnica rasgada - La identidad cristiana, hoy, entre liberación y 
restauración. Santander: Ed. Sal Terrae, 1991. p.21.

Trabalho de leitura fundamental para os nossos propósitos, o deste teólogo e cientista 
social italiano.
(M) A expressão "povo de Deus" é uma expressão bíblica (cf. primeira epístola de São 
Pedro, cap. 2, 9-10) que, referida ao leigo, a teologia da libertação latino-americana 
extendeu ao conceito de "Igreja povo de Deus", através do qual se descaracteriza a Igreja 
como corpo eclesiástico, hierárquico e clerical e se amplia para o conjunto da instituição 
como corpo eclesial (teologicamente o "corpo místico"); um conceito historicamene mais 
correto e sociologicamente mais apropriado às lutas das comunidades. Quanto ao 
privilegiarnento de uma história religiosa e eclesial mais ampla consequente deste conceito 
"povo de Deus", cf. WERNET, Augustin. A Igreja Paulista no século XIX. São Paulo: Ed. Ática, 
1987, p-6-7 (também as notas 14 e 15).

com o profano; ao mesmo tempo a sua função explicativa da

Igreja "restaurada" conduzida pela
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Na medida em que ela

desejos e esperanças permanentes, supera e envolve, ao mesmo

tempo, as ideologias, o político, o económico, a literatura, a arte e a

moral ... e se inscreve em nossos atos mais cotidianos, em nossas

reações vitais mais profundas, como também em nossa visão do

mundo ... (nesse sentido), a religião possui sempre um peso social que

transcende a dimensão puramente religiosa."?09)

Daí que, a problemática eclesial e eclesiástica em que este

trabalho está envolvido carregue consigo, naturalmente, a questão

do fenômeno religioso que tão profusamente tem preocupado as

ciências sociais. Desde Durkheim e Weber estabeleceram-se nestas

ciências duas tradições teóricas; enquanto para o primeiro o mundo

religioso se objetiva no mundo real e a função da religião é dar uma

visão explicativa da realidade!10), para Weber é função da religião

conservar o ordem social e, correndo paralelo com Marx, também

legitimar o poder dos dominantes e domesticar os dominados?11)

Em nossos dias, a crescente expansão do campo religioso.

do campo do sagrado e do místico e mágico, campos nem sempre

coincidentes!12), estimulou uma série de indagações orientadas pela

como
que

(09)

(10)

(11)

302.

“corresponde a aspirações, necessidades,

Cf. WERNET, Augustin. op. cit., p.4.
Cf. DURKHEIM, Emile. La formas elemenfares de la vida religiosa. Buenos Aires: Ed. 

Schapire, 1968.
Cf. WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: Ed. UNB, v.l, 1991, p.294-295 e 301- 

É na religião ética que a religião sacerdoral exerce seu poder em razão de sua 
autoridade de função. Do seu lado, Pierre Bourdieu, in op. cit., p.32-33, reforça este 
pensamento de Weber. Ele, por sua vez se refere à legitimação da ordem 
característica também da religião onde se desenvolve uma “alquimia ideológica" 
transforma as relações sociais em relações sobrenaturais e religiosas: p. 43 e 46-47.
(12) Cf. ROHM, Francisco Cartaxo. “Pluralismo religioso no Brasil" in Estudos da CNBB. A 
Igreja católica diante do pluralismo religioso no Brasil (I). São Paulo: Ed. Paulinas, 1991, p.54? 
O autor comenta o fato de que "o catolicismo enquanto religião institucionalizada e
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problemática do fenômeno religioso. Em certo sentido, poderíamos

avançar um pouco na avaliação deste fenômeno e entender, com

Mircea Eliade, que ele chega a promover a superposição do sagrado

ao profano através do que traduziríamos como a "santificação da

vida", elemento tão frequente em sua famosa obra *O sagrado e o

profano'?13)

No contexto da Igreja católica e nos contornos do nosso

trabalho este sagrado não se opõe ao profano, pois o mundo do

profano pode ser encaminhado ao mundo dos homens onde eles

construíram o "Deus dos oprimidos"!14), onde todas as profanas

injustiças. as profanas desigualdades. onde, as profanas fome.

desemprego, incompreensões morte podeme

sacralizadas pelo seu Deus, o Deus dos oprimidos. Este Deus criou

uma Igreja nova onde seus profetas rejeitam a falsa religião e tentam

esperança, a visão de uma terra sem males. É a utopia do Reino de

Deus, é a utopia das CEB'sJ15)

ser revertidas e

estão vinculados à

racionalmente organizada traça limites às experiências do sagrado, mesmo auando a 
divino e revelado em Jesus Cristo". quando este e

momentos de sua obra descobilmo^á^xMén^íí °de um^hom^r^gíosTs1' ca .""‘"d*

em todas as rei,dades-cf- ^~^s.'oss°ào poZ £
O*) Cf. ALVES, Rubem. O que é religião. São Paulo: Ed. Brasiliense o 109-1 ia
(is) Mas a utopia do Reino de Deus não se realizou O último in+c?o i ■ . .de 1997) em São Luis do Maranhão mostrou umas 0^^^ ml^biet CEB n 
menos esperançosas), um tanto esvaziadas, com outros rxofet™ I objet,vaf (leia-se 
expectativas mais na utopia do Reino há temoos (há mai< h J e Propostas. Sem
de uma nova identidade: até a subjetividade o simbólico ~ U??a decada> estão em busca 
estão tendo espaço. suojetividade. o s.mbohco e a dimensão mística da religião

reverter as dores e tristezas dos seus homens para dar-lhes a

consciência de que os projetos de vida
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A Igreja será o palco da apresentação destas utopias

comunitárias, surgidas em meados dos anos 60 não terão muito

tempo, não terão muito espaço para concluir seu projeto; já nos anos

80 aquele palco começará a ficar menor, cada vez menor; a anterior

Igreja irá trocar a “opção preferencial" em torno dos pobres, por uma

movimentos" (RCC), mais recolhidos, mais para dentro. Instaura-se o

drama e a luta de uma Igreja, eclesial e antropocêntrica, com uma

Igreja, eclesiástica, clerical onde o eclesiocentrismo será o alvo de

todos os esforços institucionais. O drama se traduz num dilema, no

impasse desta Igreja católica em busca não só da sua própria

identidade, mas da identidade dos seus fiéis, da identidade cristã.

Em torno desta sua problemática, a Igreja desperta a

curiosidade dos seus estudiosos; o interesse por ela se amplia e as

perspectivas se diversificam. Infuenciada pelo conjunto das ciências

sociais dá-se um impulso à inovação metodológica no estudo da

história desta Igreja, história

eclesiástica é também história da Igreja dos homens vinculados aos

Sociologia, dt^Ciências Políticas, da Economia e da Linguística para

torná-la mais compreensível"!16). longoAo deste trabalho a

diversidade destes autores irão sendo referenciados.

Cf. WERNET, Augustin. op. cit.. p.7.(16)

"opção providencial"

"opção pelos pobres" (Medellín, 68) irá diminuir seus interesses e a

em torno de si própria através de "novos

quadros políticos, sociais, económicos e culturais, precisa-se da

“já que a história de que trata a
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Eis aí, no conjunto dessas colocações todas, o objeto deste

nosso trabalho: uma Igreja que se olha para si mesma com a sua

expõe também à

subjetividade!17’. Situada num determinado tempo histórico, inserida

condicionadas, enxergamos esta história sob os olhos de uma análise

histórica, sim, mas também com olhos sociológicos e às vezes até, sob

algumas perspectivas teológicas. Nossa análise sócio-histórica está

naturalmente conduzida por uma pretendida objetividade, embora

possa estar contaminada por opções ideológicas explícitas!18), afinal

realidade histórica, sendo a imagem que apresenta menos uma

síntese lógica dos dados empíricos e mais uma opção justificada,

baseada numa elaboração qualitativa dos mesmos".!19)

Neste objeto historiado temos como objetivo perceber até

que ponto a Igreja católica, retratada no contexto ribeirãopretano.

foi responsável e capaz de desmobilizar uma estrutura de Igreja

trabalho intempestivo.para. num

redirecionar os rumos de si própria colocando as CEB’s à margem dos

para um Marco
(19)

(17)
(iô)

"... ele não é simples máquina de registrar, mas reestruturador da

"razão

Cf. idem, p. 10-12.
Cf. GÓMEZ DE SOUZA, Luiz Alberto. "Igreja e Sociedade: Elementos 

Teórico". São Paulo, Síntese, n.3, abr./jun. de 1978. p.15.
Cf. WERNET, Augustin. op. cif., p.l 1.

o seu"auto-compreensão", com "auto-entendimento" e que se

histórica", política e social da nossa

num espaço geográfico dado e assumindo posturas um tanto

num dado contexto sócio-político-econômico-cultural, localizada

popular, a Igreja das CEB's, desarmando-a de todos os seus

elementos de sobrevivência
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através bem reforçadade uma

com o uso de outros instrumentos substitutivos das

comunidades, a RCC.

Também será nosso objetivo tentar compreender o que há

por detrás desta postura eclesiástica; de um lado encontramos as

comunidades como a face mais nova, mais rejuvenescida da Igreja

eclesiástico e mais eclesial. De outro lado, porém, encontramos a

RCC (entre outros movimentos o mais

oferecer à Igreja de fim de século um "reavivamente espiritual", trazer

reivindicar, a não ser o direito do carisma.(20>

religioso que se define a partir do momento em que atores sociais.

que desempenham um papel de perfil institucional indefinido, como

contestadores ou como defensores da ordem e da ortodoxia, passam

instituição - Igreja e da sociedade!21). Sendo palco de identificação

da luta entre "o domínio erudito dos dominantes e o domínio popular

os fiéis de volta aos templos e promete não falar em política e não

"restauração

conservadora"

humano, menos unitário, mais pluralista, mais democrático; menos

"ativo”) que se propõe a

(20) Reunidos no "Colóquio de Malines" (maio de 1974) pelo cardeal Léo Suenens. uma
equipe internacional de teólogos e dirigentes leigos, elaboram um dos mais consistentes 
documentos sobre a RCC, seu título: Orientações Teológicas e Pastorais da Renovação 
Carismática Católica. São Paulo: Ed. Loyola, 1988. " —
(21) C. BENEDETTI, Luiz Roberto. Templo, Praço, Coração - A articulação do campo reliqio-

sg çatolico. São Paulo: Tese de doutorado, 1988, mim.

o seu lugar no interior da

católica, nelqs se projetava o futuro da Igreja, um futuro mais

a agentes sociais, definindo, assim.

São duas formas diferentes de ocupação do campo

seus interesses
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dos subalternos"!22), o campo religioso apresenta-se sempre envolvido

em interesses de classe, tem sempre conotações políticas, onde o

interesse particular se torna social<23’. Embora seja no campo religioso

onde mais especificamente se desenrola o sagrado, ele não é de

fácil delimitação na medida das interferências dos seus entornos de

caráter económico, político etc. Noutras palavras, o campo religioso

é o campo das contradições sociais que o perpassam e é aí que

vamos encontrar o conflito em que está envolvido todo o nosso

darátrabalho!24’, a presença conflituosa dos nossos

solidez e unidade ao campo religioso, na medida em que a Igreja

católica, situada e localizada, seja capaz de exercer o controle sobre

as discordâncias e dissidências.

Eis aí o sentido histórico de neste trabalho analisarmos as

CEB's e a RCC localizadas e situadas, numa visão em paralelo!25’.

pressupondo que são

dentro do mesmo campo religioso, mas em polos diferentes e, até

posicionarem em rotas diversas queopostos, no sentido de se

implicam numa visão de mundo cujos resultados se manifestam com

primeirasreligiosidade fuera" nas e com umauma

"movimentos"

“hacia

"movimentos" que se situam e se movem

(22) Cf. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Os deuses do povo. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1980. 
p.15. Quanto à dinâmica do campo religioso e às transformações da ideologia religiosa 
dentro deles, Cf. BOURDIEU, Pierre. op. cif., p.50-52.
(23) Cf. BOURDIEU, Pierre. op. cit., p.69-78.
(24) Otto Maduro é muito claro quando coloca que "o campo religioso, precisamente 
enquanto conjunto de atores e de instituições sociais encarregados da produção religiosa, 
constitui então a instância mediadora do impacto dos conflitos sociais sobre a produção 
religiosa como tal". Cf. Religião e luta de classes. Petrópolis: Ed. Vozes, 1981, p.l 21: cf. 
também FOLMANN, José Ivo. Igreja, ideologia e classes sociais. Petrópolis- Ed Vozes 1985 
p.37-39.
(25) Um paralelismo não necessariamente cronológico, mas simplesmente lógico.
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religiosidade "hacia dentro" na segunda.

O que isto representará diante dos impasses e dilemas

seculares pelos que a Igreja passa sem conseguir resolver ? Estes dois

atores principais, situados todos neste nosso contexto histórico e

particularidades evidenciadas, de algo muito mais longo, largo e

profundo. Ao longo de nosso trabalho, e apesar das CEB's e da

crítica profética em que elas conseguiram envolver a Igreja católica

no Brasil e a Igreja ribeirãopretana, em momento algum toda essa

importantes,compactamentesetoresIgreja menosou, ao

renunciaram à cômoda situação de uma cristandade restaurada

lutando pela posição de uma cultura hegemónica junto à sociedade

civil e junto às outras religiões e credos. É a esta primeira grande

hipótese a que nos leva a análise da manipulação de cada um dos

dois "movimentos" por cada um dos nossos dois atores; e, muito mais.

a manipulação de que estes "movimentos" são objeto a nível mais

amplo da Igreja católica.

Esta hipótese ampla e compreensiva nos leva à nossa tese

central, de teor consequente, isto é, a Igreja dos movimentos - RCC,

desarticula e desmobiliza a Igreja popular, a Igreja das CEB's onde o

e

social caracterizada pelos valores da justiça, da ‘plenitude de vida’ e

da fraterniadade que podem ser vividos por todos os homens. mesmo

geográfico, tem todo um conteúdo significante, respeitadas as

profetismo e a utopia do Reino perseguem "uma realidade humana

passageiros "movimentos" bem como os nossos dois personagens e
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os não-cristãos.<26)

sobre si a utopia e o mito do “Reino de Deus" antecipado pela luta

"reino dos

homens", dos interesses mesquinhos e egoístas, a RCC

tipo de vivência religiosa centrada nos carismas do Espírito Santo,

como o dom de línguas, de cura etc. Volta-se para a intimidade.

pouco valorizando as questões sociais e rejeitando a participação

política nos moldes propostos pela Teologia da Libertação"/27)

Enquanto nas CEB's surge o ideal da sacralidade pelo

comunitário, onde

entre os homens"; na RCC o individual e o subjetivo assumen a

neles se concentra.

conquistas trabalhadas, na RCC a magia prospera e tudo se espera

inquestionável.

Veremos que neste embate e oposição o ideal de uma

comunitária objetivolibertadora. deIgreja permanentee

preocupação e estímulo por parte do homem que, como bispo.

carregava os anseios de do Vaticano II, acaba

sucumbindo à força do mais conservador, restaurado sob os estímulos

(26)

(27)

a ser questionada, na RCC esta mesma Igreja é vista como pronta e

"aggiornamento"

"propõe um

da graça e de graça. Enquato as CEB's se defrontam com uma Igreja

Cf. PETRINI, João Carlos. CEB's: um novo sujeito popular. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Ter
ra, 1984. p.47.

Cf. PRANDI, Reginaldo e SOUZA, André Ricardo de. "A carismática despolitização da 
Igreja Católica": in PIERUCCI, Antônio Flávio e PRANDI, Reginaldo. A realidade 
social das religiões no Brasil. São Paulo: Ed. Hucitec - USP, 1996, p.88.

Pretendemos mostrar que, enquanto as CEB's assumem

dianteira e

"a relação com Deus passa antes pela relação

Enquanto as CEB's buscam as

para construir uma realidade que contraste com o
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homem para os tempos de João Paulo II; este a grande figura da

"restauração conservadora". irãoDom Dom RomeuMiele e

representar a configuração destas tendências, eles serão nossos

bispos.

Ao redor desta tese central, muitos outros questionamentos

irão ser colocados e tentaremos que sejam respondidos. Em nosso

cenário da arquidiocese de Ribeirão Preto iremos encontrar esta

problematização toda e, em relação a ela e ao conjunto daquelas

hipóteses, tentaremos confeccionar a prova de nossa tese.

Como trabalhamos estes questionamentos ? Os nossos

procedimentos metodológicos lançam mão, num primeiro momento.

de fontes primárias e de história oral(28>. Quanto a esta, buscamos ter

acesso a uma fonte viva através de um grande número de entrevistas

junto a elementos que tiveram (alguns ainda continuam tendo) papel

importante no nascimento e no desenrolar de cada um dos dois

depoimentos foram realizadas junto a elementos leigos tanto das

Comunidades Eclesiais de Base, quanto da Renovação Carismática

Católica; bem como junto a muitos dos elementos do clero católico e

também junto diversos pastores das mais importantesa

denominações protestantes que atuam em Ribeirão Preto.

(28)
I

e pressões da Igreja eclesiástica, na figura de um outro seu bispo, um

Cf. CARPENTIER, Alejo. O Recurso do Método. Rio de Janeiro: Ed. Marco Zero, 1984.

Nesta dimensão da história oral, estivemos atentos e

"movimentos" na arquidiocese de Ribeirão Preto. Estas entrevistas e



19

que

depoimentos de elementos ligados a cada um dos dois "movimentos"

em estudo, bem como do seu envolvimento com uma determinada

linha de ação da Igreja ribeirãopretanaJ29’

história instrumentoscujosdocumental.A nossa

apresentamos no final deste trabalho, se defrontou com dificuldades

que iam desde o arquivamento inadequado e sem fichamento, até a

dos movimentos, em particular o da RCC. A boa vontade, porém, de

outros conseguiu suplantar e preencher aquelas deficiências. Na

avaliação e análise de muita desta história documental, tivemos o

cuidado de manter a consciência de que nem sempre o discurso

oficial corresponde à praxis e aos verdadeiros desejos e intenções do

que se pretende.

metodológica,dimensãomomentosegundoNum ou

defrontam e respondem a uma realidade histórico-eclesial onde o

elemento Igreja e o elemento sociedade desempenham um papel de

envolvimento, frequentemente, decisivo. Metodologicamente, para

via da interpretação e da análise desses dois elementos. Para isso é

má vontade por parte dos responsáveis no acesso à documentação 
I

na Cúria, em paróquias ou correspondentes secretarias de cada um

í29) Nós mesmos estivemos envolvidos como ator participante; sacerdote durante seis 
anos, convivemos com o primeiro dos nossos personagens. Dom Miele, e demos os primeiros 
passos com o início da caminhada das CEB’s em Ribeirão Preto. Com o segundo dos nossos 
personagens. Dom Romeu Alberti, tivemos alguma convivência no Seminário Central do 
Ipiranga, em São Paulo (1959-1962).

chegarmos, pois, a esses "movimentos" foi necessário passarmos pela

assumimos a condição de estar diante de dois “movimentos" que se

conscientes do envolvimento a podem estar sujeitos os
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fundamental termos em vista algumas categorias interpretativas e

analíticas tanto da história da Igreja, na sua dimensão institucional,

quanto da conjuntura social nos momentos históricos determinados;

isto tudo delimitado pelo espaço histórico proposto neste trabalho. Ao

mesmo tempo, estas categorias interpretativas ou analíticas tiveram

que responder à pretensão de uma análise sócio-histórica.

Estabelecer nossas categorias de análise como pressuposto

metodológico fundamental significa, em primeiro lugar, definir a

Igreja não apenas como instituição eclesiástica, mas também como

comunidade de fiéis "povo de Deus", grupo de pessoas que tem uma

prática religiosa comum e expressam juntas um mesmo credo. Em

segundo lugar,

social e de poder, ela é um lugar na sociedde civil, ‘lugar social’,

atravessado pelos mesmos conflitos que dividem a sociedade mais

ampla"(3°). Desta forma, tão pobre quanto seria considerar a Igreja

como reflexo ou simples fio condutor dos conflitos sociais, seria pobre

também ignorar que esses conflitos podem ser resultado de certas

práticas religiosas. Ao mesmo tempo que a Igreja tem poder e

influência institucional, seus membros podem ser atores, às vezes

Igreja é constitutiva da formação histórica do Brasil".!32)

Toda? estas considerações nos obrigam a entender da

(30)

(31)

(32)

fundamentais, da história sociaU31). No caso brasileiro “a presença da
/ 

i

"antes mesmo de que a Igreja seja uma instituição

Cf. GÓMEZ DE SOUZA, Luiz Alberto. Classes populares e Igreja nos caminhos da históri- 
g. Petrópolis: Ed. Vozes, p.147.

Cf. idem, p.148.
Cf. PALÁCIO, Carlos. "Uma Consciência História Irreversível". Rev. Síntese, n.17 set/ 

dez. 1979, p.26.
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necessidade que tivemos de lançar mão de uma dupla análise: a

análise institucional e a análise de conjuntura. Sem remontá-las e nem

confundí-las, cada uma destas formas de análise vai-nos oferecer a

possibilidade de compreender melhor estas duas dimensões ou

propósitos tantocatólica. EmIgreja anossos

abordagem institucional quanto a análise da conjuntura social, são

indispensáveis.

A ideia básica da análise institucional é que podemos

compreender a mudança em instituições como resultado dos seus

esforços para preservar seus interesses e privilégios. No caso da Igreja,

estratégias institucionaisdeestas mudanças podem

(hieráquicas) para fazer frente aos desafios e ameaças à sua posição

obrigam a mudar de acordo com as transformações da sociedade

como um todo. No jogo contraditório de trocas e conflitos Igreja e

Sociedade^ é que vai se definindo o perfil institucional.!34)

Este modo de abordagem que enfatiza o estudo da própria

instituição, não descarta a análise das condições sociais e dos

fenômenos que afetam a mesma instituição!35). Entramos aí numa

(34)

(35)

(33) Nesta linha se situa a análise de Thomas Bruneau. Catolicismo brasileiro em época 
de transição. São Paulo: Ed. Loyola, 1974: não leva em conta, porém as contradições sociais 
e nem mesmo as contradições internas à instituição.

Cí. LIMA, Luiz Gonzaga de Souza. Evolução política dos católicos e da Igreja no Brasil. 
Petrópolis: Vozes, 1979.

Apesar de ter usado uma forma institucional de análise, com uma preocupação em 
torno da "autonomia da Igreja Católica progressista da América Latina e nela a relativa 
independência da Igreja brasileira", Scott Maiwaring não dispensa uma análise de todos os 
envolvimentos político-sociais desta mesma Igreja. Cf. Igreja Católica e Política no Brasil 
(1916-1985). São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989. Sobre os diferentes tipos de análise esse mesmo 
autor é bem esclarecedor, in "Igreja e Política: Anotações teóricas"; Rev. Síntese (SPES), n.27 
v. X, jan./abr. de 1983, p.35-36.

na sociedade!33), a organização muda porque seus interesses a

ser fruto

realidades da
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análise conjuntural que, ao pretender se localizar num determinado

histórico, história,ànecessitamomento pois muitasrecorrer

conjunturas somente se explicam por dados históricos através de um

recurso ao passado!36’. Mas, muito mais do que isto, esta forma de

análise pretende articular o nível dos fatos, históricos no caso, ao

nível da estrutura, uma estrutura institucional onde em dada situação

internas,externasconjunto de forças.jogoentra eem um

frequentemente com um alto índice de contradição. Se, como

dizíamos acima, o campo religioso apresenta-se sempre envolvido

interesses de classe e tem sempre conotações políticas!37’, éem

realidade a partir do poder, das classes dominantes (ou noutro

sentido e dimensão, a partir da Igreja eclesiástica), desconhecendo o

outro lado da realidade social (a eclesial), isto é, os movimentos

novos, as forças de oposição, as organizações populares!38’. Uma

análise de conjuntura da Igreja que se restrinja à hierarquia estaria

come^JeYxdo erro semelhante, ou seja reduzir o todo da Igreja a uma

porção deste todo, a clerical. Sem termos deixado de ter o cuidado

de evitar esse reducionismo, a constatação dos conflitos ideológicos

no interior da Igreja-instituição e nesta também como reflexão de

ideologias externas, nos obrigou em muitos momentos a rejeitar a

necessário estar alerta para dois possíveis riscos: um seria ler a

(38)
(37)

(38)

alertava contra duas possíveis leituras dos movimentos de Igreja: uma de dentro com o 

conseguir definir seus aspectos históricos, sociológicos, teológicos ~ a Igreja, nõs dízkrLustosa

Cf. LIBÂNIO, J. B. op. cit„ p.16.
Cf. BOURDIEU, Pierre. op. cit., p.69-78.
Numa linha semelhante, em conversa informal com o padre Oscar Lustosa, ele nos 

perigo de apologia clerical; outra de fora, mais livre, com o perigo de não enxergar e não 

é uma instituição "sui generis".
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Igreja como um elemento unitário. Se de um lado deve-se entender

a sua unidade sociológica é duvidosa, e o é mais duvidosa ainda a

sua unidade ideológica?39’

A abordagem conjuntural, pois, em nosso trabalho responde

ao fato de a Igreja católica no Brasil ver-se atravesada pelas forças e

tendências sociais que atuam em cada formação social na qual está

inserida.

A análise sócio-histórica por nós pretendida neste trabalho

nos obrigou, então, a entender que não seria possível a adoção de

abordagem simplesmente conjuntural. Se, de um lado a abordagem

institucional, sozinha, apresentaria limites (onde estaria a sociedade

onde estariam os seus conflitos ? ... );brasileira ?

conjuntural, por sua vez, ficaria envolvida em distorções diante de

Nesta dupla abordagem buscamos responder a questões

chaves; a abordagem institucional nos ajudou a perceber até onde a

Igreja teve (e tem) capacidade de promover mudanças internas,

em parte, aos parámentros comuns da racionalidade das ciências.f40’

(3?) Sobre algumas das dificuldades trazidas pelo conceito "povo de Deus" (como 
unidade teológica) para uma análise sociológica e do fenômeno político na Igreja, cf. LIMA, 
Luiz Gonzaga de Souza, op. cit„ p.63. ’ I
(«•) Embora a Igreja tenha uma estrutura institucional passível de análise externa (cf. 
BOURDIEU, Pierre. op. cit., p.48), a fé, fio condutor de sua unidade, é fundamentalmente não 
racional; as ciências sociais não tem elementos para detectar e compreender esta fé. Não 
se pode reduzir o fenômeno complexo da fé à racionalidade encontrada num partido ou 
numa empresa. Cf. MAINWARING, Scot. "Igreja e Política: anotações teóricas". Rev Síntese 
(SPES), n. 27, v.X, jan./abr. de 1983, p.46. ‘ '

a análise

uma análise puramente institucional e nem muito menos, uma

sim, a unidade teológica da Igreja ("corpo místico", "povo de Deus"),

uma realidade, a Igreja, que, no conjunto de suas dimensões, foge,
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abordagem conjuntural quisemos captar e interpretar como a Igreja,

como qualquer outra instituição, sofre a influência das mudanças da

sociedade em geral e como ela responde a isto.

Eis aqui a apresentação e introdução deste nosso trabalho;

interpretar os dados do passado, mesmo que recente, ela tenta

também abrir perspectivas de futuro. A frase final deste estudo é

indicativa desta nossa também preocupação prospectiva.

desenvolver novos vínculos com a sociedade como um todo e

embora a nossa análise histórica esteja voltada para captar e

e suas próprias propostas. Com aassumir, seu próprio discurso
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CAPITULO - I

Ribeirão Preto (introduzido) - seus contornos histórico-religiosos

1. A formação da "EI Dorado" paulista

paulista, as terras que um dia, não

faz muito tempo, foram a

conhecidas na primeira metade do século XVII, época áurea do

bandeirismo paulista. Estas terras se constituíram no caminho das

Bandeiras para Goiás e Matogrosso desde princípios desse século. Em

busca do ouro e das pedras preciosas ou até à caça do índio para o

trabalho, os bandeirantes não se importaram, porém, com as ricas

índios Caiapós, se preocuparam em dar atenção à riqueza deste

decorrer da história se tornam leis, nem sempre respeitadas), aqui eles

tinham seus ritos e seus deuses, aqui eles nasciam, viviam e morriam.

Enquanto isso, por aqui passavam extranhos homens vestidos de

gibão, chapeirões desabados, com botas de “sete léguas", trazendo

no cinturão o trabuco, na cabeça do arreio a escopeta e o facão e

no meio dos trens de cozinha, o machado, a enxada e a foice

afinal tudo era mato, floresta virgem povoada de onças, catetos.

"terras roxas" desta região. Somente seus "selvagens" habitantes, os

chão; aqui eles cultivavam seus usos e seus costumes (que no

"Capital do Café", começaram a ser

As terras do "EI Dorado"



26

quatis e pássaros exóticos que hoje nós não conhecemos mais.

Mas nas terras e regiões de

pontos ocupados interior descobertasdas terras pelosno

ressentiu-se sempre de dificuldades de

contato com as terras litorâneas e outras do planalto pela "situação

de isolamento em que o planalto viveu durante quase todo o período

colonial".(ol>

Será somente a partir da consideração das condições

geográficas do planalto paulista que se poderá entender uma série

de elementos característicos da história de São Paulo; "o fenômeno

quase ciclópico da expansão paulista nas suas várias modalidades -

apressamento, pastoreio, mineração - só pode ser entendido uma vez

consideradas todas as condições físicas, sociais e económicas que

pautaram a vida do planalto"?02)

As futuras terras do Ribeirão

passagem, mas pouco a pouco aquele local de passagem se

transformou em lugar de repouso das longas estradas palmilhadas

pelos tropeiros que se deslocavam de Minas Gerais trazendo suas

tropas de gado.

Até o desbravamento do nordeste paulista nos inícios do

século XIX em virtude, principalmente, da decadência da mineração

em Minas Gerais, os poucos habitantes que constituíam as pequenas

(01)

(02)

Cf. MATOS, Odilon Nogueira de. Café e ferrovias. São Paulo: Ed. Alfa Omeqa Socio
logia e Política, 1974, p.22.

Cf. idem, p.23.

portugueses, o "Campo"

"serra acima" e nos poucos

Preto eram só local de
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comunidades, espalhados pelas fazendas, passaram a dedicar-se à

pecuária. O gado, no entanto, não era a única atividade económica

povoadores que vieram para estas terras, “plantaram pousadas", e

fizeram surgir os primeiros núcleos agrícolas, bem como os primeiros

povoados.

Octávio lanni, em estudo sobre a cafeicultura na cidade de

hinterland contornosSertãozinho (hoje pertencente e aosao

geográficos de Ribeirão Preto), assim se refere a estas terras: “Antes

de 1880 houve alguns cafezais na área, mas também houve gado e

alimentícios. delado grandesplantações Aode generos

havia sítios epropriedades inexploradas, ou pouco exploradas,

propriedades médias. A área fora ocupada desde meados do século

XIX, por criadores, agricultores e comerciantes de terras vindos do

partes”.<03>

O Município do hoje Ribeirão Preto, ter-se-ia formado de

terras de "sesmaria", concedida por carta de 16 de fevereiro de 1815,

de autoria do Conde Palma, então governador e Capitão Geral da

Capitania de São Paulo(04> ao Padre Manuel Pompeu de Arruda(°5>,

figura controvertida que se transformou em poderoso dono das terras

(03) Cf. IANNI, Octávio. Origens agrárias do Estado Brasileiro. São Paulo- Ed Brasiliense 
1984. p.ll.

Historicamente, tanto Minas Gerais, como São Paulo, fizeram parte da Capitania de

altar-mor da Igreja Matriz de Batatais, da

(04) |

São Vicente.
(os) o Padre Arruda está sepultado frente ao
qual foi o Primeiro Pároco (1814).

da região na época; "sertanejos mineiros", dentre os primeiros

e de outrasOeste paulista, das vizinhanças de Minas Gerais
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que faziam fronteira com os limites da Franca e São Simão segundo

alguns(°6\ mas, segundo o grande estudioso dos primórdios de

somente ao então município de Batatais(°7h Vendida esta

ao coronel José (ou João) Pedro Diniz Junqueira, o qual foi o

promotor da sua divisão judicial em 1820, foi-se delimitando mais

exatamente o que primitivamente era conhecido pelos nomes de:

denominações de grandesRibeirão Palmeiras,PretoRetiro, e

localizadas nas margens dos córregos desses nomes e

que viriam a constituir-se no município de Ribeirão Preto.

território teve vida apagada.

Moradores, distantes, aqui e ali, vivendo de pequenas explorações

partir do

aquisição de terras,

principalmente por mineiros, fluminenses e paulistas do norte do

misto de decepção deeum

esperança: os primeiros, os mineiros, haviam superado o ciclo das

garimpar das esmeraldaso

segundos, fluminenses e paulistas do norte, estavam começando a

sentir a necessidade de encontrar outras terras, virgens e ricas, para

(0ó)

(07)

(08) Ribeirão Preto: Li-

"sesmaria"

"fazendas"

Cf. CIONE, Rubem. História de Ribeirão Preto, (vs. I, II, III e IV). Ribeirão Preto: Ed. Legis 
Summa Ltda, 1992. v.l, pp.46-47 e p.61-63.

Cf. EMBOABA, Osmani. História da Fundação de Ribeirão Preto. São Paulo: Coleção 
da Revista de História, USP, 1955. pp.l8ess.

Este trabalho é um rico estudo sobre Ribeirão Preto com uma ampla e diversificada 
documentação.

Cf. MIRANDA, José Pedro de. Ribeirão Preto: de ontem e de hoje.
vraria EI Dorado, 1971. p.13. Cf. também IANNI, Octávio. op. cit., p.ll

minas de ouro e e diamantes; os

população principiou a

agropecuárias. Somente a

aumentar com a

“Durante muitos anos o

meado do século XIX a

Estado"(°8>. Todos eles traziam

Ribeirão Preto, Osmani Emboaba, essas terras corresponderiam
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lavoura cafeeiro; uns e outros queriam enterrar a decepção e fazer

brotar a sua esperança, esta nasceria em forma de café.

Concomitantemente nasceria também Ribeirão Preto (19 de

junho de 1856) e alguns anos depois (02 de abril de 1870) se tornaria

Freguesia, Distrito de Paz e Paróquia sob a invocação de São

Sebastião do Ribeirão Preto (voltaremos a isto logo mais adiante).

Num contexto paulista, a chegada do café e seu ciclo

conjuntura sócio-econômica gerada por esta fase açucareira tornará

possível e justificará a restauração da capitania de São Paulo (1765)

anteriormente anexada ao governo do Rio de Janeiro (1748). É assim

que se manifestam alguns avalizados autores: “Realmente, depois de

a indústria açucareira ter tido certo florescimento no século XVI na

Baixada Santista ... somente a partir do momento em que o interior de

São Paulo se tornou produtor de quantidde suficiente, o açúcar

paulista apareceu outra vez como produto importante exportado

durante o governo paulista de Morgado de Mateus (1765-1775)

quando “se é verdade que a lavoura da cana não desaparecera de

todo da Capitania, é também verdade que somente a partir do

governo de Morgado de Mateus se tornou um empreendimento

visando ao mercado mundial; (e assim) o Morgado de Mateus

(09)
São Paulo:Cf. PETRONE, Maria Theresa Schorer. A lavourq 

Difusão Européia do Livro, 1968. p.9-10.

substituir as suas terras cansadas, exploradas e não tratadas na

somente foi possível pelo ciclo paulista do açúcar; e mais, a

pela Capitania".í°9> Isto ocorrerá durante um longo século iniciado
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autonomia administrativa, procurou por todos os meios incrementar a

vida económica que jazia numa grande pobreza"?10)

Tão importante foi este ciclo paulista do açúcar, que sem

ele não teria sido possível a expansão cafeeira e a conquista dos

sertões dos Oestes de São Paulo?11)

E com o açúcar vai-se configurando uma nova fisionomia

para o território paulista. "Inúmeras cidades de hoje devem seu

desenvolvimento (e às vezes sua própria existência) a essa atividade.

a primeira, como lembra a professora Petrone, visando ao mercado

mundial"?12)

Naqueles anos em torno da Independência do Brasil, a

região de Ribeirão Preto já estava, em parte, integrada a esta

economia paulista; no trabalho que estamos referenciando, Maria

Theresa Petrone, fazendo comentários das estradas do açúcar do

procedentes de Franca"?13)

A era do açúcar (à semelhança do anterior ciclo e da era

de-açúcar que se desenvolveu a partir do governo de Morgado de

(13)

(10)

(11)
(12)

importância económica que teve para São Paulo a lavoura da cana-

Cf. idem, p.12.
Cf. JÚNIOR, Alfredo Ellis. O café e a paulistânia. São Paulo: USP, 1951. p.227.
Cf. MATOS, Odilon Nogueira de. op. cit., p.26. Cf. também PETRONE, Maria Theresa 

Schorer. op. cit., p. 135-136.
Cf. idem, p.206. Cf. também Odilon Nogueira de Matos, op. cit., p.32.

do ouro), nesta época, está, porém, perdendo sua hegemonia, "... a

trafegavam de 100 a 150 carros, anualmente, até Campinas,

assumindo o governo da Capitania, que assim readquiria sua

planalto paulista, se refere à estrada de Franca, “por ela, já em 1824,
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Mateus (1765-1775) até 1850-1851, guando a exportação de açúcar

foi ultrapassada em volume pela do café" .*14)

Dentro deste contexto económico paulista vai-se encaixar

Ribeirão Preto e a sua região; e se podemos dizer que todos nós

somos o fruto da nossa história, poderemos dizer também que o café

e a própria Ribeirão Preto são fruto da história económica paulista dos

cem anos anteriores. Repetimos, o ciclo do café foi possível pelo

ciclo paulista do açúcar; um e outro tornaram possível Ribeirão Preto;

produção de cana de açúcar;<15> Ouro ... Cana ... Café ...

fundação de Ribeirão Preto foi.

também, imperativo e consequência das aspirações religiosas que se

século passado. entredomeadosverificaram, essesnos

desbravadores da terra, localizados no vale do rio Pardo.*16)

1852

estabelecer, primeiramente, na fazenda das Palmeiras e, depois, na

vizinha fazenda do Retiro, um património que mantivesse, sob a

proteção de São Sebastião, uma capela na qual fosse possível

religiosos que, na época, somente se realizavam na matriz de São

Simão, longe ("perto de dez léguas") e de difícil contato. "Decidiram,

(U)

(15)
(U)

Cf. idem, p.7, grifos nossos.
Cf. PETRONE, Maria Theresa Schorer. op. cit., p.51.
Cf. CIONE, Rubem, op. cit., v.l, p.65.

"curamento",

pois, erguer uma capela, servida por um património material que a

na verdade, a região de Ribeirão Preto não está ausente na

mediante seu a celebração de todos os ofícios

Ao mesmo tempo, a

1845 aPor isso aqueles homens intentaram de



32

suprisse financeiramente,... e de comum acôrdo foram feitas novas<17>

doações de terras e lavradas em escrituras ... assim a 12 de março de

1852 são redigidas as primeiras escriturasi18), e com a posse jurídica

Património iníciodeste deu-se traduzido pelapovoado.ao

construção de uma ermida provisória ao padroeiro e dos primeiros

arruamentos. A capela definitiva se ergueria na atual praça XV de

Novembro, área central e ponto zero da cidade.

Em 19 de junho de 1856 a área doada à capela era

demarcada judicialmente em um único quinhão e é esta a data

considerada como a da fundação da cidade de Ribeirão Preto.

O povoado começou a crescer e logo se desmembrou do

Município de São Simão(20>; com as divisões e subdivisões das terras,

as populações começaram a firmar seu desenvolvimento através não

só do seu crescimento natural mas também do processo migratório. O

momento culminante, porém, da ocupação foi entre 1870 e 1890

quando se dá a expansão daquilo que será a vida e a glória de

Ribeirão Preto, o café, que, por sua vez, dá início ao segundo dos três

Vila ganhou o impulso necessário para o seu total desenvolvimento.

O Dr. Luiz Pereira Barreto, acompanhado de seu irmão, abandonou o

Vale do Paraíba e se estabeleceu em Ribeirão Preto, onde introduziu

Cf. EMBOABA, Osmani. op. cit., pp.39, 64, 84 e 103.
Cf. idem., pp. 4, 11 e 65. Cf. também MIRANDA, José Pedro de. op. cit., p.13;

,17) Já em 02 de Novembro de 1845, haviam sido feitas as primeiras doações, ocasião em 
que foi fincada uma cruz na tentativa de demarcação de património
(18) ---------- ------------------ -

(19)

CIONE, Rubem, op. cit., v.l, p.68 e v.ll, p.42.
(Ml Cf. idem, p. 13.

ciclos históricos da vida desta cidade. "Foi a partir de 1876 ... que a
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a cultura do café tipo "bourbon...".!21)

O processo de desenvolvimento de Ribeirão Preto e região

estará ligado a partir de agora ao próprio desenvolvimento do café;

sua riqueza, sua cultura, sua política, sua vida social estarão direta e

indiretamente ligadas à riqueza, à cultura, ao poder político e à

presença nacional e internacional deste produto das terras roxas e

vermelhas de Ribeirão Preto.

Como muito bem coloca Olavo Baptista Filho, a fazenda do

café não é uma instituição meramente económica, mas, além disso,

é sobretudo um traço cultural na vida social paulista. O café não

representava apenas uma riqueza, significava antes, um sentido de

vidaJ22)

Se de um lado os primeiros povoadores mais numerosos

desta região cafeeira foram atraídos pela uberdade do solo para o

plantio do café e as facilidades para o trabalho da terra onde

economia dimensõesinicialmentedesenvolveram comuma

compreendidas no âmbito das trocas, processadas dentro dos limites

das próprias comunidades locais, é fundamental, de outro lado, levar

espaço pioneiro dos dois oestes

paulistas"!23), vale a lembrança de que as franjas camponesas de

conquistas de moradores

A civilização do café (1820-1920). 3.ed. São Paulo: Ed.(21)

(22)

(23)

caipiras estabeleciam os limites entre as

Cf. SOBRINHO, Alves Motta. 
Brasiliense, 1978. p.108.

Cf. BATISTA FILHO, Olavo. Fazenda de Café em São Paulo. Rio de Janeiro: Serviço de 
Informação do Ministério da Agricultura, 1952. p.5.

Sobre os dois oestes paulistas, o primeiro tendo sua sede em Campinas e o segundo 
em Ribeirão Preto, cf. IANNI, Octávio. op. cit., p.11-12.: "O ‘segundo oeste' paulista (a rigor 
mais ao norte do Estado de Sao Paulo)... pode ser centrado em Ribeiro Preto ... “.

"para todo oem conta que
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grandes propriedades agrárias de produção mercantil e o sertão

ainda inexplorado e que, a bem da verdade, foi conquistado mais

pelo trabalho desses pioneiros de pé-no-chão, do que pelos audazes

escravos, a franja rústica de moradores e posseiros desenhava e

mantinha, com os seus próprios recursos, um espaço de defesa entre

a grande propriedade e o sertão. Ela criava por antecipação, o

espaço de produção das futuras lavouras do café, do algodão e da

canaJ24)

Mas já em plena segunda metade do século XIX as coisas

ainda não eram fáceis por aqui.

‘Província de São Paulo' que só era possível atingir o povoadona

nascente do Ribeirão Preto a cavalo, em tropas de mulas ,.."<25)

No início do século XX Ribeirão Preto seria a capital do café;

agrícolas 256 dedicariam1902),(empropriedades265 se

especialmente à produção de café, com 29 milhões de pés de café

em franca produção, atingindo 19,5 milhões de quilos; alguns anos

depois, na década de 20, o número de pés chegaria a 34 milhões.

Aqui se fixaram os maiores produtores de café do mundo: os Dumont,

Lunardelli e outros, todos eles contavam seus pés de café aos

(24)

(25)

no município estariam as principais fazendas de café do Estado; das

os Martinho Prado, os Junqueira, os Shmidt, os Pereira Barreto, os

Cf. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Os deuses do povo. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
p.23.

Apud. C1ONE, Rubem, op. cit., v.ll, p.348. Os trilhos de ferro da Mogiana por onde es
coariam depois as sacas de café, seriam inaugurados somente em novem
bro de 1883, como veremos depois.

bandeirantes. Até os momentos da chegada dos senhores de

"Martinico Prado escrevia em 1877,
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milhões. <26>

Estas famílias haviam chegado na década de 70 (século

XIX) oriundas do sul de Minas, do Vale do Paraíba e das terras

fluminenses; o Dr. Henrique Dumont, que viera do sul de Minas com o

menino Alberto plantou a maior lavoura cafeeiro do mundo, a Cia.

Agrícola Fazenda Dumont com 5.700.000 de pés cuja colheita era

feita através de vagões de estrada de ferro que a cortava em todas

as direções e trazia o café beneficiado pela estradinha até o núcleo

Desta

Nogueira de Matos fará interessantes comentários."!27)

O café foi, realmente, "o grande acontecimento da primeira

metade do século XIX"; foi nesse período que o café começou a se

desenvolver em grande escala nalgumas regiões do Rio de Janeiro e

São Paulo - Vale do Paraíba, passando a ter uma importância capaz

de ultrapassar as barreiras para o comércio internacional. Assim, e

como resultado, a principal modificação determinada pelo café na

vida brasileira foi, sem dúvida

maior importância económica e do eixo demográfico, até então

localizados no nordeste e no leste brasileiro, para o sul do país"J28>

Já em São Paulo, ele representará a "linha mestra" da

história económica (e social ?) de São Paulo (e do Brasil ?) a partir de

(26)

(27)

(28)

Cf. MILLIET, Sérgio. Roteiro do café e outros ensaios. São Paulo: Departamento de 
Cultura, 1941. p.51-5ó. v.XXV.

Cf. op. cit., pp. 82 e 84.
Cf. FRANÇA, Ary. A marcha do café e as f _________

p.12; apud MATOS, Odilon Nogueira de. op. cit., p.36.

"o deslocamenteo dos centros de

gentes pioneiras. Rio de Janeiro, 1960,

meados do século XIX. Na sua "marcha" e no seu "roteiro" marcaria a

"pequena estrada independente", Odilondo município.
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fisionomia paulista; Sérgio Milliet faz referências a este fenômeno e.

ao mesmo tempo, se lamenta que ele ainda (Milliet escreveu isto em

1938) não tenha despertado "o interesse dos nossos estudiosos": "A

terra cansada que ele abandona se despovoa, empobrece, definha;

a terra virgem que ele deflora logo se emprenha de vida ativa,

necessário ser historiador, economista ou sociólogo para observá-lo.

Num golpe de vista basta. E talvez por isso mesmo, pelo seu caráter

familiar, não desperte o interesse dos nossos estudiosos".!29)

No seu livro, Milliet acompanha este roteiro de 1836 até

São Paulo; na última data (1935) o café continua a caminhar "para o

oeste, para o norte do Paraná, sempre e cada vez mais à cata da

terra virgem, do rendimento milionário que compense os preços

baixos".i30>

intermediárias (1854, 1886 1920),datasoutrasAs e

estudadas por Milliet, especialmente as duas últimas destas, mostram

paulista que tem como centro a região de Ribeirão Preto.<31>

Foi, então, na segunda metade do século XIX que o café

ribeirãopretana com a produção e as exportações aumentando de

(29) sobre os caminhos per-

(30)

(31)

Cf. MILLIET, Sérgio, op. cit., p. 7; cf. também a p. 16 e ss. 
corridos pelo café.

Cf. idem, p.27.
Cf. idem, p.25-26.

a produção do café caminhando e concentrando-se no oeste

1935. Na primeira data o café tinha seu grande centro no Norte de

enriquece, progride. O fenômeno é visível a olho nu. Não é

começa a se transformar em uma base firme da economia



37

produção mundial; São Paulo crescia junto com o café e Ribeirão

Preto crescia junto com São Paulo e se transformava na região e na

capital do café.

Até chegar aqui, o café percorreu longas distâncias do

nosso território nacional:

Vista, daí para Vassouras, Rezende e Barra do Pirai, para invadir o

vale do Paraíba, onde localizaram-se os

fraqueza do sub-solo, o café não podendo parar, avançou para

Campinas, Pinhal, Casa Branca e São Simão e ... Ribeirão Preto ..J32>

Nesta mesma linha de pensamento é bem interessante a observação

de 1870/80 avançam pelo que hoje chamamos de tronco da Paulista

municípios Carlos,Sãode Araraquara,(através atuaisdos

Jaboticabal, bem como seus ramais de Pirassununga, Descalvado,

Dois Córregos e Jaú). Também pelo tronco da Mogiana, além de

Casa Branca, através de São Simão, Cravinhos, Ribeirão Preto e

Campinas. Mas, uma vez alcançadas as primeiras manchas de terra

roxa, agora legítimas, do Planalto Ocidental, Ribeirão Preto sobressai

de modo inconfundível. Seu progresso ofuscaria tudo que até então

(32)

(33)

Era a "marcha do café" chegando nos limites entre Araraquara e Ribeirão Preto.
Cf. SANT'ANA, Antônio Machado, in "Diário de Notícias", ed. de 08.06.1977.
Cf. ARAÚJO FILHO, J. R. "O café, riqueza paulista", in Boletim Paulista de Geoarafia 

n.23. São Paulo. 1956.

"Pulando do Pará para a Quinta da Boa

"Barões do Café", pela

de Araújo Filho: "...continuando sua expansão, os cafezais na década

ano para ano. O Brasil participava com mais da metade da

se originara do surto cafeeiro"!33). A sua posição geográfica, na

Franca. Ribeirão Preto é, inicialmente, fruto da expansão de
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perspectiva histórica, é excepcional, o Sul de Minas, o Triângulo

Mineiro e muitas cidades do Estado de São Paulo dependem dela,

torna-se a redistribuidora do Nordeste de São Paulo com uma

hinterlândia que vai até as barrancos do rio Grande ao Norte, e até

os limites com a área influente de Campinas ao Sul; dos interflúvios da

margem direita do rio Pardo, do interflúvio de Mogi Guaçu e Sapucai,

de um lado, até as encostas ocidentais da Mantiqueira, do outro.

Mas, nada disto teria sido possível sem o acontecido em

novembro de 1883: a estrada de ferro a "Mogiana", a chamada

estrada "cata-café", chegava em Ribeirão Preto.

possível sem as estradas de ferro ... A primeira estrada de ferro do

café foi a sociedade de Estradas de Ferro Pedro II, organizada pelo

governo do Império. Suas primeiras linhas começaram a funcionar no

fim de 1859. Progressivamente ela foi buscar o café em todo o Vale

do Paraíba e estendeu-se ao Norte de São Paulo e ao Sudeste de

Minas Gerais".í34)

Há outra dimensão e perspectiva quanto às condições que

promovem as primeiras estradas de ferro: "A abolição do tráfico

escravo, imposição inglesa, datava de 1831, mas só por volta de 1850

empregados negreiros voltaram-senaviosnos para empresas

diversas, permitindo a instalação das primeiras estradas de ferro e das

(34) Cf. SILVA, Sérgio. Expansão cqfeeira e origens da indústria no Brasil. São Paulo: Edito
ra Alfa Omega, 1976. p.56.

"O desenvolvimento da economia cafeeiro não teria sido

foi que se conseguiu verdadeiramente extinguí-lo. Os capitais
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primeiras indústrias"?35) Como muito bem coloca uma pesquisadora

do assunto: "Todas as tentativas de construção de vias férreas foram

frustradas até ser encontrada uma grande causa que levasse à sua

realização"?36)

e seus principais acionistas seriam os próprios fazendeiros. Antes dela,

(iniciada em novembro de 1860,

chega a São Paulo em 1866, nascendo em Santos, a Jundiai em 1867

e a Campinas em 1872) e a “Sorocabana" (atingindo a cidade em

deu no ano de 1872, em Campinas, "caberia servir uma das mais

ricas regiões da então província de São Paulo, atingindo mais para o

fim do século, as divisas com Minas Gerais e penetrando em território

mineiro, onde se articulou com outras, ferrovias. À ‘Mogiana’ estaria

fadado ... o extraordinário papel de capturar para a economia

paulista grande parte do sul de Minas e do chamado Triângulo

Mineiro"?37)

que está envolvida a

produção e a comercialização do "ouro verde", nos vemos uma vez

mais sendo levados por Maria T. S. Petrone à necessidade de lembrar-

(35)

(36)

(37)

Cf. QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O mandanismo local na vida política brasileira. 
São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros. USP, 1969. p.63. grifos nossos.

Cf. ZAMBONI, Maria Célia. A mogiana e café. Franca: UNESP, dissertação de mestra
do, 1993. mim., p.18. Cf. também MATOS, Odilon Nogueira de. op. cit., p.62.

Cf. MATOS, Odilon Nogueira de. op. cit., pp. 58e70.

"Paulista"porém, nasceriam a

Ao analisarmos a estrutura em

A "Mogiana nasceria da organização pelo capital cafeeiro

realidade, nos diz Petrone, o açúcar teve que organizar toda a

nos das "dependências" do café em relação à cana anterior: "Na

1875), todas elas à "cata-do-café". À "Mogiana", cuja fundação se
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porto, o comércio, tudo se desenvolveu em consequência da nova

atividade económica dos paulistas e se adequou a essa função.

Santos antes de ser porto do café, foi porto de açúcar ... O

desenvolvimento da economia baseada no café vai ser muitíssimo

mais fácil da que se funda no açúcar, pois já encontrou uma base

organizada que facilitou sua comercialização. Cumpria apenas

ampliá-la”.l38>

Esta ampliação vai exigir do café não só o desenvolvimento

estrutura produtiva que o açúcar desconheceu: o imigrante. Quando

o trabalho servil foi colocado em questão a produção cafeeira teve

que se acomodar a um elemento novo: o homem livre, o colono, o

imigrante.

Brandão!39) se refere a uma parceria com este imigrante que

produção cafeeiramais;vez a que

inicialmente se firmara no regime de latifúndio, baseado no trabalho

escravo, passa mais tarde a basear-se no colono europeu italiano e

espanhol, principalmente, elemento que chega alguns anos antes da

abolição e, com esta, procura-se reter o colono com o regime de

parceria e meiação retalhando propriedades e sítios. Esta tendência

firmou posteriormente regime deque se indiscutívelcomo

Cf. PETRONE, Maria Teresa Schorer. op. cit., p.223.
Cf. BRANDÃO, Carlos Rodrigues, op. cit., p.25.

(38)

(39)

infraestrutura indispensável à sua comercialização. As estradas, o

das suas ferrovias, mas também integrar um elemento novo na

foi-se ampliando cada
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convivendo, ainda, com o latifúndio.

Os historiadores ou até cronistas destas épocas de Ribeirão

Preto nos dão notícia de que, embora tenha sido um fenômeno social

generalizado, poucos escravos existiram em suas terras em relação

ao resto do país, isto porque menos de 15 anos após o início do surto

cafeeiro na região (inícios dos anos de 1870), em 1885, o Conselheiro

Antônio Prado, então Ministro da Agricultura fez convénios com os

governos europeus e começaram a chegar as levas de imigrantes

espanhóis portugueses.!40)número),(emitalianos maior e

Esparsamente, os sírios, libaneses e outros povos árabes ... De grande

número de imigrantes, tornaram-se depois, sitiantes, fazendeiros e

industriais"!41); anos depois, em 1908, chegaram os primeiros 240

imigrantes japoneses. Estes elementos nos levam à lógica de que a

tardia, mas próspera cultura cafeeira da região muito pouco se

utilizou da mão-de-obra escrava, constatação que aliás nos foi

confirmada por alguns depoimentos de velhos fazendeiros daqui. Mas

de outro lado “pelo recenseamento de 1873, possuía a Vila 5,552

preponderância na zona Norte do Paraná, aqui teve o seu início, mas

í40) É interessante, porém, a observação que faz Alves Motta SOBRINHO sobre o imigrante 
português: "O elemento português não aportava no Brasil para trabalhar feito mouro e. 
menos ainda, como neqro. Preferia o comércio, o negócio, principalmente a mascaterar 
pelas fazendas, persistentemente, até granjear posição. Ou então, já encontrava parentes 
bem estabelecidos, fazendo daí seu ponto de partida, pelo trabalho em família ou pelo 
casamento, "cf. op. cit., p.77 (grifos nossos).
H') Cf. CIONE, Rubem, op. cit., v.ll, p.343.

É possível que a falta de recenseamentos e de dados adequados não nos permita a 
não ser trabalharmos com a ajuda da lógica do nosso raciocínio ... pois "raros são os imigran
tes que, destinando-se embora às fazendas não se deixem fixar pela cidade na esperança de 
resultados menos lamentáveis". (Cf. MILLIET, Sérgio, op. cit., p.31). Devemos levar em conta, 
porém, que Ribeirão Preto ainda não possuía uma estrutura urbana suficiente ...
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habitantes dos quais 857 eram escravos"?42)

Trata-se de um percentual relativamente baixo se se leva

Relatório do Presidente de São Paulo à Assembléiaapresentados ao

Legislativa, em 1855, em 2.618 plantações de café dessa Província

havia 55.834 escravos para 62.216 trabalhadores?43)

Anos depois, a 23 de janeiro de 1881, foi decretada uma lei

provincial que taxava em dois contos cada escravo que entrasse em

São Paulo?44)

Desta forma e considerada esta situação, compreende-se o

baixo índice de escravos na lavoura cafeeira de Ribeirão Preto. Por

Vale do Paraíba, (paulista e fluminense) primeiro e para os imigrantes.

depois. Crónicas de ilustre médico e professor da Faculdade de

Medicina de São Paulo, que clinicou nesta região ribeirãopretana,

são trazidas, significativamente, por Odilon N. de Matos: "No tempo

em que ele (Luiz Pereira Barreto) apregoava as excelências da terra

roxa, a cultura cafeeira começava a desertar do Estado do Rio (...) A

suscitava climaBarreto contagiantedepregação deum

(42)

(43)

(44) (

LIMA, Sandra Lúcia Lopes. O Oeste Paulista e a República. São Paulo: Vértice, 1986? p*8L

MARQUES, Manuel Eusébio de Azevedo. Apontamentos Históricos, Geográficos, Bio
gráficos, Estatísticos e Noticiosos da Província de São Paulo. 1979. p.134. apud 
EMBOABA, Osmani. op. cit., p.13, nota (01).

É importante anotar gue 1873 significa uma data de início da organização cafeeira. 
de um lado, em Ribeirão Preto, e de total ausência de imigração europeia, de outro: os 
acontecimentos da história posterior modificarão este guadro. Certos dados trazidos por 
Milliet na obra citada, às pp.29-33 não nos parece gue se apliguem à realidade do Ribeirão 
produtor de café.

Cf. TAUNAY, Afonso D’Escragnolle. História do café no Brasil. Rio de Janeiro- DNC 
1939-1943, p.134. v.lll.

Cf. "Os efeitos de uma lei". Gazeta de Campinas. 12 de fevereiro de 1884. p.l; apud

em conta que "segundo uma pesquisa cujos resultados foram

outro lado a sua "terra roxa" foi o grande atrativo para a gente do
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mobilização. Toda a gente queria emigrar para São Paulo

inteiras se deslocaram para a sonhada terra da promissão, o oeste

paulista ... É significativa a sua observação segundo a qual Ribeirão

Preto seja ‘talvez a cidade paulista em que se encontra ... maior

pequenos sitiantes e proprietários, se transformaram em grandes

proprietários, dentre os maiores, na cultura do café e que já foram

antes relacionados: Dumont era filho de imigrante, chegado no início

do séc. XIX; Schmidt era alemão e filho de colonos alemães; Geremia

Lunardelli, chegou da Itália com um ano de idade ... de colonos se

transformaram nos maiores cafeicultores da sua época, época em

que Ribeirão Preto era, também, a maior cafeicultora.<47>

O que representou para Ribeirão Preto a riqueza cafeeira ?

... Antes duas importantes anotações: em primeiro lugar, a nível de

Brasil, “nenhum dos produtos que representaram no passado fontes

de riqueza do Brasil, pode emparelhar-se com o café, tanto no que

diz respeito ao seu valor de produção, quanto nas consequências

sócio-culturais produzidas ... Basta citar um dos dados ... :

(45)

(46)

"da

Cf. MATOS, Odilon Nogueira de. op. cit., p.75.
Sobre a questão do colonato, na cultura do café, sua formação e desenvolvimento, 

sua crise e sua transformação. Cf. STOLCKE, Verena. Cafeicultura-homens, mulheres e capital 
(1850-1950). São Paulo: Editora Brasiliense, 1986. Cf. também ODILON, op. cit., p. 76.
|47) Uma edição do "Brazil Magazine", Edição Ribeirão Preto, Le Pays du Café, 1911, 
editado em Paris, em francês e português, dedica suas 144 pgs. ao "bello município dé 
Ribeirão-Preto, esta inegualavel da corôa agrícola paulista".

... Famílias,

e até

Alguns destes migrantes e colonos, introduzidos desde

número de famílias de ascendência fluminense"’J45>

fugindo à regra de serem trabalhadores livres, meeiros

meados do século "em experiências verdaderiamente pioneiras"!46),
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independência até o ano de 1938 para um total da exportação

brasileira de 3 bilhões e 400 milhões de libras esterlinas, o café.

com 2 bilhões".

cultural e considerando somente a delimitação do contexto de São

Paulo, o já bastante citado Odilon Nogueira de Matos, numa espécie

de síntese de tudo que o café representou para São Paulo e sua

gente, continua dizendo que "o café alterou a fisionomia física.

humana, social, cultural e económica do Estado, criando paisagens

próprias, balisando o povoamento, fazendo nascer cidades, abrindo

zonas pioneiras, desenvolvendo os centros urbanos, propiciando o

económica bem definida, como a ‘fazenda do café’, gerando um

tipo social e humano, como o ‘fazendeiro’, tão característico como o

senhor de engenho ou o criador, canalizando para a hinterlândia

paulista levas e levas de imigrantes das mais variadas procedências,

fazendo de São Paulo verdadeiro cadinho das mais diversas etnias.

contribuindo todas para a constituição do tipo paulista que hoje

conhecemos, influindo na vida política do país, já no segundo

Primeira República,na

aumento, o enriquecimento e o embelezamento da capital do

Estado, tornando Santos o maior porto do Brasil, fornecendo temas

para a história, a literatura e as artes, dando nascimento a inúmeras

atividades abrindo possibilidadesconexas as para a

sozinho, concorre

industrialização e para toda sorte de melhoramentos materiais, que

Na sua representação sócio-

aparecimento das ferrovias, fazendo surgir uma unidade sócio-

reinado e especialmente permitindo o
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tomaram São Paulo, ... uma área bem distinta dentro da Federação,

tudo isso considerado, conviremos que, se o café foi 'o esteio do

Brasil', na frase de Taunnay, muito mais o foi de São Paulo"J48)

O que representou, então, para Ribeirão Preto a riqueza do

café ? O café fez a riqueza de muita gente e fez a riqueza do próprio

município como mola propulsora não só do progresso material, mas

político. Paris",Conhecidae

(especialmente nos anos da passagem do século) aqui se criou uma

fantástica estrutura de lazer e divertimento.

quando filhos de fazendeiros iam estudar em Paris, na Suíça ou na

Inglaterra quando não, a partir de 1910, nos Estados Unidos"(49>.

Naquela época a vida da cidade girava em torno dos grandes

caféde cujasexportadoresescritórios compradoresde e

negociações se estendiam aos bares e restaurantes. O poder político

dos coronéis e reis do café se manifestará ao nível da sua riqueza,

mas isso será analisado um pouco mais adiante.

Tudo isso não impedirá que, completado seu ciclo de

(46)

(49)

"Foi a "belle époque"

“Petit

Cf. op. cif., p.45-46.
Cf. SANT'ANA, Antônio Machado, op. cit.
Dos cronistas da época, Rubem Cione tirou a seguinte citação: ..."Para encurtar, 

tornou-se a mais rica cidade do interior do Brasil. E aqui vão algumas amostras: no auge da 
"onda verde", tinha 30 mil habitantes, cem cocheiros de casaca e cartola (o taxi da época) 
e 200 casas de mulheres. Polacas, argentinas, espanholas, húngaras, italianas - embora todas 
jurassem de pés juntinhos serem francesas, de brasão e tudo. Nos teatros, atrizes européias, 
vindas direto do porto de Santos para Ribeirão no "trem de ferro". Mas requintes dos 
requintes, já que entramos na vida noturna, era o "Cassino Antártica", sob a batuta do ex- 
garçon "Monsieur Cassoulet" onde a roleta tragava fortunas, e o champanha, numa moda 
chamada “cascatinha", era despejado nas pernas das “cocotes" de cancan e aparadas 
embaixo por taças de cristal baccarat... Os charutos se acendiam com notas de até 500 mil 
réis. Era também um tempo em se lavava, nas fazendas, os cavalos com champanha, e nas 
pensões populares não faltava cabrito ou frango. Desnecessário lembrar, filhos estudando na 
Europa, o francês idioma oficial na granfinagem e fazendas que abarcavam áreas onde 
poderiam estar cidades inteiras", in v.l, p.210.

também cultural como a
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prosperidade cafeeira, Ribeirão Preto se junte (embora em posição

singular) a outras várias e anteriores "ex-capitais do café".!50)

E o café de Ribeirão preto que por longo tempo sustentou o

país, acabou tombando com a crise de 1929. A cidade, que durante

quarenta anos sustentou a balança comercial do país, jorrando café

para o mundo todo, começou aos poucos a substiuí-lo pelo milho e

algodão, ampliando também o ramo da pecuária, para finalmente

constituir-se na maior produtora, já a nível de região, de álcool e

açúcar, leite, e outros, do Estado de São Paulo, com o que se firma o

terceiro dos ciclos económico-históricos da vida de Ribeirão Preto.

(principal negociadora do nosso café), o café começa a agonizar.!51)

O declínio nos preços do café, nunca mais conhecerá o

retorno. A crise de 29, na verdade, está acompanhada de uma série

de crises, anteriores e posteriores, de superprodução e baixos preços.

"A crise de superprodução de café deve ser entendida como um

episódio de outras crises que o país viveu desde a primeira década

de regime republicano".!52)

(52)

(50) os períodos de expansão máxima das mais importantes ex-capitais cafeeiros 
poderiam ser estes: Vassouras (1840-1864), Taubaté (1850-1870), Cachoeiro do Itapemirim 
(1870-1930), Campinas (1850-1880) e Ribeirão Preto (1890-1930).
<5') O preço do café passa de 200 mil (e até 240 mil) reis a saca para 30 mil réis; foi a 
quebra de um mundo. O desastre, porém, não foi tão iminente; a safra de 1935 será até 
maior do que a do ano de 1920 (dois anos após a grande geada), mas o café já não se 
comprova com ouro ... Cf. MILLIET, Sérgio, op. cit., pp.29 e 55. Cf. também STOLCKE, Verena. 
op. cit., p.95.

Cf. DANTAS, José. Sertãozinho: uma sociedade dependente da lavoura canavieiras e 
da aqroindústria açucareira. São José do Rio Pardo: Tese de Doutoramento, 
1976. mim., p.76. Cf. também BASTI DE, Roger. Brasil Terra de Contrastes. São 
Paulo: D.E.L.S., 1959, p.122; Cf. FURTADO, Celso. Formação Económica do 
Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1959. pp. 180 e ss. e STOLCKE, 
Verena. op. cit., p.200.

Com o início da depressão, "crach" da bolsa de Nova York
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parecia que as profecias de Monteiro Lobato, das “Cidades Mortas",

iriam atingir a zona da Mogiana, mas poucos anos depois, a injeção

de alguns grandes negócios imobiliários e a presença agrícola do

algodão, milho, cereais e gado tomando o lugar do café, faria com

que o organismo do município retomasse a sua vitalidadel53). Com isto

se delineava um terceiro ciclo económico-histórico onde a força da

agro-indústria açucareira de toda esta região<54>, tendo como polo

central Ribeirão Preto, irá demonstrar uma vez mais que a riqueza

equivalente ao território da Bélgica) reúne uma coleção de êxitos:

hoje é a maior e mais importante região produtora de alimentos e de

energia alternativa do Estado; sem ela São Paulo não seria o mesmo,

com ela fortalece sua importância no contexto nacional. A nível e

contexto regional. Ribeirão Preto tem tentado provarde que é

possível plantar muita cana de açúcar sem sacrificar a produção

relativa de alimentos; só isso explica os recordes obtidos nas culturas

(53) Tempos depois, nos anos 50, Geremia Lunardelli, um dos reis do café em décadas 
anteriores, iria realizar uma nova tentativa; dono de um sem-número de fazendas pelo Brasil 
afora, era o rei do café no norte do Paraná, e ensaiou a volta do café ribeirão-pretano, 
plantando alguns milhões de pés de café nesta região; não havia mais estrutura para isso ...
i54) Esta atividade económica, regional, teve seus inícios na década de 50, firmou-se na 
década de 60 e atingiu seu ápice na década de 70, como desdobramento natural do 
programa do “pró-álcool"; nesta última década as pequenas e grandes indústrias subsidiárias 
da agro-indústria canavieira atingiram elevados índices de atividade e emprego; em 
Sertãozinho, por exemplo (cidade centro desta agro-indústria, distante menos de 20 
quilómetros de Ribeirão Preto e formando parte da "grande Ribeirão") essas indústrias 
subsidiárias, com a Zanini à frente, empregam um total de mais de dez mil trabalhadores, 
com a crise do pró-álcool este número caiu, para em torno de quatro mil e a terceirizaçãó 
está em franco progresso. A prometida retomada do programa do pró-álcool poderá 
modificar esta última situação ... Sobre a questão da agroindústria canavieira e o pró-alcool 
é muito interesante o trabalho de José Dantas acima referenciado, bem como a já citada 
obra de Verena STOLCKE, pp. 393 e ss.

produzida nestes pouco mais de três milhões de hectares (o

Ribeirão Preto sofreu, do seu lado, violenta retração;
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de algodão, amendoim, milho, soja, laranja etc. que atendem o

mercado nacional e internacional.

No meio de tudo isto é muito importante levar em conta, de

um lado, a capacidade de adaptação da estrutura agrária, de outro

mudanças; "... É notável o poder de adaptação demonstrado pela

sofrendo intatos traçosmudanças, manteve numerosos

característicos. Assim, por exemplo, o da grande propriedade"/55)

A tese de José Dantas, acima referida, reproduz algumas

tabelas que mostram, de um lado, a ocupação do espaço agrícola

por parte do algodão (e outros) e da cana em lugar do café, de

outro lado, a continuidade da ocupação da terra em grande escala;

o seu estudo que se refere à cidade de Sertãozinho (pertencente à

grande Ribeirão) é, certamente representativo da região/56)

Ao chegar a implantação da agro-indústria, a partir da

década de 50, esta tendência se aprofundará sensivelmente/57)

A todo este contexto de produção agrícola e agro-industrial

correspondia todo um conjunto de equipamentos e estrutura que

deram a Ribeirão Preto uma vocação essencialmente comercial e de

prestação de serviços, mas apresentando uma reduzida área de

(55)

(54)
(57)

Cf. SINGER, Paul. Agricultura e Desenvolvimento Económico, in SZMRECSÁNGI, Tamas 
e Queda Oriovaldo. Vida Rural e Mudança Social. São Paulo: Editora Nacional 
1973. p.l 75.

Cf. idem, p.91 e ss.
Cf. a este respeito IANNI, Octávio. op. cit., p.47 e ss.

lado, a "incapacidade" de essa mesma estrutura realizar certas

estrutura agrária herdada do regime colonial, a qual, embora
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desenvolvimento industrial, contrariando toda uma tendência natural

decorrente da riqueza do caféJ58>

Seus componentes sociais e políticos2.

Reportamo-nos uma vez mais ao texto de Odilon Nogueira

de Matos no qual ele traz uma referência do prof. Ary França: “Os

fazendeiros proprietários de grandes plantações de café passariam.

depois dos senhores de engenho e dos grandes mineradores do

século XVIII a constituir o escol social brasileiro ... Cabem a eles

funções políticas no Império, em que se constituem a parte mais

significativa da burguesia, galardoada com títulos de nobreza. A

chamada Primeira República apoiar-se-ia nos fazendeiros do café e

indiscutível".!59)

Em sugestivo trabalho apresentado no II Congresso de

História de São Paulo (Araraquara, 2 a 7 de setembro de 1974) a

profa. Laima Mesgravis nos dá mostras de como a elite dominante

cafeeira (e) liberou a criação de empresas de estradas de ferro, de

melhoramentos urbanos e as primeiras indústrias de São Paulo ...".(60>

os estados cafeicultores exerceriam na política federal o comando

|58> Sobre este tema cf. os trabalhos de DEAN, Warren. A industrialização de São Paulo 
(1880-1945). São Paulo: DEL, 1971 e SILVA, Sérgio. Expansão Cafeeira e Origens da Indústria 
no Brasil. São Paulo: Edit. Alta Omega, 1976.
(59) Cf. FRANÇA, Ary. op. cit., p.13. apud. MATOS, Odilon Nogueira de. op. cit., p.36-37.
(6°l Cf. MESGRAVIS, Laima. "A elite cafeicultora e a estrutura social paulista". Anais do II

Congresso de História de São Paulo, setembro de 1974. São Paulo, 1975, p.321.

estava "profundamente integrada nas atividades agrárias da lavoura
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Referindo-se à sociedade paulista, a profa. Laima nos mostra

a imagem do fazendeiro exercendo atividades económicas e dando

à evolução social.

urbanas inerentes à burguesia desdobrando assim suas formas de

criação de riquezas e apropriação de lucros"?61)

É necessário considerar, ainda, que a economia cafeeiro foi

criando características muito próprias nos núcleos e centros urbanos,

que foram se constituindo em centros regionais de comércio, cultura

pólosprincipalmentevida social, funcionando decomoe

também característicasmodernização. criandoForam-se

diferenciadoras entre as duas principais regiões produtoras brasileiras,

Octávio lanni em páginas anteriores. Enquanto o Vale do Paraíba

manteve um sistema de produção dentro dos padrões tradicionais, os

Oestes Paulistas buscaram novas soluções que levaram a região a se

transformar, inserindo o café num sistema económico moderno?62)

Essa busca de novas soluções exigiu atitudes e providências

que acabaram sendo tomadas pelos próprios cefeicultores. Desde a

criação das ferrovias até as iniciativas junto ao merccio europeu de

mão-de-obra, passando pela criação de municípios impulsionada

pelo progresso regional, os fazendeiros foram criando seu próprio

progresso, sabiam responder aos desafios e não temiam inovações.

(61)
(62)

Cf. idem, p.318.
Cf. LIMA, Sandra Lúcia Lopes, op. cif., p. 99-100.

um toque "sui generis" "Em vez de formar uma

o Vale do Paraíba e os dois Oestes Paulistas referenciados por

classe de proprietários rurais em decadência, assumia funções
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Isto apesar de que.

nobres disseminados cá e lá ... não só sua quantidade era muito

pequena em relação aos fluminenses, como raramente ocupavam

altos postos do Império; geralmente não ultrapassavam os limites da

Assembléia Provincial, indo para a Assembléia Geral gente originária

dos municípios da parte paulista do vale do Paraíba, os Azevedo, os

Rodrigues Alves. A gente do Oeste eram matutos, comparados aos

condes e barões refinados da Corte, e se lhes aplicavam os mesmos

ignorância, rudeza, rispidez, simplicidade"?63)

A República irá mudar esta situação, e isto pela própria luta

dos fazendeiros paulistas que conseguirão conquistar seu lugar

político.

O fazendeiro se transformou no

referia e em torno do qual tudo girava; a vida cotidiana estava

concetrada na fazenda, os grandes negócios seriam feitos na cidade.

O poder do "senhor" se manifestaria na fazenda onde o trabalKcior

rural,

parceiro, ou pequeno sitiante, só tinha uma pessoa a quem recorrer

fazendeiro"?64)

manifestaria na cidade onde ele era o homem do poder, do poder

do dinheiro e do poder político ... alí ele era o coronel.

... Ribeirão Preto não fugia à regra, ao contrário, todas essas

(63)
(64)

Cf. QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. op. cit., p.72.
Cf. idem., p.84.

"senhor" ao qual tudo se

"se no Oeste paulista encontravam-se alguns

"sem assistência dos poderes públicos ... fosse ele colono, ou

nos seus apertos: o patrão, o E também se

estereótipos através dos quais os citadinos viam os roceiros:
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situações ali encontraram perfeita representação. Algunsuma

componentes sociais desta se manifestam no desenvolvimento de

centros sociais onde a elite se reúne; na inauguração do Ginásio

Oficial pelo Presidente do Estado, Jorge Tibiriça (1907, será um dos

três únicos: São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto); é criada a diocese

(1908) juntamente com outras 4 no Estado; inaugura-se a primeira

grande indústria (1911). a Cia. Antártica Paulista; os grandes escritórios'j

de compradores de café continuam se ampliando ... e nesta "toada"

Ribeirão Preto continua reinando no mundo do café até a chegada

do grande impasse de que se constituiu o já referido "crach" da bolsa

de Nova York, em 1929.

Enquanto se desfazia a aristocracia do café com a crise de

1929, e os brios políticos dos paulistas de 32(65) eram subjugados,

fenômeno que alguns estudiosos desta terra

café": líderesdo naturais dachamaram de

Comunidade abandonaram Ribeirão Preto. Os que ainda tinham, no

sangue, o espírito dos pioneiros, abriram, no tempo e no espaço,

novas picadas, em busca, talvez, de outras Ribeirão-Pretos: invadiram

a Noroeste e o Paraná, transformando matas em novos cafezais.

Outros, mais pobres, ou mais deformados pelos vícios da cidade,

tentaram a

reconstrução da vida"J66)

(65)

(M)

"Diáspora

Analisaremos logo mais alguns aspectos componentes do político em Ribeirão Preto.
Cí. MARINO, Divo. O populismo radiofónico em Ribeirão Preto. 3,ed. Ribeirão Preto: 

Gráfica Santo Antônio, 1977. pp.9-11.

processava-se um

no anonimato da cidade grande São Paulo

"Os
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Mas a

fizeram com uma vaga certeza: "um dia, os velhos tempos de fartura

hão de retornar!". A esta classe média se juntaram os "peregrinos

que aqui começaram a fazer os seus milagres!67). No

decorrer das décadas seguintes, especialmente de 40 e 50, fizeram

cidaderecriaçãosua

permanecesse fiel às suas origens. A vocação de cidade com

tendência comercial e de prestadora de serviços!68) se firmava,

fazendo de Ribeirão Preto um grande empório ("mais Fenícia do que

conglomerados universitários

regional, e de renome internacional.

No meio de tudo isso um "Centro de Debates Culturais *1

como indicador civilizatório de Ribeirão Preto. "... gente que gostava

Ribeirão Preto, resolveram, em lugar de combater a nova maneira de

Cf. MARINO, Divo, idem, p.13.
Aqui a indústria extensa e forte nunca chegou a vingar, nem os senhores do café, 

os senhores da cana permitiram esta alternativa. Quando em 1922 o eng. Flávio M.

(Ó7) 

(68) 

nem
Uchoa colocava em funcionamento com a presença das maiores autoridades políticas do 
país (incluído o presidente da República), a Companhia Eletro-Metalúrgica Brasileira numa 
área de 600.000 m2 e com um investimento de mais de 20 milhões de dólares, (muito dinheiro 
para a época), não se previa que esse empreendimento industrial, pioneiro no Brasil, fechasse 
suas portas dez anos depois, com a lacónica justificativa de estar "cedendo à imposição de 
forças superiores" ... Odilon Nogueira de Matos, op. cit., pp.100 e 122, se refere a uma linha 
da estrada "Mogiana", a “São Paulo - Minas", nascendo em Bento Quirino (Km 246) e 
atingindo São Sebastião do Paraíso. Esta linha ligava-se também a Ribeirão Preto e era por 
meio dela que Flávio Rocha trazia o ferro de São Sebastião do Paraíso (do "Morro do Ferro") 
para a sua indústria em Ribeirão Preto. O Dr. Flávio Rocha chegou a adquirir esta linha férrea. 
Cf. CIONE, Rubens, op. cit., pp. 359-381. v.ll.

"diáspora" não levou todos e os que ficaram, uma

empresários"

Parnasianismo, diante da penetração da 'Galáxia de Marconi' em

classe média sólida, especialmente do ponto de vista cultural, o

e o

de escrever, intelectuais oriundos ainda da

do que

metrópole regional onde se destacam

centro médico, mais

Preto a de forma

os seusGrega"); uma

‘Belle èpoque' do

de Ribeirão que a



54

de Debates" foram apresentados os trabalhos em torno da polêmica

questão sobre a fundação de Ribeirão Preto; Dr. Plínio Travassos dos

Santos apresenta a questão em 9 de junho de 1952 e no Instituto

Histórico e Geográfico de São Paulo em 7 de fevereiro de 1953;

contestado pelo Dr. Osmani Emboaba, este leva a melhor em

parecer do mesmo Instituto assinado na Universidade de São Paulo

em 16 de julho de 1954.

Os componentes do quadro político na história de Ribeirão

Preto ligam-se, natural e necessariamente, aos reis e coronéis dos

tempos do café; o poder político do café é indiscutível, ele ressalta e

se sobressai até do seu poder financeiro e económico; estes foram os

veículos para a importação de novas idéias e pela consequente

formação de um clima de opinião necessário a todo e qualquer

movimento político.

Antes de tudo isto Ribeirão Preto foi formando suas estruturas

político-administrativas, e isto desde os primórdios. Pertencente ao

Município e Paróquia de São Simão, pela lei 51, promulgada a 2 de

abril de 1870 pelo então Presidente da Província de São Paulo,

Antônio Cândido da Rocha, São Sebastião do Ribeirão Preto se tornou

Freguesia e Distrito de Paz; em 12 de abril de 1971, a lei n° 67 fazia de

I6’) Cf. MARINO, Divo. op. cif., p.39. É importante anotar que este Centro de Debates 
havia nascido sob controle de agnósticos e comunistas e, pelo, mesmo, a Igreja católica e 
suas questões religiosas tinham nele espaço reduzido (depoimento de L. L. gravado em abril 
de 1996).

difusão de idéias, levar a cultura erudita ao rádio"?09) Neste "Centro
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Ribeirão Preto Vila e município?70)

Ribeirão Preto que como

Simão, pelo Decreto n° 7.064 de 31 de outubro de 1978 foi designado

o Têrmo de Ribeirão Preto para a sede da comarca de São Simão,

dando-se a respectiva instalação a 20 de dezembro de 1878<71>,

Finalmente Ribeirão Preto ganha a categoria de Cidade

Ribeirão desmembrando-se,Preto,1892 cria Comarca dea

definitivamente, de São Simão.(72>

correspondente, nasce de todo um conjunto de aspectos no centro

dos quais está a força do poder económico aliado ao poder

decorrente, o poder político; nada de estranho, o poder do café

estava se delineando na região e a estruturação política da sua

gente seria uma consequência natural. Há um estreito vínculo entre o

fato político e o económico e nesta época isto se dá a partir do

durante,

especialmente, toda a Primeira República exercerá seu poder político

(70)

(72)

“Têrmo" pertencia à Comarca de São

Cf. EMBOABA, Osmani. op. cit., pp. 13-14.
Esclarece o Dr. Emboaba na nota (3) desta última página 14 que "A Câmara 

Municipal exercia, de 1874 até a República, apenas função administrativa; "somente a Lei 
Estadual n° 16 de 13 de novembro de 1891 é que foi criado o cargo de Intendente.
<7') Cf. CIONE, Rubem, op. cit., v.lll, p.27.

Também EMBOABA, Osmani. op. cit., p.16. nota (9).
Cf. idem. v.lll, p.38 e ss.

"dada a importância que o povoado desfrutava".

pela Lei n° 88 de Io de abril de 1889 e a Lei n° 80 de 25 de agosto de

O município de Ribeirão Preto e toda a sua estrutura

No avanço de sua organização político-administrativa,

município; a elite económica dos fins do Império e
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a partir do município.*73)

Esta classe dominante fruto do conúbio de dois poderes, foi-

se delineando no país a partir do próprio conflito entre o fazendeiro e

o político, o homem da Corte, a que nos referíamos, de relance, em

páginas anteriores. Maria Isaura uma vez mais nos esclarece: "A partir

de 1870 amiudaram-se os ataques dos fazendeiros e senhores rurais

contra a classe profissional dos políticos, a quem acusavam de todos

os males que sofria o país, principalmente da falta de progresso e do

marasmo económico ... Concomitantemente ... fundou-se no Rio de

Janeiro um partido republicano em 1870, mas pouco durou. Em São

Paulo, onde a idéia repercutia num meio favorável, houve muitas

adesões e organizou-se, em 1873, o Partido Republicano Paulista ...

seus componentes, (eram) fazendeiros de café".*74)

O poder político dos fazendeiros paulistas produtores de

café estava se delineando, e isto significará o início da formação de

O 'coronelismo' na República, foi a base da dominação

política de um único partido, o partido dos grandes proprietários. A

primeira República era uma grande máquina eleitoral, ao serviço dos

donos da terra, dos “coronéis".

Cf. a este respeito "O Sistema Estatal e a Elite do Estado". In Política e Sociedade.(73> Cf. a este respeito "O Sistema Estatal e a Elite do Estado". In Política e Sociedade. 
CARDOSO. Fernando Henrique e ESTEVAM, Carlos Marques (orgs.). São Paulo- Ed Nacional 
1979.
<74> Cf. QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. op. cif., p.74.

viva na formação dos nossos municípios e corresponde a uma

um poder político municipalista e o seu "coronelismo".

Mas este mesmo "coronelismo" representou uma presença
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quadra de evolução de nosso povo, chegando a construir uma

estabelecidas por lei, o município, e dentro do município, o coronel,

do mesmo modo que durante o Império". (75>

Visto sob o ponto de vista sociológico, político, filosófico e

histórico, este fenômeno,

transitórios; marcou uma época, fez história e passou ..., mas o poder

político do café governou, por longas décadas muitos dos nossos

municípios; nem sempre de maneira equilibrada, nem sempre sem

violência política, afinal detinham todo o poder e, sem ser governo.

expressão real de toda autoridade. Este poder político declinaria ao

declinar o poder económico dos senhores da terra e dividindo este

banqueiro etc. dividiriam também com eles o outro poder, o político.

e o coronelismo entraria em sua crise, política, como consequência

da sua crise primeira, a económica, a do café. Isto não significa,

ainda o fim do coronelismo, mas ele se processou graças à gradual

adaptação (do coronel) a novas condições de vidaJ76>

(75)
(76)

poder, o económico, com o industrial, com o comerciante, com o

eram a sua expressão informal, e sem exercer mandatos, eram a

Cf. idem, p.89-90.
Cf. CIONE, Rubem, op. cif., v.l. pp.171-172.
A relação coronel, crise do café e Revolução de 30, deve ser entendida dentro da 

capacidade de adaptação do coronel às novas condições políticas e económicas; neste 
sentido uma vez mais a palavra de Maria Isaura: "A revolução de 1930, que se realizou graças 
à adesão dos velhos coronéis e que, depois de instalada, se inaugurou chamando a si o 
apoio dos que ainda estavam de fora, prova que a era do coronel no Brasil ainda não se 
tinha fechado". Cf. op. cif., p.127.

Mas a sua decadência já estava em processo; de qualquer maneira seria interessante 
discutir, o que aqui não cabe, a tese de Victor Nunes Leal segundo a qual o "coronelismo" se

se enquadra no capítulo dos valores

Centro da política continuava

verdadeira história do município brasileiro e da vida política local. "O 

malgrado todas as limitações
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No seu contexto mois limitado. Ribeirão Preto não fugiu a

estas condições; a conexão entre o café e a base do sistema político

tornou-se aqui logo evidente. Tempo houve em que, aqui em Ribeirão

Preto, se tomavam decisões políticas cuja repercussão ultrapassava

os limites locais e se estendia aos níveis estadual e/ou nacional

(daqui saíram presidentes), e isto pela força dos seus coronéis. Esta

cidade, com ares conservadores, depois que tudo isto passou, se

que falta nos faz um Coronel Quinzinho daIImesma:

Cunhal", esta cidade não tem mais chefes:

fim do Ciclo do Café, Ribeirão Preto virou ilha: - a influência ou a

mensagem de seus homens públicos não ultrapassaram nunca mais

os limites do Município"!77), não ultrapassaram por certo tempo...

Porque essa saudade ? era ele o símbolo do coronelismo

ribeirão-pretano (Joaquim da Cunha Diniz Junqueira), chefe político

dos velhos tempos, presidente local do Partido Republicano Paulista;

preenchia ... o vácuo de uma consciência coletiva, o vácuo de uma

consciência político-partidária nacional; o coronel-patriarca era, ele

próprio, o município, o Estado, a Nação. Mesmo num Estado como

São Paulo que tinha a glória de possuir um forte partido republicano.

o mais antigo do país, orientando e dirigindo a política estadual, esta

mãos influênciaspermanecia das municipaisnas que se

dizia a si

define “por uma relação de compromisso entre o poder privado decadente e o poder 
público fortalecido". Cf. op. cit., pp. 20, 80, 84-88, 251 e 252.
I77) Cf. MARINO, Divo. op. cit., p.12.

era o

"Realmente, depois do

político-patriarca que centralizava a vida da comuna.
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sobrepunham aos desejos do Diretório Central?78) Ribeirão Preto teve

República, com

local..?79); com o povo assinando o Livro de Atas onde consta mais de

uma centena de assinaturas. Ribeirão Preto fez também a sua história

nas revoluções de 1924, 1930 e 1932; em 1930, o mais importante

jornal de tendências e na defesa perrepista, "A Cidade", existente

acrescentaram o vexame e o prejuízo de queimar as coleções de

que o jornal dispunha. A alienação de alguns setores também

transpareceu quando em 08/10/1930, enquanto Getúlio Vargas já

estava organizando a sua marcha sobre o Rio de Janeiro, e o Brasil

inteiro estava na fogueira revolucionária, Ribeirão Preto inaugurava o

teatro Pedro II com a elite cafeeira assistindo a um filme de amor;

Mas Ribeirão Preto já não era a mesma; junto com a quebra

do café foi-se quebrando também toda uma estrutura do poder

social e do poder de consciência que esse poder social traz consigo;

poder político ligado a essa riqueza; se esvaiu o poder económico, o

poder de influência e o poder de reação. Ribeirão Preto assistia à

(78)
(79)

,80) uupuu uc jct ucsiiuiuu um uiuciiuiu um irou, esre Tearro toi reconstituído e 
reinaugurado em junho de 1996; é considerado uma obra de arte e um dos melhores teatros

"Alvorada do Amor" era o sugestivo título do filme. ... <8°)

"Marselhesa", banda, foguetes e o povo reunido solenemente, em

seus coronéis ... Ribeirão Preto proclamou a "sua"

desde 1905, sofreu o empastelamento; a este ato os "revolucionários"

com a "Diáspora do café" foi-se embora também o anterior grande

comissão popular ... aclamando para dirigi-la uma Comissão

Cf. QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. op. cit., p.89.
Cf. CIONE, Rubem, op. cit., v.ll, p.207-210 e v.lV, p.!53ss.
Depois de ser destruído por um incêndio em 1980, este teatro foi reconstituído

do país.
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passagem pelos contornos do nosso campo religioso e eclesial.

O seu campo religioso e eclesial3.

povoadooa

progredia, rapidamente, já possuindo ‘mais de quatro mil almas', e ...

Câmarainúmerasapós iniciadopetições, finalmente,foi, na

Episcopal de São Paulo, o processo eclesiástico de constituição do

reconheceu, por sentença de 02 de janeiro de 1868, como legítimo, o

Património da Capela de São Sebastião do Ribeirão Preto”(81h Assim,

meados do século XIX, São Sebastião do Ribeirão Preto somente se

tornou Freguesia pela Lei n® 51, a qual foi promulgada a 02 de abril

de 1870, pelo Dr. Antônio Cândido da Rocha, então presidente da

Província de São Paulo"?82)

16 de julho de 1870 que o Vigário Capitular do bispado de São Paulo

Mons. Dr. Joaquim Manoel Gonçalves de Andrade, assinou o decreto,

(81)
(82)

Cf. MIRANDA, José Pedro de. op. cif., p.3-4.
Cf. EMBOABA, Osmani. op. cif., p.13.

De Freguesia civil, São Sebastião do Ribeirão Preto passou à 
\x

categoria de Paróquia com todos os direitos, privilégios, honras,

"ainda que a sua existência remonte, como iniciativa religiosa, aos

insígnias e distinção que lhe pertencem como igreja paroquial. Foi a

"Com

"Alvorada do Amor" ... Como ficou Ribeirão Preto ?, no 4° item deste

o Vigário Geral

capítulo iniciaremos a resposta a esta questão, mas antes, a

Património e, após as diligências necessárias.

sua Matriz já quase acabada,
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pelo qual era criada a paróquia de São Sebastião de Ribeirão

Preto..."!83), desmembrada de São Simão.

Em 1870 nasce a paróquia de São Sebastião do Ribeirão

Preto, uma cruz

património (1845), passando pelademarcando doterrasas

construção da primeira ermida provisória (1852), até a demarcação

judicial da área doada à capela (1856)(84), o povoado do Ribeirão

Preto ia organizando seu campo religioso ao redor de pequenas

1859em

trabalhou-se “no sentido de obter para a capela a licença da pia

batismal e de administração dos sacramentos.!85)

Somente em 30 de novembro de 1885 deu-se o

abertura do primeiro livro do Tombo da Paróquia (que) decorrem do

Lino".(86) Concomitantemente àtermo de autorização de Dom

construção das diversas capelas vão se estabelecendo as primeiras

irmandades e confrarias, tornando a vida religiosa da paróquia mais

enquadrada no processo de romanização.!87)

Dois momentos importantes na história inicial de Ribeirão

(83) Cf. LAURIANO, João. História Religiosa de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Cúria Metro
politana - Editora Ave Maria (São Paulo), 1973. p.17.

Segundo os dois autores anteriormente citados, o assinante da instituição canónica, 
próprio teria sido o bispo de São Paulo, D. Sebastião Pinto do Rêgo.

Cf. EMBOABA, Osmani, op. cit., p. 4, 11 e 65.
Cf. LAURIANO. João. op. cit., p.ll.
Cf. idem. p. 25.
Cf. idem. p.34-35. É conveniente esclarecer que as associações devocionais, antes

“início e a

(84)
(85)
(86)
(87)

leigas, com a romanização elas se clericalizam. Sobre os níveis de controle e autonomia das 
confrarias e irmandades (que formavam parte do cotidiano da vida da paróquia) na época 
da romanização cf. AZZI, Riolando. "Catolicismo popular e autoridade eclesiástica na 
evolução histórica do Brasil". Religião e Sociedade, n.l, maio de 1977, p.138-139. Cf. 
também OLIVEIRA, Pedro A. de. "Catolicismo popular e romanização do catolicismo 
brasileiro". REB, v.36, 1976. p.131-141.

capelas rurais. Património, fabriqueiro, capelas ..., já

mas já anos antes, desde o fincamento de



62

Preto para a formação do seu campo religioso e a estruturação e

organização da Igreja local. O primeiro deles se refere à "primeira

visita pastoral à paróquia de São Sebastião da Vila do Ribeirão

Preto", realizada por Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, bispo

de São Paulo, de 12 a 21 de junho de 1886(88>. A devoção e a

piedade popular foram trabalhadas nesta visita pastoral realizada

com toda pompa e ao estilo eclesiástico da época. Toda uma

mistura de presença triunfalista e gloriosa combinada com uma

pastoral de pressãoespécie de II na qual oII

Comunhão"daPenitência Sagrada Mesa aassumemae

responsabilidade de coroar todas as conquistas e adesões; para isto,

o auxílio de todos os

Alimentar a auto-representação de "religião do povo" em momentos

exclusivista, certamente que era bem mais fácil do que nestes nossos

decontornosparte dosformamlutasdias; queas

movimentos" (CEB's e RCC) objeto deste trabalho, são uma mostra.

"O

recomendações deixadas pelo ilustre visitante "de accordo com a

"Revdos. Sacerdotes de nossa comitiva"!89).

em que a Igreja católica não tinha concorrentes e era monopolista e

“tribunal augusto da

"nossos

(M) Dom Lino Deodato (1873-1894), pode ser visto como a segunda figura, depois do 
grande Dom Antônio Joaquim de Melo (1851-1861) no processo de romanização da Igreja 
Paulista no século XIX. O cearence D. Lino Deodato, segundo sucessor de D. Antônio Joaquim 
de Melo em São Paulo, deu, em certo sentido, continuidade ao processo iniciado por D. 
Antônio, seguindo semelhante linha de trabalho pastoral e apoiando toda a reforma 
implantada pelo bispo reformador. De suas mãos consagrantes saíram dois dos mais 
reformadores bispos da época, frutos do seminário Episcopal de São Paulo do bispo Antônio 
Joaquim. Cf. WERNET, Augustin. A Igreja Paulista no Século XIX. São Paulo: Editora Ática 
1987. pp.l 64-168.
(8’) Na realidade “a maioria dos bispos reformadores transforma a visita pastoral em 
verdadeira missão popular". Cf. AZZI, Riolando. op. cit., p.144.

acto solemne do encerramento da visita" e algumas das
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doutrina e preceitos da única e verdadeira Egreja de Nosso Senhor

Jesus Cristo, a Santa Egreja Catholica e Apostólica Romana de que

somos ministro", caminham também neste sentido.<9°)

Esta visita pastoral realizada por Dom Lino Deodato à

paróquia de São Sebastião do Ribeirão Preto, tem que ser colocada

dentro do contexto de uma ampla reforma pela qual estava

passando a Igreja Paulista desde inícios da segunda metade do

século XIX e que foi iniciada e comandada por Dom Antônio Joaquim

de Melo. "Zeloso visitador da diocese" de São Paulo, era este o

melhor instrumento,

episcopais ... (para) o prelado apreciar com justeza as verdadeiras

necessidades espirituais dos fiéis, aplicar-lhes remédio adequado.

extirpar abusos, restabelecer a disciplina e firmar o dogma"?91)

implantação de uma reforma cujo objetivo fundamental se dirigia à

implantação do modelo ultramontano europeu para a superação do

espírito iluminista no catolicismo brasileiro, transpondo de vez os

resquícios do Padroado colonial que, embora "não (tenha sido)

diretamente uma instituição regalista, mas através dele introduziram-

se facilmente abusos regalistas"*92). Embora o iluminismo ibérico e

(»n
(92)

"o primeiro e o mais importante dos deveres

i’°) Estes e outros dados que se seguem toram extraídos do "Livro do Tombo-Parochia do 
Ribeirão Prêto", folhas 10 a 15. Cf. também LAUR1ANO, João. op. cit., pp.51-59; grifo nosso.

Apud WERNET, Augustin, op. cit., p.118.
Cf. idem, p.18, nota 8.
Oscar Lustosa prefere o termo "revitalização" ao invés de reforma ao referir-se ao 

fenômeno do ultramontanismo e de romanização entendendo que aquele "traduz melhor o 
processo de reanimar as formas do catolicismo tradicional". Cf. A presença da Igreja no 
Brasil. São Paulo: Editora Giro, 1977. p.38. * ~”

Anotemos que Dom Lino Deodato foi um dos onze assinantes da "Pastoral Colectiva" 
do "episcopado brasileiro ao clero e aos fiéis da Egreja do Brasil", datada em 19 de março de

Seriam estas visitas pastorais um dos caminhos para a
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latinoamericano tenha sido menos anticristão do que anticlerical, ao

conotações devocionais pelasmais pelasprime e menos

ilustrado, digno e respeitado para que a

domínio clerical, dentro das normas

evangélicas e na vida sacramental. Quanto ao primeiro aspecto, a

preocupação com a criação de Seminários Diocesanos, tal qual fez

Dom Antônio Joaquim com a criação do Seminário Episcopal de Sao

relativamente ao segundo aspecto, as visitas pastorais, as missões

etc. se revestiam de fundamental importância. Dentro deste espírito

é que devemos contextualizar a visita pastoral de Dom Uno Deodato

Importante esta visita pastoral,Ribeirãoà paróquia Preto.de

constando como a primeira a esta paróquia, dezesseis anos após a

parece que, por muito tempo, as visitascriação em 1870;sua

(93)

(94)

contrário do lluminismo francês e alemão(93> e o "catolicismo popular"

1890. Neste documento expressa-se o pesar dos bispos pela consumada separação da Igreja 
e do Estado com as resultantes consequências.

Ct. COMBLIN, José. "Para uma Tipologia do Catolicismo no Brasil". Revista Eclesiástica 
Brasileira, v.28, fase. 1, março de 1968, p.64. Cf. também uma clara exposi
ção sobre o "lluminismo Católico" às pp. 63-65. e a respeito do lluminismo cf. 
ORTIZ, Renato. "Iliminismo e religião". Religião e Sociedade, 13/1-março de 
1986. p.24-29.

Cf. OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro. Religiosidade Popular na América Latina. Revista Ecle
siástica Brasileira, v.32, fase. 126, junho de 1972, p.358.

A respeito do uso das expressões "catolicismo popular" e "catolicismo tradicional", 
cf. WERNET, Augustin. op. cit., p.17, nota 5.
i’s> São também dignas de anotação as colocações que Sérgio Miceli faz em torno da 
importância dos “seminários reformados" para a formação da Elite Eclesiástica Brasileira, no 
seu livro do mesmo nome. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988. pp. 109-122.
í96) Na obra várias vezes citada, o prof. Augustin WERNET nos referencia o fato de que D. 
Antônio Joaquim de Melo em sua primeira Carta Pastoral promete a seus diocesanos que 
"iremos visitar-vos, levando o nosso amor e o nosso cuidado até a última aldeia do bispado", 
e isto diante dos “cinquenta anos sem visitas pastorais" (grifo nosso); Cf. p.118.

Paulo, "para a cura do mal da decadência geral do clero"f95),

sacramentais e evangélicasl94), era necessário formar um clero

vivência religiosa se

praticasse no âmbito do

pastorais foram prática inexistente na diocese de São Pauloí96), mas
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pastoral de reavivamento religioso.

O segundo desses momentos da história inicial de Ribeirão

Preto diz respeito à "oportunidade de um reafervora mento espiritual

através da pregação de Missões para o que se recorreu ao Convento

Dominicano de Uberaba que forneceu os missionários, os quais foram

devidamente provisionados e instruídos com faculdades missionários

pelo Bispo de São Paulo, Dom Lino, no dia 10 de setembro de

1892". í97)

As "Santas Missões" são um período no qual a pregação

fiéis afastados!98). É possível que não tenha sido essa a fundamental

de um

representação. De qualquer maneira reforçar as pressões pastorais

sobre uma população que já poderia estar criando hábitos de

laicização como consequência da riqueza cafeeira.

demais.!") É importante, e muito, para a manutenção da imagem

(97)

(98)

"reafervoramento espiritual"

nunca seria

precedidas daquelas outras "missões" de que a visita pastoral foi uma

quando elas foram retomadas, se constituíram numa rica arma

Recentemente fundada (1856), mas ainda não sendo paróquia (1870), embora ali já existisse 
uma capela (1852), como início do povoado que daria origem à cidade de Ribeirão Preto, 
aqui já teria estado D. Antônio Joaquim de Melo na visita pastoral realizada nos anos de 1859 
el869 ? ... Cf. idem, p.132.

Cf. LAURIANO, João. op. cit., p.34.
Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto. Templo, praça, coração. São Paulo: USP, tese de douto

rado, 1988. mimeo., p.2.
É interessante assinalar a observação que Riolando AZZI nos oferece em torno dos 

aspectos sagrado-religioso, clerical e sacramental das missões da época. Cf op cit p 143- 
144.

Quando Riolando Azzi, no op. cit., p. 133, se refere à "crise do catolicismo 
tradicional", que se prolonga até fins do século XIX, ele fala na "crise da consciência

necessidade destas "missões" cujo principal objetivo manifesto era o

religiosa maciça e extensiva, busca "reconduzir" à prática religiosa os

e, ainda. por terem sido
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auto-representada da Igreja, multiplicar e aprofundar, intensiva e

manifestações de demassa

presença espiritual, que pode parecer superficial, mas remarca a

“grandiosidade” do triunfo e da conquista. Nesse mesmo esquema

podemos colocar todo que o

calendário litúrgico e cultual, e até tradições populares, sancionaram

ao longo do ano; trata-se de continuar insistindo, muito mais antes do

que agora, em sua (da Igreja católica) condição de "religião da

sociedade" e “religião do povo brasileiro". As

antes, já em desuso, se manifestam hoje nas mais variadas formas de

revivalismo religioso.

1892, o ano da realização destas missões em Ribeirão Preto,

representa uma época crucial para a Igreja católica no Brasil; três

anos antes, 1889 havia sucedido a proclamação da República e com

ela a definitiva separação entre a Igreja e o Estado, o que já vinha se

delineando desde a famosa "questão religiosa" durante o último

período de Império. Desta grave crise político-religiosa teríamos como

resultado "novas e estreitas ligações que começavam a vigorar entre

a Igreja brasileira e a universal ... (contribuindo) decisivamente para

católica ... (que) estende-se também ao povo". Difundir o novo espírito religioso através das 
missões populares ou sagradas missões, valendo-se do auxílio das ordens religiosas, era o que 
Dom Lino Deodato, como bispo reformador, estava procurando. Se num primeiro momento 
do período imperial as missões populares tem como protagonistas os padres capuchinhos e 
lazaristas, já no segundo império entram em cena os padres dominicanos e os jesuítas. Dentre 
estes cabe ressaltar a figura do jesuíta ituano Bartolomeu Taddey, promotor da devoção ao 
Coração de Jesus através da Associação do Apostolado da Oração, trabalho este que 
deixava Dom Lino muito satisfeito por considerar esta devoção" ... para os fiéis, a fonte 
perene das mais preciosas graças e bênçãos celestiais". Em 190_ o padre Taddey foi 
declarado o missionário do Brasil.

"Santas Missões" de

o conjunto de manifestações

extensivamente, as como forma
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acelerar a melhoria das relações entre a hierarquia e o papado"/100)

Era a romanização em marcha ...

É claro que a liberdade pura e simples, fruto da separação

da Igreja e do Estado, estava apresentando um preço que a Igreja,

a pagar; por isso, conseguido seu primeiro objetivo ao conquistar a

autonomia, vai perseguir o segundo: "retornar a ser a religião oficial

do Estado, para usar suas estruturas e seus recursos"!101). e, apesar de

estar-se defrontando com um Estado oligárquico liberal, que já não

vê mais a Igreja como um agente possível de legitimação, mas como

uma força social e política contrária aos seus interesses. Igreja esta

que o Estado quer rejeitar como instituição social!102), é possível

afirmar que a Igreja no Brasil tenha conseguido sucesso naquele

objetivo de continuar a usar as estruturas e os recursos do Estado../103)

De qualquer maneira era necessário firmar a independência

e a liberdade, e, enquanto isto estava ocorrendo em face do Estado,

instaurava uma outra fase de dependência com a Igreja européia,

em especial, com a Igreja de Roma; a romanização se aprofunda

(100)

(101)

(103)

Cf. RICHARD, Pablo. Morte das cristandades e nascimento da Igreja. São Paulo: Edi
ções Paulinas. 1984. p.88.

Cf. LIMA. Luiz Gonzaga de Souza, op. cit., p.16.

Cf. LIMA, Luiz Gonzaga de Souza. Evolução política dos católicos e da Igreja no Brasil. 
Petrópolis: Vozes, 1979, p.15. cf. também SEGNA, Egidio Vittorio. Análise 
crítica do catolicismo no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1977, p.47.

Cf. idem, p. 15-16.
A Pastoral Coletiva de 1890 (“a primeira gue os bispos do Brasil subscreviam em todo 

o decurso da história da Igreja no país"), referenciada por Lustosa no seu op. cit., p. 48, 
caminhou nesta direção; os bispos brasileiros se postaram “em uma atitude reivindicatória 
dos direitos da grande maioria da nação gue se dizia católica. Cf. também LUSTOSA, Oscar, 
op. cit., p.48.
(102)

a Igreja no Brasil estreitava suas ligações com a Igreja universal e

com o "peso" de tantos anos de "cristandade", não estava disposta
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dando maior força ao catolicismo ultramontano.

É dentro de todo este quadro que as missões de 1892 em

catolicismo ultramontano começou a penetrar no Brasil com ... a

expansão das missões populares ...."(104>. Este acontecimento, então,

representa um marco para o campo religioso e eclesial da Igreja de

Ribeirão Preto.í105)

da época os “imensos

missionáriosprédicas dosdebruçavam nasse

alto grau deendereçadas, fundamentalmente, a conseguir um

catolicismoorientações dosacramentalização dasdentro

romanizado e ultramontano, preferencialmente no que se refere a

confissões, comunhões e administração de crisma “a muitos fiéis ...

cujo número por falta de apontamentos exatos deixo de mencionar,

conseguindo, ao encerrar os trabalhos ... colocar no largo do

importantes e concorridas procissões encerradas com palavras "em

proferidas por aquelesarrebatador" "ilustressublimeestilo e

defensores da fé ... e ilustres servos do senhor". Finalmente, alguém

representativo do poder temporal, poder económico e poder político,

agradecendo o trabalho missionário; nesta representação, às vezes,

Igreja e sociedade se confundem ou, ao menos, se comprometem. É

(104)

(105)

trabalhos"

Na linha e no espírito das “Missões”

Ribeirão Preto devem ser enxergadas; levemos em conta que "o

Cemitério Velhoí106) o cruzeiro da missão". Não poderiam faltar

Cf. WERNET, Augustin. op. cit., p.98.
Cf. “Livro do Tombo-Parochia do Ribeirão Prêto", nas folhas 67, verso e 68 constam 

informações sobre as “Santas Missões".
(io<s) Neste mesmo local, chamado também de Largo 13 de Maio, seriam lançados os 
alicerces da Matriz em 1904, hoje Catedral metropolitana, e concluída em 1918.
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necessário saudar o religioso que salva a alma, mas que caminha

"ordem social" que também temos que

desminta a profunda ordem do

religioso verdadeiro.

Este equilíbrio entre as duas "ordens” não pertencia ao

mundo do ultramontanismo; no-lo diz muito bem o prof. Augustin: "...

a religião, de acordo com o ultramontanismo, não é mais afirmativa

circunscreve-se agora substancialmente à comunicação através dos

sobrenatural. Alímenta-se o gosto pelo milagroso e defende-se o

ponto de vista de que Deus ... quer reagir contra o racionalismo da

época ... esperando tudo de Deus e pregando que o essencial está

na vida futura, chega-se facilmente ao menosprezo da vida terrestre,

ao conformismo e à resignação ... Sendo ‘assunto privado’, a religião

serve facilmente como instrumento do poder, e dificilmente como

catolicismo iluminista cedeu lugar ao ultramontanismo?107)

O já referido Oscar Lustosa ao estudar o período de 1889 a

este aprendizado nos seus aspectos de religiosidade popular teria

chegado a acontecer? ao examinar a presença e a participação da

1916 se refere a ele como um período de "aprendizado penoso": mas

preservar, mesmo que esta "ordem"

"pari passu"

<107) Cf. WERNET, Augustin. op. cit., p.187-188. grifos nossos. Para outros esclarecimentos 
Cf. também SEGNA, Egídio Vittorio. op. cit., p.47-48; LIMA, Luiz Gonzaga de Souza, op. cit., 
p.16. e BEOZZO, José Oscar. "A Igreja entre a Revolução de 1930, o Estado Novo e a 
Redemocratização". p.279, in Fausto Boris (org.). História Geral da Civilização Brasileira, tomo 
III, O Brasil Republicano, v. 4. Economia e Cultura (1930-1964). São Paulo: Difel, 1980.

da vida que vê o selo do divino nas realidades terrestres, mas

com uma

fermento para a ascensão social do povo ... Sem dúvida, o

sacramentos, ritos e práticas devocionais dos homens com o
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grande massa da população desta nação católica, já na Segunda

República, Luiz Gonzaga de Souza Lima nos apresenta um quadro de

camponeses e os trabalhadores do campo, os trabalhadores da

assimilado das transformações em curso"(108>. No final desse processo

todo onde se misturava a influência do catolicismo tradicional e do

um leigocatolicismo renovado (romanizado) o que restava era

destituído de seu poder religioso, transformado em um membro

passivo da Igreja, onde só o padre,

iluminado) podia mandar. Décadas depois, nos anos 60, este quadro

mudaria pelas mãos da Ação Católica e das Comunidades Eclesiais

de Base.

Não chegaria antes como havia pensado o padre Júlio

Maria nos primeiros anos do nosso século, ao anseiar o encontro da

hipotética consequência doIgreja comopovo,ocom

distanciamento da Igreja em relação ao Estado.

alguns anos depois, 1908, Ribeirão Preto se tornava bispado, "o café

também deu bispado a Ribeirão Preto".

Alcoverde e

esboçado depois juntamente com Dom José de Camargo, bispo de

São Paulo (falecido no naufrágio do navio

Cf. op. cif., p.22, cf. também SEGNA, Egídio Vittório. op. cit., p.47-48.(108)

extrema marginalização em relação às estruturas eclesiásticas: "os

"Sírio", ao retornar de

cidade e a

(esclarecido, escolhido e

As "Santas Missões" em Ribeirão Preto acabaram, mas

massa que vivia na periferia destas, produto não

Pensado inicialmente por Dom Joaquim
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Roma para o Brasil, no dia 4 de agosto de 1906), foi, na verdade,

Dom Duarte Leopoldo e Silva, sucessor de Dom José e, como este,

vindo de Curitiba, que, bem conhecendo a situação de São Paulo,

iria trabalhar pelo desmembramento da diocese de São Paulo. í109>

Pensado inicialmente como projeto de criação das dioceses

de Botucatu e Campinas, a idéia acabou se ampliando para as

mais

importante na época no tronco Rio-São Paulo), São Carlos do Pinhal e

Ribeirão PretoJ110>

A escolha definitiva de Ribeirão Preto como sede de uma

das dioceses a serem criadas por desmembramento da diocese de

São Paulo, teve a concorrência de Batatais e Franca, por questões de

localização geográfica (e outros interesses). O assunto chegou a criar

uma longa e calorosa polêmica; alguns dos aspectos desta polêmica

importante jornal da época em Ribeirão Preto, “A Cidade", até hoje

em circulação.

(109)

se encontram em vários artigos e entrevistas publicados no mais

Cf. LAURIANO, João. Fundação e Instalação do Bispado de Ribeirão Preto (1906- 
1909). Ribeirão Preto. Cúria Metropolitana, s.d. pp.13-14.

São Paulo já era populoso e Ribeirão Preto já tinha o seu centro urbano; o 
recenseamento do Brasil em 1872 acusou 10.112.061 habitantes para todo o país e 837.354 
para a Província de São Paulo. Nova pesquisa censitária realizada em 1890, registrou para 
todo o país 14.333.915 habitantes e para o Estado de São Paulo 1.384.753. Dez anos mais 
tarde, em 1900, na passagem do século, o recenseamento então realizado apurou 17.318.556 
habitantes para o país e 2.282.279 para o Estado de São Paulo. A população deste último 
repartia-se por 92 cidades e 81 vilas (Cf. Directoria Geral de Estatística - “Boletim 
Commemorativo da Exposição Nacional de 1908". Edição da Tipografia da Estatística, Rio de 
Janeiro, 1908, pp.73, 77 e 78) Ribeirão Preto, que já era cidade desde Io de abril de 1889, tinha 
uma população aproximada de 50.000 habitantes.
("o) Sobre a questão polêmica dos verdadeiros propósitos na multiplicação de dioceses 
por parte da Igreja no Brasil, cf. LUSTOSA, Oscar, op. cit., p.48-49 e também LIMA, Luiz G. de 
Souza, op. cit., p. 15-16.

cidades de Taubaté (cidade natal de Dom Duarte e a
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Além de todos os elementos de caráter mais económico e

político levantados pelo Sr. Vigário da paróquia, a eventual criação

da diocese em Ribeirão Preto respondia a preocupações de um

reavivamento religioso e espiritual dentro do espírito ultramontano

que dominava a Igreja católica no Brasil daqueles dias. Os motivos

pastorais estão colocados no conjunto de recomendações por

ocasião da criação de cada diocese; o estimulo pela criação de

seminários “com o objetivo de assegurar a formação de sacerdotes ...

(para fazer frente ao) privativismo excessivo nas práticas religiosas.

ignorância religiosa generalizada, à falta de liderança nos meios do

Na verdade, as intenções de Dom Duarte pela escolha de

Ribeirão Preto já haviam sido manifestadas alguns dias depois da sua

posse em São Paulo (14 de abril de 1907), tendo já encarregado o

Cónego Siqueira da preparação da nova diocese e da formação do

património. Mesmo assim continuou o Cónego Siqueira a refutar as

pretensões de Franca e Batatais "... Ribeirão Preto é o centro mais

adiantado e

formação de seu património, o Cónego Siqueira em artigo assinado

dia 10 de abril, sublinha o bispado como

(ui)
(112)

população à adesão entusiasta para com a criação do bispado e a

Cf. LUSTOSA, Oscar, op. cif., p.51.
Cf. LAURIANO, João. op. cif.,, pp.18-19 e CORREIA, Francisco de Assis op cif 

pp.22-23.

"um forte elemento de

populoso da zona ..."(112>. No intuito de levar a

(ao) inativismo ou inoperância nos setores da vida social, à

pensamento em geral agnósticos, positivistas ou cientificistas ..."i111)
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progresso, sob todos os pontos de vista, ... "que nos coloca num

plano superior aos nossos vizinhos", como um "valor decorativo ...

quase sempre, se não sempre, acompanhado de um real valor

económico. Basta considerar nisto: que importância teria Roma, sem

o Papa?"(113h soam um pouco estranhos os valores colocados como

forma de estímulos à população desta futura diocese de Ribeirão

Preto.

O novo impulso à concretização do bispado veio da visita

do Bispo de São Paulo a Ribeirão Preto ocorrida nos dias 20 a 23 de

maio de 1907. Não tendo esta visita de Dom Duarte Leopoldo e Silva

a Ribeirão Preto o caráter de "visita pastoral" e sim especificamente o

da criação do Bispado, apresentou características diferentes àquela

feita em junho de 1886 por Dom Lino Deodato. É claro que não

faltaram pompas e muito menos lisonjeios e adulações ao Sr. Bispo

escolher (já estava escolhendo) Ribeirão Preto como

bispado. (114>

A formação do património para a nova diocese envolveu o

paróquias que viriam a formar parte desta nova diocese. Irmandades

e Associações religiosas se fizeram presentes ao longo da visita de

Dom Duarte Leopoldo e Silva, e também no decorrer dos preparativos

para a composição dos elementos necessários à criação da diocese

op.

povo não só da paróquia de Ribeirão Preto, mas também das

<"3> Cf. idem, pp. 19-20: grifos nossos. Cf. também CORREIA, Francisco de Assis, op. cif.. 
p.24. Nestas palavras finais da nossa referência o articulista faz alusão à iminente visita 
que Dom Duarte Leopoldo fará a Ribeirão Preto.
,,14> Para maiores detalhes destes aspectos da visita, Cf. CORREIA, Francisco de Assis, 
cit., p.25-32 e também LAURIANO, João. op. cit., p.20-29.

que iria
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de Ribeirão Preto*115), e todos eles se somaram ao trabalho da luta

pela criação da diocese em Ribeirão Preto. Ao longo deste trabalho

todo fica evidente nas colocações e justificativas do processo, a

importância a ser dada também à formação da consciência e às

práticas de devoção, mas isto através da família e da educação. "A

Igreja, rejeitada pelo Estado, tende a se voltar sobre si mesma, e a

privatizar o catolicismo, reduzindo-o a uma dimensão puramente

As atividades devocionaisindividual

ocupam, durante esse período (1870-1930), a maior parte do tempo e

o melhor das energias da Igreja"*116); daí a presença maciça da

Confrarias, Associações e Colégios em todas as comemorações que

ocorreram por ocasião de todos aqueles acontecimentos*117), que, de

outro lado, constituíam elemento importante no cotidiano na vida

paroquial.

Em novembro de 1907 o processo para fundação das novas

dioceses estava pronto; o decreto de Constituição se deu em 8 de

diocese, segundo justificativas1908,deoutubro asa nova

apresentadas por Dom Duarte Leopodo para a sua criação, tinha

uma superfície de 28.190 Km2; uma população de 457.900 habitantes;

1115)

(116)

(117)

Df. LAURIANO, João. op. cit., pp.21-29 e CORRÊA, Francisco de Assis, op. cit., pp.18- 
32.

Cf. RICHARD, Pablo. op. cit., p.91.
Cf. LAURIANO, João. op. cit.. pp.23-24.
É interessante anotar que nos "Apontamentos Históricos da Província de São Paulo 

escritos pelo erudito, incansável e ilustrado Paulista Manoel Eufrásio de Azevedo Marques 
(1879), a quem esta província e a história pátria tanto devem", já aparece, em 1872, a 
existência de um colégio religioso em Ribeirão Preto: "Notamos com satisfação a existência 
de um collegio nesta vila sob a denominação da Conceição, destinado ao ensino litterário e 
educação religiosa de meninas confiadoas a inteligente e zelosa direção de Dona Maria 
Adelaide de Miranda Paixão". Apud LAURIANO, João. História Religiosa de Ribeirão Preto. 
Ribeirão Preto: Cúria Metropolitana, 1973. pp.55-56.

e educacionaise familiar.
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34 igrejas paroquiais e 8 igrejas filiais; 70 oratórios públicos; 37 padres

total de 12 sacerdotes e 9 irmãos leigos; 2 congregações religiosas

femininas, com 2 casas e um total de 28 irmãs; 2 colégios católicos; 5

escolas católicas e 79 associações católicas (e diversas irmandades e

confrarias)!118); todo este aparato ia fazendo a vida do dia a dia das

paróquias da que seria a nova arquidiocese.

... Ribeirão Preto, pois, havia se tornado diocese e estava

integrando-se à estrutura eclesiástica da Igreja no Brasil somando-se

como um novo elemento.(,19>

Nomeado em 5 de dezembro de 1908; sagrado bispo no dia

2 de fevereiro de 1909 na catedral de Curitiba, tomou posse como

primeiro bispo da diocese de Ribeirão Preto em 28 de fevereiro de

ex-senador da República,1909,

Gonçalves que governou esta diocese durante trinta e seis anosJ120)

Os trinta e seis anos de governo desta diocese de Ribeirão

1945), -Dom Alberto José

característica fundamentaltiveramGonçalves, dacomo a

"organização de suas igrejas paroquiais" e da própria diocese como

um todo.

(118)

à República secular, Cf.
--------  op.

seculares; 3 congregações religiosas masculinas, com 3 casas, um

Cf. ARQUIVO da Cúria Metropolitana de São Paulo, apud CORRÊA, Francisco de Assis, 
op. cif., pp.30-31. Sobre a necessidade de modernização da Igreja no Brasil 
como consequência da sua separação do Estado Cf. LIMA, Luiz Gonzaga de 
Souza, op. cit., p.17.

("’) a respeito do processo de adaptação da Igreja
MAINWARING, Scott. op. cit., p.58. nota 5 e também Cf. LIMA, Luiz Gonzaga de Souza, 
cit., p.l/ess.
1,201 Cf. LAURIANO, João, idem, pp.38-57.

o também

Preto do seu primeiro bispo (1908

Dom Alberto José
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Foi também durante este primeiro bispado, que para cá

vieram diversas congregações de religiosos e religiosas, dedicados

aos mais diferentes ministérios e afazeres.í12’)

Uma das características, porém, mais marcantes deste

primeiro período da vida da Igreja particular de Ribeirão Preto, já

édiocese, organização igrejas paroquiais,da deo suas

entusiasmadas pelas frequentes visitas pastorais, dentro do espírito da

ondepleno desenvolvimento, aem

(encarava) a fé como um processo interno para manter um contado

com Jesus Cristo dentro de um sentido devocional"i122) e, também,

instrumentalizado pela via da sacramentalização.

Dom Alberto José Gonçalves foi favorecido pelo grande

surto da lavoura cafeeira, que gerava grande circulação de riqueza

mesmo tempo que favorecia e dinamizava a

migração; um dos elementos indicadores deste fenômeno é o fato de

radicalmente reformadas. O dinamismo económico da região se

É necessário, porém, não perder de vista que dentro do

espírito do catolicismo da época,

(121)

(122)
(123)

Cf. BOLETIM Diocesano de Ribeirão Preto, diversos números de março de 1937 a feve
reiro de 1945.

Cf. MAINWARING, Scoft. op. cit., p.44.
Cf. CORRÊA, Francisco de Assis, op. cit.. p.43-44.

nos mais diferentes pontos da mesma, além de outras 13 terem sido

externas da fé eram estritamente religiosas: atendimento à missa, a

"Igreja

nos municípios, ao

"até mesmo as manifestações

refletia na "tranquilidade" financeira da Igreja de Ribeirão Preto.

que "de 1912 a 1920 construiram-se na Diocese 23 novas matrizes!123)

romanização, já
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prece, a observância dos sacramentos, a contribuição monetária

para a Igreja e a observância de uma ética católica moral na vida

familiar e nas relações pessoais. A Igreja percebia o mundo moderno

como sendo essencialmente maligno porque corroia essa fé devota e

encorajava o culto da personalidade, do prestígio, do dinheiro e do

poder"<124). É por isso que encontramos também nestes anos de Dom

Alberto o desenvolvimento das congregações marianas, implantação

do ensino religioso nas escolas, com regulamentação para o seu

procedimento na diocese!125) e início de publicações no Boletim

sua

organização no território da diocese!126), representando um pouco do

trabalho pastoral de Dom Alberto, dentro do cotidiano da vida

paroquial e diocesana.!127)

Também não faltaram algumas pitadas de preocupação

com o social e o político; ainda em relação a este. Dom Alberto, no

Cf. MAINWARING, Scott. op. cif., p.44.
Cf. Boletim Diocesano de Ribeirão Preto, n.63, pp.2-7 e n.65, pp.2-3.
Cf. idem, diversos números, anos 1934 em diante.
Embora não seja esta a nossa pretensão (não é este o nosso trabalho), convém

(124)
(125) 
1'26) 
(127) 

esclarecer que é destes elementos que se constituía a vida religiosa normal da época. A 
pertença à Congregação Mariana ou ser Filha de Maria; integrar-se ao Apostolado da 
Oraçao ou fazer parte da Associação das Damas de Caridade (em Ribeirão Preto foi 
canonicamente instituída em 1930) ou da Conferência dos Vicentinos, representa não só a 
religiosidade devocional da época, mas também o cotidiano da vida das paróquias. 
Consolidada a reforma católica, os bispos se tornaram os promotores de novas devoções 
com vistas à vida sacramental. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, estreitamente 
vinculado com a eucaristia, incentivando as comunhões e a prática das nove primeiras 
sextas-feiras, está dentro deste contexto. Igualmente o culto ao Santíssimo Sacramento passa 
a tornar-se o centro da vida cristã, pois ao seu redor difundem-se vários tipos de devoções. O 
culto da Imaculada; o mês de maio como mês de Maria e o mês de junho será o mês do 
Sagrado Coração de Jesus. “Cada Congregação que chega ao Brasil procura também 
difundir os próprios santos trazidos da Europa", nos diz Azzi no op. cit., p.145. Todas essas 
práticas devotas da vida religiosa cotidiano estão destinadas a enfatizar a prática da vida 
sacramental, conforme o espírito do processo de romanização e europeização do nosso 
catolicismo. Quando da visita de Dom Duarte a Ribeirão Preto (1907) a presença desta 
estrutura toda se fez notar; Cf. LAURIANO, João. op. cit., p.22-25. Para outros aspectos desta 
problemática CF. SUESS, Paulo Gunter. O catolicismo popular no Brasil. São Paulo: Ed. 
Loyola, 1979 e MAINWARING, Scott. op. cit., p. 44 e ss.

Diocesano (1934) sobre a Ação Católica que iniciava a
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seus diocesanos sobre as eleições, um mecanismo de pressão e de

controle. Antecipando a preocupação que terá 19 anos depois o

bispo Dom Luísí128); no campo social, em 1943, é criado o "Círculo

com o objetivo de

operária.(129>

Já anotávamos acima que os processos de modernização

da instituição Igreja, pós-República,

da instituição"; a criação do Círculo Operário em Ribeirão Preto, não

significa o devotamento pela causa dos mais exploradosf130’; nas

onde asconstrução do amplo e central

Associações e Irmandades religiosas podiam se reunir. Não havia

ainda o senso comum de que a fé exigisse um compromisso político

maior da fé; esta não implicava necessariamente compromisso de se

tentar criar um mundo mais justo.

Cf. idem, n.56, pp.2-4 e n.72, p.l.
Cf. idem, n.154, p.4.
Os Círculos Operários Católicos nascem no Brasil em 1932 por obra do padre jesuíta

"Até aqueles que sentiam que a

"não mudaram o caráter elitista

Operário Ribeirãopretano" "promover a classe

(128)

(129)
(130) 

italiano Leopoldo Brentano que funda o primeiro deles em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A 
sua rápida multiplicação deve ser vista dentro do contexto de alinhamento da Igreja ao lado 
do governo de Getúlio Vargas, a partir do Rio Grande do Sul, ampliando-se a nível nacional 
quando em 1935 a Igreja católica no Brasil começa a colaborar mais estreitamente com 
Getúlio. Para este tirar forças dos comunistas e dos anarco-sindicalistas, elabora uma 
constituição (1937) na qual “liquida a pluralidade e autonomia sindicais" diante do que, a 
Igreja, desistindo de um sindicalismo católico, encontra a saída nos Círculos Operários. Duas 
características importantes: eles tinham inspiração no corporativismo fascista e 
apresentavam feições nitidamente clericais ... Numa e noutra característica o anti- 
comunismo será a tônica; reforçada pela encíclica "Divini Redemptoris" de Pio XI (1937) e 
pela "Carta Pastoral e Mandamento do Episcopado Brasileiro sobre o Comunismo Ateu" 
(1937). Cf. BEOZZO, José Oscar. "A Igreja entre a Revolução de 1930, O Estado Novo e a 
Redemocratização". p.307 e 308 e 314-315, in FAUSTO, Boris (org.). História Geral da 
Civilização Brasileira, tomo III. O Brasil Republicano, v.4. Economia e Cultura (1930-1964). 
São Paulo: Difel, 1980. Sobre o programa da LEC, cf. idem, p.306. Cf. também MAINWARING, 
Scott, op. cit., p.47-49 e LUSTOSA, Oscar, op. cit., p.70-71.

sentido e conteúdo aobras de Dom Alberto terá muito mais

dia 13 de agosto de 1934, expedia um "Mandamento" orientando os

"Salão Dom Alberto"
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natureza dessa missão à caridade e a medidas paliativas"!13’’

1945 (6 de maio), ano do seu falecimento, foi o da abertura

do Seminário Diocesano; dois anos antes, em março de 1943, havia

triunfalismo e do sentimento de hegemonia religiosa da época.

Semelhantemente a seu antecessor, Dom Manuel da Silveira

DTIboux (1945-1950) passou a dar consistência e continuidade às

obras empreendidas por Dom Alberto do qual havia sido auxiliar

especialmente na fundação do “Círculo Operário Ribeirãopretano" e

na organização da "Obra das Vocações". Seguindo os passos de

Dom Alberto, o período de Dom Manuel "foi marcado por uma maior

espiritualização e insistência na formação daquilo que já existia".

eucarística, em toda a diocese, e a dinamização da Ação Católica,

que, em 1941, havia feito seu primeiro compromisso, no dia da festa

chegavam a perceber os problemas sociais a não ser de uma forma

moralista, ignorando suas causas estruturais. "Característica desse

idealismo moralista foi uma declaração do episcopado brasileiro

(131)

(132)

(133)

de La Rioja (Argentina) para pronunciar um ciclo de conferências sobre a Ação Católica. Cf.

Igreja deveria buscar uma missão social, geralmente limitavam a

de Cristo ReH133’. Os bispos da Igreja no Brasil da época, não

e comdurante cinco anos

sido organizada a "Obra das Vocações" e a diocese foi consagrada

o qual colaborou e compartilhou

nesta linha são colocadas a sua insistência na espiritualidade

ao Imaculado Coração de Maria!132’, no mais belo estilo do

Cf. MAINWARING, Scott. op. cit., p.45.
Cf. Boletim Diocesano de Ribeirão Preto, n.155, p.l e n.162, pp.l e 4.
No ano de 1948 Dom Manuel trouxe até Ribeirão Preto Dom Froilán F. Reynafé, Bispo

CORREIA, Francisco de Assis, op. cit., p.56.
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1937: II

Nomeado arcebispo de Curitiba e Administrador Apostólico

dividir-se dedicando suas maiores preocupações como arcebispo

metropolitano; Ribeirão Preto ficou órfão.

Depois dessa "orfandade" de quase dois anos, a diocese de

Ribeirão Preto recebe o prémio de sua espera, à frente dela um

homem marcante, suas marcas ainda não se apagaram Dom Luís

do Amaral Mousínho. Aqui chegou em 1952, com quarenta anos e

nascido.

Pernambuco; aqui ficou até abril de 1962, quando faleceu. Dos 18

e prática episcopal eram pastorais. Ele sabia substituir a sanção

religiosa, a imposição de uma verdade religiosa, pela oferta de um

"produto religioso" sem apologia. A presença religiosa e social de

necessários (?) cheios de simplicidade e naturalidade.

de junho, sua primeira Carta Pastoral tem o título "Unidade e

Atualização". na

034) Cf. Apud MAINWARING, Scott. op. cif., p.49.

Io

Já alguns dias antes de sua posse (10 de junho de 1952), em

de Ribeirão Preto, em 19 de agosto de 1950, Dom Manuel passa a

"Ela está perpassada do que de melhor havia

consciências repousa o segredo das grandes reformas sociais" (,34>

"romano" e nem "canónico", seu discurso era pastoralista e sua visão

sobre o comunismo em

aos 27 anos esteve em Roma, alí cursou Filosofia e Teologia,

doutorando-se em Filosofia; apesar de

na verdadeira reforma das

Dom Luís era impressionante, mas sem triunfalismos; ritualismos

três de vida episcopal no nordeste, onde ele tinha

"romano" não foi nem
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teologia de então: sublinha a unidade mística da Igreja ..., a unidade

de ação da Igreja ..., a unidade de ação do corpo sacerdotal, onde

não falta a noção de colegialidade ..., a unidade de ação da família

católica diocesana ..." (135>. A última e longa parte da Carta é

dedicada à atualização do apostolado católico com destaque para

a Ação Católica diocesana. Um ano mais tarde, em 1953, teve início

a LEC e dois anos adiante, toda a Ação Católica, bem como o

Círculo Operário Ribeirãopretano recebeu um impulso especial. Em

Católica - LEC na diocese, com todo o programa de atuação para o

que ela foi criada

indireta, mas eficaz dos católicos na política"?136)

desenvolvido em Botucatu (julho de 1952) sob o tema "Semana rural

Luís primeirocolocou-as Boletimclero paulista", Domdo no

Diocesano publicado após a sua posse, dando ao tema um toque de

particular interesse e de avançada interpretaçãoi’37’. É claro que não

se pode pensar com excessiva euforia diante do quadro apresentado

pelo contexto nacional; já anotávamos acima que a base social

principal da Igreja, se situava, tanto na República Velha quanto ao

(137)

(135)

(I3Ó)
Cf. CORREIA. Francisco de Assis, op. cit., p.59.
Cf. BEOZZO, José Oscar. "A Igreja enfre a Revolução de 1930, O Estado Novo e a Re- 

democratização". p.304, in FAUSTO, Boris (org.). História Geral da Civilização 
Brasileira, tomo III. O Brasil Republicano, v.4. Economia e Cultura (1930-1964) 
São Paulo: Difel, 1980. Sobre o programa da LEC, cf. idem, p.306.

Cf. Boletim Diocesano de Ribeirão Preto, n.21 (maio-julho) de 1952, pp.17-19.

"como fórmula encontrada para uma atuação

longo da Segunda República, com algumas nuances novas, na

outubro de 1953, Dom Luís instituía oficialmente a Liga Eleitoral

Reproduzindo as conclusões da Semana que havia se
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classe dominante, representada em grande parte do tempo histórico.

nas diversas oligarquias agrárias. Embora

sociais da Igreja no Brasil (seja) longa e rica em todo esse período ...

até o final dos anos 50 e o início da década de 60 não ocorreram

modificações de relevo em relação à orientação da prática da

instituição e seu envolvimento nos conflitos sociais"?138)

Na Igreja ribeirãopretana é claro que havia também uma

dose de pietismo; 1954 foi um ano marcado pela chegada da

imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda diretamente de Leiria,

Portugal dentro das festividades do Ano Santo Mariano e do

empenho em orientar os Diocesanos para as eleições"?139)

Se o lema colocado na sua primeira carta era

Atualização" nenhum momento melhor do que as comemorações de

1958; é o Ano do Jubileu de Ouro da Diocese e da Instalação da

Arquidiocese de Ribeirão Preto. Poderíamos transferir para Ribeirão

Preto o mesmo sentido das palavras referidas a Campinas por Luiz

criação da diocese, em 1908, em pleno processo de romanização,

‘grandeza’ de seus ‘barões do café', constituía a

tentativa de reorganizar suas forças para resistir ao ataque do inimigo

PM) op.

P39)

Cf. LIMA, Luiz Gonzaga de Souza, op. cif., p.25. Cf. também, RICHARD, Pablo. 
cit., pp.98-99.

Cf. CORRÊA, Francisco de Assis, op. cit., p.61.

“A

"a história das relações

II

J

"Unidade e

económico, a

além de assinalar a importância da cidade no plano político e

- o mundo liberal-capitalista e seus inúmeros desafios - ou ... para

Roberto Benedetti por ocasião desta mesma comemoração:
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reconhecimento de seu lugar na sociedade, na qualidade de religião

do povo brasileiro. Mesmo que não de direito, pelo menos de

fato".('4°)

todas as paróquias em torno de um ternário de pregações "em todas

as Matrizes e Igrejas da Diocese de Ribeirão Preto" e de uma série de

acontecimentos e manifestações com um final cheio de solenidade.

onde a figura do então auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Helder

Câmara, deu o tom ao encerramento. É claro que não se conseguia

ou, mesmo, não se queria, ou, até, não se devia deixar de acolher as

manifestações de massa que estas comemorações implicavam; uma

presença "popular" muito grande, o

de gente na rua, onesses dias (dia 5 de junho) foi um

mesmo uma missa pontifical final defronte à Catedral com a praça e

realidade, grandestomadas. Natotalmente essasruasas

manifestações massivas marcam o fim de uma época; trazem em si

todos os sintomas de adequação a uma "ordem social" ultrapassada

reafirmação ritual desta ordema

momento em que as mudanças sociaisno

aceleradas a põem em questão.

(UO) Cf. TEMPLO, Praça, Coração - A articulação do campo religioso católico: TESE de do- 
torado. USP, São Paulo,, mim. 1988, p.2.

"Corpus Christi" comemorado

"estouro"

"expontaneamente"

A comemoração foi uma verdadeira "missão", a "Semana

Estado Republicano, onegociar em posição vantajosa, com o

da Presença" (de Io a 8 de junho), foi o acontecimento que reuniu

dá-se maise, certamente.
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O jornal da arquidiocese, dá destaque à programação

desta "Semana"i14,i; ela não veio órfã, desde dois anos antes, 1956, a

diocese conheceu o

realizou. acontecimento socialpastoral de grandecomo e

repercussão, uma

bispo se fazia ouvir e se fazia ler, ele escrevia, escrevia muito; nesse

Centenário da fundação de

Ribeirão Preto. Tanto o "Movimento por um Mundo Melhor", quanto a

"Semana de Estudos sobre a Família", podem ser vistos como uma

tentativa de unir e coordenar forças para uma presença sólida no

mundo, ou até para enfrentar o mundo, visto como num processo de

descristianização acelerada. No momento em que a religião não

mais confere um sentido totalizante e unitário do mundo, uma ordem

ao universo, mas apenas o significado último para as existências

fazer parte de escolhas

pessoais. Apesar da instituição - Igreja, a sociedade moderna levou a

religião à esfera privada. Dom Luís percebia já isso ? com certeza; os

dois acontecimentos religiosos de 1956 tentam buscar e criar quadros

católicos de pessoas convictas, com opção religiosa individualizada,

inclusive os padres. O do clero do ano de 1959 terá como

tema a espiritualidade do

1956 Dom Luís Mousinho já o divulgava em Ribeirão Preto. Quanto à

questão da família, Dom Luís sugeriu à diocese: o Movimento Familiar

Cf. Jornal Diário de Notícias. n°s. de maio (2a quinzena) e junho (Ia quinzena) de 1958.(141)

ano estava sendo comemorado o 1°

"Retiro"

"Movimento por um Mundo Melhor"; em

"Semana de Estudos sobre a Família", onde o Sr.

"Movimento por um Mundo Melhor" e se

individuais, a religião, então, passa a
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Cristão, as Equipes de Nossa Senhora, a Confederação das Famílias

Cristãs, a Associação de Pais de Família e *‘os insubstituíveis" "Cursos

de Preparação para o Casamento"; os dois primeiros e este último

foram as opções vitoriosas na pastoral familiar.<142>

O Movimento por um Mundo Melhor e a preocupação da

colocam dentro de um contexto único: é necessário preservar uma

cultura cristã, e no momento histórico de Ribeirão Preto, seu campo

religioso e eclesial está debruçado numa comemoração que será

aproveitada para firmar os alicerces que possam fazer frente à crise

cristã da sociedade.

Tanto o M. M. M., uma espécie de "revival" que se expande

fruto de um ministério

caridade como a base da reconstrução através da renovação das

relações interpessoais!143), quanto a preocupação pastoral em torno

católicos, se enquadram e são entendidos como elementos básicos

onde a ordem social desejada pela Igreja pode encontrar seu

respaldo.

A preocupação em torno da Ação Católica, por parte de

Dom Luís do Amaral Mousinho na sua diocese de Ribeirão Preto, foi

muito forte e até anterior aos movimentos comentados. Embora a

"carismático" e que apresenta o perdão e a

Família, se

(i42j Cf. "Diário de Notícias", 9 de novembro de 1958. p.l.
(143) para um adequado entendimento desse movimento nada melhor do que a 
apresentação de seu próprio criador: LOMBARDI, Ricardo. Pio XII - Por um Mundo Melhor. 
Petrópolis: Ed. Vozes, 1956: Cf. também Marins. José. Reconstruir o Mundo. Pró-Manuscrito. 
São Paulo, 1961.

Igreja em manter instituições sociais cristã como a

manifestada pelo apoio aos movimentos familiaresda família.



86

Ação Católica existisse em Ribeirão Preto desde 1941, quando, por

iniciativa do bispo auxiliar, fezDom D'Elboux, primeiroseu

compromisso, somente nos inícios de 1953 Dom Luís começa a dar-lhe

sentido próprio a partir da Juventude Estudantilum pouco do seu

Católica - JEC, ou também Ação Católica EsfudantiH144); o conjunto

da Ação Católica especializada, foi recebendo impulso através de

atenções e programações específicas?145)

maratonadepois de aquela deUm todames

comemorações e trabalhos de junho de 1958, houve a Assembléia da

CNBB, em Goiânia (julho de 3 a 11) com a célebre "Declaração do

Episcopado sobre Educação Social e Política"!146) e Dom Mousinho

comentou durante todo o resto do ano, por meio de 14 artigos

publicados no jornal

(146)
(147)

"Diário de Notícias" <147), que representam um

(144> Cf. Boletim Diocesano de Ribeirão Preto, n.220, mar./ago. de 1953, pp.38-46. Cf. 
também BEOZZO, José Oscar, op. cit., p.321.
i,4S> Sobre o uso que se fez da Ação Católica e o seu desempenho pastoral até o seu 
engajamento sócio-político em fins dos anos 50, Cf. idem p.322; RICHARD, Pablo. op. cit., 
p.145, LIMA, Luiz Gonzaga de Souza, op. cit., p.35 e ss. e ALVES, Márcio Moreira, op. cit., 
p.l 21 e ss. Na verdade, a Ação Católica e outros movimentos nas suas diferentes formas de 
desempenho pastoral, se encaixa nos graus de evolução dos movimentos leigos dentro dos 
interesses históricos da Igreja católica no Brasil. Desde a clericalização das associações 
religiosas e o controle da religiosidade popular, via romanização, passando por uma série de 
movimentos leigos do após-grerra, de renovação espiritual, com características um pouco 
mais "ad extra", embora ainda um tanto intimistas (tipo M.M.M.), até chegar a movimentos e 
estruturas pastorais mais comprometidos e engajados nos contextos sociais, económicos e 
políticos entre os que se encontra e se destaca a própria A.C. Até quase fins da década de 
40 alguns destes movimentos representarão, junto com a Ação Católica “um sintoma de 
solicitude e angústia diante da crise de laicismo que afeta ... desterminados setores da 
sociedade" (LUSTOSA, op. cit. p.41). Mas a Ação Católica bem como a própria Igreja 
católica no Brasil, esta em menor intensidade, será fruto de um momento que será um marco 
histórico nacional: 1945. Do seu lado “a Igreja foi profundamente afetada pelo despertar 
nacionalista e desenyolvimentista" (RICHARD, Pablo. op. cit., p.96). Depois de ter 
permanecido conservadora, opondo-se à secularização e às outras religiões, pregando a 
hierarquia e a ordem, "o antimodernismo se tornara insustentável para uma instituição que 
tinha a pretenção de ser universal e que se preocupava especialmente em influenciar o 
Estado e a elites". (MAINWARING. op. cit., p.53 e 43). Quanto à A.C., em 1945 ganha novos 
estatutos, nova reformulação e nova forma de integração pastoral (LUSTOSA. op. cit., p.81- 
82; também ALVES, M.M., op. cit., p. 122-123 e RICHARD, Pablo. op. cit., p. 145) ... estamos no 
fim da Segunda Guerra e está se iniciando a "redemocratização" política do país.
i'46> Cf. Cf. Revista Eclesiástica Brasileira. REB. v.18 (1958), pp.815-823.

Cf. diversas edições de julho a dezembro de 1958 (sempre na primeira página).
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verdadeiro marco pastoral, uma postura inteligente onde como que

antevia as futuras relações da Igreja nacional com a difícil política

brasileira.

Um prémio ? uma distinção ? um reconhecimento a ele e à

de novembro de 1958 instala-se a Arquidiocese de Ribeirão Preto

com a presença do Núncio Dom Armando Lombardi; Dom Luiz não

pastoral nossa, para o Brasil.(148> Parece como que antecipava o

mesmo espírito do Plano de Pastoral de Conjunto da CNBB (66-70).

Em 1959 Semanas Bíblicas, Semanas Catequéticas; em 1960

a Campanha da Saúde e da Fé; o ano de 1961 Dom Mousinho viu

realizado seu sonho: a inauguração e abertura oficial do Seminário

Arquidiocesano "Maria Imaculada" em BrodosquiJ14”

Quando os anos 60 chegaram a Ribeirão Preto e à sua

Igreja, por aqui já tinha passado Dom Luís do Amaral Mousinho, aqui

ele faleceu a 24 de abril de 1962, depois de longa e penosa doença.

A arquidiocese que ele deixava, após dez anos de clara

espiritual, conseguidohavia mostrarliderança outras feições

diferentes, do ponto de vista eclesial e religioso, em face dos dois

bispos que o precederam desde a criação desta diocese a 7 de

in

(14S)

(149)

Boletim

Cf. “Diário de Notícias", 30 de novembro de 1958. p.l.
Sobre os frutos desta empreitada, Cf. “CARDEAL Agnelo Rossi em Ribeirão Preto”. 
“Igreja Hoje", n.184, junhode!981. pp.101-103.

"pastoral de conjunto", para toda a província eclesiástica; uma

cidade-região ? sim, mas antes de tudo, mais uma tarefa: no dia 30

perdeu a oportunidade, na ocasião insiste na necessidade da
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junho de 1908; mais, ele havia sabido traduzir o momento histórico

que a Igreja católica estava vivendo, bem como o contexto social

em que ela estava situada. No decorrer da nossa história teremos

oportunidade de voltar a esta figura da Igreja particular de Ribeirão

Preto.

4. Igreja e sociedade em Ribeirão Preto - chegando nos anos 60

1962 foi o ano em que Ribeirão Preto perdia o seu primeiro e

grande arcebispo metropolitano e esta cidade perdia também um

dos seus maiores homens. Para

antevisão do futuro glorioso do seu sucessor, aqui chegava um bispo

transformado

iria logo mais, tornar-se arcebispo metropolitano de São Paulo (20 de

dezembro de 1964), um mês depois seria nomeado Cardeal (25 de

janeiro de 1965), durante alguns anos seria também presidente da

Comissão Central da CNBB (Roma, 1964-1970) e, finalmente, em 22

nomeado Prefeitoseria1970, dadeoutubro Sagradade

Congregação para a Evangelização dos Povosl150), tendo sido,

também, presidente da Administração do Património da Santa Sé.

(150)

“ipso facto" em arcebispo (30 de setembro de 1962),

"compensar", numa espécie de

procedente da escondida Barra do Pirai, Rio de Janeiro, que,

O novo arcebispo de Ribeirão Preto era originário da

Cf. LAURIANO, João. Bispos e Arcebispos de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Cúria Me- 
tropolitana/Franca, Ed. Ave Maria, s/d., p.16
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diocese de Campinas, das da dioceseuma

riberiãopretana, de onde, terminada a filosofia seminarística, foi para

Roma (1932; os bispáveis iam para Roma ...) a fim de fazer o curso

teológico na Universidade Gregoriana onde se licenciou.

Regressando ao Brasil, depois de uma experiência romana

de quase 5 anos, e após funções burocráticas e de formação de

jovens (seminaristas e universitários), em março de 1956 é sagrado

bispo e seu destino será Barra do Pirai no Estado do Rio de Janeiro.í'51)

Eugênio Salles em Natal, iniciam experiências catequísticas populares

consideradas como os primórdios das Comunidades Eclesiais de Base

- CEB's no BrasiU152>, e Dom Agnelo relata estas experiências como

desprovidos de assistência espiritual.(153>

Essas experiências às quais estaria ligado o nascimento das

CEB's brasileiras e que se referem ao catecismo popular de Dom

Agnelo Rossi, dos Círculos Operários populares em Volta Redonda e

sãoradiofónicas contestadas,Natal, muitoescolasdas em

acertadamente, no que se refere a essa relação, por Mainwaring que

(151)
(152)

"gêmeas"

Cf. LAURIANO, João. op. cif., p.23.
Cf. GUIMARÃES, Almir Ribeiro. Comunidades de Base no Brasil. Petrópolis: Vozes 1978 

pp.17-22.
É possível que se possa forçar uma interpretação comparando as experiências desses 

dois bispos {depois arcebispos - cardeais das duas mais importantes cidades brasileiras), com 
a “experiência CEB's" tão conhecida e tão combatida por eles próprios .... cabe uma 
pergunta: mudaram as CEB's ?, mudaram eles ... ?
I,M) Cf. “Nova experiência de catequese popular". REB, vol. XVII (1957. pp.731 e ss.

alega: “primeiramente, essas experiências diferenciam-se de uma

Dom Agnelo Rossi em Barra do Pirai, assim como Dom

fruto das preocupações pela presença de "seitas" junto a católicos
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maneira acentuada das comundades de base. Caracterizavam-se

por um controle clerical maior e não se atinham muito às implicações

sociais do Evangelho. Segundo, não se tem notícia de nenhuma CEB

surgida antes de 1963. O estudo nacional feito pela CNBB sobre 101

comunidades de base, Comunidades, não registrou nenhuma CEB

que houvesse começado antes de 1964 e nenhum dos relatórios dos

1964".(154>

Retornando ao nosso

em Ribeirão Preto (30 de setembro de 1962) para assumir este

encontrará aqui problemas' diferentes dosarcebispado, que

encontrou em Barra do Pirai; uma região mais rica, mas com sérios

problemas nas relações de trabalho no campo rural; com uma

liderança de um

sacerdote gerando conflitos com os setores mais conservadores;

encontrará uma diocese com experiências pastorais na linha de

frente, sérias e profundas, mas, pelo mesmo e em contrapartida, uma

parte importante do clero e um laicato exigente em relação às

vivências do passado imediato e cheio de expectativas em relação

às tão anunciadas mudanças que o já convocado Concílio Vaticano

II poderá propiciar. O jornal "Diário de Notícias", órgão oficial da

arquidiocese e instrumento da comunicação com a sociedade civil,

(154) Cf. MAINWARING, Scott. op. cit., p.70 (nota de rodapé)
Cf. igualmente Márcio Moreira Alves. A Igreja e a Política no Brasil. São Paulo: Edit. 

Brasiliense, 1979, que referindo-se ao Pe. Raimundo Caramuru como “um dos seus primeiros 
analistas", "as comunidades eclesiais de base nasceram em 1965". p.157.

"locus", quando Dom Agnelo chegar

encontros nacionais das CEB’s menciona atividades anteriores a

"Frente Agrária", regional, atuante e sob a
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passa por grave crise financeira (a publicidade escasseia, afinal o

seu diretor é o padre Celso Ipson de Sylos que também está à frente

da "Frente Agrária" e sua atuação não agrada às elites, sempe

conservadoras); à par disto, o país, como um todo, está conturbado...

e incerto ...

Dom Agnelo tenta se situar neste novo quadro de seu

episcopado; por isso o estudo da Igreja particular de Ribeirão Preto e

suas relações com a sociedade nestes anos, poucos, que envolvem a

de

ingredientes que nos levam à necessidade, também, de examinarmos

a herança de que Ribeirão Preto era depositário.

Dom Luís realizou uma luta consciente no que se refere aos

conflitos gerados pelas relações de trabalho no campo; alguns dias

antes da sua morte (24 de abril de 1962), e sabedor do pouco tempo

um pedido: “Continua a obra junto aos trabalhadores rurais com o

coisa de que eu me arrependo neste leito de morte é de ter sido

condescendente com a burguesia" <155). Este homem que, ao mesmo

tempo que construía um gigantesco seminário em Brodosqui, para o

estímulo cediae

também amplas instalações para a formação de líderes rurais através

de um processo de conscientização e politização, deixava pegadas

Depoimento de C.I.S. gravado em agosto de 1996.(155)

clero ou à revelia do clero"; fez, em seguida, uma confissão: "a única

de vida que lhe restava aqui. Dom Luís "com muita serenidade" fez

vocações sacerdotais.

presença de Dom Agnelo aparece com uma variedade

desenvolvimento das
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contrariedades. Não se podia ignorar, e a Igreja de Ribeirão Preto

não o estava ignorando, que nos últimos anos, “de 1958 a 1963 se

torna cada vez mais intenso o debate ideológico e o questionamento

radical das estruturas sócio-econômicas do Brasil".í156)

O clima de agitação social que se vivia no Brasil, e em

Ribeirão Preto no contexto rural especificamente, levava também à

Igreja local a um clima de excitação e conflitos nas suas relações

com os segmentos envolvidos.

Luís a uma ação militante no campo social a ponto de eu ter sido

mandado a Roma para me preparar para uma ação específica que

era uma ação social junto ao trabalhador rural ... curso de ação

social, de penetração social, de aprofundamento da sociologia

marxista e da doutrina social da Igreja, para base de comparação

(de agosto de 1960 a janeiro de 1962)".í157)

A Igreja de Ribeirão Preto decide enfrentar o conflito rural

iniciando um movimento através de uma

com sede em Ribeirão Preto, por meio da qual se chegasse, pela via

(156)

"Nós tínhamos sido levados por Dom

"Frente Agrária regional",

PALÁCIO, Carlos. “Uma Consciência Histórica Irreversível - (1960-1979): duas décadas 
de história da Igreja no Brasil". São Paulo: Síntese, n.17, set./dez. de 1979, p.27.

De seu lado MAINWARING, Scott. nos lembra que “Entre 1950 e 1964, os problemas 
agrários passaram o ocupar o primeiro plano na política brasileia ... porque o fortalecimento 
dos movimentos camponeses gerou conflitos e politizou as más condições dos setores mais 
carentes da população brasileira. ... os primeiros impulsos reformistas da Igreja se deram no 
campo"; cf. op. cif., p.72.

O mesmo Mainwaring na p.60 nota (57) cita Luís do Amaral Mousinho. “Propriedade 
Privada e Justiça Social". R.E.B., 6(1946): 814-828. como um dos "exemplos do pensamento 
religioso mais progressista durante o período de 1940-1955". é extranho, de outro lado, a 
avaliação que Márcio Moreira Alves faz de Dom Mousinho. “um dos dez fundadores da 
CNBB", como "tradicionalista do tipo clássico". Cf. op. cit.. p.66. Discordando desta 
avaliação, somente pode-se justificar pela falta de informação adequada ou pelos pontos 
de vista muito particulares...
1'57) Depoimento de C.I.S. gravado em agosto de 1996.

mais, semque teriam que ser remarcadas sem hesitações e.
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política.da conscientização à criação sindicatosdos rurais

exclusivamente compostos tãoAs temidaspor camponeses.

experiências desenvolviam Nordesteí158) nãoque se no

representavam uma solução nem duradoura e nem capaz de fazer

frente ao conflito; isto por não se apresentar com uma retaguarda

legal capaz de fazer valer não somente direitos conquistados

(escritos), mas, e principalmente, lutar pela conquista de outros

muitos, mais amplos e consistentes; a sindicalização rural significaria.

pois, uma tentativa de solução mais autêntica e mais representativa

junto ao trabalhador rural.I159)

A premência e a necessidade do engajamento da Igreja no

social está ligada ao fato de estar em marcha a conquista do

proletariado do campo por parte de militantes de diversas ideologias.

“A tensão em torno da reforma agrária, a estruturação rápida das

ligas camponesas (...) e de outras organizações de esquerda e

comunistas forçam os católicos a mobilizar os seus esforços em vistas

(’58) Éra a época das famosas "ligas camponesas" organizadas e lideradas por Francisco 
Julião, mas que se compunham como movimentos revolucionários sem chegar ao nível da 
estruturação sindical; a Igreja de Ribeirão Preto pretendia, como meta final, essa estrutura 
sindical, embora ela devesse antes caminhar pelo movimento da "Frente Agrária". À figura 
de Francisco Julião no Nordeste e no Pernambuco da segunda metade da década de 50, 
deve-se debitar a progressiva politização dos camponeses e assalariados do campo. "As 
ligas camponesas, surgidas como órgãos de assistência mútua, pouco a pouco se 
transformaram em associações políticas de lavradores (e) ... ao mesmo, ao lado das ligas 
camponesas, multiplicavam-se os sindicatos rurais ... (através dos quais) alguns grupos 
católicos ... procuraram expandir as suas atividades entre os camponeses e os assalariados 
rurais". Octávio lanni. Origens agrárias do Estado brasileiro. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984. 
p.212; cf. também as pp. 206-220.
(is») Em diversas edições do jornal “Diário de Notícias", especialmente nos primeiros meses 
de 1962, esta visão e esta postura é colocada e defendida com clareza e com insistência. O 
falecimento de Dom Luís, (24 de abril de 1962), a grande vanguarda e retaguarda deste 
trabalho, vai deixar os responsáveis, temporariamente, um pouco sensíveis e fragilizados 
conforme depoimento de elemento do grupo de apoio à "Frente Agrária" gravado em junho 
de 1996.
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de montar uma rede de sindicatos rurais católicos.

A doutrina social da Igreja, magistralmente traduzida e

política fraternalmente colocada Mousinho,Dome por num

paradoxo ilógico, embora frequente.

grandes fazendeiros e pelos usineiros, em ascensão, todos católicos,

mas com muito medo dos padres comunistas (e até do bispo

também).

Esta doutrina social da Igreja, diziam eles, levada, assim, ao

pessoal geraria choque; posturas radicais de um lado, idéias claras e

firmes de outro. Anunciada a grande encíclica de João XXIII

"Rerum

Novarum” do papa Leão XIII, o ano de 1961, foi um ano de muita

mais importante

documento social feito até hoje pela Igreja do Vaticano, foi objeto de

comentários constantes no mais importante informativo católico da

arquidiocese de Ribeirão Preto.(161>

São muito oportunas as observações que José Oscar Beozzo

faz em torno das repercussões positivas geradas pela

Magistra" que coloca o dedo nas chagas da América Latina, ao

contrário da

Ocidental com sua

70°

"Mater

“Mater et

et Magistra"

"Rerum Novarum"

programação, muita palestra, muito debate; o

e ao seu incipiente capitalismo industrial

que o colocou nas da Europa

não era bem vista pelos

aniversário dae comemorando-se o

(160> Cf. LUSTOSA, Oscar, op. cif., p.87.
i'4i) Especialmente a partir de maio de 1961 a quase totalidade das edições do “Diário 
de Notícias" veiculou, ao longo do ano, informações, artigos, comentários e editoriais em 
torno da “Mater et Magistra" e da aniversariante "Rerum Novarum". Os "Comunicados da 
Cúria", arquidiocesana que se faziam através desse jornal, pediam e estimulavam para que o 
clero e os grupos católicos programassem palestras e debates em tomo do tema da doutrina 
social da Igreja; à frente deste entusiasmo estava seu arcebispo.
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Leão XIII, a "Mater et Magistra" amplia este horizonte temático e vai

aos povos da periferia onde, como no exemplo latino-americano,

“antes de um proletariado industrial, foi criado na América Latina, um

proletariado agrícola".(162>

De fato, é precisamente a partir do campo que ocorrem as

resistências, revoluçõesmais importantes latino-revoltas e

americanas. Os problemas latino-americanos e brasileiros estavam

muito mais no campo do que na cidade e as preocupações da Igreja

já se dirigiam nesta direção.

Ribeirão Preto já está preocupada com tudo isto, porque

Ribeirão Preto, a sua arquidiocese, está já vivendo estes conflitos. No

primeiro aniversário da encíclica de João XXIII (maio de 1962), se

tema ainda nãoarquidiocesejornal daexplicitava umno

especificamente trabalhado com tanta ênfase: o da crítica ao liberal

capitalismo; por vários dias e em diversas edições nos meses de maio

e junho (1962) um amplo trabalho em torno do tema, bem como dos

(162) Cf. op. cit., pp.42-43.
Não é fácil avaliar qual destas duas encíclicas corresponderia a uma postura mais 

progressista para a sua época: apesar dos comentários de Beozzo teríamos que concordar 
com Mainwaring quando afirma que "embora (a "Rerum Novarum") clamasse por uma 
ordem social mais justa e por um equilíbrio entre o trabalho e o capital, sua doutrina social 
continuava a conter elementos conservadores" (op. cit., p.43), que seriam marcantes nos 
papados seguintes. Não é fácil, também, avaliar o quanto a "Mater et Magistra" consegue 
avançar em relação a muitas das posturas doutrinárias colocadas por Pio XII em seus quase 
vinte anos na direção da Igreja católica: não é este o nosso trabalho, mas gostaríamos de 
frizar que nenhuma das duas encíclicas conseguiu superar o anti-comunismo congénito que 
tem acompanhado os documentos eclesiásticos até poucos anos atrás (tendo retomado 
com João Paulo II) chegando à clássica confusão do marxismo nos seus aspectos teológicos 
e nos seus aspectos políticos. Cf. RICHARD, Pablo. op. cit., p. 160-161. A respeito deste tema, 
mais genérico, cf. LIMA, Alceu Amoroso. "O espírito das encíclicas". Introdução a As 
encíclicas de João XXIII. Rio de Janeiro: Livr. José Olímpio, 1963. v.l.

"questão operária"; enquanto este era o horizonte da encíclica de
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diferentes aspectos comemorativos e doutrinários deste aniversário,

que levantavam tantas esperanças

O Jornal "Diário de Notícias", na sua edição de um desses

dias (25 de abril), não falaria de nenhuma dessas esperanças, pois a

sua grande esperança estava morta: "Faleceu ontem Dom Luís

Mousinho", era a grande manchete deste jornal lutador; Ribeirão

Preto estava triste, estava de luto 1 Nos dias seguintes, muita notícia.

muitos depoimentos e, embora recente, muita saudade já63> O seu

mais entusiasta lider católico; aquele que havia ensinado a ver a

Igreja com o compromisso do olhar para o além através do aqui e do

agora; aquele que mostrava Deus, mostrando primeiro os homens;

aquele que havia visto na injustiça um incentivo à luta pelo homem,

pelo bem, pela verdade, havia morrido no dia 24 de abril de 1962. ...

sua

caminhada; a questão social continuaria sendo o centro, e o jornal

no trabalho junto à "Frente Agrária",

orientação do arcebispo, como um trabalho político,

partidário. Dom Luís,

posturas e os homens de política verdadeira, independente de

partido ou religião"?164)

(163)
(164)

Cf. Jornal “Diário de Notícias", edições de 25 de abril a 1 de maio de 1962. 
Depoimento de C.I.S. gravado em agosto de 1996.

"... usava o jornal, com

mas não

assim, orientava no sentido de elogiar as

A Igreja particular de Ribeirão Preto continuou a

da arquidiocese do qual o padre Celso era o redator-chefe

continuaria sendo a arma divulgadora. "O jornal teve papel chave
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chegada deA Dom Agnelo Rossi assumindo esta

arquidiocese de Ribeirão Preto (30 de setembro de 1962), representa

uma passagem; estamos às vesperas, dez dias apenas, do início do

edição do

páginas 1, 2 e 3 à chegada e posse de Dom Agnelo: "Arquidiocese

acolheu festivamente novo arcebispo", será.a manchete de primeira

página do jornal da arquidiocese; fotos e grande destaque ao fato,

outubro o "Diário de Notícias" estampa à página 2 um amplo artigo

do redator: “A igreja em face da burguesia" ... a conscientização e

politização como tarefas da Igreja no campo social continuam seu

ritmo, apesar de que muitos do clero das paróquias mais distantes da

arquidiocese, tradicionais e não engajados nesse trabalho social,

"eram mais Dom Agnelo do que Dom Luís; a chegada de Dom

Agnelo representou um esfriamento por parte daqueles que já antes

não estavam suficientemente comprometidos com esta perspectiva

pastora^J165,

Campinas, alí havia estudado e, dentro já do meio eclesiástico, por

Campinas onde junto do seu arcebispo e nos meios universitários

Depoimento colhido junto a militante leigo do grupo de apoio à "Frente Agrária",(165) |
gravado em junho de 1996.

"Diário de Notícias" do dia 2 de outubro dedica as

irão mostár um pouco o "rei morto, rei posto". Mas já no dia 4 de

Concílio Vaticano II; a sua abertura se dará a 10 de outubro; a

Devemos levar em conta que este bispo que estava

quase cinco anos, havia estudado em Roma, voltando para

chegando de Barra do Pirai havia nascido no município de
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cidade por quase vinte anos havia

exercido seu ministério. Tudo isto, acrescido de uma arraigada "ideia

de uma tradição histórica campineira”, aliada à idealização do que

no sentido de "uma

idéia-força alicerçada no passado, que se reconstrói e que passa a

ser o fundamento de uma vocação distinta de grandeza"!166),* isto

chega a estimular Dom Agnelo Rossi para que, por ocasião de seus

50 anos de sacerdócio (1987), publicasse uma espécie de auto-

elogio!167) onde se assimila "o espírito aristocrático, integrado a uma

visão católica do mundo"?168)

maravilhosa ... por mais de 4 anos respiraria e viveria a 'romanidade',

característica da Santa Igreja, que se substancia somente na vida

genealogia episcopal atingiraminhaAliromana"i16’i. II sua

linhagem romana"!170). As suas experiências nos meios universitários, a

que nos referimos acima, também é motivo de "glorificação" por

IIparte de Dom Agnelo:

formação esmerada de um clero digno da Independência do Brasil,

(166)

(167)

(168)

(169)

(170)

se poderia chamar de o “mito de Campinas”

Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit., p.32.
Cf. ROSSI, Agnelo. Flores em Meus 50 anos de Sacerdócio. Campinas: PUCCAMP, 

1987.
Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit., p.34.
Cf. ROSSI, Agnelo. op. cit., p.7.
Cf. idem, p.8. grifos nossos.
Talvez, para um melhor entendimento deste espírito “nobre", deste elitismo espiritual 

e sacramental e desta "linhagem romana" de que Dom Agnelo estava tão imbuído, seria 
recomendável a leitura de A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 
1988, de Sérgio Miceli.

deste rico e "cristocrática"

era uma experiência nova para a

que uma passagem de dois continentes era uma metamorfose

Vejamos suas palavras: "O salto de Campinas a Roma, mais
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mas ligado substancialmente à Igreja de Cristo".(171>

alguns dos acontecimentos em torno do golpe militar de 64 no

contexto ribeirãopretano, entenderemos melhor o sentido destas

observações, deixemos isto, porém, para o próximo capítulo.

Em Ribeirão Preto, Dom Agnelo, talvez voltou a reencontrar

o seu passado campineiro; afinal Ribeirão Preto, à semelhança de .

Campinas, também era um mito, pois da época áurea do café,

chegou-se à época áurea da cana; do reinado do café passou-se ao

reinado da cana e de capital do café se transformou em capital da

cana de açúcar. Ribeirão Preto, que nunca quis industrializar-se,

manteve sempre seu "feudo agrícola”, onde a aristocracia (e a

sempre se sentiram bem. O mito de Riberião Preto nosnobreza)

inícios dos anos 60 (em que estamos situados) se mantinha com uma

forte agricultura, com uma influente nova classe média, com um forte

poder de polarização regional, com um vasto e rico comércio, com

vários campi universitários, com uma rede de setores prestadores de

serviços ampla e competente.

A imediata ida de Dom Agnelo para os trabalhos da

primeira etapa conciliar em Roma (de 11 de outubro de 1962 a 8 de

dezembro do mesmo ano), permitiu uma continuidade tranquila dos

trabalhos pastorais na arquidiocese, ao mesmo tempo que, diante do

desconhecimento das posturas do novo arcebispo, padres e grupos

Cf. idem, p.ll.(171)

Quando, um pouco mais adiante trouxermos à análise
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menos afinados com as posturas anteriores, iniciaram um processo de

Enquanto a "Frente Agrária" já estava em pleno andamento

com as reuniões dos domingos e com as lideranças em avançado

etapas") e já, mais independente, era mais imune a interferências

eclesiásticas, não era essa a situação do jornal da arquidiocese.

elemento chave no processo de conscientização nas relações da

Igreja local e a sociedade ribeirãopretana. Dom Agnelo, ao retornar

de Roma (dezembro de 1962), começou a criar problemas com o

linhas do jornal, censurando o jornal e

financeirasdificuldadescriarcomeçando para o seua

principalmente, atravésdesenvolvimento naturalJ172)

deste órgão da imprensa católica, propriedade da arquidiocese, que

externando; a sua edição do dia 13 de outubro de 1962 comentava

em primeira página a abertura do Concílio Vaticano II com a palavra

do desafio imposto por João XXIII:

fazer algo de decisivo", e na página seguinte da mesma edição o

(172) Depoimento de C.I.S. gravado em agosto de 996.
Convém observar, a estas alturas, que este depoente é figura importante nesta 

análise, pois ele desempenhou funções centrais nestas relações. Diretor do jornal “Diário de 
Notícias" desde 1957; este jornal passou a incorporar todas as polêmicas e contradições em 
que a Igreja de Ribeirão Preto (e também do Brasil) esteve envolvida. O padre Celso e seu 
grupo de ativistas católicos, polarizava todos os conflitos nas questões da terra junto aos 
trabalhadores rurais, não só aqueles que se mantinham no serviço rural, mas também aqueles 
que se instalavam na cidade como resultado do êxodo rural em crescimento e que traziam 
questões jurídicas e trabalhistas pendentes. Junto a eles todos os meses no último domingo 
de cada mês se desenvolvia o "Círculo de Politização" e eles todos eram aglutivados através 
da "Frente Agrária", por ele liderada.

"Papa João XXIII: já é hora de se

"relax" nos compromissos sociais imprimidos por Dom Luís à sua Igreja.

jornal, interferindo nas

as idéias revolucionárias (subversivas) do momento estavam se

Afinal, era,

estágio de politização ("o movimento estava cumprindo suas
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A Igreja particular de Ribeirão continuava a fazer ressoar o

endereçava aos bispos reunidos em Concílio. Serão muitos os ecos a

Concílio Vaticano II está em plena discussão; mas o arcebispo

Agnelo Rossi controla à distância, desde Roma, o caminhar de sua

arquidiocese, e o caminhar não era fácil, pois os conflitos no campo

e mais comprometidos com as elites económicas, ficavam mais difícil.

Vai ficar mais difícil ainda; dois anos à frente, os rumos do

Brasil e de sua Igreja católica vão ter uma total reviravolta, e nesta,

Ribeirão Preto e sua Igreja também entrará.

se multiplicavam e as relações dos grupos católicos mais envolvidos

1'73) Sobre a tradicional preocupação do Papa em torno dos problemas da América 
Latina, cf. BARROS, Raimundo Caramuru de. Brasil. Um Igreja em Renovação. Petrópolis: Ed. 
Vozes, 1967, p.25.

fazer ressoar, a "Mater et Magistra" continua empolgando e o

eco destes pedidos e

"nosso comentário" era "Sindicalização rural"?173’

esperanças que o Papa uma vez mais
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CAPITULO - II

Alguns aspectos da Igreja Católica no Brasil

católica caráterA Igreja Brasil apresentano um

especialmente singular; certos assuntos por ela trabalhados, certos

momentos por ela vividos e certas posturas por ela tomadas tem feito

desta Igreja uma instituição que, no mínimo, tem sido olhada com

temasrespeito. tem mais, alguns dosMas, “asseus como

comunidades de base, o compromisso da Igreja para com os pobres

notável teologia que os brasileiros produziram, voltaram a

Brasir’í01Linternacional Comoatenção do catolicismo

consequência natural, a Igreja vem, cada vez mais, chamando a

atenção de cientistas sociais e historiadores (também de teólogos e

de antropólogos); não se trata de um simples interesse acadêmico.

mas este tema apresenta fundamentos muito práticos e concretos.

afinal, não escapa a ninguém que a Igreja católica tem sido uma das

instituições mais articuladas e presentes na sociedade civil brasileira.

Tempos houve (2a metade da década de 60 e década de 70) em

que na rarefação do espaço político, a Igreja no Brasil oferecia um

realidade.

(01)

dos poucos espaços (às vezes até físicos) de reflexão crítica sobre a

Cf. MAINWARING, Scott. "Igreja e Política: Anotações teóricas". São Paulo: Síntese, 
n.27. v.X, jan./abr. de 1983, p.35.

e a

"Se isso nos leva a concluir que a preocupação por

para o
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estudar e conhecer melhor a Igreja não é neutra, também podemos

suspeitar que a pretendida objetividade de muitos trabalhos possa

estar contaminada por opções ideológicas explícitas”!02); a nós será

em mente, colocamos o resultado a julgamento...

Há uma crescente expansão do campo religioso e mágico

nos nossos dias desmentindo certas previsões em torno do ocaso das

religiões e da ordem intemporal, o que estimula um sem-fim de

indagações na busca do como, do porque, do para que e da

direção que isto possa tomar. Os estudos da Igreja no Brasil se situam

neste contexto como aspecto parcial desta complexidade toda.

Dizíamos nalgumas linhas acima que a Igreja católica no

Brasil tem levantado se não aplausos de todos, pelo menos tem sido

negado e dela não poderá ser ignorado o papel desempenhado ...

transformações da nossa sociedade durante as duas ou trêsnas

úftimas décadas, ainda que a significação e o alcance de tal

intervenção possam ser diferentemente interpretados"!03). Embora

uma perspectiva puramente institucional^ Thomas Bruneau secom

102)

(03)

objeto de admiração e respeito a nível da Igreja católica universal e 

da própria sociedade civil nacional. A ela dificilmente poderá ser

Cf. SOUZA. Luiz Alberto Gómez de. "Igreja e Sociedade: Elementos para um Marco 
Teórico". São Paulo: Síntese, n.3. abr./jun., de 1978, p.15.

Cf. PALÁCIO, Carlos. "Uma consciência histórica irreversível (1960-1979; duas décadas 
de história da Igreja no Brasil)". São Paulo: Síntese, n.17, set./dez. de 1979, p.32.

refere à Igreja como "força revolucionária e transformadora da atual

possível fugir desses dois acidentes ? mesmo com a preocupação
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situação política"!04).

Ao adentrarmos, pois, a analizar "alguns aspectos da Igreja

históricacaminhada onde conflitos, alguns deles de suma

importância, tiveram que ser trabalhados pela Igreja tanto a nível das

suas relações "para fora", quanto nas suas relações

história.isto implica de uma nova novos

momentos, isto implica numa nova problemática?05) Oscar Lustosa

nos faz entender que com o término da Segunda Guerra e a queda

do regime ditatorial de Vargas, "a Igreja, dado o nível que atingira de

presença e colaboração no governo de Getúlio Vargas ... não teria

condições de se portar como mera expectadora do processo sócio-

estabeleça uma progressiva polarização da Igreja em torno da

problemática sócio-política já partir destes acontecimentosa

"para dentro”,

político que se delineava violento e complexo"!06); daí que se

católica no Brasil", é claro que iremos nos defrontar com uma

(»■♦) cf. O Catolicismo brasileiro em época de transição. São Paulo: Ed. Loyola, 1974, 
p.22, também pp. 189-417. É importante anotar que o entendimento e a análise da Igreja não 
deve se dar com referências a um simples processo de mudanças esparças e pouco 
definidas, "mas às transformações concretas do que Gramsci chama um bloco histórico, isto 
é, a maneira como se articulam, num momento determinado e numa sociedade dada, os 
diferentes elementos da infraetrutura e da superestrutura". Cf. SOUZA, Luiz Alberto Gómez de. 
op. cit., p.25, grigo nosso. Neste bloco histórico gramsciano é possível distinguir a base 
económica, as relações de classe e os diferentes elementos da sociedade civil e da 
sociedade política.
(“) Mainwaring faz referência ao fato de que "por volta de 1955 havia três facções 
principais dentro da Igreja, cada uma com uma visão diferente no tocante às mudanças 
sociais". Aqueles que continuavam a endossar as estratéria da neocristandade, combatendo 
a secularização e buscando, via Estado, a garantia do máximo de privilégios o 
fortalecimento da presença da instituição na sociedade. Os modemizadores conservadores, 
com pretenções de maior abertura ao mundo, embora preocupados com a secularização e 
com a expansão do protestantismo. Finalmente o núcleo de reformistas, menos preocupados 
na luta contra o comunismo e mais com a mudança social como um fim em si. "Durante a 
década de 50 esse grupo iniciou alguns experimentos que inspiraram outras inovações 
posteriores". Cf. op. cit., p.56-57 (na nota 57 à pág. 60, Mainwaring coloca Luís do Amaral 
Mousinho como "exemplo do pensamento religioso mais progressista ...").
i°6> Cf. A presença da Igreja no Brasil. São Paulo: Ed. Giro, 1977. p.77, e p.85 e ss. Cf. 
também MAINWARING, Scott. op. cit., p.43 e ss.

no reconhecimento
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social e do político" por conta da espiral que envolve os fenômenos

subdesenvolvimento que, especialmente no campo, provocará um

clima de tensão nos meios rurais.

A Igreja foi, assim, profundamente afetada pelo despertar

nacionalista e desenvolvimentista na América Latina como um todo.

e no Brasil especificamenteJ07) Optando pelo nacionalismo e pela

luta contra o subdesenvolvimento, a Igreja tomava suas distâncias

em relação, ao liberalismo leigo e positivista, de um lado, e, de outro

veremos logo mais, a revolução cubana, quando vitoriosa, irá aguçar

ainda mais. Pablo Richard, acima referenciado, verá neste processo

e neste movimento da Igreja católica latino-americana e brasileira a

“A Igreja chega a

transformar-se e a fortalecer o seu poder na sociedade civil. na

na

reestruturação de uma nova cristandade que poderíamos chamar

‘populista-nacionalista-latino-americanista, culturalista e desenvolvi

mentista' (antisocialista) "(°8>. Nos anos pós-60 aparecerá o fenômeno

(07)

lado, em relação ao socialismo ateu e materialista, que como

A este respeito cf. RICHARD, Pablo. Morte das cristandades e nascimento da Igreja. 
São Paulo: Ed. Paulinas, 1984. p.45. cf. também PALÁCIO, Carlos, op. cit., p.33 e 
MAINWARING, Scott. op. cit., p.266 e ss.
(°®) Cf. idem, p.97. A estrutura de base da "cristandade", conceito antagónico ao de 
Igreja, consiste na dupla relação Igreja-Estado e Igreja-Sociedade. A Igreja procura expandir 
sua influência e seu poder na sociedade, utilizando como mediação o Estado. A cristandade, 
pois, implica necessariamente a aliança da Igreja com o sistema e com as classes 
dominantes. Cf. idem, p.99. Esta "neocristandade, filha da nostalgia do passado, veio a ser 
destruída pelas ameaças do futuro", Cf. ALVES, Márcio Moreira, op. cit., p.40.

históricos (1945). Na verdade a Igreja começa a cair "nas malhas do

da industrialização, da urbanização e da própria situação de

desestruturação da cristandade conservadora (antiliberal) e

reestruturação de uma nova cristandade:
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da contradição entre a Igreja das cristandades e a Igreja popular o

que analisaremos no terceiro e quarto itens do presente capítulo.

De Joâo XXIII à Igreja no Brasil de 19681.

Quando em 28 de outubro de 1958 o cardeal Roncalli,

patriarca de Veneza, assume o lugar de sucessor do papa Pio XII,

ninguém extranharia pouco ou nada saber de um homem que

assumia a liderança de uma Igreja que, a nível Vaticano, estava

voltada para dentro e de portas e janelas fechadas. O que este

homem iria fazer no Vaticano seria uma incógnita para quase todos,

mas, muito pior, era uma despreocupação para muitos deles. No

entanto, o cardeal Roncalli, transformado já em João XXIII iria se

revelar uma figura cuja presença e atuação representariam como

começa a ser analisada tendo como ponto de referência e como

parâmetro o antes e o depois de João XXIII. Se isto pode e deve ser

dito com referências à Igreja católica, transnacional, também, de

maneira particular, em relação à Igreja católica no Brasil, “João XXIII

e, de modo particular, o (seu) Concílio foram para a Igreja do Brasil

como se águas longamente represadas se houvessem soltado,

í09) No anedótico livro de Kurt Klinger. O Bom Humor de João XXIII. São Paulo: Ed. 
Melhoramentos. 1965. o autor nos relata que logo nos primeiros dias de papado, ao abrir 
uma das janelas do seu gabinete de trabalho, João XXIII teria comentado ao seu secretário, 
particular: "Assim teremos que íazer com a nossa Igreja, abrir-lhe as janelas para ver o mundo 
lá fora, ela precisa de um pouco de ar", p.78.

que um marco divisório, e até anedótico!09), de uma Igreja que
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correndo livremente, abrindo e aprofundando o próprio leito"?10)

A memória histórica de João XXIII poderia ser conectada a

recebendo deste papado não só o grande Vaticano II (1962-1965)

propostas esuas expectativas, suascom

conquistas, mas também "Mater et

(1963). Em 2o lugar à América

Latina em relação à qual “João XXIII multiplicou-se em desvelos e

um dos toques de alarme a vitoriosa

revolução cubana, que se fixa como revolução marxista e cujo triunfo

vai acabar colocando no seu pontificado os signos de Cuba e as

ameaças do seu regime no restante da América Latina. Finalmente, o

terceiro nível, o Brasil, em relação ao qual durante o papado de

“João XXIII produziu-se uma virada histórica na vida de toda a Igreja

e de modo particular na Igreja do Brasil".!12)

Quanto ao Brasil de João XXIII, ele já não era um país

tranquilo, e sua Igreja já não mais se colocaria passivamente diante

desenvolvimentista na segunda metade dos anos 50 com o governo

Kubitschek, o país já estava começando a conhecer uma Igreja

(10)

ao mundo católico, e não católico,

cuidados"!11) tendo como

suas promessas, suas

as extraordinárias encíclias

Cf. BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil - de João XXIII a João Paulo II, de Medellím 
a Santo Domingo. Petrópolis: Vozes, 1994. p.ll.

Da mesma maneira se manifesta J. B. Libânio, embora num sentido mais abrangente: 
"João XXIII percebera gue o enorme digue, gue represava as torrentes filosóficas, sociais, 
políticas e culturais do mundo moderno não resistiria mais à pressão e estava prestes a 
romper-se"; Cf. "Conflito Igreja-Estado". In Encontros com a Civilização Brasileira, n° 4, out. 
1978, p.29. A convocação do Concílio Vaticano II responderia a esta percepção.
(”) Cf. BEOZZO, José Oscar, op. cit.. p.18.
(12) Cf. idem, p.14.

da enormidade dos seus problemas sociais. Vivendo a etapa

Magistra" (1961) e “Pacem in Terris"

três níveis diferenciados: Io
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também um pouco diferente; 1950 será uma data marcante: de um

lado a Ação Católica passa, de fato, do modelo italiano, organizado

por idades e por sexos para um modelo organizado por setores ou

classes sociais à semelhança do modelo franco-belga; assim nascem

a JOC, a JAC, a JEC, a JUC e a JIC; enquanto as três últimas

correspondem, em grandes linhas, aos setores das "camadas médias"

e da pequena burguesia, as duas primeiras, Juventude Operária

Católica e Juventude Agrícola Católica, serão representativas de

camadas onde o conflito social é mais evidente e mais aprofundado.

A Igreja de Ribeirão Preto seguirá esta nova orientação

muito de perto, como já vimos. Em 1953 teve início a JEC (da qual

assistente eclesiástico), juntando-se aos outros ramos especializados

da Ação Católica local que já vinham caminhando dentro das linhas

da nova orientação.

A Ação Católica, como um todo, se transformará no interior

da Igreja em mediadora de uma reflexão cristã a partir de um

engajamento e de uma consciência social de "classe"!13). Isto se

anos mais tarde, anos de 1965 e 1966, tive eu a graça de ser seu

(13) “A Ação Católica, fundada no Rio, em 1923, pelo Cardeal Leme, e organizada a nível 
nacional conforme o modelo italiano a partir de 1935, é uma instituição sem nenhuma 
significação apostólica e evangelizadora. O esquema eclesial e pastoral de cristandade não 
tinha necessidade de um movimento de leigos forte e amplo. A situação mudará a partir de 
1945". Cf. RICHARD, Pablo. op. cit., p.145. No mesmo sentido as referências de Márcio 
Moreira ALVES quando afirma que "a mistura de militantes de origens - portanto de interesses 
- diversos (onde se misturavam as classes sociais) impedia o debate de problemas sociais e 
condenava a organização a atividades puramente espirituais: peregrinações, missas. 
manifestações, congressos eucarísticos". Cf. op. cit., p.122.

Da sua parte DELLA CAVA assim se expressa a respeito: "... A A.C.B., moldada de 
forma semelhante à de sua correspondente na Igreja Italiana, foi definida pelos próprios 
Papas como 'uma organização de leigos participando do apostolado hierárquico da Igreja 
fora de qualquer filiação política, com a finalidade de estabelecer o reino universal de Jesus 
Cristo’." Cf. "Igreja e Estado no Brasil do século XX: Sete Monografias recentes sobre o 
Catolicismo Brasileiro, 1916/1964". Estudos CEBRAP- 12, abr./jun. de 1975, p.16.
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manifestará de forma mais clara e contundente quando, dez anos

Católicadepois (julho de Ação brasileira,1960), maisa

especificamente a JUC, celebrará o "Congresso do X aniversário da

JUC". Já no ano anterior (1959) o padre Almery Bezerra propõe aquilo

de Jacques Maritain e nesse

Congresso "a JUC abre para os cristãos a possibilidade de militar

politicamente e nos partidos ou organizações mesmo não cristãs ... A

JUC marca a evolução do campo social para o campo político ...

esta prática é levada para dentro da lgreja<14>.

A Igreja particular de Ribeirão Preto estava envolvida e

seu

arcebispo carregava o entusiasmo do movimento; quando em 15 de

maio de 1961 se inicia a 7a Semana Nacional da Ação Católica no

Rio de Janeiro para lá foi Dom Luís Mousinho acompanhado e

acompanhando os responsáveis locais do movimento. À sua volta,

como era seu costume, uma série de artigos no "Diário de Notícias”

Ação Católicamaisfazia a na

arquidiocese, comentando aqueles que foram os temas centrais da

EducaçãoEducação Integral; de Base; Reformasemana:

Universitária, Reforma Agráriat15’. Alguns anos depois (1987), aquele

que fora também arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Agnelo Rossi

(14) Cf. CNBB, Estudos da. Leigos e participações na Igreja. São Paulo: Ed. Paulinas, 1986. 
pp. 88-89.

Cf. também, LIMA. Luiz Gonzaga de Souza, op. cit., pp.35-51, e, ainda.
DELLA CAVA, Ralph. “Igreja e Estado no Brasil do século XX". Estudos CEBRAP=12, abr./ 

jun. de 1975, pp.43-47.
Cf. "Diário de Notícias", edição de 14 de maio de 1961, p.6 e edições das semanas(15) 

posteriores.

estimular ainda

comprometida com a Ação Católica já reorganizada; o

divulgar e

que se chamou de o "Ideal Histórico"
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últimos escalões da Cúria

fez, coerentemente, as seguintes observações:romana,

tradicional Ação Católica que colocava a sólida formação cristã

como base preparação para a ação apostólica, deu frutose

abundantes e duradouros. Infelizmente um imediatismo impôs mais

tarde, outros ambientes, ‘formação pela ação’em a e.

principalmente pela Ação Políica - a célebre A.P. que envenenou a

praticamente trocou o reino de Deus, que é de paz e de amor

fraterno, pela ambição de homens políticos, aos quais servem todos

os meios, nem sempre lícitos"!16). A Igreja local de Ribeirão Preto sabe,

como já observamos no capítulo anterior, da lógica coerente destas

palavras de Dom Agnelo Rossi.

Mas voltando às análises, Pablo Richard define todo este

significativa com o modelo da nova cristandade"!17), mas não, ainda,

uma ruptura com a cristianismo ou com a Igreja.

De outro lado, a própria Igreja, como instituição, embora

não suficientemente unitária e coesa, entra na vida política nacional

a partir do problema agrário. Quando em 1950 em Campanha, Minas

Gerais, se realiza uma Semana de estudos sobre esse tema, dela sai

(16)

(17)

Cf. ROSSI, Agnelo. Flores em Meus 50 anos de Sacerdócio. Campinas: PUCCAMP, 
1987. p.14. Grifo nosso.

Cf. op. cif., p.153. Nas páginas seguintes e outor esmiuça e analiza este processo.

"Aquela

impacientes, a assumirem posições de luta política-partidária e.

A.C. (Ação Católica) e guindou jovens ótimos, mas imaturos e

momento como sendo "o início de uma ruptura muito mais radical e

(1962-1964) nesses momentos já nos
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uma carta pastoral assinada pelo seu bispo local, Dom Inocêncio

Engelke, cujo significativo título é o seguinte: "Conosco, sem nós ou

contra nós se fará a reforma rural". Nestes momentos a Igreja sabe

que tem uma missão a cumprir no plano social, porém desconhece os

mecanismos históricos que explicam o dinamismo social que torna

justamente irreversível essa reforma rural. Há um dualismo entre Igreja

e história. A Igreja e os cristãos dão sentido à história, mas são os

‘outros’ que a fazem".*’8) Alguns anos depois (1956), a Igreja, diante

do problema do subdesenvolvimento, iniciará um processo de ruptura

com a oligarquia agrária.

Centenário de

Ribeirão Preto e esta

quando ele nos lembra de celebrações civis e celebrações religiosas

Igreja". Dois anos depois (1958) por ocasião do Cinquentenário da

sofrerá umacriação da Diocese de Ribeirão Preto essa

interrupção. Mas naqueles momentos as iniciativas do bispo Mousinho

não agradam aos grandes proprietários rurais; não agradam também

(fundado no ano anterior-1955), - o bispo "progressista", “avançado",

embora respeitado por todos pela sua postura sempre disposta ao

diálogo, pela sua técnica de influência e convencimento frente ao

poder económico.

Cf. idem, p.148. Aqui o autor faz interessantes comentários sobre este acontecimento.(18)

"ruptura” é subentendida por Assis Correia,

"por falta de convite das autoridades para uma integração com a

"ruptura"

Coincidentemente, 1956 foi o ano do Io

à imprensa local conservadora como os jornais “A Cidade", "O Diário
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A nível nacional essa ruptura se manifesta na reunião dos

bispos do Nordeste realizada em Campina Grande de 21 a 26 de

presidência de Juscelino Kubitschek (1956-1961). A Igreja, identificada

relação à oligarquia latifundiário deixando para trás a fase populista

anterior (1930-1955) e, tornando possível a reconciliação entre a

Igreja e o Estado, criou-se a mediação necessária para que ela se

integrasse no desenvolvimentismo (1956-1964). A reunião de Campina

Grande, preparada conjuntamente por economistas do Governo e

por peritos católicos, permite que a hierarquia católica, já mais

modernizada em suas estruturas e apropriada de um "poderoso

instrumento de expressão política a nível nacional,se engaje

oficialmente na "operação Nordeste" do Governo de onde sairá a

idéia da SUDENE aprovada alguns anos depois (1959) no Parlamento

Nacional.(2°)

Cf. RICHARD, Pablo. op. cit., p.l48-150e 
Regis de Morais, J. F. op. cit., p.84-58.

com este projeto do Governo, começa a tomar suas distâncias com

maio. O Brasil já tinha entrado na etapa desenvolvimentista com a

(19) A CNBB havia sido criada em outubro de 1952. Ao referir-nos à CNBB não 
podemos esquecer que ela assume a condição de instituição que se situa no interior 
dos limites da instituição maior que é a própria Igreja católica no Brasil mas sempre 
tendo em conta a idéia de que o episcopado compõe a instância hierárquica que 
mais oficialmente exerce as “funções magisteriais e tribunícias da Igreja. Isto quer 
dizer que o discurso da instituição CNBB inscreve-se num quadro de compromissos 
específicos e tem forçosamente, características próprias”. Cf. REGIS DE MORAIS, J. F. 
Os bispos e a política no Brasil. São Paulo: Cortez Editora, 1982. p.74.

Num outro aspecto é necessário levar em conta também que, pela presença 
do comunismo, do protestantismo, do espiritismo e da maçonaria, a criação da 
CNBB estaria obedecendo a uma linha e a uma dinâmica defensiva e ofensiva 
diante da cristandade ameaçada. Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit., pp.43-44.

Noutro sentido e/ou noutras palavras, significaria “ao mesmo tempo, freio e 
estímulo à expressão das insatisfações de diferentes camadas da população, no 
campo e na cidade”. Cf. PIERRUCCI, Antônio F. de Oliveira; SOUZA, Beatriz Muniz de; 
e CAMARGO, Cândido P. F. de. Igreja Católica: 1945-1970. in FAUSTO, Boris (org.). O 
Brasil Republicano. 4.v. Economia e Cultura (1930-1964). São Paulo: Difel, 1984. 
p.368.
(20)



113

Com a aliança consolidada cria-se uma nova imagem da

problema social lança a Igreja a um certo engajamento "ao lado dos

oprimidos" e dos mais pobres.(2,>

O Brasil de João XXIII e sua Igreja já não eram, pois, mais os

mesmos do papado anterior, muita coisa havia mudado de rumo. J.B.

Libânio faz observações que, extensivamente, seriam aplicáveis à

Igreja no Brasil: "No final do Pontificado de Pio XII (1958) a Igreja

Católica apresentava aquela tranquilidade àsprecedeque

tempestades. Os movimentos inquietantes do Pós-Guerra tinham sido

silenciados, através da condenação da Nova Teologia, do envio de

Theilhard de Chardin para a China, evitando que seus escritos fossem

publicados, do encerramento da experiência dos Padres Operários,

do enquadramento dentro de limites aceitáveis da renovação

Litúrgica e da ação do leigo".!22)

Por sua vez, a América Latina que João XXIII vai encontrar já

vinha, de há tempos recebendo uma atenção especial"!23) e João

XXIII continuou na linha das preocupações para com as Igrejas da

(21)

(23)

Igreja na sociedade civil, e, ao mesmo tempo, a sua abertura para o

Cf. também IANNI, Octávio. Origens agrárias do Estado Brasileiro. São Paulo: Ed. Bra- 
siliense, 1984. pp.208-220.

Cf. CNBB. Declaração dos bispos do Nordeste. Campina Grande. 21-26 de maio de 
1956. apud RICHARD, Pablo. op. cif., p.150.

É claro que este compromisso evangélico não será levado ao pé da letra e nem 
muito a sério ainda .... a concordância do discurso com a "práxis" vai demorar um pouco ... 
Na verdade trata-se de inverter a motivação tradicional da religião de Igreja: ao revestir a 
sua mensagem religiosa com roupagem "desenvolvimentista". de mantenedora da tradição, 
a Igreja aparece como portadora da inovação .... é um impacto muito positivo. 
i22» Cf. op. cif., p.29.

É interessante anotar a "atração" pastoral que representava no clero jovem brasileiro 
da época essa experiência dos famosos "padres operários" franceses.

Cf. RICHARD, Pablo. op. cit., p.63-64. Cf. também BEOZZO. José Oscar, op. cit.. p.17- 
18.
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região; em torno dela circularão não só as diretrizes pastorais (e

políticas) do papado, mas também da política norteamericana para

com o restante deste continentel24). O caso Cuba será um divisor de

questão crucial para a Igreja desta região(25>. Mas, apesar de todas

as pressões de uns e outros, "não escapou-lhes ... a onda de simpatia

Américasecularmente exploradas da administraçãoLatina. A

Kennedy buscou retomara iniciativa, combinando propostas positivas

para a América Latina com luta sem quartel contra Cuba"(26). A

"Aliança para o Progresso", de um lado, e a tentativa de invasão da

ilha, bem como as pressões sobre os países latino-americanos, de

outro, são indicativos dessa conbinação de iniciativas.<27J

(dirá mais

tarde Paulo VI), o desenvolvimento para fazer frente à ameaça

hierarquia desta região a sancionar a "Aliança para o Progresso";

Se "desenvolvimento é o novo nome da paz"

águas na vida política de Latino-América e se transformará numa

comunista que ronda a América Latina pós-Cuba 59, levará a

M Em relação a este último aspecto são muito interessantes os livros de LIMA, Délcio 
Monteiro de. Os demónios descem do Norte. 5.ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves Ed., 1991, 
e Enquanto o diabo cochila. Rio de Janeiro: Francisco Alves Ed., 1990.
(25) Durante a primeira etapa deste programa de pós-graduação, tivemos a grata 
oportunidade de frequentar o curso "Modelos Hegemónicos na América Latina", com o prof. 
Emir Sader onde este assunto foi amplamente discutido; destacamos dele o livro: Cuba, 
Chile, Nicarágua - Socialismo na América Latina. São Paulo: Ed. Atual, 1992 e de Fernando 
Martinez Heredia. Desafios del socialismo cubano. La Habana, México: Editorial Mestiza, 
1988.
(2‘) Cf. BEOZZO, José Oscar, idem, p.19.
<27> Ao longo da década de 50 surgem, por iniciativa dos episcopados locais, ou a 
pedido da Santa Sé, a maioria dos organismos europeus de ajuda e colaboração com os 
países latino-americanos; recursos humanos e recursos materiais são as ofertas européias. O 
“Adveniat", fruto de coletas na Alemanha é um símbolo destes últimos. Igualmente a 
“Caritas" que canaliza para os países sub-desenvolvidos os excedentes das ajudas dos 
católicos norte-americanos. Esta presença católica, mais paternalista do que promocional ou 
reformista, estaria reforçando a figura e a imagem da Igreja perante o Estado e a Sociedade 
civil. Cf. BEOZZO, J. Oscar, op. cit., p.17 e ss e LUSTOSA, Oscar, op. cit., p.86-88.

provocada pela revolução nas massas pobres, desassistidas e
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com a ideologia religiosa recobre de um halo sagrado a expansão

espírito anti-imperialista mais se aguça nos meios mais participativos

da sociedade civil.

A areia movediça cultivada pelas ameaças revolucionárias.

aqui e acolá, e na qual a tradicional e descompromissada Igreja

católica, e outras, poderia se afundar, levam a Igreja de João XXIII ao

sentimento positivo de "uma reforma da Igreja,que um

mais nítido compromissorealinhamento de suas forças, (e) um

social"!28) se fazem necessários e urgentes, mas a necessidade não

resultará em tanta urgência, e nem seria fácil...

relaçãopreocupações vaticanas CubaAs com a

continuam presentes; era necessário preservar o catolicismo, ainda

perigo de se alastrar pelo continente afora. Os apelos se sucedem

mobilização dos Estados Unidos e da Europa na luta contra a pobreza

da América Latina; depois, o apelo se faz a todos os ordinários da

região através de uma carta apostólica, datada em 8 de novembro

(28) Cf. BEOZZO, José Oscar, idem, p.29.
João XXIII quer que as Igrejas locais vão mais longe; Thomas BRUNEAU se refere a um 

apelo dramático do Papa logo após a Revolução Cubana; documento importante, de 1961, 
no qual o Vaticano apoia a cooperação íntima entre a Igreja católica no Brasil e o Estado 
Brasileiro: “Os bispos deveriam demonstrar aos governos e a todos os responsáveis, a urgência 
de refommas estruturais e melhoranmentos para as massas subdesenvolvidas. A hierarquia e a 
Igreja, de forma subsidiária, deveriam cooperar nesta melhoria e dela participar ativamente". 
Cf. O Catolicismo Brasileiro em época de transição. São Paulo: Ed. Loyola, 1974, p.1974. Cf. 
também citação, já anotada, de Márcio Moreira ALVES, op. cit„ pp.71-72; e Ralph DELLA 
CAVA, op. cif., p.42.

"filial", da América Latina diante de um comunismo cubano com o

capitalista na América Latina. Em contraste, é nestes anos que o

em dois campos e em duas direções, primeiro pede-se uma
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de 1961; onde a situação cubana é abordada.<29> As iniciativas no

sentido de mais sacerdotes e mais ajuda económica para a América

Latina se multiplicaram e não deixaram nunca de ser uma profunda

preocupação de João XXIIIJ30) Os necessários alicerces da justiça.

levam João XXIII a oferecer ao mundo católico e a todos os homens

Magistra". A encíclica modifica o pensamento da Igreja, mais em

sintonia mundo secular (e secularizado) moderno,com o

comprometida em melhorar o destino dos seres humanos na terra e

em promover a justiça social*31». Na verdade, a encíclica

Magistra" caminhou no sentido de perceber que o "reformismo" ou o

são alternativas viáveis para as retribuições

injustas de um possível Estado socialista autoritário, de um lado, e as

também retribuições desiguais de uma economia capitalista sem

freios, de outro lado; daí a chamada ao solidarismo e à cooperação

com que tanto se preocupa esta encíclicai32». Tanto a encíclica em si.

quanto o país e a Igreja, apresentavam razões para a influência e

receptividade que ela acabou tendo<33L Na realidade a encíclica de

João XXIII deu um vigoroso impulso à linha de compromisso social da

Igreja católica na América Latina e no Brasil. Antecipando os temas

132)
(33)

Cf. Revista Eclesiástica Brasileira - REB. v.22, fase. 2, jul. 1962, p.461.
Cf. a este respeito alguns números, entre outros, da revista acima citada: REB. v.20.

Cf. MAINWARING, Scott. Igreja Católica e Política no Brasil (1916-1985). São Paulo:
Ed. Brasiliense, 1989, p.62.

Cf. LIMA, Alceu Amoroso, op. cif., p.27-31 e 38 e ss.
Cf. op. cit., pp.45-51.

(29)
(30)

fase. 4, dez. 1960, p.1040. REB. v.21, fase. 2, jun. 1961, pp.478-4780, REB v.22, fasc.3, set. 1962, 
pp. 728-729, REB v.23, fase. 2, jun. 1963, pp.482-483. cf. também BEOZZO, José Oscar, op. cit. 
p.37, onde ele analisa os benefícios diretos que esta preocupação trouxe para a Igreja 
católica no Brasil.
(31)

"Mater et

"desenvolvimentismo"

"Mater etde boa vontade seu mais importante documento a
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que serão centrais no Plano de Emergência (1962), um documento da

Comissão Central da CNBB de 5 de outubro de 1961, que toma por

e levanta tópicos como Ação Católica

Rural, Sindicalização Rural, Agrárias,Frentes Movimentos de

Educação de Base, Planejamento Apostólico!34).

CNBB em 25 de abril de 1962, nos revelam as linhas da comunidade

eclesial na busca do equilíbrio de um programa de pastoral que

soubesse equacionar a vida interna da Igreja, suas atividades de

base e a sua já projeção no campo social com a necessidade de

uma orientação precisa diante de posturas tão divididas, porque

divergentes<35\ No primeiro aspecto o "Plano de Emergência" pode

ser visto como reestruturador da CNBB (comemorando seu décimo

aniversário), criando secretariados nacionais e regionais, dando à

coerência interna

globais!36). Quanto ao segundo aspecto, não há dúvida de que a

suas implícitas e supostas ameaças à

é dos ingredienteslatino-americana, um

Romapreocupações dedasestimuladores e. por sua vez.

Plano". No fundo, a Igreja hierárquica temiaincentivadoras deste H

muito mais uma solução de “esquerda” do que uma solução de

"direita”, diante da complexidade dos problemas nacionais; isso se

(34)

(35)

(36)

Cf. idem, pp.51-52. cf. também LUSTOSA, op. cif., p.90.
Cf. LUSTOSA, Oscar, op. cif., p.90.
Cf. ALVES, Márcio Moreira, op. cif., p.73.

base a "Mater et Magistra"

"tranquilidade"

questão Cuba, com as

As proposições do "Plano de Emergência", aprovado pela

e objetivosinstituição autonomia, liderança,
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demonstrará mais adiante com as iniciais posturas de aprovação ao

estavam por trás deste Plano elaborado pela CNBB(37>.

Mas, apesar da projeção da Igreja no social, este “Plano" se

projetou mais para o interior da mesma, e isto por conta de que o

Movimento por um Mundo Melhor foi o "elemento encarregado de

mover, convencer e arrastar as pessoas para a execução do Plano,

de fato um esforço de renovação das estruturas tradicionais da

Igreja"?38) O fato de se escolher o Mundo Melhor como canal de

formação de seus quadros, de não ter conseguido entrar a fundo na

questão da atuação no campo social e económico e a II

da já perigosa Ação Católica, são aspectos diferentes de uma

mesma

desmobiliza e desconhece seu laicato?39) Fracassaram as pretensões

resultados práticos do Plano de Emergência que encontrou nas

equipes do Mundo Melhor seus maiores propagandistas, mas o certo

(37)

(38)

(39)

e os propósitos do "Plano de Emergência"?; “é difícil avaliar os

Cf. RICHARD, Pablo. op. cif., pp. 160-162; cf. também ALVES, Márcio Moreira, op. cit., 
pp.72-74 e LUSTOSA, Oscar, op. cit., p.89-90. Cf. também BENEDETTI, Luiz Rober
to. op. cit., p.91.

Cf. BEOZZO, José Oscar. "Igreja no Brasil - O Planejamento Pastoral em Questão". Re
vista Eclesiástica Brasileira. REB, v.42, 1982/2. pp. 492-493, cf. também 
MAINWARING, Scott. op. cit., pp.67, 70 e 71. Referente ao M.M.M. em Ribeirão 
Preto, Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op.cit.. pp.59, 63 e 65. e LAU RI ANO. Jo
ão. Bispos e Arcebispos de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Cúria Metropolitana/ 
São Paulo: Edit. Ave Maria, 1975. p.19.

Cf. BEOZZO, José Oscar, op. cit., p.494.
Há toda uma nova forma de ver o mundo e a história, onde o inimigo verdadeiro é 

mais perigoso e invisível do que um regime político determinado, por isso o Plano não se 
refere diretamente ao comunismo e capitalismo, mas sim a uma perspectiva secularizada de 
encarar a vida e a realidade. Essa nova perspectiva secular definida como naturalismo "leva 
até cristãos a não terem muitas vezes a visão cristã da vida", Cf. Plano de Emergência, op. 
cit., p.8.

Igreja se volta parae única escolha, a si mesma e

golpe de 64. Afinal, as preocupações com o socialismo ateu,

"exclusão
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é que ele colocou o Igreja do Brasil, pela primeira fez, numa atitude

de trabalho conjunto e planejado".!40)

Quanto ao terceiro nível de conexão da memória histórica

mundo católico e não católico.

Apesar de “que o Vaticano II é um Concílio eminentemente

eclesiológicol41), as dimensões não eclesiológicas, não estritamente

teológicas, são muito fortes e muito presentes neste Concílio. Já

lembramos antes esta opinião: João XXIII percebera que o “enorme

políticas e

culturais do mundo moderno não resistia mais à pressão e estava

prestes a romper-se"i42), basicamente por isso, o sucessor de Pio XII

convoca o Concílio Vaticano II. Nesta perspectiva o Concílio vai ser

tentativa de adequação da teologia, eclesiológica, com umuma

mundo mutante e empolgado pelos valores científico-tecnológicos;

daí a característica de redefinição da Igreja como presença. O

decorrência de sua consciência teológica, tenta responder a uma

série de pressões externas que obrigam a Igreja a reposicionar-se, sob

(42)

(43)

interna. 
(41)

de João XXIII, o Concílio Vaticano II é uma resposta de João XXIII ao

dique, que represava as torrentes filosóficas, sociais.

Concílio ao redefinir a noção da presença da Igreja!43) como

(*>) Cf. BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes. 1994. p.41. Luiz 
Roberto BENEDETTI nos mostra na p.91 da sua obra, já citada, que a CNBB estava percorrendo 
caminho inverso à Ação Católica, voltando-se para dentro e promovendo uma renovação

Cf. BARAÚNA, Guilherme (org.). A Igreja do Vaticano II. Petrópolis: Ed. Vozes, 1965. 
p.21.

Cf. LIBÂNIO, João Batista. "Conflito Igreja - Estado", in Encontros com a Civilização 
Brasileira, n.4, out. de 1978, p.29.

Este sentido de avançar para a presença estará muito consciente na II Conferência 
Geral de Episcopado Latino-americano, em 1968 em Medellin, Colômbia.
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pena de não sobreviver!44); esta verdade sociológica embora não

explica tudo, não deixa de ser uma verdade à qual voltaremos.

especialmente no capítulo III.

Ao convocar o Concílio, João XXIII dá uma grande lição de

humildade histórica, história esta que expõe a Igreja à urgência de ter

que se repensar em termos de corpo não somente vivo, mas também

presente?45) A nível macro-institucional o Concílio é, pois, o grande

marco de mudança; é toda uma instituição que se põe em questão.

rediscute seu papel, suas práticas e suas ideologias e o impacto disto

será tanto maior, em seu interior e na sociedade abrangente, quanto

a manutenção da

tradição e tem nisto a força de sua suposta identidade, de sua

de seu papel sobre as outras instituições da

sociedade.

Vaticano II é colocado, é necessário destacar que dele devem ser

feitas duas leituras; analizando alguns dos fatos e aspectos em torno

dos quais se preparou o Concílio podemos dizer com Mainwaring que

(44)

Cf. REGIS de Morais. J. F., op. cif., p.24.
Cf. MAINWARING. Scott. op. cif., p.63.

"O Vaticano II era um evento europeu, dominado por bispos e

Cf. PEREIRA, Luiz C. Bresser. “A revolução política da Igreja", in As revoluções utópicas. 
Petrópolis: Edit. Vozes, 1979.

Estas pressões externas se iniciam nas contestações da Reforma Protestante e, 
passando por Galileu e os anticlericalismos iluministas, encontra seu ponto alto, na Revolução 
Francesa e outras revoluções consequentes. A Igreja se tomou uma instituição socialmente 
enfraquecida.
(45)

(46)

teólogos europeus e dirigido principalmente à Igreja europeia” <46). De

Mas no meio deste contexto todo em que o Concílio

coesão interna e

mais esta instituição se auto-identifica com
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brasileira, era muito escassa a sua experiência histórica em relação à

preparação do mesmo. "Esta escassa presença e o forte segredo

imposto a todos os trabalhos preparatórios, fez com que o Concílio,

dúvidas, nem tudo era esperanças...

O Concílio se abria, então, a duas leituras concomitantes;

uma leitura a partir do centro do mundo cristão ocidental e outra

leitura a partir de sua periferia. As Igrejas do centro, num mundo

chance para o cristianismo.

mundo moderno que a Igreja tanto hostilizara no passado e, portanto.

um novo diálogo?48) Trata-se de "ajustar-contas" com o passado. Mas

as Igrejas deste outro mundo cristão ocidental, as da periferia, tinham

outro ponto de vista, outros problemas, outras expectativas. A

América Latina revela uma outra realidade, ela está marcada pelo

que em Puebla (1979) será chamado de

trata-se de

para as Igrejas Latino-americanas "o Concílio abre o caminho para a

Cf. BEOZZO, José Oscar, op. cit., p.73.
Cf. CNBB. Estudos da. n.45. op. cit., p.19.
Cf. idem. pp. 183-184. Também esta perspectiva da necessidade de construção do

(47)
(48)

(49)

futuro, em face de um presente humilhante, estará muito presente na já referida Conferência 
de Medellín, inclusive no próprio discurso de abertura pronunciado pelo Papa Paulo VI; Cf. 
Conclusões de Medellín. Petrópolis: Ed. Vozes, 1985.

"ajustar-contas" com o futuro?49) Nestas circunstâncias,

"substrato católico". Aqui

"Ele significava uma abertura para o

marcado por uma cultura secular, viram no Concílio uma nova

fato, no que se refere à Igreja "periférica" latino-americana e

tradição conciliar e sinodal; gerando uma baixa presença na

até praticamente às vésperas, não significasse nada de mais

palpável, nem mesmo para os Bispos"!47); havia apreensões e
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descoberta da iniquidade do sistema que provoca e produz esse mal

devastador, a pobreza. Nesta perspectiva, ele vai ser interpretado

não simplesmente como ponto de chegada, mas como ponto de

partida de uma nova tomada de consciência e de uma nova práxis

da Igreja no sub-mundo dos pobres"?50)

É por isso que a repercussão e os efeitos do Concílio

deixaram rastros mais longos, embora não sei se tão profundos, em

nosso meio católico do que na própria Europa; há opiniões neste

sentido<51).

Do seu lado, a Igreja de Ribeirão Preto mostra-se consciente

neste particular; o compromisso com a construção de um futuro mais

humano, mais cristão a partir da rejeição das situações do presente, é

declarada frequentespostura assumida, exposta emeuma

manifestações. Muito pouco tinham a veras nossas expectativas com

as das Igrejas dos chamados países ricos e desenvolvidos; enquanto

moderna que havia proclamado a “morte de Deus", as nossas Igrejas

estavam às voltas,

exploração e o subdesenvolvimento que causavam a "morte do

homem"?52) Os conflitos em que esteve envolvida a Frente Agrária em

Ribeirão Preto são indicativos disto.

(50) (

colocada, trabalha esta dimensão de influência do Concílio.
(51)
(52)

Deus.
Joachim.
Alianza Editorial, 1971. p.81-96.

Cf. idem, p.20. A este respeito muito da bibliografia por nós consultada e aqui

Cf. MAINWARING, Scott. op. cit., p.63. cf. também RICHARD, Pablo. op. cit.. p.183.
A respeito da questão da “morte de Deus", cf. VÁRIOS. Os teólogos da morte de 
São Paulo: Herder, 1969. Em assunto paralelo, o da secularização, Cf. MATTHES, 

Introducción a Iq sociologia de la reliqión. v.l. Religión y Sociedad. Madrid:

elas se preocupavam com o ateísmo estrutural da sociedade

e eram teologicamente desafiadas, com a
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no Brasil; damos a palavra a Dom José Maria Pires, arcebispo de João

mais respeitávelPessoa das figurase uma e

compromissada dentre a hierarquia

impacto do Vaticano II sobre esta Igreja: "O Vaticano II foi motor de

toda essa mudança, foi quem sistematizou. Sempre houve, na Igreja,

favor dos oprimidos, mas foi só a partir do Vaticano II que essa

posição tornou-se oficial e as atitudes foram sendo sistematizadas ...

O que fez com que eu me colocasse ao lado do povo, foi o Vaticano

||".(53)

O Vaticano II foi, pois, um etapa marcante na Igreja

católica, foi uma obra de extraordinária coragem e lucidez do Papa

João XXIII, mas ele não assistiu ao seu encerramente e muito pouco

do seu desenrolar, somente a primeira das quatro etapas tiveram ele

como Papa; João XXIII faleceu a 03 de junho de 1963.

Somente 2 meses antes de falecer, João XXIII nos deixava a

Entrevistado em SALEM, Helena (coord). A Igreja dos Oprimidos. (Coleção Brasil Hoje,

teólogos, pastores e leigos que assumiram uma posição dialética, em

"Pacem in Terris", encíclica que surpreendeu pelo momento de

(») Entrevistado em SALEM, Helena (coord). A Iqreia dos Oprimidos. (Coleção Brasil Hoje, 
3), São Paulo: Brasil Debates, 1981. p.38. É extranha, e dela nós discordamos, a opinião de 
Delia Cava quando, ao referir-se precisamente a estes dois momentos históricos, “eventos 
significativos", ele chega a elaborar o seguinte pensamento: "parece-me, entretanto que 
nenhum dos dois eventos realmente mudou o curso da Igreja. Antes, reforçaram e 
aceleraram as direções diversas nas quais a Igreja Brasileira já havia começado a 
movimentar-se"; cf. "Igreja e Estado no Brasil do séc. XX". Estudos CEBRAP, 12 abr./jun. 1975, 
p.46; grifos nossos. Pensamos que esses são, de verdade, momentos fundamentais no 
redirecionamento da instituição Igreja, assim o atestam importantes estudiosos do tema, 
como por exemplo: LIMA, Luiz Gonzaga de Souza, op. cif., pp.64-70, onde o autor se refere a 
uma "reorientação institucional" representada pelo deslocamento da instituição de uma 
fase a outra. BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil. Petrópolis: Vozes, 1994. p.14 e outras, fala 
de uma "virada histórica". Na mesma linha Luiz Roberto BENEDETTI in Templo, Praça, Coração 
São Paulo: USP, tese doutorado, mim. 1988, pp.37 e ss. não aceitando a minimização desta 
que ele também chama de "virada histórica" (p.39).

O Concilio Vaticano II não foi em vão para a Igreja católica

conciente

brasileira, ao comentar o
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preocupações com o Concílio e pelo já agravamento da saúde

papal. Se para o mundo esta encíclica colhia o sinal dos tempos

consubstanciado na "coexistência pacífica" e na necessidade de as

superpotências, nuclearizadas, se entenderem pacificamente*54’; se

para o mundo ainda em desenvolvimento, e subdesenvolvido. a

encíclica indica os sinais dos tempos*55’; para o Brasil e sua Igreja ela

representou um documento apropriado ao momento que estava

sendo experimentado.

Pacem in Terris" chegava ao Brasil num momento de

exacerbação política*56’, de declínio acentuado do crescimento

económico, inquietação dos assalariados pelo desemprego e pela

espiral inflacionária, pela deterioração da autoridade do Estado e

pela sua incapacidade de levar adiante as reformas pedidas e

exigidas pelo país*57’. Os problemas de ordem económica, social e

política se agravavam e exigiam uma tomada de posição da

ocasião oferecida pelo1963,dede abril

aparecimento da encíclica "Pacem in Terris", a Comissão Central da

CNBB publicou uma longa declaração sobre a situação do país.

í54) Cf. especialmente os n°s. 109-119 da encíclica, in As encíclicas sociais de João XXIII. 
Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1983. 2.V., pp.606-608.
(“) Como "três fenômenos (que) caracterizam a nossa época", João XXIII se refere à 
gradual ascensão sócio-econômica das classes trabalhadoras, o ingresso da mulher na vida 
pública e o fim do colonialismo ("Hoje, comunidade nenhuma, de nenhuma raça, quer estar 
sujeita a outra"), cf. idem. n°s 39-35.
<5Í) No mês anterior, março, havia sido promulgado o “Estatuto do trabalhador rural" que 
tanta polêmica e, especialmente, problemas iria criar para o trabalhador do campo.
I57) Cf. BEOZZO, José Oscar, op. cif., p.65.

Apesar de numerosas ambiguidades, necessárias para recolher

A "

hierarquia. A "Pacem in Terris" será a oportunidade para isto: "Em 30

aproveitando a
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assinaturas dos cardeais conservadores do Rio de Janeiro e da Bahia,

este documento será o mais progressista que os bispos assinarão

coletivamente antes do golpe de Estado"?58) Neste documento,

transformações inadiáveis".

O documento de 1963, ao mesmo tempo que representa o

fim de um longo trabalho de conscientização do episcopado a favor

das reformas de base da sociedade brasileira que o governo Goulart

defendia na épocai59*, representa também a colocação da figura

dos bispos abandonando sua função supletiva de intervenção direta

na temporal e, assim, enfrentando o ponto espinhoso dos debates e

conflitos com a Ação Católica, o da colaboração com movimentos e

avançando, a tradição episcopal manda ficar sempre com um pé

atrás, não pode soltar as rédeas ... e isto apesar da “Pacem in Terris",

da "Mater et Magistra" e do Papa João XXIII. (61>

O Papa João havia morrido, o cardeal Montini o sucederia a

partir do dia 21 de julho de 1963; ao contrário do cardeal Roncalli, o

arcebispo de Milão (1955-1963) já era bem conhecido pelo seu forte

trabalho nesta cidade industrial do norte da Itália. Mas a Igreja de

disciplinar, sofrerá críticas de todos os setores, em especial dos mais

(61)

158) 
(5») 
(60)

Cf. ALVES, Márcio Moreira, op. cit., p.180-181 - grifos nossos.
Cf. ALVES, Márcio Moreira, op. cif., p.181.
Cf. As encíclicas sociais de João XXIII. op. cit., p.641.
Cf. também BEOZZO, José Oscar, op. cit., p.68-ó9.
Cf. BEOZZO, José Oscar, op. cit.. p.60.

partidos de esquerda, nas lutas políticas e sociais(60>. Mas, mesmo

Paulo VI será uma época de muita contestação doutrinária e

depois de analisar "a situação brasileira" os bispos lembraram "as
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conservadores, que tentarão controlá-lo; os tempos de seu papado

serão difíceis, diante dele uma Igreja em crise. “Uma cruz dura de

carregar", dirá Paulo VI diante de 2 mil peregrinos na audiência

semanal de 12 de outubro de 1974; o quadro que ele mostra é

desolador/62)

De fato, quase todo o pontificado de Giovanni Battista

Montini, (1963-1978) foi marcado por alguns dos mais graves desafios

à autoridade papal e seu magistério que jamais surgiram de dentro

da Igreja em toda a sua história. Sobretudo o abandono em massa do

sacerdócio e a queda vertiginosa de vocações ..., pôs a instituição

literalmente em confusão. O laicato, por sua vez, deixou de ser dócil

outros. Ele será, porém, um peregrino pelo mundo afora com uma

figura sóbria e uma palavra serena; ele será o peregrino da paz.

Diríamos, até, que se João XXIII foi o homem do momento do

Concílio, Paulo VI o foi também deste e de muitos outros momentos

E na Igreja católica no Brasil não poderá haver serenidade.

os tempos serão muito difíceis e conturbados, está-se preparando um

golpe político e a Igreja terá que se manifestar e se posicionar.

(62)

(Ó3)

positivamente marcantes...

..."(63>. Diante deles se encontravam as encíclicas "Sacerdotalis

Coelibatus" e a “Humanae Vitae" criando desconforto entre uns e

Cf. TENÓRIO, Waldecy. Paulo VI - um papa hesitante ? cauteloso ? sábio ? São 
Paulo: Edit. Três. 1975. p.125.

Cf. DELLA CAVA. Ralph. “Política do Vaticano 1978-1990". REB. v.50. dez. 1990. 
p.901.

Durante seu papado, em maio de 1975. a Renovação Carismática Católica - RCC. 
receberá o beneplácito e o apóio oficial de Roma.
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Nenhum acontecimento terá maior poder de prova do que o golpe

de 64 quando a Igreja vai-se mostrar, no período 64-68, uma Igreja

hierárquica, entre contraditória e hesitante.

A Igreja de Ribeirão Preto, a Igreja do então Dom Agnelo

Rossi também passava por essa mesma hesitação e contradições:

representativa era contra todas aquelas pretensões e ações que

ameaçavam a subversão da ordem e somente alguns é que se

colocavam a favor daqueles movimentos que envolviam discussões.

mais

autêntica" <64i. A cada dia a repressão e seus órgãos se fortalecia

mais e o radicalismo ideológico do debate político, tanto a nível

de 1963), o jornal da arquidiocese estampava em primeira página e

este golpeem grande manchete:

ainda iria demorar um ano, mas o ambiente de pressão e repressão já

se fazia sentir. Neste contexto é compreensível a avaliação que José

Oscar Beozzo faz desta encíclica: “A recepção da Encíclica "Pacem

impacto, talvez maior do que a "Mater et Magistra" e foi mudando.

(Ó4)

(65)
Depoimento de líder sindical católico gravado em maio de 1996. 
Cf. Diário de Notícias, edição de 10 de abril de 1963.

"Direita conspira o golpe"(65);

nacional, quanto a nível loca^ se tornava mais ameaçador; na

manifestações e exigências de uma posição mais clara e

"Dom Agnelo ficava dividido: a tradicional população católica mais

ao longo do tempo e dos acontecimentos, suas facetas mais

véspera da promulgação da Encíclica "Pacem in Terris" (11 de abril

in Terris" teve um destino singular na Igreja Brasileira. Provocou um
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expostas à luz" I66). Embora um dos problemas promotores desta

a

novo nome da paz é desenvolvimento ..." nada melhor para a Igreja

católica no Brasil; nada melhor para o Brasil.

Nada melhor também para a Igreja de Ribeirão Preto onde

a necessidade do desenvolvimento e da paz para todos não era em

nada diferente das necessidades nacionais. Ribeirão e sua Igreja está

plenamente envolvida nesta problemática toda; enquanto Dom

Agnelo celebrava missa de ação de graças pela posse do novo

de janeiro de 1964), um jovem católico de grandes

promessas, de linha

imprensa ribeirãopretana mais avançada, com o

à frente, defendia em seus editoriais e comentários as reformas sociais

do Jango Goulartatospauta;problemas governoosem

desapropriando terras, encampando refinarias, apressando reformas.

tinham grandes manchetes e recebiam palmas. Os grupos católicos

ligados à questão agrária e os segmentos mais intelectualizados da

classe média liberal católica se envolviam em debates e escreviam

com grande independênciai67}. As reações conservadoras não se

necessidade da paz, o seu contexto real será definido alguns anos

"Diário de Notícias"

prefeito (Io

í66) Cf. op. cif., p.65.
(<sz) Cf. edições de fins de 1963 e começo de 1964. Num dos derradeiros debates do 
Centro de Debates Culturais, ali se discutiu a questão agrária e a reforma agrária, mais 
especificamente a partir de uma série de palestras todas elas tendo como base o projeto de

depois (1965) pelo Papa Paulo VI na Assembléia Geral da ONU: "o

esperanças e reformista, conservadora, a

mostrando grande interesse pelo destaque que se dava aos

encíclica de João XXIII tenha sido os mísseis nucleares e
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fizeram esperar; o próprio arcebispo Dom Agnelo, hesitante, dividido

e confuso, passa a inviabilizar a sobrevivêcia financeira do próprio

processo de libertação popular"(68), o que fez merecer a seu redator-

chefe, padre Celso Ipson de Sylos, a acusação de "adepto do

materialismo dialético e de cripto-comunista de batina", por parte do

Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Região da Alta

MogianaJ69)

A inviabilidade do

campos; primeiro no campo das idéias.

criar problemas com o jornal, já que ele representava o portavoz de

toda a linha de frente da arquidiocese, ele interferia no jornal,

havia ainda a cultura do marketing ... a publicidade era difícil, e Dom

Agnelo, que se manifestava contrário a um jornal católico com

posições políticas e ideológicas e a favor de um jornal religioso que

vestisse a batina, acabou vendendo a tipografia que o jornal possuia

fevereiro de 1964)<7°). Mas o jornal de expressão católica decidida e

clara não estava sozinho, dois outros jornais,

(6»)
(70)

Cf. CORREIA, Francisco de Assis. O “Diário de Notícias" e a Revolução de 64. mim., 
s/d. p.2.

Cf. idem. p.4.
Depoimento de C.I.S. gravado em agosto de 1996.

reforma agrária de deputado federal por Rio Preto Coutinho Cavalcanti. Depoimento de 
D.M. gravado em maio de 1996.
(«) Cf. CORREIA, Francisco de Assis. O "Diário de Notícias" e a Revolução de 64. mim..

e que era o seu sustento. Vendeu para matar e aí ... fechou" (21 de

"Diário de Notícias" se deu em dois

"Dom Agnelo começou a

censurava o jornal..."; um segundo campo foi o financeiro ... "não

jornal "Diário de Notícias", este que "representou uma ruptura com o

estilo de jornalismo conservador ... (e) um marco expressivo no

"O Diário da Manhã" e
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colocavam como Justificativa esta atitude que, em última instância.

estava sendo tomada pelo arcebispo de Ribeirão Preto. O jornal “A

Palavra", de propriedade do jornalista Divo Marino, lança no dia 22

de fevererio "Edição Especial de Inconformismo pelouma

e apresenta como manchete:

Degola de Cristo"<71). Como efeito dos

inconformismos demonstrados maispelos ligadosgrupos e

comprometidos com o trabalho defendido e divulgado pelo jornal da

arquidiocese, bem como de outros grupos católicos em especial da

Movimento Familiar Cristão e Equipes de Nossa Senhora e outros, em

alguns dias somente é solucionado (?) o problema financeiro e o

jornal é reaberto, voltando a circular no dia 4 de março de 1964.

Enquanto isso tensões e conflitos estão na ordem do dia,

assim como pelo resto do país; o Movimento Ativo Democrático -

MAD, impessoal e clandestino, se escondia nesta condição para

chamar os responsáveis pelo trabalho social e de politização de

agitadores, comunistas e colaboradores diretos do comunismo. Em

meados de março o MAD joga nas ruas um documento cujo teor cria

impaciência, animosidade, dúvidas; o pano de fundo é o ataque à

linha de frente da ação social e política de muitos elementos da

Fechamento do ‘Diário de Notícias'"

PU O fechamento do jornal provocou o pedido de “proteção policial" por parte do 
Vigário Geral Mons. João Lauriano ante a ameaça de invasão de suas instalações pelos 
gráficos, bem como a ameaça de greve em todos os órgãos de informação da cidade. Cf. 
Jornal “A Palavra", edição especial de 22 de fevereiro de 1964.

"Os fariseus querem a

e de alguns elementos doAção Católica, agrícola operária,

"A Palavra” saíram em sua defesa; sabia-se das entrelinhas que
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Igreja ribeirãopretana; as aparências mostradas são a defesa da

família, da religião (?) e da liberdade (?), "sem conformismos, contra

a subversão ... vamor continuar na democracia". Alguns dias depois

esta

"embrulhará" de cheio nele.

O golpe militar de 1964 "provocou um verdadeiro colapso:

nas instituições políticas, nas aspirações sociais e nas reformas de

base" (72>. Diante da grande efervescência política e ideológica das

lutas populares, vieram as reações das classes e dos setores sociais

momentos, os donos dessa aventura insconstitucional assentaram

solidárioscristãosbaterias contras comgruposos assuas

reivindicações populares. Os aliados para esta tarefa eram muitos e

estavam dentro da própria instituição - Igreja; foram eles que

grandes cidades brasileiras nas "Marchas da Família, com Deus e

pela Liberdade".<73>

Não extranha, então, que "se o discurso social da hierarquia

não se tinha elevado ao cume do progressismo, até 1963, quando o

Estado se interessava pelas transformações estruturais, depois de

1964, quando a reação se reinstalou no Poder, apressou-se a ignorar.

(72)
(73)

Cf. PALÁCIO, Carlos, op. cit., p.28.
Cf. MAINWARING, Scott. op. cit., p.103.

vésperas deste Golpe e a Igreja particular de Ribeirão Preto, se

"democracia" chegará via golpe ("Revolução") ... estamos às

que sentiam os seus interesses ameaçados. Desde os primeiros

movimentaram centenas de milhares de pessoas em todas as
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Mas Luiz Gonzaga de Souza Lima credita a uma minoria

progressista, aliada à "esquerda católica" (ACB), a responsabilidade

de ter exercido um papel profético capaz de ter levado a instituição

assumir concepção do mundo "prevalentementea uma

reformadora", abandonando a visão conservadora, passagem à qual

Até onde esta

vanguarda leiga e um pequeno grupo progressista do episcopado

tenham conseguido não somente estimular e, às vezes, até dirigir, mas

principalmente manter a hegemonia sobre o processo posterior de

processo deixa espaço para certas dúvidas e desconfiançasí76).

Realmente, dois meses após o golpe de 64<77> a Comissão

Central da CNBB reunida no Rio de Janeiro de 17 a 29 de maio,

divulgou, no dia 2 de junho, uma Declaração, "... palavras de

esclarecimento, de conforto e de estímulo em face dos recentes

acontecimentos ocorridos no País"?78)

Na Declaração, a Igreja hierárquica legitima o golpe militar

e o justifica pela "marcha acelerada do comunismo para a conquista

do Poder, (diante do que) as Forças Armadas acudiram em tempo, e

Cf. ALVES, Márcio Moreira, op. cit., p.182. (grigos nossos).
Cf. op. cif., p. 64. Cf. também BEOZZO, Oscar, op. cit., p.14. onde este autor, dentro

durante seis anos, as pequenas audácias que tivera no passado ..."(74>

(74)
(75)
do mesmo contexto e no mesmo sentido, já vimos, utiliza a expressão “virada histórica".
(74) Cf. idem. p.65.
(77) Note-se o "dois meses após"; por motivo da "Pacem in Terris" o importante 
documento da comissão Central da CNBB foi elaboado menos de 20 dias após ... foram 
muito mais rápidos ... a palavra então comprometia menos ?
(78) Usaremos o texto publicado no Jornal do Brasil de 3 de junho de 1964 e reproduzido 
por Luiz Gonzaga de Souza Lima in op. cit., p.147-149.

ele denomina de "reorientação institucional"^75)

"reorientação institucional", o próprio Lima na reafirmação do



133

corações", "pelo êxito incruento de uma revolução armada". A Igreja

Revolução) teve a intenção de arrancar o País ao comunismo e de

militar deve consolidar a vitória mediante o expurgo das causas da

desordem". Ao mesmo tempo, "a Igreja procura combinar a não-

ruptura com o Estado, legitimando a ação militar que impõe a ordem

e a não-ruptura com sua base popular, defendendo a ação da Igreja

na sua luta pela justiça sociari79>, e para isto se dispõem a colaborar

com o Estado, em tudo que visa o bem comum e aos interesses da

Pátria". Depois de declarar não aceitar a acusação de "comunistas

ou comunizantes" em relação a seus membros mais próximos, a Igreja

pede para que "todas as forças vivas da Nação ... colaborem com

Pátria". (80)

hierarquia vai-se colocar, entre contraditória e hesitante; nos anos de

1964 a 1968, ela fica dilacerada interiormente entre a exigência da

ordem e a da justiça.

evangélicas da caridade e da justiça, mas subordina essas exigências

(79)

no

"A Igreja não quer renunciar às exigências

as autoridades constituídas (?) na tarefa ingente de reconstrução da

"transborda dos

Este documento será o início de um dilema em que a

"afirmam seus dirigentes mais qualificados, (a

nossa Terra", fala-se em "gratidão a Deus", que

evitaram se consumasse a implantação do regime bolchevista em

Cf. RICHARD, Pablo. op. cit., p.166.
No fundo a razão profunda deste impase, e desta crise, é o apoio que ela busca 

poder político para se reconstruir como Igreja sem se desfazer de suas bases populares. 
í80) Cf. documento in LIMA, Luiz Gonzaga de Souza, op. cit., p. 147-149.

acredita no que

fazer valer a justiça, o direito e o bom senso" e pedem que "a ação
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(81>. Volta à tona

a não superada neo-cristandade onde a relação com a sociedade

civil passa pela relação da Igreja com a sociedade política!82) e a

Igreja católica no Brasil parece ainda sentir que a sua sobrevivência

continua ligada à defesa que o Estado deve assegurar-lhe quanto

aos seus "direitos e deveres". Volta à tona também neste documento

um ancestral sentimento anti-comunista que recrudesceu com o caso

Cuba e que sempre aparece como fantasma a ser localizado.

Os acontecimentos provocados pelo golpe, fizeram da

liberdade civil e da liberdade eclesial um bem escasso, onde muitos

homens da Igreja (fiéis, clero e até bispos) tiveram que dar conta de

seus atos junto às autoridades policiais-militares, e até do conteúdo

doutrinal (ideológico) das pregações clericais foi necessário oferecer

uma explicação; o que se dizia, o que se escrevia e o que se fazia

era objeto de questionamento ideológico. A Igreja católica no Brasil

havia conhecido experiência tão afrontante e, apesar danão

opinião de Oscar Lustosa!83’, a Igreja não tinha antecedentes para

através de seu organismo mais forte eenfrentar o golpe, mesmo

representativo.!84)

A Igreja particular de Ribeirão Preto estava vivendo este

mesmo clima; o golpe de 64, poderíamos dizer, foi um divisor de

à ordem imposta pela autoridade militar 'legítima'"

(«U CL RICHARD, Pablo. op. cit, p.166.
(82) a cristandade e neo-cristandade implica sempre e necessariamente a aliança da 
Igreja com o sistema e com as classes dominantes; esta aliança, se não formal, ela aparece 
sob a forma de uma postura não suficientemente critica ... como ó o caso.
(83) Cf. op. cit., p.83-85.
(Mj Cf. a este respeito MAINWARING. Scott. op. cit., p.103-104.



135

águas, enquanto militantes católicos (e outros não católicos. mas

comprometidos reformas necessárias)sociaiscom as eram

perseguidos, fugiam ou se escondiam, e eram presos; enquanto isto

mesmo ocorria com elementos do cleroí85’, o bispo de todos eles não

só participa da “Marcha como , inclusive, faz publicar no seu

jornal, já um tanto esvaziado e descaracterizadoí87) uma declaração

que, sob o título "Pela grandeza do Brasil" afirma: "ninguém duvida

da boa vontade e capacidade, senso de patriotismo e de equilíbrio

do Presidente da República ... precisamos nos unir" !88>. Antes disso,

quase imediatamente após o golpe, no dia 5 de abril, Dom Agnelo

celebrou missa no quartel do 3o BP "em ação de graças pela vitória.

sem derramamento de sangue", da Revolução. No mesmo dia, na

Catedral Metropolitana, na missa vespertina, o arcebispo proferiu

pronunciamento sobre a situação nacional:

Dom Agnelo, por ter sido desmantelada a trama comunista e isto sem

derramamento de sangue"; disse, ainda, que havia "necessidade de

(88)

"ação de graças, disse

I85) Detalhe importante: o mais perseguido dentre todos eles, do clero, o pe. Celso, 
redator-cheíe do jornal da arquidiocese, morava sob o mesmo teto, na mesma casa em que 
o Sr. arcebispo. Dom Agnelo Rossi, morava.
(86) A "Marcha da Família, com Deus e pela Liberdade" que Ribeirão Preto realizou no dia 
6 de maio de 1964, teve a presença do seu arcebispo Dom Agnelo Rossi "como cidadão", 
ela é o indicativo de que nesta Igreja local, muitos de seus fiéis mais comprometidos com o 
poder económico, não aceitavam a discussão, em bases evangélicas, do conflito rural.
(®7) Na edição de 29 de março de 1964, Dom Agnelo faz uma declaração comunicando 
que o "Diário de Notícias" não é órgão oficial, nem oficioso da arquidiocese, mas 
simplesmente um jornal de propriedade da arquidiocese e de orientação católica.

Cf. Edição do dia 24 de maio de 1964, p. I.
A estas alturas o pe. Celso Ipson de Sylos (e outros) já javia sido preso no meio de 

interessantes detalhes: tendo fugido e se escondido imediatamente após o golpe, e 
refugiado junto aos franciscanos de Petrópolis, a sua volta a Ribeirão Preto foi exigida por 
Dom Agnelo, “em nome da obediência ao seu bispo; "ali retornando e enquanto o Sr. 
arcebispo descansava no início da tarde em sua residência, o pe. Celso era "convidado" a 
acompanhar o Coronel do Comando local do 3o BP, da residência (do sr. Arcebispo) 
diretamente ao quartel ... no dia 1® de maio o companheiro de residência de D. Agnelo 
estava sendo preso enquanto ele dormia ... Cf. CORREIA, Francisco de Assis. O Diário de 
Notícias e a Revolução de 64. Ribeirão Preto: mim. s/d., p.9-11.
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advertência aos

(!!??). Ainda, aos 19 de abril foi

celebrada missa campal de “ação de graças pelo Brasil" onde Dom

Agnelo concitou

Branco no soerguimento do edifício nacional, trazendo cada qual sua

pedra, conforme apêlo do Presidente"?89)

O arcebispo de Ribeirão Preto, que alguns meses adiante

(durante a 3a etapa do Concílio, 1964) será escolhido presidente da

Comissão Central da CNBB, não só se adianta à CNBB no tempo.

adianta-se também na qualidade e no volume de aplausos que são

oferecidos aos militares golpistas por ter livrado o Brasil do comunismo

e da subversão da ordem social.

As contradições e hesitações pelas que passou a Igreja

hierárquica no Brasil estiveram muito bem representadas na Igreja

particular de Ribeirão Preto; no longo depoimento colhido junto ao

pe. Celso em agosto de 1996, ele nos confessava da indesfarsável

sensação de divisão em que Dom Agnelo se encontrava ao ver

militantes católicos, honestamente empenhados na causa da justiça

social, serem caçados, interrogados, presos ... esta divisão o levava a

posturas de evidentes contradições;

revolucionário, mas, ao mesmo tempo, ele via o padre, o sacerdote

í89) Cf. idem, p.10. Os sinais que nós colocamos (I! ??) tem uma dupla conotação, a 
primeira se refere à incoerência destas palavras em relação às atitudes dele próprio; a 
segunda a incapacidade de a Igreja da época em conseguir juntar o que poderíamos 
chamar de a "libertas eclesiae" e a "libertas populi".

"o povo a colaborar com o novo governo Castelo

"ele me via com agitador.

sacerdotes e militantes leigos"

fez séria

expurgo, mas com as devidas limitações e sem excessos" e por fim.

"que temerariamente condenavam
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político brasileiro ... não havia o entendimento de que o trabalho de

político"*90^. Este homem foi nomeado Arcebispo Metropolitano de

arquidiocese aos 20 de dezembro de 1964; poucas semanas antes

havia sido nomeado presidente da Comissão Central da CNBB.

Dom Agnelo Rossi deixava Ribeirão Preto sendo como que o

protótipo do que será o conjunto da hierarquia católica brasileira nos

próximos cinco anos, até 1969.

hierárquica vairelação Igreja conseguirA aque

desenvolver com o Estado, aliada à radicalização política dos

militantes e quadros de base da Igreja, vão constituir dois dos

problemas fundamentais que esta Igreja vai enfrentar nos anos que se

seguirão a 64. Enquanto suas relações se davam com um Estado

reformas sociais, a Igreja conseguia dominar ou, ao menos, controlar

aspirações de mudanças social e política dos seus leigos e do seu

suas contradições internas e podia também orientar e conduzir as

São Paulo a 6 de novembro de 1964 e tomou posse de sua nova

Neste mesmo depoimento, C.I.S. também nos confessou que após a sua soltura em 3 
de junho e voltando para o Rio de Janeiro a convite de Dom Hélder Câmara. Dom Agnelo 
sentiu uma sensação de alívio, “queria se ver livre de mim e do problema que eu 
representava", a nossa relação de bispo e sacerdote ficou encerrada ai. "nunca mais teve a 
mínima preocupação comigo".

Esta falta de compreensão da mescla a que o depoente se refere. Pablo Richard 
chamará de ausência de análise política (cf. op. cit.. p. 168-169) e. logo mais, faremos alguns 
comentários a respeito, como características próprias do conjunto do episcopado nacional.

dedicado e íntegro e ele vivia uma contradição, um conflito ... era

desenvolvimentista e progressista que se dispunha a realizar as

um homem muito religioso, mas despreparado para o momento

evangelização está mesclado com o social e também com o
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clero mais conscientizado e comprometido. Mas quando este Estado

é substituído por uma ditadura militar inspirada na doutrina e na Lei

de Segurança Nacional (1967), provocando o AI-5 e o fechamento

do Congresso (1968), a Igreja

alternativa: ou se submete ao governo militar e perde sua relação

a base social popular e seus militantes mais politizadoscom e

comprometidos, ou se identifica com as aspirações destes

defronta com a ditadura assumindo os riscos consequentes. Aí está o

dilema a que nos referíamos acima entre o desejo de ordem e a

necessidade de justiça; ai se encontra a razão e justificativa (?) de

uma Igreja hierárquica entre contraditória e hesitante, a que também

nos referíamos antes, e que acabará provocando a quebra da

"aliança entre o laicato mais lúcido e a hierarquia"!91) dando espaço

a movimentos mais tradicionais (como os Cursilhos de Cristandade!92),

a TLC, o MFC, e outros grupos e movimentos).

vulnerabilidade do conjunto da hierarquia para pôr em ação um

plano de aliança com a Igreja e de integração da mesma ao Estado

de Segurança Nacional.!93)

(91)

e se

se coloca diante da seguinte

Cf. PALÁCIO, Carlos, op. cit., p.29. Cf. também MAINWARING. Scott. op. cit. p.67-71 
e RICHARD, Pablo. op. cit., p.167.

(’2) Trabalho interessantíssimo é o de Otto Dana. Os deuses dançantes. Rio Claro, tese 
de doutoramento, mim., 1973.
193) Sobre a estratégia utilizada pelo regime para aproveitar a quebra da aliança entre a 
hierarquia e aquele laicato mais comprometido, Cf. Pablo Richard. op. cit., p. 166-172, onde 
ele acrescenta as características do episcopado que o tornaram vulnerável aos “ataques" 
dos militares como estratégia golpista perante a Igreja. Cf. também Thomas Bruneau. 
Religião e politização no Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 1979, p.91 e ss.

o governo militar irá se aproveitar daAntes porém,



139

O conflito Igreja-Estodo só virá depois; a relativa e parcial

adesão da hierarquia ao que se conformou de chamar de

com

cristandade já desgastada, inoportuna e fora do tempo e do

contexto, colocará o conjunto da Igreja católica no Brasil na frontal

Enquanto não se tornou claro

para a maioria da hierarquia que os generais no poder buscavam a

perpetuação de um regime baseado numa abrangente teoria da

'segurança nacional', que não previa para a Igreja um espaço mais

livre que o reservado a todas as outras instituições colocadas sob

tutela e cujos objetivos eram contraditórios com alguns dos seus

valores fundamentais, as concepções e a busca de entendimentos

mudança de atitude

acontecer em fins de 1968 e no decorrer de 1969.

De Medellín a Puebla2.

tornou-se

realidade, era necessáriotornando-se menos romana

mesmo tempo que

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Medellín,

Colômbia (de 26 de agosto a 6 de setembro de 1968) vai representar

Cf. ALVES, Márcio Moreira, op. cit., p.199.(94)

mas, na

popular"

"Igreja

avançar um pouco mais. Por isso, ao

foram permanentes"!94), a

"Com o Vaticano II a Igreja mais católica.

o consequente abandono de

a II

uma postura de

só começa a

luta e rejeição da ditadura militar. "
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continuação natural do Concílioa Hl95»? Medellín será a

"reinterpretação do Vaticano II à luz da realidade latino-americana

... a partir de uma prática social e política diferente daquela das

Igrejas centro-européias"í96>. Na apresentação das conclusões da

então presidente do Conselho Episcopal Latino-

Americano

disposição das Igrejas da região em se

progressiva aplicação ... (e isto porque) a todas anima o mesmo

Espírito ... A todas preocupa o problema de uma autêntica promoção

humana ... A todas interessa ... a evangelização e crescimento da fé

estruturas".(97> A bem da verdade, a Conferência de Medellín, ao

conjugar estas preocupações e estes interesses diante daquelas

invertendo a propositura inicial para transformá-la na Igreja do

Concílio à luz da atual transformação da América Latina. Neste

sentido, Medellín 68, "não foi a aplicação do Vaticano II, mas sua

interpretação a partir da realidade histórica latino-amerciana"J99)

desequilíbriosQuando emna

estruturais, em dependência, na tarefa de libertação e na necessária

(95)

(96)

"realidades que expressam uma situação de pecado"(98L vai acabar

Conferência, o

CELAM Dom Avelar Brandão Vilela, se

e suas

refere à

A todas preocupa uma revisão... da Igreja visível

"comprometer (na) sua

A intenção inicial da Conferência Já se exprimia em seu título oficial: "A Igreja na 
atual transformação da América Latina à luz do Concílio".

Cf. RICHARD, Pablo. op. cit., p.184. grifos nossos.
A obra mais extraordinária dos momentos históricos que vão de Medellín a Puebla é a 

de Enrique Dussel. De Medellín a Puebla - Numa década de Sangue e Esperança. São Paulo: 
Ed. Loyola, 1982, vols. I, II e III.
(’7) Cf. CELAM. Conclusões de Medellín. 8.ed. Petrópolis: Vozes. 1985. p.8.
P») Cf. idem, 2, 1. p.56. No n° 2. 16, o mesmo documento se refere, no mesmo sentido, à
violência institucionalizada".
I”) Cf. RICHARD, Pablo. op. cit.. p.184.

Igreja latino-americana se fala
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referência obrigatória é Medellín".!’00)

Pensada ao final do Concílio Vaticano II (fins de 65),

somente em maio de 1967 o CELAM solicitou a aprovação oficial de

Na sua abertura (24 de agosto de 1968) Paulo VI traz uma palavra de

alegria:

Filhos na América Latina ... um fato histórico"; uma palavra de

temor ..."; a tônica do seu discurso serão os problemas sócio-

também palavraresolvidos;económicos deumaserema

"justificativa" diante da polêmica levantada pela recente (julho de

moral e valoroso espírito de sacrifício"; não seria fácil ao povo sofrido

da América Latina este "valoroso espírito de sacrifício", e não o foi; e

não seria fácil ao seu clero inverter uma orientação que já estava

sendo colocada na consciência conjugal!'0'); algumas das suas

(100)

Roma; seu tema central foi aprovado em novembro do mesmo ano.

Cf. GÓMEZ DE SOUZA, Luiz Alberto. Classes populares e Igreja nos caminhos da his- 
tória. Petrópolis: Vozes, 1982. p.172. cf. também BEOZZO, José Oscar, op. 
cit., p. 117-118.

No mesmo sentido são colocadas as palavras de MAINWARING quando diz: "... essa 
tentativa de adequar o Vaticano II à América Latina terminou chegando a conclusões que 
em muito suplantaram as do Concílio". Cf. op. cit., p. 132-133.
(ioi) Naqueles tempos era eu ainda sacerdote, orientador de grupos de casais e sei bem 
como foi difícil tentar explicar ... em nome da encíclica papal. Luiz Roberto Benedetti se 
refere a estes anos como sendo os da “‘grande’ crise ... a dos padres e a da vida religiosa 
consagrada", uma "geração atípica", "os filhos da crise" ... os que ficaram nas fileiras da 
instituição, porém, "assegurarão à Igreja uma presença social (de modo especial junto às 
classes populares) durante os anos da ditadura" Cf. op. cit., p.95. Em páginas à frente 
Benedetti fala do “clima de contestação", "contestação interna da Igreja enquanto a Igreja 
... seu resultado mais palpável é a evasão de padres...". Cf. idem p.105. Cf. também Thomas 
Bruneau. Catolicismo Brasileiro em época de transição. São Paulo: Loyola, 1974, p.292 e ss.

"A primeira visita pessoal do Papa a seus Irmãos e a seus

opção pelos pobres, a referência não será mais o Concílio, mas "a

preocupação e de orientação: "compartilhamos vossa pena e vosso

68) encíclica "Humanae Vitae" que "comporta um vigoroso sentido
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recomendações caíram no vazio, sem descaso e nem falta de

espírito cristão, mas com espírito de responsabilidade ..J102’

Em contrapartida, da

encíclica "Populorum Progressio" (abril de 1967) documento voltado

preocupações do terceiro mundopara as e que causou

contentamento aos católicos progressistas de toda a América Latina.

A paz, tônica da palavra de Paulo Vl^somente se conquista na justiça

e no desenvolvimento, como "novo nome da paz"; esta encíclica, ao

contrário da "Humanae Vitae", era um passaporte para as simpatias

das Igrejas latino-americanas em relação à figura de Paulo VI. (103)

Instalada, a conferência de Medellín faz emergir pela

primeira vez a importância das comunidades de base; a teologia da

libertação (tão latino-americana !) começa a se esboçar e as noções

de justiça

da exploração imperialista, colocam o pobre e o

excluído no centro da reflexão da Igreja desta região.

Medellín vai apresentar algumas promissoras novidades

para a presença e o agir das Igrejas latino-americanas frente aos

problemas da região; estas novidades, no entender de Beozzo, se

situam em três pontos: um metodológico, que estabelece, antes de

tudo, um estudo dos fatos à luz e em confronto com a palavra de

(102)

(103)
Cf. CEIAM. op. cif., p.9-19.
Para alguns comentários sobre os valores destacados por esta encíclica, Cf. 

MAINWARING, Scott. op. cif., p.132. Ribeirão Preto católico também compartilhará destes 
anseios; no dia 9 de abril de 67, p.ll-13 o texto da encíclica "Populorum Progressio" é 
divulgado no jornal da arquidiocese, ao mesmo tempo em que suas ideias se divulgam 
através de comentários. Uns dias antes (4 de abril). Dom Bernardo J. B. MIELE tomava posse 
como arcebispo coadjutor com direito a sucessão.

económica e

e de paz, ligadas aos problemas da dependência

Paulo VI vinha acompanhado
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pastoral; segunda novidade residea sãoque

colocados em jogo para a análise da realidade, nas categorias

bíblicas que evoca, onde a figura do pobre e do oprimido aparece

como a primeira e principal vítima das tensões entre classes e o

Latina, agravadas pelo nacionalismo exacerbado e pela corrida

armamentista". A terceira novidade de Medellín está situada na

maior clareza e falar. E preciso agir. Esta não deixou de ser a hora da

horapalavra, da

ação"?104)

deste fatosignificadocompreensão do eclesialA

representado em Medellín, somente poderá ser adequadamente

apreendido se colocado dentro de dois processos históricos que já

estavam ocorrendo; em primeiro lugar a crise estrutural do sistema

região pobre do continente americano;

populistas, nacionalistasmodelosdosesgotamento e

crise que chegainstaura-sedesenvolvimentistas, uma a ser

ideológica, depois de ser económica, política e cultural. Em segundo

(104) Cf. CELAM. op. cit.., p.41.
Cf. BEOZZO, José Oscar. op. cif., p. 122-123.
Cf. Também Luiz Roberto Benedetti, op. cif., p.42-43.
Interessa destacar que a Igreja católica no Brasil contava com a vantagem de dois 

planos que, a haviam colocado em posição de "ação"; o Plano de Emergência (1962) e o 
Plano de Pastoral de Conjunto (1966), elaborado imediatamente após o término do Concílio, 
e colocado em prática logo mais; isto, sem dúvida alguma, dava a esta Igreja um nível de 
experiência e de preocupação pastoral superior à maioria das outras Igrejas latino- 
americanas.

atitude exigida na introdução às conclusões: “Não basta refletir, obter

Deus e da Igreja para poder traçar os caminhos para a ação

após o

neocolonialismo externo e das "tensões entre os países da América

capitalista na

nos conceitos

mas tornou-se, com dramática urgência, a
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lugar a ascensão de movimentos populares não só na sociedade

civil, mas também,

Brasil, ao que chamaremos de "Igreja popular", que será o assunto do

próximo item deste capítulo, se desenvolverá como projeto de "um

novo modo de ser Igreja" um espécie de "reinvenção" da Igreja, uma

reciclagem popular dessa Igreja que até então esteve muito

distante?106) Uma Igreja onde o mais importante seriam os pobres e a

denúncia ao caráter injusto das estruturas sociais e políticas.

Enquanto terminava a Conferência de Medellín e suas

propostas começavam a dar outros rumos e outro ritmo à Igreja

católica no Brasil; também a Igreja particular de Ribeirão Preto sentia

o peso e a responsabilidade de contestar essas estruturas sociais

injustas e esse regime cuja “polícia invade templos e espanca

estudantes". A desilusão do homem do campo e a função social da

propriedade em que ele trabalha; a mesma função social das

propriedades da Igreja; a necessidade de se enfatizar o setor sindical;

(105)

com outros, o jornal da arquidiocese e seus sacerdotes colocam em

a premência de reformas e liberdades, são temas que, juntamente

no interior das Igrejas Latino-americanas, com

destaque para a Igreja católica no BrasiK105). Quanto à Igreja no

Cf. RICHARD, Pablo. op.cit., p.188-189.
Cf. MAINWARING, Scott. op. cit., p.132-133.
Existe uma vasta literatura sobre o significado contextuai e as conclusões de Medellín; 

a título de exemplo citamos DUSSEL Enrique. De Medellín a Puebla: numa década de 
Sangue e Esperança. São Paulo: Ed. Loyola, 1982 e LIBÂNIO, J. Batista. As Grandes Rupturas 
Sócio-Cutlurais e Eclesiaís. Petrópolis: Vozes, 1980.

É importante anotar que uma das mais significantes características de Medellín foi a 
discussão do documento final sobre as Comunidades Eclesiais de Base, embora, a nível 
latino-americano, as CEB's eram, ainda pouco representativas, os bispos quiseram transformá- 
las numa das prioridades da Igreja na região.
oo^) Sobre esta “reinvenção”, cf. LIBÂNIO, J. B. “Uma Comunidade que se Redefine”, in 
SEDOC, outubro de 1976, p.295-326.
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encontros do clero que, sob a coordenação de Dom Miele, reunidos

Brodosqui (fins de agosto de 1968), colocam na mesa dasem

discussões os problemas sociais que nesses dias os bispos discutem

em Medellín!107). As lideranças e os grupos organizados da Igreja

ribeirãopretana acompanham e debatem as preocupações da Igreja

latino-americana e brasileira.

Mas, junto das alegrias que a Conferência de Medellín está

trazendo à Igreja católica no Brasil, outros acontecimentos nacionais

irão trazer sobressaltos e preocupações. Já em 13 de março de 1967

com a promulgação da Lei de Segurança Nacional começa a se

perspectivas para as quais o golpe de 64 poderia estar caminhando:

exceção.I108’ Em fins de 1968 (dia 13 de dezembro) o Ato Institucional

complementado com a reforma da Constituição (outubro de 1969),

definem e consolidam de vez o golpe de Estado iniciado em março

de 1964.

A Igreja católica no Brasil já estava começando a reagir:

documento da Comissão Central da CNBB de 1967 ("Missão da

hierarquia católica no mundo de hoje"), primeira declaração de

(107)

(108)
Cf. "Diário de Notícias", edição de 23 de agosto, p.l.
Cf. PALÁCIO, Carlos, op. cif., p.28.

os primeiros anos se desenvolveram entre a tentativa de retorno ao

estado de direito e o

delinear e se definir com mais clareza aquelas duas possíveis

refluxo irremediável para o estado de

discussão com os seus fiéis. Medellín será tema presente nos

n° 5 (AI-5) e o consequente fechamento do Congresso Nacional,
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conteúdo social feita pela hierarquia depois de 1964, pode ser

considerado como a linha divisória entre o silêncio prudente (anterior)

e a denúncia profética (posterior)"J109)

A este segundo golpe de Estado militar concedendo plenos

poderes ao presidente da República, caracterizado pelo AI-5 e pela

onda de repressão que já se ampliava contra a Igreja, esta responde

a 18 de fevereiro de 1969, dando um passo adiante na questão dos

direitos humanos. Os bispos criticam o AI-5 por permitir violações

arbitrárias dos direitos humanos e pela restrição à autodefesa em

tribunal, o direito de expressar opiniões e o direito à informação. No

campo sócio-econômico, o documento expressa a preocupação

os efeitos desigualitários da política económica, criticandocom

qualquer sistema onde "o lucro é o valor supremo do progresso

económico.

propriedade privada dos bens da produção é o direito absoluto".!110)

de

XI

Assembléia Geral,a CNBB denuncia de forma contundente os abusos

do regime militar e aborda de forma explícita a questão da tortura,

terror"!111). Em 1973 (6 de maio) dois importantíssimos documentos

(109) 

(HO)
Cf. idem. p.29, nota 14; grifo nosso.
Cf. Declaração da Comissão Central da CNBB.
Comunicado Mensal, 196/198 (1969): 11015.
É importante observar que a presidência dessa Comissão estava saindo das mãos de 

Dom Agnelo Rossi e Dom Aloísio Lorscheider havia sido eleito secretário-geral da CNBB (1968), 
restaurando o tipo de liderança que faltava à CNBB desde 1964. 
d”) Cf. SEDOC, 3 (1970-1971): 85-86.

é a

A partir desse momento esse tipo de discurso e

com uma forte denúncia contra "quaisquer outras modalidades de

documento se multiplicará; em maio de 1970, durante a

a concorrência lei única da economia, a
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e

coragem até onde alguns (não muitos) bispos do Brasil estavam

dispostos a chegar na denúncia das injustiças e na contestação ao

“Estado terrorista" que se havia definitivamente instalado em 1969 no

país. Estes documentos da Regional Centro-Oestesaem

"Marginalização de um povo: o grito das Igrejas"; o segundo, nasce

na Regional Nordeste II com o título:

povo". Mais de dois anos depois (30 de outubro de 1975), o texto da

Regional Sul-I,

outubro de 1976) a Comissão Representativa da CNBB elabora outro

importante documento: “Comunicação pastoral ao povo de Deus" e

de 1977 documento17 fevereiro de definitivo!112>em um

representando as conclusões da XV Assembléia Geral da CNBB:

"Exigências cristãs de uma ordem política". Cabe anotar ainda, neste

rol de importantes documentos sob a responsabilidade da CNBB, o

texto documental Nordeste-ll intitulado

Deus na América Latina" de 2 de abril de 1978J113>

que, embora de caráter regional, mostram o nível de "atrevimento"

"A caminhada do povo de

"Eu ouvi os clamores do meu

"Não oprimas teu irmão"; um ano à frente (25 de

<112) Jadir de Morais Pessoa na sua dissertação de Mestrado, apresentada na Unicamp, A 
Igreja da denúncia e o silêncio do fiel, mim. 1990 à p. 120, se refere a este documento como 
“sepultando de vez o aplauso ao golpe militar"; mas, na nossa opinião, com um grandíssimo 
atraso, o que em certo sentido confirma a nossa tese, implícita, que vem embutida em todos 
os nossos comentários de que a Igreja hierárquica brasileira, no seu conjunto, nunca chegou 
a abandonar a idéia e a vontade de uma cristandade tranquila e generosa ... e a 
contestação aos Governos foi sempre como última e desconfortável instância...
(H3) a relação dos documentos aqui apresentada foi retirada de Regis de Morais, op. cit., 
p.51. Luiz Gonzaga de Souza LIMA na sua obra já citada Evolução ... nos oferece alguns 
destes documentos no seu "Anexo 2 - A Igreja e o Regime Pós-64", p.145 e ss. A esta relação 
devemos acrescentar “Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a 
marginalização social" de Pedro CASALDÁLIGA, outubro de 1971. Cf. também BEOZZO, José 
Oscar, op. cit., p.59. Cf. também Enrique DUSSEL. op. cit., p.2-90, MORAIS, Regis de. op. cit., 
p.82-93 e RICHARD, Pablo. op. cit., p. 178-180. Enquanto estes e outros autores louvam a 
coragem de contestação da Igreja, Roberto ROMANO ao analisar o documento “Eu ouvi os 
clamores do meu povo" procura mostrar que o conteúdo político da teologia assumida 
envolve uma concepção de Igreja que nos leva a duas concequência: a Ia é que a Igreja 
reafirma um poder hierográfico, pois, ao criticar o poder que se pretende absoluto, advoga
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não

belíssimos comentários de alguns autores relacionados na nota 113

destas linhas.

Se

pensar que a Igreja apoiaria o seu regime" í114), especialmente após a

publicação da malfadada Declaração da CNBB de 02 de junho de

1964, entendido

não sabiam eles a inconformidade que iriam gerar ao se darem ao

à

organização dos atos litúrgicos, devendo a Hierarquia disciplinar ou

esta limitaçãocontrasubordinadosrenegar que seos seus

rebelassem".!115)

As relações conflituosas entre a Igreja católica no Brasil e os

governos militares, representados no conjunto desses e de outros

vários documentos denunciantes e contestadores, tinham como uma

de suas origens a impossibilidade de os golpistas perceberem a

conveniência e a possibilidade de uma religião de libertação que, no

Cf. ALVES, Márcio Moreira, op. cit., p.199.
Cf. idem. p.200.

para si mesma um poder inscrito no plano divino de salvação dos homens; a 2a consequência 
é que a Igreja passa a considerar ilegítimo e opressor do povo todo o poder político que não 
a reconheça como legítima defensora e condutora do povo a partir deste plano divino de 
salvação. “Situada estrategicamente entre Deus e o povo, entre este e os dominantes, a 
Igreja dá-se por tarefa interpretar a dominação ao interpretar os dominados. Ela se põe 
como mediação universal no interior da sociedade". Cf. Brasil: Igreja contra Estado. São 
Paulo: Kairós, 1979, p.42.
(114)

(115)

documentos de 6 de maio de 1973 a respeito dos quais sugerimos os

"mundo ocidental e cristão".

"a princípio, os militares tinham fundadas razões para

atividade da Igreja à distribuição e

Embora estes documentos mereceriam amplos comentários, 

e isto que cabe neste trabalho, cabe^destacar os dois

incondicional em razão da defesa do

direito de "limitarem a

este apoio no sentido militar: como adesão
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Brasil, já estava germinando firmemente.

Diante deste conflito onde as religiões ajudam a reabsorver

as contradições sociaisí”6), a Igreja católica no Brasil, disposta

(estaria?) a uma aliança e rejeitando uma vassalagem, assume, pois,

da ditadura militar. Antes, porém, de terminar estes comentários não

conseguimos nos furtar a colocar uma questão: terá realmente a

hierarquia da Igreja católica no Brasil assumido e desempenhado.

constância crítico-missãodevidas, estacom a

profética?, qual foi, na verdade, o grau de eficácia e engajamento

do episcopado nesses momentos todos ? Embora brasilianistas do

porte de Delia Cava e Bruneaui,,7> se refiram frequentemente à

eficácia da Igreja católica no Brasil como força de renovação

política, comentaristas nossos, inclusive de dentro da Igreja! não são

tão generosos assim. O profetismo, que em Weber e Bourdieu assume

aspectos de extraordinária importância dentro do contexto do

campo religioso<118), onde se destaca a contraposição da autoridade

(117)

(118) 

sua

a missão crítico-profética que a caracterizará nos anos mais escuros

nu) Neste sentido sé manifesta Pierre BOURDIEU ao referir-se ao que ele chama de 
"alquimia ideológica" colocando como característica da religião a legitimação da ordem 
quando aquela estabelece a absolutização do relativo e a legitimação do arbitrário. Esta 
"alquimia ideológica" transforma as relações sociais em relações sobrenaturais e religiosas, 
para BOURDIEU o que se oculta nessa "alquimia" são as diferenças de classe. Cf. A economia 
das trocas simbólicas. São Paulo: Ed. Pesrpectiva, 1974. p.õless.

Cf. DELLA CAVA, Ralph. A título de exemplo: "Política a Curto Prazo e Religião a 
Longo Prazo", in Encontros com a Civilização Brasileira, n.L 1978, p.242-257; 
Thomas BRUNEAU. op. cit., p.403, onde o autor se coloca: "... as declarações, 
bem como as atitudes de vastos setores da Igreja durante o processo de confli
to, cheguei à conclusão de que os bispos brasileiros, sem o saber, há algum 
tempo já se comportam de maneira profética", grifos nossos. Cf. também as 
pp. 379 e ss.

O profeta weberiano é profeta pela sua liberdade no anúncio, não é profissional, e a 
profecia tem um caráter gratuito e descompromissado, ao contrário da figura do 

sacerdote que em Weber aparece como funcionário de uma instituição-empresa. Cf. op. 
cit., p.303 e sse. Quanto a BOURDIEU está bastante colado a Weber e embora os interesses 
do profeta sejam para ele de caráter menos religioso (Weber) e mais económico, material e

e coerência
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de função (sacerdote) e do que poderíamos chamar de autoridade

por

reconhecidos comentaristas, estudiosos e teólogos da Igreja católica

de eclesiologia política", entendendo as conclusões dos brasilianistas

como idealistasl'19); Boff afirma que “o grosso dos bispos estaria em

graus diferentes contra o regime político, mas não contra o modo de

organização social. Por isso o que eles pleiteiam é um regime novo e

não uma sociedade nova, como seria uma sociedade alternativa à

atual sociedade de classes" í'20>. Na verdade o que Clodovis Boff tem

da ordem ordinária". (121>

Márcio Moreira Alves, linhasO estudo de nas suas

conclusivas, ao referir-se ao que nós estamos denominando de

suposto profetismo da hierarquia católica, é também um tanto cético.

Num tempo histórico mais à frente daquele em que ainda nos encontramos as CEB’s 
sofrerão as consequências deste profetismo às avessas que. no fundo, envolve profundas 
contradições.

(120)

(121)

de missão (profeta), é visto como "um tanto conhestro e tímido"

Cf. BOFF, Clodovis. Comunidade Eclesial - Comunidade Política. Petrópolis: Vozes, 
1978. p.70.

Cf. idem, p.71.
Cf. BOURDIEU, Pierre. op. cit.. p.90.
Nesta linha são muito singificativas as considerações (críticas) que Leonardo BOFF faz 

no seu livro Igreja: Carisma e Poder. 3.ed. Petrópolis: Vozes. 198Z especialmente nos capítulos 
IV e V. Este livro, complilação de uma série de artigos, lhe valeu o que poderíamos qualificar 
como "o vergonhoso processo de Leonardo Boff', que criou uma controvércia internacional e 
foi amplamente divulgado. Comandado pelo cardeal Josef RATZINGER, presidente da 
Congregação da Doutrina da Fé (ex-Santo Ôfício - leia-se Inquisição) o processo passou por 
cima de todos os direitos fundamentais de defesa para, afinal, condená-lo ao "silêncio 
obsequioso" (1985). Cf. Movimento Nacional dos Dtreitos Humanos. Roma Locuta - 
Documentos sobre o Livro Igreja: Carisma e Poder de Frei Leonardo Boff. Petrópolis: Vozes-SIN, 
1985.

de classe social, não chega a descartar a autonomia do campo religioso dentro do qual o 
profeta é "o portador de 'revelações' metafísicas ou ético-religiosas". Cf. op. cit., p.80 e ss; e 
89 e ss.
(ii»)

no Brasil. São estes termos que Clodovis Boff utiliza em seus "Ensaios

em vista é o conceito, não simplesmente reformista, de que a

profecia é "uma mensagem de ruptura com a rotina de contestação
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Uma série de afirmações assinalam esta posição:

podem sobreviver, como força política, na contradição entre seus

atos e as suas palavras ... O episcopado pode ser forçado a tomar

posições mais duras para com o regime para defender a sua

seus

privilégios eclesiásticos. Contudo os que passam pelas sacristias não

vão mais longe que qualquer outro".(’22) E, então, que profetismo será

O já citado Regis de Morais, J.F. pretende dar-nos umaesse ?

resposta: "ocorre que as atitudes e publicações do episcopado

precisam ser olhadas e julgadas a partir de diversos pontos de

referência).(123>

Embora admitindo que a força do discurso hierárquico é

ideológico (não no sentido de Mannheim de que o ideológico é

sempre necessariamente conservador) e que a ideologia pode ter

também algum caráter transformador ou, ao menos, pode contribuir

para um processo de transformação político-social, a frequente

dissonância entre muitos dos bispos brasileiros, nos mostra que não é

(122) Cf. op. cit., p.258-259; grifo nosso.
Vale a pena colocar que aquele que fora arcebispo de Ribeirão Preto (1962-64) e 

sendo cardeal-arcebispo de São Paulo, Dom Agnelo Rossi colocou-se à favor da pena de 
morte, reintroduzida na legislação brasileira em setembro de 1969 e pronunciada alguns 
meses depois contra um revolucionário. Cf. idem, p.191. Scott MAINWARING refere-se 
igualmente à mesma figura no sentido de que "Rossi criticava as medidas punitivas e 
defendia as vítimas da repressão, especialmente no caso de serem da Igreja", (mesmo assim 
nem sempre ...!). "Porém se indivíduos ou movimentos não-católicos eram afetados Dom 
Agnello mostrava-se menos disposto a reagir"; onde está, pergunto, "os homens todos e o 
homem todo" dos documentos episcopais ? MAINWARING continua dizendo que “toda sua 
gestão no arcebispado de São Paulo (1964-1970) foi marcada por uma relutância em criticar 
o regime, por esforços para negar a existência de um conflito entre Igreja e Estado e por 
confinas tentativas de negociar com o regime ... (ele continuava) a rezar a missa em 
comemoração ao golpe e, em diversas viagens, argumentou que as notícias de tortura no 
Brasil eram exageradas". Cf. op. cit., p.124. 
í’23) Cf. op. cit., p.54.

"Os bispos ...

e oscredibilidade do seu discursoliberdade pastoral, a



152

suficiente olhar e julgar o discurso e a ação “a partir de diversos

pontos de referência" para identificarmos a missão crítico-profética

no conjunto da hierarquia da Igreja católica no Brasil. A força da

função sacerdotal (no sentido weberiano) tem sido maior do que a

da missão profética (no sentido do mesmo).

forma de anúncio; Medellín ocupou um espaço até então bastante

rarefeito na presença da Igreja latino-americana como conjunto. Esta

cresceu e se enraizou nos setores populares através das comunidades

de base e de um compromisso crescente da Igreja com os pobres e

com os que sofrem ...

dificuldades, estava prestes a mudar.

A III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano a

ser realizada em Puebla de Los Angeles, México, de 27 de janeiro a

13 de fevereiro de 1979 estava prestes a acontecer; um ano antes

(janeiro de 1978) o CELAM lançou o

documento preparatório à reunião de Puebla.(125>

Ao entrarmos nos contornos da Conferência de Puebla, onze

Conferência de Medellín, às suas vésperas.anos após umaa

pergunta é necessário ser colocada ante a expectativa de suas

análises, de sua avaliação e de suas propostas: o que aconteceu

com a América Latina e com a sua Igreja católica nestes anos todos ?

"Documento de Consulta”,

l,24> Cf. BEOZZO, José Oscar. op. cif., p.124.
(’25) As observações críticas a este “Documento de Consulta" para Puebla foram 
publicadas pela Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 38, fase. 149, março de 1978, num número 
intitulado "Subsídios para Puebla": algumas destas observações serão por nós comentadas.

Mas Medellín foi um apelo "à práxis evangélica, como

" <124>; mas tudo isto estava prestes a sentir
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diagnóstico que as Igrejas fizeram da situação latino-americana era

por demais sombrio. Ao longo da década que se seguiu, esse quadro

não se modificou, ao contrário, em diversos setores, político, social e

económico, as condições se agravaram.l'26)

Do seu lado, porém, algumas dessas Igrejas aprofundaram o

compromisso com o povo e com sua luta pela libertação; isto no

Brasil foi muito forte e muito firme, através da pastoral indigenista com

o nascimento do CIMI (Conselho Indigenista Missionário) criado em

1972 e ligado oficiosamente à CNBB; através da pastoral da terra

(CPT), a partir do já citado documento de Pedro Casaldáliga e

especialmente, através das Comunidades Eclesiais de Base que.

tendo como ponto de irradiação os Inter-eclesiais, de representação

nacional, iniciados em 1975, impuseram uma visão e uma ação mais

comprometida no conjunto da Igreja católica no Brasil. Com este

quadro chegamos à Conferência de Puebla.

Ao contrário, porém, do que a lógica poderia fazer-nos

esperar "os materiais preparados para a Conferência de Puebla pelo

Secretariado conservador do CELAM('27>, insistiram em uma noção de

culturaevangelização concebida

religiosa. Em uma tentativa de diluir a preocupação crítica pelas

estruturas e pelas relações sociais, insistia-se agora na crescente

<126í Cf. BEOZZO, José Oscar, op. cit., p.125.
(127) Houve dois documentos, o chamado “Documento de Consulta”, o primeiro, 
geralmente denominado “documento preparatório” e que, depois de revisto, recebeu o 
nome de “Documento de Trabalho”, já levando em conta algumas das críticas feitas ao 
primeiro.

em termos de revelação e

Lembremos que por motivo da Conferência de Medellín (1968) o
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'secularização' da vida latino-americana, diante da qual os valores e

a tradição católicos deveriam ser um antídoto e alternativa ... A

'reculturação' deveria ser conseguida reforçando as estruturas e a

hierarquia da Igreja, fomentando a religiosidade popular e pondo

maior ênfase na educação religiosa, na pregação, oração pessoal e

devoção litúrgica" <128)

Por que com os antecedentes de Medellín e diante do

quadro triste da realidade latino-americana a Conferência de Puebla

se propunha a concentrar-se nestes temas

dando as costas aos conflitos de vida em que estava metido o

homem comum deste Continente ? O que havia acontecido na

Igreja (e também nos atores dos poderes políticos) ? algumas coisas

importantes entraram em cena: o Papa Paulo VI havia morrido no dia

6 de agosto de 1978, no auge da preparação da Conferência; Papa

de vultosainsegurodemasiadamente fraco apesar suae

(128)

"ad intra", quase que

Cf. FLEET, Michael. "O Neoconservadorismo na América Latina". Concilium/161, 
1981/1, p.85. Sobre “a falácia da secularização", cf. GÓMEZ DE SOUZA, Luiz 
Alberto, op. cif., p.182-184.

Muito interessantes as observações de Rubem Alves colocando em questão a 
relação causal urbanização - secularização e o próprio processo de secularização a partir da 
expansão religiosa ‘‘justamente nos centros urbanos": Cf. ALVES, Rubem. "A Volta do 
Sagrado: os Caminhos da Sociologia da Religião no Brasil”, in Religião e Sociedade, n.3, out. 
de 1978, p. 109-141, especialmente, p.H4ess.

Quanto ao diagnóstico culturalista que levasse mais em conta os valores e menos a 
situação dos setores sociais, significaria uma curiosa maneira de evitar o encontro desafiante 
da injustiça e da miséria, ficando restrito a uma descrição abstrata de estilos de vida e de 
normas dos setores dominantes. O texto final de Puebla nos mostra que os participantes não 
chegaram a cair nesta armadilha ideológica conservadora ... mas isso não vai significar 
avanços ...

polêmico, controvertido, a quem a "imperial" Cúria romana via como

"personalidade, sua grandeza de coração, sua amplitude de
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mente"!12’). O seu sucessor, Albino Lucioni, eleito Papo a 26 de agosto

circunstâncias extremamente estranhas/130) no dia 29 de setembro de

aquém das expectativas para pôr fim "à desordem e confusão

dentro da Igreja" <131). A "salvação" para o recente passado papal e.

homem que reunia a força, vitalidade e capacidade de decisão que

haviam faltado a Paulo VI. O papa João Paulo II foi eleito dia 16 de

outubro de 1978.

O CELAM, do seu lado, responsável direto e imediato pela

Conferência, tinha à sua frente desde 1972 (Sucre), o ambicioso.

brilhante e conservador Alfonso López Trujillo como secretário geral;

havia todo um programa orquestrado anti-Medellíní’32);

histórica tem consistido em desmantelar a hegemonia da Igreja do

Povo"(133), continua dizendo Delia Cava a respeito de López Trujillo.

(132)

Cf. LIBÂNIO, J. Batista. A Volta à Grande Disciplina. São Paulo: Ed. Loyola, 1984. p.8-10. 
Leia-se a este respeito YALLOP, David. Em nome de Deus. Rio de Janeiro: Edit.

"sua tarefa

1978. Este “Papa sorriso"

especialmente, para a Igreja viria na pessoa de Karol Woityla, um

1129) 

(130) 

Record, 1984. Com uma impressionante documentação e testemunhos, mesmo assim, fica- 
nos a sensação do não resolvido.
I13,l Cf. DELLA CAVA, Ralph. “Política do Vaticano 1978-1990“ Revista Eclesiástica Brasilei

ra, v.50, fase. 200, dez. de 1990, p.902-903 (notas 15 e 18).
Cf. DELLA CAVA, Ralph. "A ofensiva vaticana”. Religião e Sociedade, 12/3, dez. 

1985, p.40-41.
Os autores e estudiosos deste assunto são unânimes em afirmar, de um lado, a forte 

influência do Secretariado do CELAM sobre a Conferência , muito mais pretendida do que 
conseguida (cf. idem. p.41) e, de outro lado, a postura retrógrada e conservadora que ele 
impôs durante esta década entre Medellín e Puebla.
(133, ct. jdem, p.50. À figura repressiva e conservadora de López Trujillo, vários autores 
acrescentam o nome do jesuíta belga Roger Vekemans, diretor do CEDIAL (Centro de Estudos 
para el Desarrollo e Integración en América Latina), com sede em Bogotá, promotor de 
encontros e “coloquios” sobre Teologia da Libertação com o fito de “impedir toda 
reinterpretação da fé cristã num programa social e político". Cf. BEOZZO, Oscar, op. cit., 
p.138; também Michael FLEET. op. cit., p.85. Enrique DUSSEL referenciando Francóis 
HOUTART, traz as palabras deste à respeito: "No plano de pensamento social e teológico a 
influência maior é exercida pela revista 'Tierra Nueva’ publicada em Bogotá e dirigida pelo

foi rapidamente considerado incapaz e

de 1978, com o nome de João Paulo I, morreu 33 dias depois, em
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tendênciada anti-Medellínporque propostas oficiaisnas na

preparação da Conferência de Puebla.

Numa leitura crítica do às

conferências episcopais, preparado pela secretaria do CELAM, não

se pode deixar de sentir que "se orquestre a partir de altas instâncias

Teologia da Libertação em articulação com círculos episcopais e

teológicos europeus, dando a impressão de que apenas certas

teologias, sem nenhuma raiz na realidade latino-americana, sejam

legítimas e aceitáveis na Igreja"!'34)

decepciona e deixaO a

sensação de que não consegue descrever nem os elementos mais

relevantes da realidade, nem tampouco as ações já em curso para

transformá-la ... Dito talvez de uma maneira um tanto rude, a forma

como o Documento aborda a realidade bloqueia uma discussão e

oculta as experiências mais significativas na sociedade e na Igreja

latino-americana"J,35i

A

Clódovis Boffi136>.

da Igreja latino-americana uma campanha de descrédito contra a

"Documento de Consulta"

"Documento de Consulta"

São estes alguns dos elementos que poderiam estar explicando o

padre Vekemans ... que se especializa numa contra-teologia da libertação". Cf. op. cit., 
p.261; grifos nossos. Nas páginas seguintes Dussel faz um amplo e documentado relato das 
tramas anti-progressistas de Roger Vekemans
(>«) Cf. BEOZZO. José Oscar. op. cit.. p. 137; grifos nossos. Cf. também "Memorandum de 
Teólogos de la República Federal Alemana sobre la Campana contra la teologia de la 
liberación - nov. 1977". Traducción - Centro de estúdios Ecuménicos AC (mimeo.). p. I.
(,a5> Cf. GÓMEZ DE SOUZA. Luiz Alberto. Classes sociais e Igreja nos caminhos da história. 

Petrópolis: Vozes, 1982. p. 155.
(|36) Cf. "A Ilusão de uma Nova Cristandade" - Crítica à Tese Central do Documento de 
Consulta para Puebla. "Revista Eclesiástica Brasileira, vol.38, fase. 149. mar. de 1978, p.S-

mesma análise e a mesma crítica é colocada por
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Descaracterizado pelas sugestões e críticas impostas pelas

diferentes Conferências episcopais, e outras instâncias, o "Documento

de Consulta", transformado já em "Documento de Trabalho", chegou

à Conferência sem conseguir desviar substancialmente os rumos já

traçados pelos seus organizadores. Houve conquistas, mas o seu texto

final precisa ser visto como "... expressão provisória, como etapa de

uma caminhada"!137», ou, então, seria necessária apelar a "intuições

fundamentais"!’38». Na verdade era necessário forçar a interpretação

de tudo o que aconteceu em Puebla (79) e do seu documento final

para conseguir entendê-lo como uma continuação daquilo que

havia acontecido em Medellín (68).

O "filme", que se rodou em Puebla tinha o mesmo roteiro do

de Medellín mas os personagens e a sua trama eram diferentes; até a

personagem principal na abertura era a mesma, o Papa, mas o ator

tinha mudado, agora era João Paulo II, e, embora com poucos meses

da sua eleição, ele já comandava com pulso firme a Igreja que se

desviava da ortodoxa, se misturava em assuntos não religiosos e se

havia sido eleito no processo estratégico da "restauração".(’39»

Não há como forçar interpretações ou simplesmente buscar

(137)
(138) 
(13»)

ra

17. Boff identifica as colocações do documento com "o ideal de cristantade" ideal este 
"historicamente superado" por razões tanto de carater sociológico, quanto teológico.

Cf. PALÁCIO, Carlos, op. cit„ p.20-21.
Cf. BEOZZO, José Oscar, op. cit., p.227.
Cf. DELLA CAVA, Ralph. “Política do Vaticano 1978-1990". Revista Eclesiástica Brasilei- 

. v.50, fase. 200, dez. de 1990. p.902. Este assunto será objeto de estudo no último item 
deste capítulo.

esquecia de "oferecer o Cristo 'autêntico' pela palavra". Afinal ele
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CELAM tentava envolver toda a hierarquia latino-americana. Assim se

Em 1979, por ocasião da terceira conferência

regional da CELAM, realizada em Puebla .. , o domínio dos

conservadores igreja latino-americana.na tornouse

inquestionável11 <141). No mesmo sentido se manifesta o já citado

Michael Fleet<142>.

Apesar de tudo, a conclusão geral a que se pode chegar é

que, apesar de todas as avaliações e análises serem um tanto

contraditórias entre si e algumas dentro delas próprias, a Conferência

de Puebla acabou encontrando o consenso consequente de práticas

pastorais mais ou menos comuns às Igrejas Latino-americanas; daí

que o documento final acaba sendo positivo nos capítulos que se

referem à análise da realidade e de opções pastorais, mas ao

chegarmos aos capítulos doutrinários, a força da tradição e do

magistério!143) fazem esquecer a reflexão teológica que estava sendo

elaborada a partir do campo social, conflitivo, latino-americano.

que estava acontecendo na América Latina refletia certamente uma

Cf. op. cif., p.84 e ss. Cf. também MAINWARING, Scott. op. cit.. p.271-272.
Gerava arrepios o "poder" do chamado "magistério paralelo" e as "ameaças" da

,,40) Muito interessante o trabalho de J. B. LIBÂNIO. "João Paulo II em Puebla: Chaves de 
Leitura". Religião e Sociedade, n.4, out. de 1979, p. 195-228, no qual o autor busca encontrar 
motivos de estímulo, nas palavras do Papa, ao trabalho que vários setores das Igrejas da 
região estavam realizando no sentido das estruturas da sociedade e da própria Igreja 
católica ...
I’4') Cf. "As finanças da fé". Novos Estudos CEBRAP, n.32, mar. de 1992, p.27. grifo nosso. 
Rico em dados é o trabalho de Oscar BEOZZO. "Indícios de uma reação conservadora - Do 
Concílio Vaticano II à eleição de João Paulo II". Comunicações do ISER., 9:39, 1990, p.5-16. 
Do mesmo DELLA CAVA cf. "A ofensiva vaticana". Religião e Sociedade. 12/3, dez. de 1985. 
p.40-41.
(142)

(143)

chamada "Igreja popular", vistos como conceitos Cf. DUSSEL, Enrique, op. cit.. p.491-495.

“chaves de leitura"(14o) diante de todo um contexto que, partindo do

manifesta Delia Cava: "
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evolução mais profunda na Igreja. Com efeito, embora a Santa Sé,

pela voz autorizada de um João XXIII e do Concílio Vaticano II, tivesse

dado novos impulsos, o aparelho do poder central ficara intacto.

quase sempre com os mesmos titulares. A tensão provocada entre

uma redefinição dos objetivos e a permanência da organização

eclesiástica, iria normalmente culminar em conflitos e permitia que os

rédeas do poder".!144)

Está-se falando de uma "restauração conservadora" dentro

da Igreja católica universal com repercussões imediatas nas Igrejas

regionais e nacionais; para esta "restauração" vem-se dando passos

há tempos, desde o próprio Concílio Vaticano ll<145>, paradoxalmente

o símbolo da abertura da Igreja; ultimamente, porém, estes passos

estão mais rápidos e mais largos ... Puebla e seus contornos, já davam

sinais claros da "restauração conservadora", afirma o mesmo autor.

Antes de examinarmos este fenômeno ideológico eclesial.

vamos examinar o projeto de Igreja popular, voltando com isto ao

contexto da Igreja católica no Brasil.

1144)

(1«)

Cf. HOUTART, François. "A História do CEIAM ou o Esquecimento das Origens". Revista 
Eclesiástica Brasileira, v.47, fase. 187, set. de 1987. p.663.

Cf. BEOZZO, José Oscar. "Indícios de uma reação conservadora. Comunicações do 
ISER, v.9, n.39, 1990. p.5-16.

conservadores, de maneira relativamente fácil, retomassem as
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Um projeto de Igreja popular3.

O golpe militar de 31 de março de 1964 não somente deu

fim à

apoio ao reformismo de Jango Goulart, a CNBB acabou juntando

vez mais, rendendo-se aos setores mais moderados da sociedade e

uníssono, dar vivas à

salvaguarda da ordem social e ao desbaratamento da insurreição

comunista .J147>

Em nítido contraste com os anos anteriores, a hierarquia

oscilará entre o reconhecimento discreto do regime e a reserva

prudencial, o que poderia ser traduzido como uma posição; por vezes,

como que contraditória e sempre como hesitante; e, para dizer o

longo silêncio cairá sobre as opções e os valores quemenos

época anterior, mas que agora se tornaram

perigosos"/148)

Estavam germinando, porém, as sementes que haviam sido

plantadas nos anos anteriores ao golpe, inclusive por vários dos

Cf. RICHARD, Pablo. op. cti., p.160-164.
Cf. PALÁCIO, Carlos, op. cti., p.29.

* OBS.: A questão da “Igreja popular" e da “Restauração conservadora" são a "ponta 
de lança" desta tese onde a segunda deslegitima e desmobiliza a primeira, via 
"movimentos" ...
(>«) Cf. MAINWARING, Scott. op. cif., p. 103 e ss. onde o autor documenta amplamente a 
atitude de refluxo em que se colocou a hierarquia católica no Brasil.
(IV) 

(i«)

“um

às elites conservadoras do país para, em

"experiência democrática brasileira", mas também deu uma

caracterizaram a

forças à oposição e apoiou o golpe" <146). A hierarquia estava, uma

"virada" na hierarquia da Igreja católica no Brasil; "após ter dado seu
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elementos daquela hierarquia,

manifestar nalguns setores da Igreja. Não em vão eles haviam

conseguido produzir ricos e significativos documentos onde o teor

central conseguia fazer com que a consciência e a prática política

se desdobrasse para a consciência e a prática social.(149>

O projeto (espécie de) Igreja popular começa a se moldar

mesmo antes de 64, mas

popular" l15°), sem conseguir, porém, eliminar as raízes das sementes já

comprometida que levava regionais da CNBB ou militantes leigos a

declarações reformistas uns e a críticas radicais outros; uns e outros se

recusavam progressivamente a "continuar servindo de suporte a

estruturas de opressão e a comprometer-se ... com o Povo e sua

libertação"!151).

A atitude contraditória e hesitante que a hierarquia brasileira

1151)

"o golpe acabou com a mobilização

e que já haviam conseguido se

<14’) Poderíamos destacar alguns documentos da chamada "esquerda católica", que 
tinha como prócer a JUC: "Da Necessidade de um Ideal Histórico" padre Almery Bezerra, Belo 
Horizonte, 1959; “Algumas Diretrizes de um Ideal Histórico Cristão para o Povo Brasileiro"- 
Equipe Regional Centro-Oeste, 1960; "Manifesto do Diretório Central dos Estudantes da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (DCE - PUC - RJ), Rio de Janeiro, 1961, 
“Juventude Cristã Hoje"- HEBERT José de Souza, 1962; "Ação Popular Documento-Base", 1963. 
Estes documentos se encontram na sua íntegra in LIMA, Luiz Gonzaga de Souza, op. cit., 
p.79-144. Para um melhor conhecimento do papel da JUC cf. BEOZZO, José Oscar. Cristãos na 
Universidade e na Política. Petrópolis: Vozes, 1984 e GÓMEZ DE SOUZA, Luiz Alberto. A JUC: Os 
Estudantes Católicos e a Política. Petrópolis: Vozes, 1984; par uma visão mais ampla da 
atuação da "esquerda católica" Cf. MAINWARING, Scott. op. cit., p.84 e ss; DELLA CAVA, 
Ralph. "Igreja e Estado no Brasil do século XX". Estudos CEBRAP - 12, abril-junho de 1975, 
p.43-45; BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit., p.52 e ss; Cf. LIMA, luiz Gonzaga de Souza, op. cit., 
p.43-49; ALVES, Márcio Moreira, op. cit., p.l21 e ss. e p.134-135. Este autor se refere ao MEB 
(Movimento de Educação de Base) como "o programa social mais inovador que a Igreja 
jamais empreenderia no Brasil".

O relato que Lima nos oferece em forno da AP, principalmente de sua ideologia, 
nosleva a sentir o papel que ela desempenhou como precursora da Igreja popular.
í,s°) Cf. MAINWARING, Scott. op. cit., p.l 16.; Cf. também BALDISSERA, Adelina. CEB's- 

poder, nova sociedade. São Paulo: Ed. Paulinas, 1988. p.49.
Nota de Dom Helder Câmara à CNBB, in MAINWARING, Scott. op. cit., p.l21.

em germinação de uma consciência de fé mais engajada e
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terá entre 1964 e 1968, não propiciará ainda o aparecimento dessa

Igreja popular, mas começam a aparecer inovações comunitárias

nas bases da Igreja, nas periferias paroquiais, nas periferias urbanas e

também nos setores rurais onde a discussão do dia a dia começa a

ser vista à luz de uma Bíblia cuja re-leitura coloca os problemas da

vida em consonância cada vez mais coerente e lógica com as

questões da fé; estão nascendo as Comunidades Eclesiais de Base -

CEB's e com elas a Igreja popular!'52); elas serão o campo mais fértil

dessa Igreja popular, cuja base de luta será a idéia da libertação.

A questão da libertação na vida dos povos oprimidos, não

só política e socialmente, mas também cultural e religiosamente, foi

Grande Guerra. No que se refere ao continente latino-americano,

essa questão passou a se constituir em eixo polarizador da reflexão

de base e movimentos populares!'53)

A avaliação de sua presença e de sua importância é

colocada por Mainwaring com estas simples palavras: “A teologia da

libertação e as práticas pastorais a ela associadas são a contribuição

se tornando um assunto candente nas décadas que se seguiram à 2a

H52) Vastíssima a bibliografia sobre CEB's ... mais adiante, no seu lugar, a ela nos 
referiremos.
I’53) Medellín forneceu um grande estímulo à que viria a ser chamada de Teologia de 
Libertação. Os primeiros clásicos desta teologia apareceram entre 1970 e 1973, dentre eles 
podemos destacar: Gustavo GUTIÉRREZ. Teologia da Libertação - Perspectivas. Petrópolis: 
Vozes, 1975 (ed. original em espanhol. Lima, 1971). Leonardo BOFF. Jesus Cristo, Libertador. 
Petrópolis: Vozes, 1980. Hugo ASSMANN. Opresión - Liberación. Desafio a los Cristianos. 
Montevideo: Ed. Tierra Nueva, 1971. Juan Luiz SEGUNDO. Libertação da Teologia. São Paulo: 
Ed. Loyola, 1978. e outros. Uma excelente introdução ao desenvolvimento e às ideias 
principais da Teologia da Libertação no Brasil é o livro de Alfonso Garcia RÚBIO. Teologia da 
Libertação: Política ou Profetismo ? São Paulo: 1977. Sobre este assunto, "As CEB's e os 
Movimentos Populares", concluímos nós uma pesquisa trienal em abril de 1989.

teológica. "Uma teologia na articulação entre comunidades eclesiais
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original mais significativa na história da Igreja latino-americana"?154)

Esta será a base doutrinária da Igreja popular que vai

acumular forças exatamente no período de maior repressão política;

e a força social, política, moral e profética que a Igreja católica no

Brasil conseguiu acumular encontrou, a partir de 1973, sua expressão

pública e eclesial na Igreja que ficou denominada como Igreja

popular.

A Igreja popular surge, como uma Igreja na qual o povo fala

sem intermediário; uma Igreja que rompe com a dependência e que

se faz responsável de si mesma; uma Igreja que libera e estimula

todas as potencialidades da cultura e da religiosidade populares*155);

uma Igreja que assume os riscos e as incertezas de um engajamento

opressão, procura a salvação na luta pela libertação e pela justiça.

inconsciência

Cf. LIMA, Luiz Gonzaga de Souza, op. cif., p.200-239.
Pablo RICHARD considera o documento “Marginalização de um povo - o grito das 

Igrejas", já referenciado, como o “ato fundador da ‘Igreja popular'. Cf. op. cif., p. 179. É 
muito significativo a respeito do ser Igreja e ser povo, o livro de Leonardo BOFF. E a Igreja se 
fez povo. Petrópolis: Vozes, 1986. Muito interessante e com uma visão favorável desta Igreja 
popular progressista, é o livro de Helena Salem (org.J. A Igreia dos Oprimidos. São Paulo: Ed. 
Brasil Debates, 1981.

Esta será a cara da Igreja popular; a experiência de ser Igreja que o

povo mais simples começa a sentir ao tomar consciência de sua 

‘^stá profundamente ligada à experiência de ser

(,54> Cf. op. cit., p.170. Muito interessante a edição da revista Concilium - 192, 1984-2 sob 
o título “Libertação - Um desafio pera a ética cristã". Para uma discussão sobre a 
“hegemonia" da Teologia da Libertação cf. DELLA CAVA Ralph e MONTEIRO, Paula. ... E o 
verbo se faz imagem. Petrópolis: Vozes, 1991. p.l 19. nota 123. Interessantíssimo o livro de 
Clodovis Boff sobre o tema: Teologia e Prática: Teologia da política e suas mediações. 
Petrópolis: vozes, 1978. e BOFF, Leonardo e BOFF, Clodovis. Da Libertação - O Sentido 
teológico das libertações sócio-historiais. Petrópolis, 1980. p.20.
(155)

comprometido; uma Igreja que, ao romper com o sistema de
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povo!156).

Os anos que se seguiram a 1973, início de um certo refluxo

na repressão política, foram os tempos de desenvolvimento da Igreja

popular. de progressistas começavam a

compartilhar a liderança com os reformistas, e a Igreja brasileira, mais

do que qualquer outra no mundo, vinculou a fé a um compromisso

com

amadurecera e se consolidou na forma de novas estruturas eclesiais,

práticas pastorais e envolvimento político. As CEB's ... difundiram-se

rapidamente ...”!157). Também os movimentos populares, muitos deles

envolvidos com as mesmas causas da Igreja popular, encontraram

nestes anos um período de ascensão e enraizamento!158). Uns e outros

como representantes, e eles próprios como despossuídos do ter, do

poder e do saber, os homens do povo, a base da sociedade, todos

os

perspectivas diferentes, nunca opostas, para a luta pela mesma

libertação!159).

Dentro deste contexto, a Igreja popular, e seus espaços

físicos, se tornou um espaço privilegiado de rearticulação das forças

(159)

(157)

(158)

<’SÍ) Esta “nova forma de ser Igreja" nunca chegou a ameaçar as rígidas estruturas de 
poder no interior da Instituição. Cf. BARAGLIA, Mariano. O poder na Igreja e as Comunidades 
Eclesiais de Base. São Paulo: USP, mim., tese de doutoramento, 1991.

Cf. MAINWARING, Scott. op. cit., p.169.
Cf. BRANT, Vinícius Caldeira. "Da resistência aos movimentos sociais: a emergência 

das classes populares em São Paulo", in vários São Paulo: O povo em movimen
to. Petrópolis: Vozes, CEBRAP, 1980.

Cf. BOFF, Clodovis. "Comunidades Eclesiais de Base e Práticas de libertação". Revis
ta Eclesiástica Brasileira, v.40, fase. 160, dez. de 1980. p.598. Cf. também 
LESBAUPIN, Ivo. "A Igreja católica e os Movimentos populares urbanos". Religi
ão e Sociedade. n.5, jun.de 1980. p. 192-194

e com os pobres. A teologia brasileira

"deserdados do sistema", se unem, mesmo que a partir de

a justiça social

1976 os"Por volta

jun.de
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populares. É o "locus" privilegiado de organização e de luta a que

faz referência Hugues Portelli ao comentar o pensamento de Gramsci

sobre o Estado repressivo e a religião como única possibilidade de

aspectos. Diante do controle do aparelho político, é o aparelho

religioso que se torna o modo essencial de expressão dos grupos

sociais subalternos!160). É por isso que a Igreja popular não foi só um

apoio e abrigo de diversas lutas, foi também um espaço físico de

encontros dos mais diferentes grupos, assim como "constituiu-se em

espaço de discussão e de prática democrática".

Nesse contexto, não é difícil compreender por que durante

os anos mais escuros do regime de 64 a Igreja desempenhou um

papel insubstituível na resistência ao regime. Mas

privilegiada e quase exclusiva que começa a mudar no momento em

que aparecem os primeiros sinais de abertura".(’61)

Foram dez anos pelos quais rolou o processo de abertura

(1974-1984); a ascensão dos movimentos populares, esteio e campo

desintegração

económico; isto permite a manifestação e o crescimento progressivo

do descontentamento dos diferentes segmentos da sociedade e, ao

(IÓO)

(161)

Cf. GRAMSCI e a Questão Religiosa. São Paulo: Ed. Paulinas, 1984. p.37-42. Cf. tam
bém LESBAUPIN, Ivo. op.cit., p.192 e MAINWARING. Scotf. op. cit., p.172-173.

Cf. PALÁCIO, Carlos, op.cit., p.31.

"é esta situação

mesmo tempo, inviabiliza política e socialmente o recrudescimento

e com o questionamento do modelo

Igreja popular, coincide com a

progressiva do sistema

expressão popular. É "o caráter necessário da religião" em certos

de ação da
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da repressãoJ162) A consequência natural de tudo isso em face da

aglutinadora e na sua posição de privilégio como a "voz dos que não

na luta dos estratos populares. Bastante indicativo desta

nova postura e desta diminuição do espaço é o acontecimento das

eleições de 1982; em plena crise económica, foram estas as mais

presença da Igreja popular ainda era notável, mas, "o fortalecimento

dos partidos políticos fez com que alguns líderes da Igreja optassem

por um menor envolvimento na política".!163)

É claro que, a essas alturas, o "refluxo" da Igreja popular

(que já tinha criado muitos desconfortos nas alas mais conservadoras

e até nas, simplesmente, mais moderadas da hierarquia católica) não

mas com referências mais largas; podemos (devemos) enxergar uma

estrutura católica que, partindo de Roma, já há tempos está trazendo

os ventos da "restauração conservadora". Como muito bem coloca

Delia Cava, este período foi, para a Igreja católica no Brasil, um

período cheio de paradoxos e em que se viu obrigada a enfrentar

"Com relação ao Estado pareceria que a própriasérios dilemas.

contribuíra, agora a abrigava a 'desengajar-se' da política e, como

tem voz"

I’62) Em torno deste tema Cf. KRISCHKE, Paulo e MAINWARING, Scott. A igreja nas Bases 
em época de transição (1974-1985). Porto Alegre: L&PM Editores - CEDEC, 1986. Cf. também 
ALVES, Maria Helena Moreira, op. cit., p.189 e p.198-199 e BRUNEAU, Thomas. Religião e 
politização no Brasil. São Paulo: Loyola, 1979. p.75 e ss.
('«) Cf. MAINWARING, Scott. op. cit., p.172. grifos nossos.

a democracia' ... para a qual a Igreja tanto

competitivas eleições depois do golpe. No seu desenrolar, a

‘abertura para

Igreja popular é que dá-se uma reversão na sua tendência

pode ser unicamente explicado com a "abertura" política nacional
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instituição, a

bases.<164>

esteira de uma muito bem preparada "restauração conservadora".

Mas antes de declinar, a Igreja popular mostrou sua força pelo

simples fato de que 'sua existência já é de si suficiente para polarizar

o conjunto da Igreja e obrigá-lo a tomar posição"*165). Diante da

Igreja socialmente engajada, essa Igreja se constitui num permanente

ponto de referência; ela é denúncia de uma Igreja que trava

alianças com as classes dominantes e legitima regimes autoritários ...

no Brasil (e na América Latina) não lhe faltaram oportunidades para

estas denúncias ...

A Igreja da "restauração conservadora"4.

a Igreja católica mergulhou nos anos 80, num rigoroso inverno que

pessimista do autor de um dos mais (se não o mais, na nossa modesta

àVolta Grandeavaliação)

Disciplina" que foi se delineando na Igreja católica universal ao longo

(16X)

(165)
(lóó)

Estamos caminhando para "a volta à grande disciplina" na

"A

"Depois de viver o espírito primaveril do Concílio Vaticano II,

reforçou a disciplina interna e a centralização"*166); visão assaz

Cf. DELIA CAVA, Ralph. "A Igreja e a Abertura (1974-1985)". p.27. apud. KRISCHKE, 
Paulo e MAINWARING, Scott. op. cit. Cf. também MAINWARING, Scott op. cif., 
p.270.

Cf. RICHARD, Pablo. op. cit., p.222.
Cf. LIBÂNIO, João Bastista. “Anos 80 / Igreja Católica - Inverno da Igreja". Tempo e 

Presença. CEDI, ano 12, n.249. jan./fev. de 1990. p.29.

interessantes trabalhos sobre

desautorizar as preferências partidárias de suas
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da década de 80. Não é menos pessimista a visão e não são pouco

fortes as críticas que Delia Cava faz ao tirar suas conclusões em torno

de um movimento restaurador e disciplinar cuja

clara e radical, ... apareceria em 1984 com a publicação em

âmbito mundial de uma entrevista dada pelo Cardeal Ratzinger.

Originalmente publicada como Rapporto Sulla Fede, o Prefeito pedia

que se restaurasse completa e imediatamente a ordem e disciplina

Igreja, um programa que ... ele descaradamente

caracterizou como 'Restauração'". (167>

No que se refere à Igreja católica universal, o pontificado do

papa João Paulo II, iniciado em 1978, tem significado para esta Igreja

um claro recuo face aos avanços obtidos pelo papa João XXIII, pelo

Concílio Vaticano II e também pela visão serena e inteligente de

democrática da Igreja e impulsionado uma abertura aos problemas

do mundo moderno, o atual pontificado tem se pautado pela busca

deJrestauração': restauração da disciplina e da hierarquia no interior

da Igreja, e reafirmação da autoridade eclesiástica em face do

doutrinário, todas as teologias que, de alguma forma, tentem fazer a

ligação do seu pensamento com as diferentes dimensões da cultura

(168)

"formulação mais

Paulo VI. "Se o Concílio tinha imprimido uma concepção mais

1'67) cf. “Política do Vaticano (1978- 1990). p. 29. Revista Eclesiástica Brasileira, v.50, fase. 
200. dez. de 1990. p.901 -902 - grifo nosso. Esta entrevista foi dada ao jornalista italiano Vittorio 
Messori e é amplamente comentada por Giulio GIRARDI; in La túnica rasgada. La identidad 
cristiana, hoy, entre liberación y restauración. Santander: Ed. Sal Terrae, 1991.

Cf. LESBAUPIN, Ivo. "O Vaticano e a Igreja no Brasil". Comunicações do ISER, v. 9. 
n.39. 1990, p.17.

em toda a

mundo"i168). Os alvos principais da "restauração" serão, no campo
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contemporânea (teologia liberal neo-liberal européia)e e.

especialmente, aquela teologia que se faz e reflete a sua fé a partir

das condições em que vivem as massas populares e de cujo estado

marginalizado e oprimido deverão ser salvas via libertação (é a

teologia da libertação latino-americana)n69>. No dascampo

estruturas de poder, da autoridade e da disciplina, estarão na mira

■ todas aquelas experiências comunitárias que além

de tentarem viver uma "democracia eclesial" se atrevem a contestar

a centralização do poder e, ainda por cima, se envolvem em

dimensões sociais da

tradicional Igreja das cristandades.

No que se refere à América Latina e ao Brasil a "restauração

coloca sistematicamente em xeque o engajamento

político dos cristãos (leigos, padres e bispos) ao lado dos pobres e

oprimidos. Não resulta fácil situar datas precisas quando a questão é

ruptura da tendência progressista, declínio da Igreja popular; para as

Igrejas da região e, especialmente para a Igreja católica no Brasil,

Conferência de Puebla e a visita do papa ao Brasil (de 30 de junho a

11

seguiram*170*.

Muito interessante a este respeito o trabalho de COMBLIN, José. "A América latina e 
Revista Eclesiástica

da “restauração”

conservadora”

(169)

o presente debate teológico entre neo-conservadores e liberais".
Brasileira. v.41,fasc. 164, dez. de 1981, p.790-816.
(17°) Já fizemos notar em páginas anteriores que Puebla foi um marco da orientação neo- 
conservadora para toda a América Latina e quanto à viagem do Papa ao Brasil, ele, foi o 
momento de se enquadrar a Igreja do Brasil nas novas pautas da Igreja Universal, é 
interessante a este respeito Pronunciamentos do Papa no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1980.

de julho de 1980) com todos os desdobramentos que se

e políticas, comprometendo a imagem

1979 e 1980 foram anos críticos, nessas datas aconteceram a
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Ao examinar a questão da "restauração conservadora" é

no

sentido de ela ter construído desde muito antes um imagem de

e, em segundo lugar, o fato de que já havia

dentro do próprio Concílio Vaticano II.

Quanto ao primeiro elemento, desde o início da década de

50, a Igreja católica no Brasil estabeleceu uma tradição progressista

que tem poucos equivalentes na América Latina.í,72> Mas, "embora a

Católicaemergência Igrejadentro dasetorde comum

preocupações sociais seja anterior ao Vaticano II, é com este

Concílio e a sua proposta de ‘aggiornamento’ que se operam nesta

instituição a redefinição da consciência histórica e o estabelecimento

de fato de uma ala progressista na Igreja. Esta, aos poucos, adquirirá

um caráter mais radical, indo além da simples proposta reformista

inicial".!173)

Paradoxalmente, ao mesmo tempo que neste Concílio se

coloca a proposta de "aggiornamento", "nele também aparecem os

primeiros indicativos dessa "restauração conservadora"; é o segundo

(171)

(173)

primeiro diz respeito ao "caráter singular da Igreja brasileira"

“Igreja progressista"

"indícios de uma reação conservadora"!17’) com raízes plantadas

"O movimento conservador na Igreja, em minoria durante o concílio, se articula após 
o concílio para retomar pouco a pouco as rédeas do catolicismo mundial. O que ocorre no 
atual pontificado é que a corrente conservadora adquire plenos poderes", nos diz LESBAUPIN, 
Ivo. op. cit., p.26.
l,72> Cf. RICHARD, Pablo. op. cit., p.147. e Cf. também MAINWARING, Scott. op. cit., p.266.

e ss
Cf. MARIZ, Cecília Loreto e SOBRINHO, Lemuel Dourado Guerra. "Algumas reflexões 

sobre a reação conservadora na Igreja Católica". Comunicações do ISER. 
v.9, n.39, 1990. p.74.

necessário levar em conta dois elementos; cronologicamente, o
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traçado três partesque nitidamente

diferenciadas: a preparação do Concílio, o seu desenvolvimento e o

uso, leitura e manipulação que dele se fez depois. Quanto à primeira

parte, Beozzo é radical ao afirmar que “o controle da preparação

conseguir se articularl175); temas polêmicos como a questão do

planejamento familiar (que vai originar depois a encíclica "Humanae

encíclicaVitae”)

instância boa e conveniente para uma postura mais conservadora.

foram transferidos para os órgãos da Cúria Romana. Finalmente, o

Concílio conseguiu avançar, mas houve uma posterior "recusa do

e o

Vaticano II trouxesse em germe a idéia de que a Igreja estivesse se

adequando ao espírito do tempo e sendo levada ao sabor do vento

Rapporto sulla Fede: "está em curso uma restauração, o Concílio tem

que ser lido na grande tradição, não há ruptura nenhuma ...”í177>.

(174)

(173)

(174)
(177)

Cf. “Indícios ...", p.5.
Cf. idem. p.9.
Cf. idem. p.14.
Cf. idem. p.15.

"receio de que o próprio

referimos acima, é um belo roteiro para esta análise. O autor faz um

(do Concílio) foi estritamente romano".(,74> Iniciado o Concílio, e.

elemento a ser levado em conta. O trabalho de Beozzo, a que nos

celibato sacerdotal (que vai ensejar a

e das opiniões"(176>, uma espécie de falta de rumo certo e de

concílio"; mudam-se as ênfases,

"Sacerdotalis Celibatus"), ao não se confiar na Assembleia como

posições doutrinais seguras, aplica-se o que Ratzinger fala no

e o

poderíamos dividir em

apesar da reação internacional, a reação conservadora vai
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Havia sinais evidentes de que tanto o Vaticano II, quanto

difícil esta unanimidade em torno de teses liberais e progressistas que

colocavam Igrejacomo a

coleqialidade dos bispos no seu conjunto e nos seus âmbitos regional.

nacional e internacional, de preferência ao papado em conjunção

com a venerável Cúria Romana; teses que insistiam não apenas em

permanente, mas também em definir a doutrina através de um

processo de consenso entre bispos, teólogos e fiéis (inclusive não-

católicos); teses que se debatiam por uma diversidade litúrqica, uma

prática pastoral e uma organização eclesial de preferência à

uniformidade de culto e estruturas que vinham sendo prescritas desde

os idos do Concílio Tridentino (1545-1563) J179)

momento de incerteza alimentava o desejo, o anseio de ir testando

Época debuscandosoluções, irnovas

Verdadeira tempestade cerebral dedesbordante criatividade.

novidades. No consequente período de triagem e discernimento

corre-se o risco ... E nada mais rápido e eficiente - a curto prazo, do

(178)

(17»)

Cf. TANGERINO, Márcio R. Pereira. Religião e Política na crise da Igreja popular. São 
Paulo: USP, Dissertação de Mestrado, 1991. mim., p. 140. Cf. também DUSSEL. 
Enrique, op. cif., p.250 e 262.

Cf. DELLA CAVA, Ralph. "Política do Vaticano 1978-1990". Revista Eclesiástica Brasilei
ra. v.50, fase. 200, dez. de 1990, p.899-900.

A questão da diversidade é extremamente importante por envolver aspectos da 
cultura de grupos, segmentos, povos etc.

submeter o magistério ("infalível" do Papa) a um debate teológico

princípio do governo efetivo da

novos caminhos

Medellín não representavam uma unanimidade tranquila"!170). Era

Eram momentos de indefinição, nos diz Libânio; “esse
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que o autoritarismo"*180). A emergência fácil de personalidades fortes

e autoritárias que assumem por si a tarefa da seleção é um processo

natural; o

colocado neste contexto processual.

Dizíamos início comentáriosdestesno que o recuo

"restaurador", face aos avanços obtidos pelo Papa João e pelo

Concílio Vaticano II, se iniciou de maneira mais formal e clara com a

eleição de João Paulo II, mas já antes, "talvez surpreendido pela

violência e virulência da reação contra, Paulo VI perde algo daquele

élan renovador, daquela liberdade criativa e daquele espírito liberal

caminhada da Igreja"*181).

Durante seu papado, dois baluartes essenciais da Igreja parecem

vacilar: o clero e a família. O clero laiciza-se*182) e os leigos afastam-

se da tutela moral da Igreja. Roma transforma-se, pouco a pouco, na

negativamente muitasdos insatisfeitos, ressoavammeca

experiências que no seu lugar de origem têm ainda a inocência da

descoberta nova"*183).

O

primeiro deles foi de fato, a eleição de Karol Wojtyla como João

(180)

(183)

Cf. LIBÂNIO, J. Batista. A Volta à Grande Disciplina. São Paulo: Ed. Loyola, 1984. p.132- 
133.

Cf. idem. p.134.
Muito interessantes os comentários de Luiz Roberto BENEDETTI, a respeito da

"lá

(181)
(182) 

desistência de tantos sacerdotes em relação ao celibato e, consequentemente, ao 
ministério sacerdotal; cf. op. cif., p.95 e ss.

Cf. LIBÂNIO, J. Batista, op. cit., p.135.
Já na primeira radiomensagem de João Paulo I: “queremos conservar intacta a 

grande disciplina da Igreja, na vida dos sacerdotes e dos fiéis...": igualmente na sua primeira 
radiomensagem, Jão Paulo II insiste na fidelidade à "Grande Disciplina da Igreja", apud idem 
p.10-11.

"restauração conservadora"

processo de "restauração" segue alguns passos, o

para fechar-se, preocupado com a

processo da deve ser
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necessidade de arrancar a Igreja popular da "política" para trazê-la

de volta à sacristia!185); era este o seu lugar, à semelhança do quartel

segundo passo do processo de "restauração" era o de traçar o curso

a ser marcado para a barca voltar a seu rumo. Nada e ninguém

deveria ameaçá-la; para isto o fortalecimento da autoridade papal é

o primeiro e mais importante elemento a ser reconquistado, tanto

como um fim em si (esta autoridade implicava no reforço à sua

infalibilidade, já contestada!180) e no respeito ao magistério oficial).

estabilidade

complementar do fortalecimento dessa autoridade, é a autoridade la

Cúria Romana; sem chegar a ser uma autoridade adicional ou

supletiva (do ponto de vista teológico ?) ela representa o braço

administrativo e executivo central da Igreja universal!187). Aspecto

importante nesta análise é que, com isto, a coleqíalidade episcopal,

(184)
(185)

Cf. DELLA CAVA, Ralph. op. cit., p.903 e ss.
Cf. DUSSEL, Enrique. “A Igreja Latino-Americana na Atual Conjuntura (1972-1980)": in 

A Igreja que surge da Base. Ed. por Sérgio Toares et alii. São Paulo: Ed. Paulinas, 
1982, p.160.

O teólogo Hans Kung é condenado por Roma por ter colocado em questão este(186)

assunto, outros teólogos como Gustavo Gutiérrez, Kari Rahner, Jacques Pohier, Schillebeeckx, 
Bernard Haering e, entre nós, Leonardo Boff, são inteaogados, denunciados e, alguns, 
também condenados. Em 1989 numerosos grupos de teólogos, de diversos países europeus, 
emitem declarações de apoio às novas teologias e de crítica a diversas atitudes 
"restauradoras" que nascem no Vaticano, o documento inicial foi a "Declaração de 
Colónia". No campo da elaboração da doutrina, a "caça às bruxas" se torna uma constante. 
1'87) Em ] 983 o papa promulga o novo Código de Direito Canónico. "O poder absoluto do 
Papa está garantido no texto e o poder da Cúria Romana sobre a Igreja universal se encontra 
também reforçado". Cf. LESBAUPIN, Ivo. op. cit., p.18.

a duras penas conquistada no Concílio, e a luta por um debate

Paulo ll(184). Já havia sido lançada a sua sorte e já estava decidida a

e unidade em toda a Igreja universal. Elemento

para os militares (embora a comparação distorça a imagem ...). O

quanto como meio para a esperada recuperação da ordem.
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reprimidos.

Quanto à questão da colegialidade a estratégia não foi de

início, negar a sua doutrina, mas criar um esquema de nomeações

submissa nas relações bispos e conferências para com o Vaticano.

"O próprio cardeal Ratzinger no seu 'Rapporto sulla Fede’ confessava

que este é um aspecto fundamental do processo de ‘restauração’

inclusive do ponto de vista doutrinário; contradizendo toda uma série

de discussões e decisões conclusivas do Vaticano II sobre esta

questão da colegialidade!189).

Quanto à questão do debate teológico, permanente e

latino-americano,impôs maisdefinitivamente. ose

Libertação”, Roma vai fazer desta o seu alvo preferido, e o CELAM

seu instrumento de "caráter quase policial"J19°) O CELAM vai servir

"Teologia de

l,88> Cf. apud BEOZZO, José Oscar, op. cif., p.279. Cf. também LESBAUPIN, Ivo. op. cit., 
p.25. Em torno destes aspectos Cf. também MOREIRA, Memélia. “O cerco à igreja 
progressista". Cadernos do terceiro mundo, n.15, ano XI, 1988. p.64-71; Cf. apud BENEDETTI, 
Luiz Roberto, op. cit., p.484; SEDOC, 21 (212), jan./fev., 1989, p.463 ss. e LIBÂNIO, J. Batista, 
op. cit., p. 136-137.
<I8,1 Cf. a este respeito uma série de artigos (inclusive de Joseph Ratzinger, quando ainda 
era professor na universidade de Múnster) de teólogos, peritos do Concílio, sobre a 
"Constituição hierárquica da Igreja", in BARAÚNA, Guilherme (org.J. A Igreja do Vaticano II. 
Petrópolis: Vozes, 1965. p.729-980.
(”°) as polêmicas “instruções" sobre a Teologia da Libertação (1984 e 1986) e sobre a 
"Vocação Eclesial do Teólogo" (1990) darão o tom deste “policiamento". Sobre a questão da 
teologia, Cf. LESBAUPIN, Ivo. op. cit., p. 18 e ss. Cf. também DELLA CAVA. op. cit., p.906-907.

teológico permanente e mais aberto ficam esquecidos, quando não

controverso e o mais evidente, em razão da sua

em curso na Igreja"*188). Tudo isto chega a tentar ser justificado

aberto, nem aberto e nem permanente, o "Roma locuta, causa finita"

episcopais que facilitasse uma convivência mais obediente e

No caso
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como o quartel-general do combate à TL"(’91).

orientações assumidas pelas CEB's(,92>; e não poderia ser diferente;

elas representavam, especialmente na Igreja católica no Brasil, o

braço político" e evangelizador na esteira libertadora da teologiaII

latino-americana. "As CEB’s caem frequentemente sob

desconfiada (da) pastoral neoconservadora ... Os temores vão mais

na direção de que grupos de agentes de pastoral, manipulem ...

linha de luta social.

reivindicações eclesiais"(193>. Em contrapartida, aprofunda-se o apoio

dado a certas organizações religiosas (especialmente o Opus Dei) e

àqueles (carismáticos) que se enquadram"novos movimentos"

melhor na desejada espiritualidade intimista e descompromissada,

política mesmo tempo que veiculam umae

liberaisdoutrinas daautoritativa refugando easmensagem

O mesmo Lesbaupin nos revela que "a revista '30 Giomi' publica (em 1984) entrevista 
de Ratzinger ‘Eu vos explico a Teologia da Libertação', onde acentua a presença do 
marxismo, de categorias como a práxis, a luta de classes e o reducionismo". Cí. idem, p.18. A 
teologia neo-conservadora radicaliza as posições do adversário de modo a poder radicalizar 
as negações; a atitude dialética. “A tese fundamental do neoconservadorismo é que o 
liberalismo que combate, reduz Deus ao homem e à história e que a tarefa da teologia 
consiste em afirmar a Deus. Em lugar de buscar uma conciliação entre o cristianismo e a 
modernidade, o neo-conservadorismo acentua a oposição entre eles". Cf. COMBLIN, José, 
op. cif., p.806.
(191)

Cf. HOUTART, François. op. cif., p.664.
Cf. LIBÂNIO, J. Batista, op. cif., p.153.
Na mesma linha de pensamento e numa postura crítica mais dura e mais amarga (no 

sentido da decepção), se coloca Leonardo BOFF no seu trabalho “Um projeto do Vaticano 
para a América Latina". Revista de Cultura Vozes, n.6, ano 83, nov./dez. de 1989, p.754.

Cf. HOUTART, François. op. cif., p.663-664. Cf. também FLEET, Michael. op. cif., p.87-89.
A respeito da acusação de “utilização ideológica de um instrumento de análise 

marxista" (aliás, acusação muito frequente à Teologia da Libertação), sugiro a leitura de 
SOBRINO, Jon e BOFF, Leonardo. "Fonte e percurso da teologia da libertação". Revista de 
Cultura Vozes, n.5, ano 79, jun./jul. de 1985. p.l 1-27; especialmente as pp. 21-27.
(192)

(193)

O CELAM também lançou vigorosa campanha contra as

política e de

socialmente, ao

a mira

essas comunidades numa
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libertação. <194>

Por se tratar de uma Igreja mais aberta e progressista no

movimento conservador críticas à sua teologia, às suas práticas

eclesiais e ao papel das suas comunidades eclesiais de base e, não

raramente, às posturas de vários de seus bispos ... Em termos gerais a

relações de autoridade no interior da instituição. Pablo Richard é até

um tanto ferino quando se refere ao movimento neo-conservador

como sendo o idealizador de uma Igreja autoritária, dogmática.

fechada a toda mudança social, política e religiosa; uma Igreja

repetitiva.centrada passado, preocupadasobre o

fundamentalmente com problemas morais, pessoais ou familiares

(sexo, aborto, divórcio, etc.). A preocupação social está ausente e o

formalismo, o ritualismo e o sacramentalismo demonstram que ou não

aceitou as reformas do Concílio, ou as aplica somente naquilo que

elas tem de secundário e superficial. No campo político essa Igreja

Igreja popular, tem enfocado a relação entre a fé e a política e as

crítica neoconservadora a esta Igreja que identificamos como a

Essas desconfianças fizeram coincidir as preocupações e iniciativas do governo 
norteamericano e as do Vaticano no que se refere à Teologia da Libertação, bem como a 
alguns movimentos, leigos ou não, de tendências socializantes. Documentos oficiais 
chegaram a ser elaborados pelo governo dos USA tendo como ponto de mira aquelas 
“comunidades religiosas com idéias que são menos cristãs que comunistas ...". Cf. LESBAUPIN, 
Ivo. op. cif., p.27. e 43 nota 6; Cadernos do Terceiro Mundo, n.38. ano IV, nov. de 1981, 
p.25; SEDOC. 22 (216), set. / out. de 1989, p.186; "Debate: a Igreja, a política e a esquerda", 
in SALEM, Helena e outros, op. cit., p.209 ss. com destaque para Ana Maria EZCURRA que 
tem desenvolvido amplos estudos em torno da luta ideológica norte-americana face às 
Igrejas dos países latino-americanos. Cf. "A ofensiva neoconservadora. As Igrejas dos Estados 
Unidos e a luta ideológica face à América Latina". Revista de Cultura Vozes, n.6, ano 76, 
ago. de 1982. p.16. e ss. e LIMA, Délcio Monteiro. Os demónios descem do Norte. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves Editora, 1987, p.31-40.

contexto latino-americano, a Igreja no Brasil tem recebido do
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neoconservadora legitima os governos militares, pois "vive o conflito

verdade e o erro, a luz e as trevas"!195).

Mas, apesar de estarmos diante de uma Igreja, a do Brasil,

de cujo progressismo tem sido dadas mostras incontestes. Delia Cava

se atreve a afirmar que ‘restauração conservadora' se aloja

justamente no interior da estrutura hierárquica da Igreja brasileira"!196).

Um dos seus bispos intelectualmente melhor dotados, Boaventura

Kloppenburg, arquitetou a

comunhão com Roma, e outra, a Igreja do povo, considerada um

perigo potencial para a ortodoxia, a verdade e a piedade. Dois

outros expoentes da hierarquia nacional Eugênio Sales e Agnelo Rossi,

cardeais os dois e arcebispos das duas mais importantes cidades

brasileiras. Rio e São Paulo, não se cansaram de elogiar o golpe de 64

e de golpear com críticas e acusações a Teologia da Libertação,

seus teólogos e as comunidades por estes tão queridas!197). Por

vergonhoso processo contra Leonardo Boff (1985)

desenvolvido no

episcopado nacional, com raras exceções, embora exceções de

(195)
(196)

"a

Cf. op. cit., p.206. cf. também MAINWARING, Scolt. op. cit. p.277-278.
Cf. “A Igreja e a Abertura, 1974-1985" in KRISCHKE, Paulo e MAINWARING, Scott. op. 

cit., p.36. Também do mesmo Delia Cava, cf. "A ofensiva vaticana" in Religião e Sociedade, 
12/3, dez. de 1985, p.43-44; grifo nosso.
l|97) Incompreensivelmente, o primeiro dos frês, foi um grande advogado do ecumenismo 
no Vaticano II, os outros dois seriam os precursores das CEB's no Brasil ... 1 ? Aquele que fora 
arcebispo de Ribeirão Preto (1962-1964), já presidente da Administração do Património da 
Santa Sé, cardeal Agnelo Rossi, divulgou no dia 28 de abril de 1985. um documento de 43 
laudas, sob o título "Verdades, Erros e Perigos na Teologia da Libertação", onde tece duras 
críticas aos "fanáticos" e "marxistas" teólogos da libertação. Uma síntese (ampla) deste 
documento foi publicada pelo "Jornal da Tarde" - Caderno de Programas e Leituras, em 
4/5/85, p.6.

social e político como um conflito de valores entre o bem e o mal, a

"teoria das Duas Igrejas", uma em

partir de acusações nascidaspor Roma, a

ocasião do
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e isto

consideração à desconsideração ...(”8) e, assim, podemos concordar

com Delia Cava.

conservadora" é a centralização e o fortalecimento da autoridade;

do alto do pedestal procura-se criar um único centro de poder

religioso, responsável pela unidade em todas as instâncias e em

todas as diferenças culturais: O Vaticano com o Papa e a Cúria

Romana. Num mundo extremamente dinâmico esta Igreja, católica e

romana, ao mesmo tempo, não tem conseguido harmonizar esta

equação e tenta sobreviver no meio de suas próprias contradições;

assim

povo de Deus, dinâmico, igualitário e fraterno, por outro se reafirma a

estrutura hierárquica que se distingue essencialmente e não em grau.

dos leigos, com a missão de conduzir a todos na igreja; se por um

lado se afirma que a igreja deve ser discípulo do mundo ..., por outro

se continua a ensinar que ela é ‘mater et magistra' e que cabe

somente a ela interpretar a lei natural; se por um lado se abre ao

totalidade dos meios de salvação e que nela subsiste a Igreja de

peso, as vozes que mais gritaram foram as “vozes do silêncio"

,,98) Sobre o processo que condenou Leonardo BOFF a um "silêncio obsequioso" pelas 
idéias desenvolvidas no seu livro Igreja: Carisma e Poder, leia, a título de exemplo mais à 
mão, José Oscar BEOZZO, op. cit., p.239-254; e sobre algumas das "engenharias" de Dom 
Boaventura Kloppenburg contra a Igreja Popular e sua teologia, Cf. DELLA CAVA, Ralph. "A 
ofensiva vaticana", in op. cit., p.50-52.

"se por um lado se afirma que a Igreja é fundamentalmente

ecumenismo, ... por outro insiste em que somente nela existe a

por respeito ao desrespeito, por obediência ao autoritarismo, por

o essencial estratégico da "restauraçãoSem dúvida,
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Cristo"<199).

O que existe como subjacente a estas contradições é a

crença inabalável na universalidade da essência metafísica do

de qualquer determinação histórica ... a

consequência ? centralização sim, inculturação não. Para um

modelo elitista de Igreja, clerical, hierárquica e inquestionável,

corresponde também um projeto de sociedade também elitista e

antes do que a ameaça dos riscos

subversivos das pretensões socialistas. Nada mais lógico, pois, do que

uma

povo, da chamada Igreja popular, traz a garantia de uma ordem

social menos ameaçada e de uma ordem clerical e hierárquica bem

mais garantida.

Cf. BOFF, Leonardo, op. cif., p.742. grifos nossos.(1W)

"volta à grande disciplina", nada mais coerente do que uma

"restauração conservadora" onde a desmobilização da Igreja do

e se demanda a "ordem"

conservador, onde se privilegia a "paz” sem levar em conta a justiça

homem, para além
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CAPITULO - III

as CEB's e a RCC (seu contexto macro e micro)

O estudo das e da

são "movimentos" que se situam e se movem em linhas diferentes, em

pólos diversos e, até, opostos no sentido de se posicionarem em rotas

distintas para caminharem em direção a objetivos embasados em

posturas religiosas (também políticas e sociais) que implicam numa

manifestamvisão de mundo cujos com uma

nas primeiras, e com uma religiosidade

Surgidas as primeiras em meados da década dos anos 60,

em poucos anos aparecem aos milhares ao longo de todo o território

nacional e mostrando uma força de presença que as permitia "fazer

lado, a sua presença no campo social e político coincidia com a

ascensão da repressão política, de outro lado, a sua força religiosa e

eclesial correspondia à falência de algumas estruturas pastorais

Um paralelismo não necessariamente cronológico, mas simplesmente lógico.(01)

frente"

religiosidade "hacia fuera"

a duas realidades diferentes e em processo inverso. De um

"Comunidades Eclesiais de Base"

"Renovação Carismática Católica", em paraleloi01), pressupõe que

O "intra" e o "extra" de dois "movimentos" -

“hacia dentro" na segunda.

tradicionais concentradas no sistema paroquial, bem como à

resultados se
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dos movimentos de Ação Católica

especializada no Brasil pós-64.

longa experiência pessoal.

inícios da década de 70, com propostas sócio-políticas declaradas

CEB's começaram a criar em meados da década de 80.

Vai-se criando um novo quadro sócio-religioso onde, se de

um lado há uma clara manifestação de que, especialmente nas

camadas mais empobrecidas, os valores da solidariedade estão em

alta, de outro lado se o religioso se desvincula do social cortam-se as

raízes com o consequente desgaste do comunitário!02). Enquanto as

CEB's responderam com maior ênfase ao comunitarismo, a RCC

respondem, embora a partir de e com perspectivas diferentes, a um

novo fenômeno religioso cujas manifestações envolvem sempre uma

maior consciência com o sagrado religioso cujo poderi03) leva, às

profundos comprometimentos. A estas duas facetas do

Por sua vez, o movimento da RCC, que entra em cena nos

l°2> Sobre o desenvolvimento do comunitário na base da Igreja. Cf DEMO, Pedro. 
Comunidade: Igreja na Base. São Paulo: Ed. Paulinas, 1974 e MATOS, Henrique C. José. CEB's 
- Uma interpretação para o ser cristão hoje. São Paulo: Ed. Paulinas, 1985.
|03> Sobre o poder do sagrado muito tem-se escrito: destaco o maravilhoso livro de 
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992. Os primeiros números 
da revista Religião e Sociedade, dedicaram vários trabalhos à questão do sagrado, é 
também extremamente interessante o texto de Luiz Alberto GÓMEZ DE SOUZA. "Secularização 
em Declínio e Potencialidade transformadora do Sagrado": in revista Síntese n. 37, 1986, p.33- 
49. Cf., ainda, BAUM, Gregory. “A sobrevivência do sagrado"; in Concilium 81-1973. (I, p.7-16 
e, in idem, ‘‘A persistência do místico", p.28-36, de Martin Marty.

como um tanto neutras, começa a crescer e a se desenvolver

vezes, a

assustadoramente mesmo antes da "aterrizagem" e do vácuo que as

Na análise das CEB's colocamos no entremeio a nossa

fincou suas preocupações no intimismo religioso; umas e outra

desativação, intempestiva,
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cristianismo católico, poderíamos acrescentar um sem-número de

outras manifestações religiosas para melhor mostrar a crescente

expansão do campo mágico e do sagrado religioso; para mostrar

também a possível decepção dos sociólogos da religião (e também

dos seus historiadores) que, por força do ofício, talvez já tenham se

acostumado desmentidas sobrea ver a

secularização inevitável do mundo pás-urbano e pós-industrial ou.

quiçá, a vê-las cumpridas neste painel matizado, que não é senão a

expressão de um

igrejas estabelecidasí04).

Também para mostrar que a "morte de Deus" e o "exílio do

sagrado" não foi possível, isto porque as pessoas continuam a ter

noites de insónia e a pensar sobre a vida e sobre a morte ... Os

os operários e camponeses possuem almas e necessitam ouvir as

canções dos céus a fim de suportar as tristezas da terra. E sobreviveu

o sagrado também como religião dos oprimidos..."(°5>.

CEB's - uma proposta de Igreja - uma proposta social (o1.

catolicismo planejado)

... e o sagrado sobreviveu como religião dos oprimidos ...

(04)

(05)

Cf. GRAMSCI, Antônio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro: Ci
vilização Brasileira, 1978, p.280.

Cf. ALVES, Rubem. O que é religião. São Paulo: Edit. Brasiliense, 1987. p.51.

"mercado religioso" substituto do monopólio das

suas expectativas

negociantes, industriais e banqueiros também tem alma, “e também
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nasceu na Igreja católica no Brasil uma nova forma de enquadrar o

uma nova mística

representada nas Comunidades Eclesiais de Base;

síntese criadora de elementos sobreviventes do catolicismo

tradicional de elementos da práticaoriundos missionárioe

evangélica"!06). As CEB’s, à semelhança do catolicismo tradicional -

popular constituem uma forma essencialmente leiga de criar e viver a

Igreja e onde a sua representação não se faz mais a partir da

eclesiástica (hierárquica)estrutura estruturasim eclesial.nae

categoria “povo de Deus". É dentro dessa perspectiva que Leonardo

Boff diz que a "Igreja começa a nascer das bases, do coração do

povo de Deus"(°7). Há uma recuperação, uma “re-invenção" da Igreja

popular e leiga destinada a remodelar a instituição eclesial cuja

mística estará presente em todas as discussões e relatórios dos seus

encontros intereclesiais, desde o seu primeiro em Vitória, em 1975

anunciado 9o encontro em São Luís, para julho de 1997, tendo como

tema:

Se, de um lado, as CEB's significam a recriação leiga de

(06)

(07)

(08)

"CEB's: vida e esperança nas massas"!08).

"trata-se de uma

Cf. HIGUET, Etienne. “O misticismo na experiência católica", apud Vários. Reliqiosída- 
de popular e Misticismo no Brasil. São Paulo: Ed. Paulinas, 1984. p.40.

Cf. ECLESIQGÊNESE. As comunidades eclesiais de base reinventam a Igreja. Petrópo- 
lis: Vozes, 1977, p.17. Q seu livro A Igreja que nasce da base. Petrópolis: Vozes, 
1980, é extraordinariamente rico na análise deste aspecto.

A tese de doutoramento de Mariano Baraglia, já referida no capítulo anterior, é rica 
na análise destes intereclesiais. Cf. também RIBEIRO DE OLIVEIRA, Pedro A. "CEB’s a caminho 
do seu 9o encontro intereclesial". Vida Pastoral. São Paulo: Paulus, nov./dez. de 1996, 
p.25.28.

com o tema: "CEB's: uma Igreja que nasce do povo", até o já

no Brasil, uma Igreja que surge das bases, de uma religiosidade

sagrado, um novo estilo de vida religiosa e
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uma Igreja "deles", de outro lado elas recriam também uma prática

missionaria mais evangélica, mais solidária, mais profética. Elas são

como que um fato que emerge do

foram mais longe do que até então a Igreja havia conseguido

chegar. Como eu mesmo escrevia em um dos trabalhos anteriores,

H as CEB's não são outra coisa a não ser uma realidade histórica

qualificada do projeto libertador de Jesus e uma vanguarda eclesial

na luta pela justiça com pretensões de presença emancipadora

integral"!09).

As CEB’s caminharam numa dupla direção, primeiro num

processo transformador interno à instituição do qual participaram

lúcida e responsavelmente tendo como referências o seu próprio

democracia interna, suas formas de participação; este modelo de

Igreja - povo de Deus tentou também caminhar na direção de uma

nova sociedade, também recriada e reinventada; conscientes do

processo histórico, social e político do seu momento criou-se a utopia

sociedade, própria das classes dominantes!10). Este projeto histórico.

utopia de recriar tanto a Igreja quanto a própria sociedade, projeto

este que nasce da sua identidade própria e específica, as CEB's não

conseguirão levar muito longe; a dimensão utópica da libertação

"velho" na Igreja, elas"novo"

comunitarismo, suas solidariedades, seus comprometimentos, sua

de uma "nova sociedade" em contraposição ao projeto reformista da

,09) Cf. "As comunidades eclesiais de base - um fenômeno de libertação". Franca - 
UNESP, mim., 1985. p.12.
i'°) Cf. BALDISSERA, Adelina. CEB's - poder, nova sociedade. São Paulo: Ed. Paulinas, 1988.

p.38.
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programada neste projeto, será barrada pela força da tradição e do

conservantismoJ11)

Mas talvez tenhamos assistido a um processo de extrema

magnitude e importância: do ponto de vista religioso, a estruturação

de uma Igreja popular capaz de ter sua própria leitura do evangelho

e de refletir a fé a partir de sua visão de mundo, dando espaço e

elementos para a confecção da Teologia da Libertação; do ponto

à mobilização das basessócio-histórico.de vista assistimos

comunitárias sem as lideranças políticas e eclesiásticas tradicionais

convencionais; isto num momento em que, fechados os "espaços nos

sindicatos, nos partidos, na imprensa, nos movimentos de base, etc., a

Igreja foi então um espaço (físico e institucional) que ainda manteve

uma certa autonomia e que o povo ocupou"(’2\

O nosso contato e participação, por vários anos, junto a

comunidades de diversos lugares e de diversos tipos, acrescido de

nívelinclusivecontatos. aoutras fontes de

internacional, nos permitiu perceber que entre as CEB’s emergem

iniciativas de várias naturezas, todas, em geral, com poder libertador.

catalizador de energias latentes que antes se esgotavam e se

consumiam a serviço de posturas egoístas, convergindo agora para

projetos comunitários. Consequentemente desponta o desejo de uma

ui)

(12)

Cf. RICHARD, Pablo. Morte das cristandades e nascimento da Igreja. São Paulo: Ed. 
Paulinas. 1984. p.238-240.

Cf. GÓMEZ DE SOUZA, Luiz Alberto. Classes populares e Igreja nos caminhos da históri- 
a. Petrópolis: Vozes, 1982, p.239.

nova forma de autoridade, de serviço, de disponibilidade e de

informações e
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vivência nesta linha, as comunidades são semprecomum; um

processo de fermentação na luta contra a institucionalização.

ativando um potencial crítico e projetando uma sociedade mais

É importante,solidária!13). porém, que se anote que as CEB’s

de estruturas e funções religiosas e estão baseadasemergem

firmemente em atividades religiosas; é neste contexto que elas

nasceram.

Deixando de lado a polêmica superficial, em torno da data

histórica da “certidão de nascimento" das Comunidades Eclesiais de

Base no Brasil!14», partimos do princípio de que, como todo processo

histórico, o processo que deu origem à estrutura eclesial das CEB's

não pode ser localizado numa data precisa e sim num contexto de

amplas características. O

católica no Brasil (também na Igreja latino-americana), pode ser

configurado do ponto de vista histórico-sociológico ao constatar a

àseclesiástica camadashierarquiaaproximação dasocial

pobres", e, de uma forma mais prática, na progressiva ação de

"opção preferencial pelos

"3> "A contestação a um sistema, frequentemente vem dos excluídos no momento em 
que eles tomam consciência de sua marginalização e adquirem capacidade de se organizar 
e lutar". Cf. GÓMEZ DE SOUZA, Luiz Alberto. "Secularização em declínio e potencialidade 
transformadora do sagrado". Síntese, n. 37, 1986, p.35. Mais adiante discutiremos o papel que 
as CEB's, como base eclesial, desempenharam sobre a hierarquia na tomada de uma 
posição engajada.
I’*» As interpretações são muito amplas e elásticas: desde o seu suposto surgimento jà na 
década de 50 José MARINS. Comunidade Eclesial de Base: na América Latina. São Paulo: Ed. 
Paulinas, 1977, (outros autores colocam também a mesma década), até a implícita 
suposição de nascimento em fins da década de 60 (Eduardo HOORNAERT. "Comunidades de 
Base: Dez Anos de Experiência". Revista Eclesiástica Brasileira, v.38, fase. 15), setembro de 
1978), passando por um consenso mais ou menos amplo determinando essa data em 
meados dos anos 60.

“novo" que emerge do "velho" na Igreja

subalternas, o que se expressou na
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defesa dos direitos humanos, a níveis até de sobrevivência dos

setores excluídos e mais marginalizados. Também do ponto de vista

de a Igreja ser" consequente a uma nova consciência de si e de sua

uma nova proposta de Igreja que terá a sua mais alta representação

(a nível religioso) nas CEB's.

CEB'sAs

económico e

premência. setoresapresenta pobres.socialO contexto

empobrecidos e marginalizados cada vez mais numerosos, fruto de

um capitalismo dependente e explorador; o contexto político se

confecciona ao redor de um golpe político-militar onde os direitos

são negados e

abafados; o contexto económico nos mostra um quadro onde o

brasileiro era a tônica da nossa expectativa. Finalmente, o contexto

religioso, tendo como ponto de partida o Concílio Vaticano II

(direcionando propostas teórico-doutrinárias e pastorais de grande

mudança), chega à conferência de Medellin onde a proposta

eclesial e comunitária das CEB’s encontra a adoção e consagração

Expressão criada pelos "teóricos da dependência" na década dos anos 60.(15)

missão no mundo. É a concomitância de uma nova proposta social e

os seus possíveis reclamos são preventivamente

"desenvolvimento do subdesenvolvimento"!’5) latino-americano e

as exigências se fazem sentir com progressiva

surgem, pois, num contexto social, político.

religioso, suficientemente analisado no capítulo

anterior, onde

teológico nasce o chamado "novo modo de ser Igreja", "nova forma
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por parte da hierarquia participante!’6), por entendê-las como

primeiro e fundamental núcleo eclesial ... (e) a célula inicial de

estruturação eclesial".!’7)

Do seu lado, a Igreja no Brasil, através do seu órgão

uma iniciativa mais clerical do que leiga, embora seus componentes

quase que totais e seus líderes (aparentes?) e animadores fossem

exclusivamente leigos; o fato é que as CEB's podem ser tidas como

iniciativa da instituição, os

agentes (padres e religiosas) em busca de identidade foram o

principal suporte de sua expansão dentro da Igreja: sua politização.

por isso mesmo, deu-se nos quadros sociais em que estes agentes, por

força da situação histórica do país, estavam situados, ou com que se

identificavam os setores da sociedade civil situados no espectro

Ribeirão Preto, e, especialmente, em Franca, nos leva a confirmar

esta iniciativa e a importância, às vezes vital, da animação e apoio

clerical; quando este se negava, se ausentava ou decaia, as CEB's

ou não se estruturavam, ouSe repetiam sem avanços, ou se negavam

Cf. CELAM. Conclusões de Medellín. Petrópolis: Vozes, 1985. n.15, 10, p.152.
Cf. CNBB. Estudos 3. Comunidades: Igreja na base. São Paulo: Ed. Paulinas, 1981. p.7.
Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto. "Fé e vida: a participação sagrada. CEB's e tendências 

políticas", tn Serviço Social e Realidade, Franca, n.3 1994, p.32.
Um dos mais interessantes trabalhos neste sentido, é a tese de Mariano BARAGLIA, 

onde o autor defende a tese de que as CEB’s seriam um projeto dos assessores e agentes de 
pastoral; noutras palavras, elas seriam um projeto eclesiástico, do sistema.

No fundo, a Igreja-hierarquia, a CNBB, estaria dedicando atenção a

"o

político de esquerda"!”). A nossa experiência junto a CEB's em

"cresceram onde esta deu apoio e

máximo, a CNBB, adotou-as "como uma constante preocupação"!’8).

I,4> As conclusões de Medellín estão "abarrotadas" de referência e de apoios ao novo 
estilo comunitário e eclesial desenvolvido pelas CEB's latino-americanas.
(17)
(18)

d»)
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à sua continuidade.

ser paradoxal) aquela Igreja-hierarquia vai iniciar seus cuidados para

com as CEB's com ares de pai legítimo de um filho nem sempre

desejado, mas de grande utilidade. A accíZaçóí?deste filho já se faz

sentir no Plano de Emergência que dedicou sua primeira solicitude à

renovação paroquial, e sugeria a formação de "comunidades

pilotos"; o redimensionamento do aspecto comunitário, por parte do

Vaticano II, questionando a estrutura verticalista da Igreja, centrada

no clerical, reforçará aquela tendência e facilitará as condições para

a origem das CEB's ligada a um conjunto de transformações que se

operaram a partir dele?20*

Os caminhos percorridos pelas CEB's nos seus princípios.

ser, repito.sugerem um

contraditório ou paradoxal) e fruto de um duplo movimento: de baixo

para cima, na busca de participação do leigo na vida da Igreja; e de

cima para baixo, da Igreja-hierarquia que procura aproximar-se das

suas bases<21>. No primeiro movimento as CEB's se constituem como

uma unidade eclesial essencialmente leiga, cuja inspiração central é

estabelecer o relacionamento solidário entre os homens e, no campo

religioso, elas propiciam a participação e alargam o espaço de ação

oposição modelo clericalEmevangelho.pregação do ao

120)
(21)

Cf. BALDISSERA, Adelina. op. cif., p.45.
Cf. idem, p.46.

Embora possa parecer um tanto impróprio (não chegaria a

dos leigos no culto, nas tomadas de decisão e na releitura e

paralelo interessante (sem chegar a
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(sacerdotal, no sentido weberiano, como apelo à organização

hierárquica) concentrador, as CEB's multiplicam os serviços que

brotam na comunidade, como animação do grupo, catequese.

círculos bíblicos, liturgia; surgem novos ministérios que afirmam a

participação e a responsabilidade dos leigos. "Essa conscientização

das responsabilidades de todos é o resultado de um grande esforço

de reflexão em todos os níveis sobre os documentos do Concílio e da

Conferência de Medellín"<22). Quando Leonardo Boff se refere ao

modelo de "Igreja-Comunidade fraterna, sacramento de libertação

integral no

colocando a sua teologia como aval desta renovação ministerial

nesta Igreja menos sacerdotal e mais profética e comunitária. O

conflito surgirá naturalmente, a tensão se instalará no plano da

mensagem popular-proféticautópico dainovador com ae

racionalidade doutrinária e a formalidade cultural da mensagem

sacerdotal e hierárquica.<24)

Daí o segundo movimento, o de cima para baixo, pelo qual

se pretende não só uma aproximação da hierarquia com suas bases,

teológico (por parte dos leigos), que constituía a fonte primordial do

(22)

(23)
(24)

Cf. GUIMARÃES, Almir Ribeiro. Comunidades de Base no Brasil. Petrópolis: Vozes. 1978. 
p.35.

Cf. BOFF, Leonardo, op. cif., p.46.
Cf. ROLIM, Francisco Cartaxo. "Max Weber - da tese à crítica da religião". Religião e 

Sociedade, 12/2, jul de 1996. p.72.

mas também uma tentativa de redefinir os papéis tradicionais e

colocar os devidos limites à reapropriação do saber bíblico e

no confronto do caráter relativamente irracional.autoridade e

mundo, dotada de muitos carismas"(23>, ele está
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poder do clero<25). A busca do saber, do ter e do poder não será sem

conflitos estrutura excessivamente hierarquizada, tantonuma

eclesiástica como socialmente. O movimento de cima para baixo

relativamente à caminhada das CEB's, pode muito bem se fazer valer

da palavra de Gramsci:

poder pelo saber nunca foi afastado da estrutura eclesiástica da

Igreja católica romana e no Brasil. Daí que reafirmemos que, apesar

de todos as aparências e afirmações em contrário, este segundo

movimento acaba assumindo e absorvendo o primeiro no sentido de

que na relação CEB's - hierarquia estabelece-se uma dependência

tal que dá a esta o poder de manutenção sob seu controle dos

núcleos populares que se formavam através de suagrupos e

orientação mediada por agentes de pastoral. Neste sentido é muito

esclarecedora a análise colocada por Carlos Mesters: "Praticamente

experiências relatadas pelas CEB’s, o começo da

dainiciativasalgumasestárenovação apoiado em

'centro'iniciativa: doInstituição/Eclesiástica. tomouEsta oa

movimento partiu para as bases. Usando o extranho poder que

possuem, o padre, a religiosa, o leigo ou até o bispo estimulam e

(25)

"O elemento popular 'sente', mas nem

Cf. CAMARGO, C.P.F., SOUZA, Beatriz M. de e PIERUCCI, A. F. de O. "CEB's", in São Pa
ulo: o povo em movimento. Petrópolis: Vozes, 1980.

Mas SOUZA LIMA, Luiz G. de fala de "essa Igreja convertida pela base popular da 
estrutura social do país ..." que chegou à instituição "comprometendo-a com os seus 
interesses imediatos e ... com suas perspectivas políticas e históricas". Cf. Evolução política 
dos católicos e da Igreja no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1979, p.59; conf. também p. 60-61. 
Nestas páginas o autor contesta a posição de M. Moreira ALVES e DELLA CAVA ao não 
aceitarem a existência de um papel político progressista das bases católicas no Brasil. 
i2é) Cf. GRAMSCI, Antonio. Obras escolhidas. São Paulo: Martins Fontes, 1978. p.101.

em todas as

sempre compreende ou sabe; o elemento intelectual 'sabe'"(20); o
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desencadeiam o processo. Mas, à medida que este começa a tomar

forma e chega a atingir e acordar as bases, o próprio processo

desencadeado instituiçãopela desmantelarcomeça a a

por outro lado, que onde o bispo ou padre são contrários a este tipo

de renovação, o processo não se desencadeia e fica entravado.

Transparece aqui a importância quase estratégica da instituição

coisa não vai e quase não tem futuro"!27). Há um vínculo orgânico

entre CEB's e hierarquia da Igreja-instituição, estabelecendo-se a

relação de dependência; esta dependência leva Benedetti a afirmar

que

especificamente à dassociedade, mais

comunidades que, em crise de identidade - desencadeada pelo

Vaticano II - encontravam no 'vazio político' (institucional apenas) e

na postura sócio-política da Igreja em seus documentos, um meio de

construí-la, via comunidades de base"!28).

Os eventuais conflitos com bispos ou padres são vistos ou

vividos mais como problemas pessoais e menos como problemas

sentem necessidadecomunidades doestruturais. As a

caminhada; no processo de estruturação e de mobilização a relação

Cf. "O futuro do nosso passado", in SEDOC, 7/81, Petrópolis: maio/1975, p.l 137; grifos(27)

nossos.
i28) Cf. op. cif., p.31. Em nossa experiência sacerdotal na catedral metropolitana de 
Ribeirão Preto, onde iniciamos as primeiras experiências com projetos de CEB's, tivemos 
precisamente este tipo de sentimento e atuação ...

eclesiástica: quando ela apoia, a coisa vai, quando é contrária, a

acompanhamento e do apoio do padre e do bispo na sua

organização tradicional da Instituição que o promoveu ... Sabe-se,

"seu crescimento estava ligado à situação da Igreja na

ação dos agentes
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sobrevivência e seu crescimento?29)

Isto é a garantia de um dos aspectos mais polêmicos em

que as CEB's tem estado envolvidas ao longo de sua caminhada: a

também!30).criticados Encontro

intereclesial celebrado em Trindade, Goiás, em julho de 1986. Valem

representativos de uma polêmica bem mais ampla, que vai envolver

as CEB's em todo o seu viver. A Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 46,

fase. 183 de setembro de 1986, dedica polpudas 195 páginas ao

Encontro, muitas delas dedicadas à polêmica levantada em torno da

eclesialidade, necessária para a sobrevivência eclesial das CEB's; o

número e a

mostra da sua importância!3').

relaçãoagentes é desproporcionaldos com aospresença

representantes da base: os agentes são quase metade. Será por

É possível"!32).medo de perder o controle sobre a Comunidade ?

prometida"; todos em busca da terra prometida (bem escatológico).

(31)
(32)

"Mais uma vez, neste Encontro, a

"qualidade" dos presentes ao Encontro é um pouco da

,29> Ao relatar e analisar os 7 primeiros intereclesiais (de 1975 a 1989), Mariano BARAGLIA, 
em sua tese sobre as CEB's e o poder institucional, nos apresenta os altos números das 
presenças clericais - hierárquicas em encontros de comunidades que teoricamente "se 
constituem como uma unidade eclesial essencialmente leiga" : conf. HIGUET, Etienne, op. 
cit., p.41.
130) A título de exemplo, mas não isolado, cf. CASTANHO, Dom Amaury. Caminhos das 
CEB's no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Marques Saraiva Ed., 1988.

Cf. BARAGLIA, Mariano. op. cit., p.265.
Cf. idem. p.272.

eclesialidade; ela tem sido um dos pontos mais críticos e mais

das bases com os bispos e padres é considerada vital para a sua

a pena alguns comentários a este encontro, os seus fatos são

Neste Encontro, com o tema: "CEB's: Povo de Deus em busca da terra

especialmente a partir do VI
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homens"»33) , as CEB's reafirmam a sua identidade, as CEB's são Igreja,

uma Igreja de pobres e comprometida com os pobres, onde a fé leva

necessariamente à luta»34) e refletindo sobre a sua constituição interior

sua

fundamentalmente, no novo tipo de participação no seu interior. Sua

força vem da união de seus membros. As CEB's reproduzem em si o

ideal de fraternidade dos Atos dos Apóstolos. Levado tudo isto a

consequências extremas, facilmente se podem entender algumas das

sérias críticas dirigidas à hierarquia cuja forma mais radical (e até

grosseira) foi a manifestação de uma relatora ao afirmar: "nós somos

as CEB's. Então vamos acabar com a hierarquia...”»35). Os atritos entre

leigos e hierarquia foram manifestos neste Encontro de Trindade e a

grande imprensa encarregou-se de divulgar. Alguns dos assessores

(teólogos) saíram

doutrinárias»36),

alguns bispos de que estava havendo "desvios de rota que não só

justificavam algumas apreensões, mas poderão vir a ser a morte das

(33)

(34)

Cf. LIBÂNIO, J. B. "CEB’s: Igreja em Busca da Terra Prometida", in Revista Eclesiástica 
Brasileira, v.46, fase. 183, set. 1986, p.511.

Cf. BOFF, Clodovis. "Em que ponto estão as CEB's ?" in idem, p.528.
Alguns anos depois, no VII Intereclesial em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, em 1989 

a crise de crescimento e a de não conseguirem influir substancialmente nos rumos da Igreja, 
dará início a uma crise da própria identidade

Cf. BARAGLIA, Mariano. op. cit., p.271.
Cf. in Revista Eclesiástica Brasileira, n. citado acima, vários artigos neste sentido, com

(35)
(34)

destaque para Luiz A. GÓMEZ DE SOUZA, FREI BETTO, José Oscar BEOZZO, Álvaro BARREIRO, 
Dom Mauro MORELLI e outros.
<37> Cf. LIBÂNIO, J. B. in idem, p.505, onde o autor afirma que “as críticas se dirigem 
contra o autoritarismo de certos membros da Igreja e não contra a autoridade".

"mas que se antecipa nos ensaios de nossas lutas pela terra dos

minimizando-as»37), mas nada conseguiu eliminar a sensação de

natureza, constatam que sua originalidade consiste.e a

outros tentaram desviar a direção das críticas

ao passo deste episódio com explicações
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eclesialidade"!38); estava decretada a desconfiança, progressiva, da

vital eclesialidade das Comunidades Eclesiais de Base em muitas das

mentes de muitos dos hierarcas da Igreja católica no Brasil.

comunhão (e na obediência) com os pastores, a nova forma de ser

Igreja evocada pela CEB's, encontraria dificuldades de se enquadrar

num conjunto episcopal, onde muitos dos seus membros ainda não

superaram (nem pretenderam superar) seus

autoritários, centralizadores de poder" e donos da última e mais

verdadeira palavra. Nas relações CEB's - hierarquia a questão é

muito mais de fundo ideológico do que propriamente doutrinário.

Teríamos que evocar novamente a questão da tensão que se instala

no plano da autoridade (sacerdotal) em confronto com a mensagem

popular

eclesiaissatisfatoriamenteperspectiva), foram nanunca

perspectiva eclesiástica da eclesialidade.

Qual tem sido o significado, a importância, qual tem sido o

alcance da presença eclesial e social das CEB's ? Ao mesmo tempo

que elas somente podem ser vistas como parte de um conjunto de

(38)

"traços enérgicos e

Comunidades Eclesiais de Base ... enfim, as claras limitações de sua

Partindo do conceito de que a eclesialidade implica na

profética!39). Embora o tenham sido sempre (na sua

Cf. CASTANHO, Dom Amaury. op. cif., p.27.
Em sua visita ao Brasil, 1980, João Paulo II, em mensagem "Aos líderes das 

comunidades de base" (Manaus, 10 de julho), chamou a atenção para sua dimensão 
principal, “sem a qual se esvairia sua identidade: a eclesialidade", alertando, também para o 
perigo de atenuar essa dimensão com o risco de intromissão do político ... Cf. 
Pronunciamentos do Papa no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1980, p.256 ss.
13’) Cf. ROLIM, Francisco Cartaxo, op. cif., p.72.
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movimentos sociais!40), os CEB's se situaram em dimensões muito

particulares e se colocaram a partir de perspectivas muito próprias;

por serem Igreja e povo, elas conseguiram realizar o "memorável

encontro" entre os dois. E nesse processo de autolibertação dessa

hierarquia (e à estrutura) experimentaram elas umsubmissão à

aprendizado democrático e a oportunidade de expressar os próprios

interesses e pontos de vista*41 >. Muito mais do que isto, ou muito além

capacidade auto-libertadora

comunitário e aos outros movimentos sociais, parte dos quais as CEB's

sempre se sentiram e independentemente da perspectiva particular a

partir da qual as CEB's tenham lutado por estas libertaçõesynão tem

impedido a comunicação e transferência do espírito libertador para

dentro da Igreja e no contexto social. De fato, as CEB's "se alimentam

de uma compreensão libertadora da revelação e da palavra de

Deus"<42), cujo aspecto libertador mais importante é a "vida", mas não

só numa dimensão e perspectiva escatológica, mas em dimensões

também puramente sócio-históricas. Na medida em que a temática

libertadora se amplia e aparece também sob a forma de luta contra

morte, contra a

,40) Cf. a este respeito Cândido Procópio e outros no já referido. São Paulo: o povo em 
movimento, p.59-81.
,41í Cf. idem, p.79. Nas experiências que durante vários anos tivemos a graça de ter junto 
a comunidades de base, essa dimensão auto-libertadora (e depois também libertadora “ad 
extra") era algo que, em certos momentos, aparecia “aos borbotões’’...
í42) Cf. LIBÂNIO, J. B. “Povo de Deus na América Latina a caminho da libertação". REB, 
v.49, fase. 195, set./1989, p.522-523. Sobre esta temática libertadora das CEB's há uma ampla 
e rica bibliografia; a título de exemplo: BOFF, Clodovis. Comunidades eclesiais de base e 
práticas de. libertação. Petrópolis: Vozes, 1982. BOFF, Clodovis e BOFF, Leonardo. Da 
Libertação - o sentido teológico das libertações sócio-históricas. Petrópolis; Vozes, 1980. 
CASADÁLIGA, Pedro. Creio na Justiça e na Esperança. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,

se transferia ao conjunto

e a

disto, a

a violênciaa opressão política, contra
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minorias confluência de

interesses com as CEB's que saem de si próprias e ampliam o alcance

e o âmbito de suas propostas de libertação!43). Do ponto de vista

medida em que ia acontecendo a distenção política, incluída a

reforma partidária (1982).

Nos levaria muito longe (e já estamos longe demais I) se

tentássemos analisar o que há de profundo e importante nos gestos

se fez povo"!44) e o povo se transformou em Igreja, por força da

própria visão(teológica), ondelibertação numae

encontramos as comunidades de base no marco dos movimentos

populares de libertação comprometendo-se com uma série de

empreitadas tanto no campo social, quanto no campo político. Nos

colocações, necessárias para se ter uma visão das CEB's.

Na perspectiva mais interna a si próprias e à instituição, nos

deparamos com comunidades cujo

projeto eclesial calcado numa nova proposta teológica ... e na

perspectiva da constituição de uma nova Igreja"!45); há um marcante

(«)

(<■»)

(«)

Cf. BOFF, Clodovis. “CEB’s e práticas de libertação", in REB, v.40, fase. 160, dez./1980, 
p.595-625.

Título de um interessante livro de Leonardo BOFF. Petrópolis: Vozes, 1986.
Cf. MACEDO, Carmem Cinira. "Todo dia é dia - o cotidiano nas comunidades eclesi- 

ais de base”, in SANCHIS, Pierre (org.) Catolicismo: cotidiano e movimentos. 
São Paulo: Ed. Loyola, 1992, p.215.

“extra"

exploração, a fome e a miséria, e também contra a discriminação a

histórico, esta confluência foi aparecendo com mais clareza na

levaria longe demais ... mas não quero me furtar a algumas

libertadores das CEB's numa visão “infra" da instituição onde "a Igreja

"cotidiano é marcado por um

sociológicas, ocorre, naturalmente a
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sentido tanto de retrospectiva, quanto de perspectiva neste projeto

eclesial, ele

proposta sobre o significado da existência humana, apreendendo-a

desde a origem até o presente e deste para a realização de um

destino futuro"!46). Este projeto eclesial trilhado numa proposta

(naturalmente) teológica, se realiza dentro de uma

onde se desenvolve um processo de mais auto-determinação, mais.

integração e maior participação dos elementos CEB’s na vida diária

da comunidade. O valor que é dado e a importância que assume o

elementos comunitários é o combustível queencontro entre os

garante o sentido e os frutos dessa

elementos se descobrem e se auto-descobrem. Acostumados a uma

educação para a submissão e a dependência, a nível de Igreja, e

também de sociedade, os integrantes das comunidades de base

inauguram um novo estilo de apelo à consciência através de todo

propostaencontrosconjunto de aum e

auto-imagem e auto-estima de todos e de cada umi4’), o que

Cf. MACEDO, Carmem Cinira. Tempo de Génesis. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1986. p.41.
Cf. a este respeito FOLLMANN, José Ivo. Igreja, ideologia e classes sociais. Petrópolis: 
1985,

"caminhada"

(44) 

(47)

Vozes, 1985, p.86-88. "O gue se entende por caminhada é exatamente esse processo 
gradativo de politização local em torno de um movimento de cunho predominantemente 
religioso", nos diz Carmem Cinira in Tempo de Génesis, 1986, p.259-260
l4®) Relativamente à proposta pedagógica desenvolvida nas CEB's, há uma série de 
publicações; destacamos: Laura Maria Schneider DUARTE. Isto não se aprende na escola. 
Petrópolis: Vozes, 1983; FREI BETTO. O gue é comunidade eclesial de base. São Paulo: 
Brasiliense, 1981; José MARINS. Metodologia emergente das comunidades eclesiais de base. 
São Paulo: Ed. Paulinas, 1980. Luiz Eduardo W. WANDERLEY. “Comunidades Eclesiais de Base e 
Educação Popular". REB v.41, fase. 164, dez de 1981, p.686-707 e José J. QUEIROZ (org.). A 
educação popular nas comunidades eclesiais de base. São Paulo: Ed. Paulinas, 1985.
(■*’) Cf. MACEDO, Carmem Cinira. "Todo dia é dia ..." in SANCHIS, Pierre (org.). Catolicis

mo: cotidiano e movimentos. São Paulo: Ed. Loyola, 1992. p.217.

pedagógica das CEB's<48) representa conquistas que reforçam "a

"tem por objetivo unir seus membros em torno de uma

"caminhada"!47) onde seus

experiências onde
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contribui para o sentimento de que ações conjuntas produzem

resultados benéficos para todos.

iniciantes, nos trouxeram uma clara demonstração do desenvolver

desta confiança e de um fortalecimento no modo de estar, de

na transferência que disto eles conseguem fazer aos que se envolvem

desempenhar o fantástico papel de abrir caminhos para a retomada

do sentimento da esperança.

Tudo isto se realiza dentro de um processo de mobilização

desempenhamcotidiano papelações do oem que as

etapa da ação da comunidade; ritos litúrgicos melhor elaborados

horizonte adequado pararecolocam

Comunidade a utopia do Reino"(5,\ Há todo um clima afetivo que

estimula o desejo de compreender racionalmente a situação de vida.

as necessidades, as causas que as geram, facilitando o envolvimento

em iniciativas que exijam sacrifícios, graças à partilha da crença

religiosa comum. A comunidade eclesial de base se consolida, pois,

na medida em que se torna um fator de agregação popular, de

formação de consciência e de estímulo à ação conjunta; ao mesmo

tempo que os seus membros depositam uma certa confiança na

Cf. BALDISSERA, Adelina. op. cif., p.84.
Cf. PETRINI, Jodo Carlos, op. cit., p.65.

(50)
(51)

participar e de viver as suas religiosidades no interior da instituição e

“como

ao seu redor. Este despertar das consciências leva as CEB's a

As nossas experiências junto às CEB's, algumas delas

a atuação da

fundamentaH50). A luta contra a situação de pobreza é a primeira
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Igreja, como espaço social importante em que, como fracos, podem

encontrar apoio e abrigo para se unirem na luta pelos seus interesses/

cúmplice nas lutas que eles travam contra o poder.

Sentia-se ao longo dos nossos contatos, que os membros das

CEB's tem a percepção de que a ignorância, o isolamento e a

fraqueza dos pobres, tem sido a mais forte arma a favor dos

poderosos; instituição-clericaH52)conseguir a e

comprometé-la com a sua luta, tem sido a grande esperança e a

primeira grande luta externa a si próprias. É aí que se ensaia um novo

modo de ser Igreja, uma nova forma de a Igreja ser, a partir do que o

setor hierárquico da Igreja se aproxima do conjunto dos fiéis.

legitimando as lutas da Igreja do povo. E "por causa das bases, toda

libertação

especialmente dos pobres, e por um processo de transformação

global da sociedade rumo a formas mais socializantes"J53) Regis de

Morais se utiliza do mesmo pensamento ao dizer que "se o discurso

eclesial está hoje modificado é porque nele se vai delineando nova

voz: a das camadas populares mais humildes. Tal delineamento vem

surgimento e na consolidação das CEB’s encontrou a Igreja uma

n.5.
(53)
(54)

"converter"

l52) Muito interessante a este respeito a entrevista dada por Leonardo Boff e Jon Sobrino à 
tv espanhola em dezembro de 1984. Cf. Revista de Cultura Vozes - ano 79, jun/jul de 1985.

Cf. BOFF, Leonardo. A Igreja que nasce da base. Petrópolis: Vozes. 1980, p.226.
Cf. op. cit„ p.141.

a Igreja atualmente assumiu uma mais decidida opção pela

querem também transferir a ela a responsabilidade de ela ser

ocorrendo, em larga medida, por conta das CEB’s..."J54) No

dos oprimidos, pela defesa dos direitos humanos.



202

expressão histórica dessa nova consciência eclesial; à medida que a

Igreja muda sua relação com as bases, torna-se mais sensível às

contradições sociais.

a Igreja - instituição pela criação de um fato

de cristandade na Igreja, as CEB's se lançam à utopia de um “Reino

de Deus'* muito mais abrangente, mais humano, que identifica uma

realidade humana e social caracterizada pelos valores da justiça, da

plenitude da vida e da fraternidade que podem ser vividos por todos

realização dos desejos que o aqui e o presente parecem recusar, ele

é visto e é colocado como algo que pode ser construído mesmo no

meio do reino dos homens, onde imperam interesses egoístas e

lhes acena como condição para a vida e a dignidade. Sendo

"comunidades de pobres" ubicadas quase todas na zona rural e nos

bairros periféricos das cidadesi56), elas lançam o desafio a todos os

outros pobres para se libertarem juntos e juntos construírem um reino

para todos. "A utopia do Reino ... revela-se como fonte de crítica

radical à realidade social, política e económica, pois evoca critérios

"Atingida"

"Reino"

f«) Cf. PETRINI, João Carlos, op. cif., p.47. Os irmãos Boff, Leonardo e Clodovis, 
trabalham frequentemente este sentido de utopia
(«) Cf. BARREIRO, Álvaro. Comunidades Eclesiais de Base e Evangelização dos Pobres. 

São Paulo: Ed. Loyola, 1981. p.21. cf. também GREGORY, Afonso. “Formas de 
Presença da Igreja em Grandes Cidades". Relatório de Pesquisa CERIS, Rio de 
Janeiro, 1975.

no qual se projeta para o além e o futuro amanhã a

histórico e eclesial no qual algo "novo" emerge do "velho" modelo

os homens, mesmo os não-cristãosJ55) Ao contrário do mito de um

mesquinhos. Aquilo que a sociedade tem-lhes negado, esse "Reino"
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éticos com os quais são comparados e julgados todos os aspectos da

realidade"?57)

capacidade de educação da consciência religiosa eclesial do povo.

esta consciência desencadeou a potencialidade libertadora da

consciência social dos pobres?58) Dai que depois de ter recuperado o

aspecto comunitário na Igrejaí5’), as CEB's se lançam ao desafio de

estender este comunitarismo e solidarismo a todos aqueles que

precisam de esperança; nas suas relações com os outros também

pobres, as CEB’s rompem com o sentimento e a perspectiva que tem

levado muitos das camadas subalternas e excluídas a viver a

pobreza quase como um "destino".

A utopia arquiteta novos sonhos e pela proposta das CEB’s

são sonhos no plural, para todos: pobreza não é mais destino: é fruto

da exploração. Sujeição não é mais condição natural: é falta de

organização. Futuro não é mais angústia: é proposta de construção. É

nessa utopia que começam a se desenrolar as dimensões em que as

CEB's passam a situar-se; como CEB's elas vão-se fazendo na ação.

esta é seu próprio processo de construção?60)

Assim, partindo do pressuposto de que

marca específica das CEB's. Não por serem organizações de Igreja.

(60)

Cf. RICHARD, Pablo. op. cit., p.238-240.
Cf. REGIS DE MORAIS. Os bispos e a política no Brasil. São Paulo: Cortez Ed.. 1982. 

p. 129 e ss
Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto. Templo, Praça, Coração. São Paulo: tese de doutorado.

USP. 1988, p.373.

Se num primeiro momento as CEB's mostraram uma enorme

"o religioso é a

|S7) Cf. PETRINI, João Carlos, op. cit., p.48. Dom Amaury Castanho, faz uma dura crítica 
às utopias das CEB's sob o título: “A tentação das utopias", cf. op. cit., p. 140-143.
(58)
(59)
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Mas porque a dimensão religiosa é o nível próprio das Comunidades

de Base. É a fé a base religiosa em que assentam"!6’); as outras suas

dimensões, a social, a política e até, a histórica, foram brotando

naturalmente das exigências cristãs e evangélicas, bem como da

causas, da consciência do seu lugar no mundo e de sua capacidade

de agir para mudar as coisas que as cercam?62) Embora as CEB's

(àssejam acimapretendam ser) de tudosomentevezes

agrupamentos religiosos, elas tem óbvias implicações sócio-políticas.

comunidade de base (indissoluvelmente eclesial e popular ao mesmo

tempo) desenvolve suas práticas sociais (problemas da terra, custo

de vida, sindicatos, melhoria do bairro, centro comunitário, etc.)

dentro de uma experiência cristã e ligadas à missão evangelizadora

da comunidade, sempre com a necessária capacidade de captar os

limites de sua ação diante das solicitações e "concorrência de outros

grupos". Elas deverão (ainda) resistir às manipulações (dos de fora) e

à desconfiança (dos de dentro) sem perder a sua originalidade...".!63)

A dimensão social nas CEB's aparece freqúentemente sob

transferência de exigências de participação da esfera religiosa para

(41)

(62)

(63)

Cf. ROLIM, Francisco Cartaxo. Religião e classes populares. Petrópolis: Vozes, 1980. 
p.95, grifo nosso.

Cf. CNBB. Estudos da. Comunidades Eclesiais de Base no Brasil, n.23. São Paulo: Pau- 
linas, 1981. p.67.

Cf. PALÁCIO, Carlos. “Uma Consciência Histórica Irreversível”. Síntese, n.17, set/dez.
1979, p.39.

percepção da vida em sua globalidade, dos problemas em suas

Estamos diante de uma "mesmo sujeito histórico" que no seio de uma

uma dupla força; de um lado há um processo natural de
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a esfera civil, social; de outro lado, e isto a nossa experiência nos

deixou ver com bastante frequência, as CEB’s não raramente são

criadas em torno de questões simples, concretas e de caráter social

(falta de transporte, de esgoto, de água, de asfalto, reivindicação de

uma creche, etc.), na rua ou no bairro onde elas vivem?64) Na

medida em que as práticas sociais conseguem galgar um degrau a

mais, passando de simples reivindicações exteriores e de caráter

material para a apreensão da raiz social dos males e deficiências

percebidas pelas CEB’s, começa a se processar o dimensionamento

político desta ação social. Nesta ação social começa a se entender

que não existe apenas pobreza, mas empobrecimento, ou seja,

exploração, que a pobreza não é um dado, mas um resultado!65); o

rechaço do sistema que esse entendimento arranca tem uma grande

força política, e isto dentro das exigências do ideológico religioso?66)

É Francisco C. Rolim quem nos diz que as práticas sociais passam a

tanto em catolicizar dispositivos institucionais, como escolas e outros.

mas de afirmação cada vez mais consistente da justiça em face da

agressão da injustiça social institucionalizada. Não se fala tanto em

presença de católicos na sociedade, mas do operário oprimido, do

(44)

(45)

Em nossas pesquisas junto'às CEB’s, nos anos 80, este aspecto ligado à origem e/ou 
manutenção da estrutura CEB’s, aparecia de maneira muito clara e muito extensa; o clima 
social das motivações, aparecia sempre envolvido com a mística religiosa.

Cf. BOFF, Leonardo. "A influência política das CEB’s “. Religião e Sociedade, n.4, out. 
1979, p.113.

Cf. PETRINI, João Carlos, op. cit., p. 52 e 68: ROLIM, Francisco Cartaxo, op. cif., p.60-(44)

61 e sobre o "revestimento ideológico" das propostas de ação das CEB’s, BALDISSERA. 
Adelina. op. cit., p.201-203.

influenciar novas maneiras de pensar religioso. “Assim já não se fala
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posseiro jogado fora de suas lavouras, das camadas populares cada

vez mais pobres".i67)

Assim, a descoberta do político e a consciência de que este

sociedade mais justa e fraterna, representa um estágio que ultrapassa

problemas sociais.

As CEB’s, desde seu início apresentam-se com uma proposta

globalidade da vida, superando o espiritualismo

desencarnado, para isto nada melhor do que a via da prática

política.(68> A dimensão política das CEB's se caracteriza pelo claro

posicionamento crítico diante das situações de opressão, exploração

isto como ação constante, pois "a política é ação permanente e dá

origem a organizações permanentes"i69>, isto, considerando que todas

as esferas do social são atravessadas pelo político. Quando as CEB’s

se posicionam politicamente frente ao sistema social e questionam.

então, o modo vigente de organização, a ação correspondente a

esse nível de consciência é a participação nos instrumentos de luta

económica, política e social, consequente do sistema capitalista, e

pode ser a arma de luta com a qual e na qual se desenvolva um

conjunto de ações que se ordenem para a construção de uma

o simples reconhecimento e, até, o inconformismo diante dos

de assumir a

(67)
(68)

comunidade política. Petrópolis: Vozes, 1978.
í69> Cf. GRAMSCI, Antônio, op. cit., pJ4.

Cf. op. cit., p.29.
Excelente, a este respeito, o livro de BOFF, Clodovis. Comunidade eclesial -
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do povo: sindicatos, movimentos populares variados, partidos etc.<70>

Seria esta dimensão política ? um

texto Comunidades Eclesiais de Base no Brasil assim se expressa: "A

busca da coerência evangélica na vida haveria de levar fatalmente

as CEB's, pouco a pouco, ao desafio da sociedade maior...; em sua

expressão reivindicatória dos direitos do povo, a CEB se depara com

o sócio-político-econômico cuja estrutura é de dominação e não de

comprometimentos políticos a que as CEB's acabam chegando é

fruto natural (fatal) de que seus membros não conflituam fé e vida.

crença e luta política. É ao que Frei B'etto chama de "articulação

dialética". Esta questão passa pela análise das relações do político-

religioso; acostumada a Igreja a preocupar-se em "ocultar" o político.

até para se protegeri72) , a esfera do político permanece como uma

acordodeespécie revalorizadode trunfo com asa ser

é pretensamentereligiosacircunstâncias, esferaenquanto a

ni 
(72)

(7°) Cf. BOFF, Leonardo. Igreja: Carisma e Poder. Petrópolis: Vozes, 1982, p.198. Cf. 
também GÓMEZ DE SOUZA, Luiz Alberto, op. cit.. p.149-152 e FREI BETTO. op. cif., p.22-24 
onde, muito pedagogicamente (o seu livro é pedagógico) aponta quatro etapas (ou quatro 
momentos metodológicos) interligadas: a da comunidade em si, a dos movimentos 
populares, a do movimento operário e a do partido político.

Cf. CNBB, Estudos da. 23, p.69; grifo nosso.
Cf. RICHARD, Pablo. op. cit., p.l60-18 e BENEDETTI, Luiz Roberto. op. cit., p.66-67.
Leia-se com atenção alguns '‘reconhecimentos" e "lamentações" da "Declaração 

da CNBB" de 02 de junho de 1964, in LIMA, Luiz Gonzaga de Souza. Evolução política dos 
católicos e da Igreja católica no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1979, p.l47-149. Sobre a questão fé 
e política sugerimos a leitura de BARBÉ, Domingos. A graça e o poder. São Paulo: Ed. 
Paulinas, 1983, p.58 e ss. A respeito da "ocultação" do político, nada mais indisfarçável para 
a Igreja; é inegável que a Igreja faz política e nem poderia ser diferente: "A ordem política 
está sujeita à ordem moral. A Igreja, iluminada pela fé, procura definir com sempre maior 
clareza as exigências que da ordem moral decorrem para a ordem política"; Cf. CNBB. 
"Exigências cristãs de uma ordem política", (17/02/1977) n.5; são palavras dos seus bispos...

comprometimento necessário e irrecusável ? Assinado pela CNBB, o

serviço à vida de todo o povo"?71) Subentende-se aí que os

uma sequência natural
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autónoma frente às contingências políticas. Embora historicamente

da religião ainda se faz.

eventualmente, sentir nas mentes da "restauração conservadora". O

fato é que o discurso religioso acaba tendo sempre uma significação

política, embora ele não se reduza a esta significação. É por isso que

obrigadas a rever a sua especificidade eclesial na medida em que se

transforma o processo político e social<73) e, assim, nas pequenas lutas

travadas com o poder e seus representantes, lutas encravadas no

cotidiano, levam inevitavelmente as classes populares, as CEB's, a

defrontar-se com o fato político e com os seus partidos. Não se trata

de um confronto "mas de mil pequenos batalhas cotidianas, nas

quais a forma de vida nascente irá se impondo na consciência e na

organização, nas instituições e na prática, aos interesses criados e aos

aparelhos coercitivos".<74>

Diante disto tudo a dimensão histórica se impõe; quer as

tomemos no sentido de segmentos pobres da população, quer as

eclesiais e populares adquirem um maior significado se referenciadas

ao nível histórico-estrutural e à diferenciação social em termos de

classe. Ao mesmo tempo que as CEB's tem representado uma bem

(75)

(73)

(74)
Cf. PALÁCIO, Carlos, op. cif., p.39.
Cf. CASTELLS, Manuel. Cidade, Democracia e Socialismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1980, p.39.
Nessa linha da análise cf. BOFF, Clodovis no livro acima referenciado.

superada, esta "concepção totalitária"

instituição, ou nos dois sentidos ao mesmo tempo<75), essas bases

as CEB's, sem perder a sua missão dentro da Igreja tem sido

consideremos por oposição às estruturas de poder na Igreja-
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sucedida tentativa de vinculação Igreja-povo, elas também, dentro

do mesmo processo, fizeram a Igreja passar pelo crivo da autocrítica;

e isto começa a se produzir no sentido CEB's - Igreja - instituição no

discurso da fase que se inicia em 64, quando esta produz os louvores

aos militares golpistas.<76) São bem-vindas a este respeito as palavras

de Ruth Cardoso: "Época de governo militar de limitações políticas

de toda ordem e de desmobilização, os anos 70 foram opressivos. E,

para surpresa de quase todos, pelos meados daquela década, os

setores populares começaram a atuar no cenário público ... Esta

nossa vida política. marcavaem

presença justamente em um momento difícil quando os canais

institucionais de expressão e representação, tais como os sindicatos

ou os partidos, estavam sob controle ... Nesse contexto as CEB's

foram exemplo vivo da nova articulação popular e democrática".!77)

Neste momento histórico e cumprindo uma função histórica,

as CEB's acabaram por dimensionar as suas influências no interior da

própria Igreja ... e também nos diferentes setores da sociedade civil.

Como avaliar, pois, a luta reivindicatória das Comunidades

Eclesiais de Base ?, como avaliar elas próprias no contexto eclesial ?

Começando pela segunda questão, o fenômeno CEB's

deve ser visto muito

177)

"mais pelo que encerra de qualitativamente

(7Í> Embora conjetural, uma interessante pergunta que não poderá ter resposta: o que 
teria sido dessa Igreja sem a presença da base eclesial das CEB's ?

Cf. "Duas faces de uma Experiência", in Novos Estudos CEBRAP, v. I n.2, 1982.
Roberto ROMANO no seu excelente trabalho Brasil: Igreja contra Estado. São Paulo: 

Kairós, 1979, trabalha precisamente a idéia de que após o rompimento com os governantes, 
e revelados seus propósitos básicos de transformação social, seu instrumento privilegiado de 
atuação foram as CEB's.

presença popular, tão rara



210

que pela sua representatividade quantitativanovo no conjunto

eclesial"(78>; neste sentido, o qualitativamente novo se situa na

na configuração da consciêncianova

eclesial. No surgimento e na consolidação progressiva das CEB's,

esta nova consciência não pode ser entendida só do ponto de vista

teológico (Igreja "povo de Deus"), e para nós nem principalmente,

ela passa por uma reestruturação do espaço social ... a nova

consciência aparece na totalidade do espaço social católico e na

interação, neste espaço, dos diversos grupos sociais entre si".(79> As

CEB's responsáveis determinadoforam deprocesso

organização popularí80» através de sua

desmistificadora"?81) Os seus pontos de referência são, pois, de um

lado, a fé cristã e, de outro, a realidade sócio-econômico-política em

que as CEB's estão inseridas, buscando a superação da dominação-

político. Avaliar as CEB's naquilo que elas tem representado junto às

camadas populares significa ter que reconhecer a sua importância

alémamplo.mais dofenômeno cadatorna vezque se

exclusivamente económico e político.

(81)

Cf. MAINWARING, Scott. op. cit., p.236 ess.
Etienne HIGUET, no texto já citado, entende que "o popular é uma reserva de ação, 

contendo uma ‘eficácia simbólica' que acena com a possibilidade de rompimento das 
relações sociais e políticas de opressão ... de um ponto de vista social, a (sua) mística é fator 
de resistência à dominação política e cultural'; cf. p.51 e 56.

Cf. BOFF, Leonardo. Igreja: Carisma e Poder. Petrópolis: Vozes. 1982. p.201.

exploração através de práticas comunitárias de cunho social e

<78> Cf. PALÁCIO, Carlos, op. cit., p.34, nota 19.
(7,i Cf. idem. p.35. cf. também BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit., p.374; e Estudos da
CNBB. Comunidades: Igreja na base. São Paulo: Ed. Paulinas, 1981. p.18-19.
(80)

"inegável função crítica e

como fenômeno de libertação daquelas e de si próprias, um

descoberta do povo e

mas "

por um



211

12 de setembro) as CEB’s

acentuadamente "classista", vinculada ao político e ao económico.

"culturas oprimidas", realidadesque correspondem sociaisa

integrais.<82>. As questões do negro, da mulher, dos migrantes, dos

camponeses, dos operários e do campesinato, ampliam a dimensão

profética das CEB's em consonância com os novos valores que a

modernidade e pós-modernidade vão colocando em discussão?83)

Para onde, então, caminharam as CEB's ? Em 1978 Eduardo

Hoornaert publicou um trabalho!04) onde ele coloca dois tópicos

principais: a contribuição das CEB's e seus impasses; com isto ele

tenta identificar os caminhos percorridos por elas, partindo "de

problemas com os quais me defrontei na prática pastoral e para os

(82)

realizaram, o seu 8o Encontro Intereclesial em Santa Maria (RS), com o

Cf. BOFF, Clodovis. ‘‘CEB's e a questão da cultura". REB, v.51, fase. 201, mar. de 1991, 
p.170.

É importante esclarecer que os nossos teólogos da libertação desde os inícios da 
década de 90 já se debruçam nestes temas e, em conjunto com os “intelectuais orgânicos" 
das CEB's, já tem colocado temas outros como ecologia, tecnologia, afetividade, nova 
utopia, nova sensibilidade religiosa etc. a serem incorporados pelas CEB's que aí estão. Por 
ocasião da IV Conferência do CELAM em Santo Domingo, (outubro de 1992) celebrando o “V 
Centenário da Evangelização da América", muitos desses temas foram colocados em 
discussão. Cf. CELAM. Santo Domingo. Nova Evangelização, Promoção Humana e Cultura 
Cristã. Petrópolis: Vozes, 1993.

Cf. idem. p.173. Até certo ponto, o profetismo das CEB's viria de encontro com a 
expressão "Igreja-missão" que Mariano BARAGLIA (op. cit., p.5ó-57) curtamente comenta ao 
referir-se à Igreja "Povo de Deus", comprometida com a história e com a realidade político- 
social. Diga-se de passagem que esta "abertura" das CEB's representará, na realidade, a sua 
crise de identidade eclesial.
i®4) Cf. “Comunidades de Base: Dez Anos de Experiência". REB, v.38, fase. 151, set. de 978, 
p.474-502.

Quando em 1992 (de 08 a

tema "Culturas Oprimidas e Evangelização da América Latina", o

uma espécie de abertura das CEB's passando de uma cultura

para uma cultura aberta ao que poderíamos identificar como

lema foi "Povo de Deus renasce das Culturas Oprimidas"; aparece aí
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quais procurei soluções na teoria"!85); desta forma ele aponta

estudo<80) no qual "tenta-se ... dar uma visão global do processo das

CEB's, superando. suprimir, parcialidade das visõessem a

particulares".!87)

Para prática cotidiana,Hoornaert CEB's,as

acabaram proporcionando a todos os seus membros a oportunidade

de compreender e viver o que ele chama de a

Sistema

brasileiro e latino-americano, de um processo secular que havia

estabelecido

doutrinaçãosacramentalizaçãodecorrente comoecom a

monopólio clerical"!89) . Isto, no dizer de Clodovis Boff, que implica na

conversão da instituição eclesial, "passa por métodos orgânicos e

não rupturistas" o que não impede qué haja rupturas internas, mas

trata-se ai de um

reassumem uma antiga tradição, é o caráter leigo de que a religião

cristã na América Latina se reveste desde os seus inícios e que criou

Cf. idem., p.527.
Cf. op. cit., p.474.
Cf. idem, p.476-485; o autor, sacerdote belga radicado no Recife, percorre a história

Cf. idem, p.474.
Cf. "Em que ponto estão hoje as CEB's REB, v.46, fase. 183, set. de 1986, p.527-

"problema de família!90). Na verdade, as CEB's

"com firmeza o sistema clerical, o sistema paroquial

"Relatividade do

perspectivas de futuro. Do seu lado Clodovis Boff publica em 1986 um

(85)

(84)

538.
(87)
(88)
(89)

deste processo, para mostrar como a América Latina, via comunidades de base, "consegue" 
iniciar uma virada nesta "Igreja descaracterizada que imita - por vezes de maneira ridícula - 
o modelo importado"(p.484).
I’°) Cf. op. cit., p.527-528.

histórica relevante, no sentido de isto significar a superação, a nível

Clerical-Paroquial"!88) ao que ele dá uma importância

um "ethos" cujo dinamismo está bem vivo no povo e reaparece nas

na sua
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comunidades de base!91), fazendo com que até os agentes de

pastoral (bispos-padres) assumam as feições do povo<92). Como muito

bem coloca Pablo Richard, "... esse povo agora está lendo a Bíblia,

está estudando

descobrindo como quebrar o monopólio clerical do sagrado".!93)

É nelae

descobriram o papel do povo no contexto da Igreja e da sociedade.

o

subestinados ou, até, desprezados pelo contexto clerical e social

como aspectos de uma

sócio-econômicaNo passado era a opressãodiversificadas"!95).

(miséria e exploração) que ocupava pratícamente todo o espaço.

mas

rostos e muitos nomes"!96), embora a opressão económica permaneça

opressão fundamental; de tudo isto as CEB’s

passaram a ter clara consciência e a força suficiente para passá-la a

outros setores e contextos. Mas, onde estão as CEB's hoje ? O que

fizeram delas ?, vamos transferir as respostas às páginas seguintes.

BOFF, Clodovis. op. cit., p.531. 
Cf. idem, p.531.

Cf. HOORNAERT, Eduardo, op. cit., p.484-485.
Cf. BOFF, Clodovis. op. cit., p.529-530.
"CEB's: futuro é difícil, mas há esperança". REB, v.49, fase. 195, p.728.
Cf. HOORNAERT, Eduardo, op. cit., p.485-487. Sobre a situação da mulher e a

(91)
(92)
(93)

(94)

evolução do seu papel na história do Brasil cf. H. Saffioti. A mulher na sociedade de classes.
Petrópolis: Vozes, 1976.
(93)

(»6)

"consciência de que as opressões são

"papel positivo da mulher na Igreja"!94), e tantos outros valores

sempre como a

"agora já se tem consciência de que a opressão tem muitos

nesta direção que as CEB's caminharam

novas formas de caminhar na história, está
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CEB's - uma "opção preferencial"2.

Quando em agosto-setembro de 1968 a Igreja católica

latino-americana, através da sua hierarquia reunida em Medellín,

Colômbia, se manifestou que queremos que a Igreja da Américali

Latina seja evangelizadora e solidária com os pobres ... (e) devemos

tornar mais aguda a consciência do dever de solidariedade para

com os pobres”!97), esta Igreja não somente estava decidindo a tão

decantada

pastoral, por uma pastoral popular articulada através da "formação

do maior número possível de comunidades eclesiais nas paróquias.

especialmente rurais ou de marginalizados urbanos"!98). Embora com

janeiro-fevereiro de 1979, reafirma esta pretensa atitude, declarando

amor preferencial

validade daigualmente,necessitados"!") ae,

experiência CEB’sdas

comunhão com os pastores"!100); mas elas já começam a ser vistas

por esta Conferência do CELAM um pouco diluídas no contexto de

outras preocupações pastorais: "Além da família, que é o primeiro

centro de evangelização ... dentro da Igreja particular, devem-se

(97)

(99)

(100)

(’8)
as CEB's como "o primeiro e fundamental núcleo eclesial".

Cf. CELAM. Conclusões de Puebla. São Paulo: Ed. Paulinas, 1979, 382. p.184.
Cf. idem, 156, p.120.

Cf. CELAM. Conclusões de Medellín. Petrópolis: Vozes, 1985. 1488-10. p. 147-148. gri
fos nossos.

Cf. idem. 6,13, p.92; grifos nossos. No 15, 10 à p.l52, o Documento lança e consagra

"reconhecerá

"o

"opção pelos pobres", mas estava optando, na prática

mesma Igreja reunida em Puebla, México, emmenor ênfase, a

e a solicitude para com os pobres e

e estimulará seu desenvolvimento em
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considerar as paróquias, as comunidades eclesiais de base e outros

grupos eclesiais".noi)

Opção pelos pobres, opção pelas CEB's; alguns dos

tema das CEB's, antes mesmo que elas estivessem incluídas no Plano

de Pastoral de Conjunto (1966-1970), tinham, precisamente, este

título: "CEB: opção "CEB's:pastoral decisiva", prioridade

pastoral"(102>. Nesse Plano de 1966, porém, é que a CEB aparece

como opção decisiva, como solução pastoral para a Igreja no Brasil;

para tornar a Igreja mais viva, mais co-responsável e integrada. “A

CEB foi colocada como atividade 'urgente' pelos bispos, para que a

paróquia menos parede maisadministrativa,fosse emenos

gente"(’03>. A decisão dos bispos (1966) de tornar a Igreja paroquial e

a vida religiosa mais comunitária, passa a ser a prioridade pastoral

que, em 1967, foi sistematizada por Raimundo Caramuru de Barros

num esplêndido textol104) onde a expressão

aparece pela primeira vez acompanhada pelo adjetivo "eclesial".

Thomas Bruneau, procurando frisar o grande interesse da

estrutura eclesial em apoiar as CEB's escreve: "O Papa Paulo VI

(’02)

(103)

|104)

"comunidade de base"

1'0') Cf. idem, 617, p.246-247; grifos nossos. Apesar de opiniões como: "Si Medellín fué el 
bautismo de nuestra Iglesia consagrada a los pobres, a su organización en CEB y a su 
liberación, creo que Puebla ha sido la confirmación "(Cf. MARINS, José. "Las Comunidades 
Eclesiales de Base en Puebla ", in Revista del Instituto Teológico - Pastoral del CELAM, v.5, 
n. 17-18, mar/junio de 1979, p.130), veremos logo mais, algumas das críticas e desconfianças 
que Puebla coloca encima das CEB's.

Cf. BARROS, Raimundo Caramuru. Comunidade Eclesial de Base: uma opção pastoral 
decisiva. Petrópolis: Vozes, 1967. e MARINS, José. São Paulo: Ed. Paulinas, 1969.

Cf. LEORATO, Massimiliano. op. cif., p.22. Cf. também BALDISSERA, Adelina. op. cit. 
p.55-57.

Cf. op. cit.

primeiros escritos que surgiram na Igreja católica no Brasil sobre o
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estimulou-as na sua exortação apostólica, de 8 de dezembro de

1975, ‘Evangelii Nuntiandi', n. 58, assim como o fez também o sínodo

romano de 1975 ... No Brasil, as CEB's têm sido estimuladas (ao longo

dos Planos de Pastoral ... e) continuam entre as quatro primeiras

prioridades. A mesma coisa se verifica em muitas dioceses, inclusive

em São Paulo".i105>

Opção "decisiva" e "preferencial"; já nos referimos no início

deste capítulo às palavras de Carlos Mesters: "... transparece aqui a

importância quase estratégica da instituição eclesiástica ...”('06),

referindo-se à importância da instituição no desenvolvimento das

que as CEB's não surgem espontaneamente, mas são o resultado das

estratégias e atividades da Igreja oficial"!'07). A sugerência de que a

instituição eclesiástica esteja continuando a manipular as ações do

"Mas para nós parece claro que aqui não se trata de manipulação.

mas de um apoio que as camadas populares precisam ter daqueles

nos quais confiam, no sentido de que sejam abertos espaços (físicos e

semióticos) nos quais as Comunidades Eclesiais de Base possam se

organizar e se exprimir".í'08)

Numa inversão radical no papel desempenhado por cada

Cf. op. cit., p.1137.
Cf. BRUNEAU, Thomas. op. cit., p.150.
Cf. Os bispos e a política no Brasil. São Paulo: Cortez Ed., 1982. p. 136-137.

"povo", faz o já citado Regis de Morais elaborar um desmentido:

005) Cf Religião e Politização no Brasil. São Paulo: Ed. Loyola, p.150. Como veremos no 
próximo capítulo (IV), também a diocese de Ribeirão Preto dará às CEB's esta prioridade sob 
o governo de Dom Miele.
(106)

(107)

(108)

CEB's. Embora "movimento" de leigos, "a maioria dos estudos mostra
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uma das partes e do suposto "uso” que cada uma delas teria feito da

outra parte, Pedro Ribeiro de Oliveira desenvolve a tese de que não

descartando a hipótese do uso histórico das CEB's como estratégia

eclesiástica, embora aceite que "no fundo, pode haver uma disputa

do

"movimento” quando ele deixa de corresponder aos interesses do

momento histórico. Gómez de Souza se recusa ao reducionismo de

uma análise conjuntural das CEB's, onde se considera "a emergência

das CEB’s pelo simples fechamento da sociedade civil e agora a crise

das CEB's por uma abertura da sociedade civil"!11’); esta recusa

implica na rejeição da idéia de que a instituição possa ter-se valido

do momento - CEB's para reforçar seu poder e sua presença na

sociedade civil.

O que se passou na mente do poder clerical em face das

CEB’s, além da palavra e do discurso é um questionamento cuja

solução se reduz a indícios e conjecturas. O sociólogo protestante

signifiquem nenhum compromisso transformador da Igreja para com o

Cf. “Oprimidos: a opção pela Igreja". REB, v.4L fase. 164, dezembro de 1981, p.643-(10») 

659. 
010) 

liii)
Cf. op. cif., p.240-241.
Cf. idem, p.241: ele chega a afirmar que "pode-se dizer que (as CEB’s) converteram 

essa Igreja".

foi a Instituição - hierarquia, clerical, que optou pelos pobres e sim os

"descarte"

semelhante Gómez de Souza desenvolve uma série de razões.

"obrigando a Instituição a caminhar ao lado deles"!'09). Numa postura

pobres é que optaram pela Igreja, mostrando a sua força e

Jether Ramalho levanta a possibilidade de que as CEB’s não

e de poder"('10), propiciando ode liderança
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mantenha a tradicional influência, agora com sutilezas historicamente

novas e, portanto, desconhecidas.!112>

Deixando de lado esses arrazoados, temos a visão de que.

historicamente, na medida em que o tempo foi aprofundando e

delineando o quadro social e político, o quadro institucional interno à

Analisando cada um destes três quadros poderíamos sentir

melhor onde as CEB's conseguiram chegar, tendo sido elas a "opção

preferencial" de uma Igreja que num determinado momento histórico

as viUjSeja como o instrumento de uma pastoral libertadora do “povo

diminuída frente à sociedade e sem espaço para uma aliança moral

junto ao Estado.

quadro socialNo

provocadas pela abertura, iriam deixando as CEB's sem o tradicional

espaço onde elas conduziam a organização para a ação libertadora

afrouxamento da repressão, vai provocar fatos novos onde novos

espaços de discussão e estratégias políticas irão sendo costuradas;

Igreja popularda (CEB'shegemonia da presença

elas também se transformaria numa "opção preferencial" sem elas.

há também o impacto pluralista dos meios de comunicação e aí, a

("2> Cf. "Algumas notas sobre duas perspectivas de pastoral popular", in Cadernos do 
ISER, março de 1977, p.34.

de Deus", seja como instrumento de salvação de uma Igreja

dos oprimidos pelo sistema. De fato, a abertura política, via

e político brasileiro as mudanças

Igreja e o próprio quadro interno às CEB's, a "opção preferencial" por

povo, mas apenas um novo modo de que aquela instituição
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fundamentalmente), com o privilégio de ser "a voz dos que não tem

voz", vai-se diluir em outros novos espaços e novas alternativas de

mediadora, a nível nacional, “entre as transformações sócio-culturais

e suas eventuais projeções no sistema político", bem como o seu

"papel supletivo de uma sociedade civil sob dificuldades"!"3).

acabam se transformando em um fato historicamente específico e

isto o reconhecimento de que nas

presença constante e permanente, ocupa uma posição ideológica

da ideologia dominante, concentrando a sua atuação na esfera

motivacional, em apoio à formação de uma ordem de valores

pluralistas"!"4), cujo comando e costura, ultrapassa a capacidade de

influência institucional da Igreja.

Levando em conta isto, o quadro institucional interno à

Igreja católica no Brasil é vítima, não só da influência das motivações

pluralistas para a democratização da sociedade (para o que ela

própria contribuiu), mas também ela vai aos poucos assumindo e

externando uma outra conformação e postura em relação à Igreja

popular, entre nós representada pelas CEB's e sua teologia da

libertação (ou pela teologia da libertação e suas CEB’s). Se, de um

(113)

(114)

Cf. KRISCHKE, Paulo J. "As CE8’s na 'Abertura': Mediação entre a Reforma da Igreja e 
as transformações da Sociedade"; in KRISCHKE, Paulo J. e MAINWARING, Scott. 
op. cif., p. 188 e 202 nota 10.

Cf. idem, p.188.

"secundária", no sentido de que "não tem a seu cargo a formulação

sociedades contemporâneas ocidentais, a religião, mesmo com

transitório. Acrescente-se a

organização social. A importância da Igreja como instituição
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lado, contradições internas da organização

católica refletem os mundo

católico"!115).

freqúentemente, desníveis ideológicosreflexo dos até(eo

evangélicos) que se articulam no interior da instituição. O avanço do

conservadorismo e a implantação da "restauração conservadora" na

Igreja católica pós-João Paulo II, já amplamente comentado, não

"opção” por elas começava a ficar dividida e preocupante nalguns

setores e, noutros mais, a certeza da conveniência do seu desestímulo

ou até, abandono, pois, elas começavam a incomodar.

O quadro interno às CEB's é, até, mais complicado, por ser o

reflexo dos dois quadros anteriores acrescidos de uma problemática

medida em que, na esteira de sua transformação, as CEB's perdem

seu espaço anterior, agora multifacetado; perdem muitas das suas

lideranças!116> que agora migram para outros campos de atuação

bem mais informais, onde a ação fiscal da Igreja não tem autonomia

(permanece a da sociedade e a do Estado); as CEB's começam,

também, a sofrer o desgaste do esquecimento e do "abandono" por

parte da mídia.

Cf. PORTELLI, Hugues; apud idem, p.202. nota 14.
Na minha experiência com CEB's. fui conhecendo vários casos que se enquadram

(115)
(116)

neste esquema de abandono das CEB's (onde se esgotava o campo de ação) e iam para 
sindicatos ou partidos (PT). Luiz Roberto BENEDETTI nos relata um depoimento: "Perdemos 
muita gente. Aqueles que lutavam com a gente na comunidade. Alguns foram para o 
sindicato, para o partido. Tem quem ficou carismático. Aqueles que ficaram perderam o 
ânimo". Cf. op. cif., p.404.

muito própria. É reflexo do primeiro quadro (social e político), na

deixaria caminhos fáceis para as CEB's e sua "caminhada". A

"as debilidades e

desníveis sociais no interior do

de outro lado, estas mesmas contradições são,
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O quadro interno às CEB's sofre, principalmente o reflexo do

segundo quadro (o da instituição-igreja);

momento histórico a Igreja católica no Brasil buscou assegurar sua

própria sobrevivência!"7), modificadas as condições sócio-políticas

de sua presença e mudadas muitas das suas posturas ideológicas

começa a ser buscada em bases menos politizadas!"8); ao mesmo

tempo que a Igreja aprecia o trabalho CEB’s, ela tem medo de que

esse trabalho possa escapar da sua direção.

mas falamos pouco de Deus; parecia, até, que ele não pertencia aos

nossos quadros, que continuava ainda com os ricos...".!"9) Não eram

necessárias confissões como esta para a instituição católica estar

convicta de que as CEB's não respondiam mais ao momento e estar

disposta a mudar de atitude buscando outras soluções, estimulando

outras pastorais capazes de se sobrepor à pastoral libertadora das

CEB's.

O quadro CEB's propriamente dito, tem muitos matizes e

ni»)

nuanças, e todos eles acabam levando-as ao seu próprio fim, ao

("7> Numa memorável mesa-redonda sobre Igreja e Política, à qual estivemos presente, 
durante a 30" reunião anual da SBPC em julho de 1978 formada por Francisco Weffort, Luiz 
Werneck Vianna, Rose Marie Muraro, Paulo Singer e Cândido Procópio F. de Camargo, este 
último comentou: "mesmo que a Igreja estivesse voltada para os humildes exclusivamente 
para assegurar sua própria sobrevivência, seria perfeitamente natural; é da natureza das 
organizações humanas lutarem pela sobrevivência"; Cf. ‘Igreja busca sobreviver “Folha de 
São Paulo", 16 de julho de 1978.
l”«) J. B. Libãnio nos diz que "as CEB’s caem (por isto) frequentemente sob a mira 
desconfiada dessa pastoral conservadora. Explicitamente não se refere tanto à sua vida 
interna como célula viva de Igreja". Cf. op. cit„ p.153.

Depoimento informal de um elemento de CEB’s, já cansado ...

Alguém nos disse um dia: "fizemos muita política, e foi bom,

se num determinado

anteriores (via "restauração conservadora"), esta sobrevivência
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encontramos com uma sensibilidade social e eclesial que leva as

comunidades a procurar o novo; adaptadas à situação, caminham

comunidades de base não chegaram a definir sua identidade

Igreja", "novo modo de toda a Igreja ser"i,20>. Reafirmam com isto a

sua postura de totalidade fechada: são o novo, aquilo que o todo no

qual estão inseridas tem que ser. Grupos de vanguarda, as CEB’s se

comportaram como quem sabe para quem não sabe; “somos nós

(reproduzindo o “clerical" tradicional) e

quando se deu espaço para outros que também sabem "elas ficaram

perdidas"?121)

Se é verdade que as CEB's chegaram a novos

movimentos sociais, geraram lideranças novas (não tradicionais).

figura da mulheri122).propiciaram um

detectaram e denunciaram que

também verdade, que elas acabaram perdidas e confusas num

contexto que elas não conseguem mais trabalhar.

Se é verdade que as CEB's deram à Igreja-instituição um

Depoimento de Mariano Baraglia, gravado em fevereiro de 1997.
Quanto à questão das lideranças, cf. Estudos da CNBB - 3. São Paulo: Ed. Paulinas, 

1981. p.149. No que se refere à figura da mulher cf. nota 94 deste capítulo.

"as opressões são diversificadas", é

"criar"

somente que sabemos"

l'20’ Cf. apud BENEDETTI, L. Roberto. “Fé e vida: a participação sagrada - CEB's e 
tendências políticas", p.34. Esta indefinição de identidade está acrescida da própria 
indefinição do que seja comunidade e, embora as CEB's se apresentem com características 
muito próprias (Cf. Regis de Morais, op. cit., p.138), a sua “enorme variedade" (Cf. BRUNEAU. 
op. cit., p. 151) dificulta a sua identificação.
(121)

(122)

amplo espaço para a

contra a correnteza. Mesmo assim, nos lembra Comblin que as

institucional a não ser através de lemas como "novo modo de ser

onde nosmenos dentro do esquema inicialmente proposto,
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prestígio que esta não tinha havia muito tempo e, ao se confundir (ou

às vezes, também do não tão conservador.!'23)

Numa informal observação, Benedetti diz que depois que

todo mundo foi para sua casa, elas se fecharam na ortodoxia. Sobre

elas caiu um silêncio quase que planejado e seus encontros já não

chamam a atenção e também não preocupam aos vigilantes de

plantão.

Assim, já nos inícios da década de 90 (talvez antes ...), as

CEB's passam a enfrentar alguns dos vários desafios que elas não

conseguiram superar: perdido o seu espaço (dentro e fora da Igreja),

com ele se perderam alguns dos seus objetivos e a imagem que elas

conviver com o reconhecimento de sua efetiva realidade - bem

distante daquela imagem que, tanto dentro quanto fora da Igreja, foi

forjada de sua vida e atuação ?"('24’. Não é só isto a superar; desde

há tempos vem-se forjando um clero enquadrado na nova disciplina

do Direito Canónico e nas novas orientações pastorais';

renascer o carreirismo eclesiástico, e a 'badalação' dos seminaristas

' e padres novos pelos movimentos, encontra neles ressonância muito

(123)

discurso) institucional, é também verdade que elas enfrentaram a sua

Da eclesialidade como elemento fundamental a ser cultivado pelas CEB's, ninguém 
discordava, mas muito se discutiu sobre sua essência e sua existência nas CEB’s.

24> Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit., p.35.

“Sente-se

"não-eclesialidade” como a mais forte crítica do setor conservador e.

fundir ?) com ela, mudaram a própria linguagem (e também o

"Saberão as CEB'sconseguiram construir. Pergunta Benedetti:
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grande"*125). Este novo clero redescobre o horizonte do religioso, com

politizado. O novo perfil prioriza a questão espiritual em vez da

questão social, que marcou o trabalho da Igreja nos anos 70 e 80, o

importante, agora, é libertar o homem do pecado.*120)

Dentro não

satisfazendo ... a preocupação quase que exclusiva pelo estrutural.

seja da sociedade, seja da Igreja, deixando de lado o cotidiano das

pessoas individuais não as poderia levar muito longe. "Discutiram

economia, política ... revoluções sociais, mais do que problemas

indivíduo, a mulher, a esposa, o esposo, os filhos ... o homem vive de

outros prazeres e problemas".*127)

A esperança revolucionária desapareceu: a Teologia da

Libertação atinge os intelectuais e o clero, mas nada fala às massas

rurais e urbanas ... enquanto isso, as esperanças se voltam para a

vida privada e para as expressões éticas e morais, nos dizia Alain

tarefas essencialmente espirituais, longe do mundo ideologizado e

pessoais (e hoje o subjetivismo e o individualismo imperam): o

deste quadro todo, as CEB's acabaram

*,2S> Cf. idem, p.35. LIBÂNIO, J. B. referindo-se aos movimentos de leigos (RCC etc.), nos 
diz que eles "começam a forjar o próprio clero, recuperando alguns sacerdotes já em 
avançado processo de secularização, animando outros mais tradicionais para uma atitude 
modernizante sem perigos". Cf. op. cit., p. 139-140. Luiz Roberto Benedetti ao mesmo tempo 
que lembra do novo clero que começa a aparecer à disposição dos movimentos, se refere à 
intervenção e "enquadramento" dos seminários considerados "suspeitos"; cf. op. cit., p.329- 
331. No mesmo sentido se manifesta José Comblin. Cf. “Os 'movimentos' e a Pastoral Latino- 
amaericana". REB, v.43, fase. 170, junho de 1983, p.235, onde chega a referir-se a "um terceiro 
clero ... a serviço dos Movimentos".
í’2*) Há uma ampla pesquisa, mimeo, feita em 1994 pela CNBB e CERIS junto a 3580 
seminaristas maiores ...
l,27> Depoimento de Mariano BARAGLIA. Já há uma certa consciência disto: "Buscando 
compreender a nova realidade das CEB’s, teólogos e agentes de pastoral têm voltado suas 
atenções para a dimensão da individualidade e subjetividade, envolvendo questões como a 
satisfação pessoal na economia de mercado, a valorização das festas, a importância do 
lúdico, etc. "Cf. PIERUCCI, Antônio F. e PRANDI, Reginaldo. A realidade social das religiões no 
Brasil. São Paulo: Hucitec, 1996. p.83.
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Touraine já em fins da década de 80(128); o "preferencial" pelas CEB's,

"novos movimentos",os a

Renovação Carismática Católica - RCC.

3. RCC

religiosa (o carisma organizado)

católica no Brasil, vai abrir caminhos para que alguns dentre os

sociedade e da Igreja, as suas “exigências" em face de uma Igreja

acostumada ao conforto dos seculares privilégios e nunca decidida a

problemas cuja solução jádesconfortas. desconfianças e se

aventava com o desenvolver de outras alternativas bem mais calmas

em que as fileiras católicas começavam a sentir-se enfraquecidas e

diminuídas (muitas delas desalentadas) pela ação do cansaço

diante do "excesso de política e a falta de oração". O efeito desta

"Benvindos" "benvinda"

"novos movimentos" firmem seu espaço no campo religioso brasileiro.

Magia, milagre e o reencantamento da vivência

(’28) Cf. Palavra e Sangue - política e sociedade na América Latina. Campinas: Ed. da 
Unicamp, 1989. p. 135-137.

uma autocrítica consistente, coerente e definitiva, havia criado

As dimensões com que as CEB's se apresentavam diante da

se transformou no “preferencial" sem elas.

A falência das CEB's, antiga "opção preferencial" na Igreja

e tranquilas. Seriam estas uma "opção providencial" num momento
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situação

intensa e extensa por parte de alguns grupos das igrejas evangélicas.

A adoção de uma “teologia da prosperidade"*'29) pOr parfe dOS

que se lança ao tratamento de temas um tanto vagos

conjunto dos fiéis*'30), cria preocupações e abre espaços para o

preocupada com aspectos da subjetividade e da espiritualidade

humanas.

A Igreja católica no Brasil (e também do Continente Latino-

problemas políticos sociais,Americano) abriu eosparase

especialmente os dos mais fracos, atraindo compreensão e simpatia

dos setores mais conscientes e comprometidos, em contrapartida

perdeu espaço para outras propostas religiosas, principalmente

libertação"

(embora agora já não tão conflituosos como os anteriores) para o

"teologia da

<129) Defensores da crença de que o cristão está destinado a ser próspero materialmente, 
saudável, feliz e vitorioso em todos os seus empreendimentos, a “Teologia da Prospendade" 
subverte a idéia de que os sofrimentos desta vida terão sua compensação no paraíso. A 
prosperidade está aberta a todos aqueles que saibam não só acreditar em Deus, mas 
também dar a ele, à sua igreja, quanto mais melhor (e isto no sentido monetário); quanto 
mais se dá a Deus, mais se recebe...
(,3°) O desenvolvimento destes temas em torno das "culturas oprimidas, traduzidos no 
relacionamento com as culturas negras e índias, com os direitos das minorias sociológicas; 
uma teologia feminina e a preocupação em tomo dos problemas ecológicos e dos novos 
valores religiosos ligados a aspectos da subjetividade e da espiritualidade humana ... estes e 
outros temas assumidos hoje pela "nova teologia da libertação”, nem sempre chegam a 
"tocar" no interesse e na compreensão dos menos avisados, que são a maioria. Na realidade 
como diz Rubens César Fernandes: "... uma teologia que se pretende expressão do ‘povo 
inteiro' produzindo uma pastoral para pequenos grupos (as CEB's), incapaz de reverter 
efetivamente em pastorais de massa, aqueles contingentes ligados ao longo ciclo festivo das 
procissões e das peregrinações" (e de outros aspectos já anotados). Apud José Maria Tavares 
de Andrade. "O sincretismo e o Religioso", in Estudos da CNBB - 69, p.47.

"endógena"

"exógena" situada na direção de uma presença cada vez mais

"novos crentes" e o enfraquecimento da polêmica

estava sendo reforçado por uma ação

evangélicas e, também orientais. Se de um lado essa Igreja

fortalecimento de uma pastoral dentro da Igreja; muito mais
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levantava aplausos em setores mais intelectualizados, de outro lado o

secular monopólio e quase exclusivismo religioso na região latino-

americana e no Brasil.i'3') Se de um lado no interior da instituição-

igreja se ampliaram os sujeitos religiosos com a emergência popular

via CEB's, principalmente, de outro lado, outros desse mesmo povo

encontraram de forma mais clara e mais rápida a resposta a muitos

dos seus anseios cotidianos no interior de outras Igrejas e outros

credos. A idéia de que privações materiais na Terra garantem a

felicidade no Paraíso foi sendo abandonada com maior ênfase e

rapidez nas crenças evangélicas do que na Igreja católica onde os

males da vida tem sempre uma nuance de purgatório purificador.

passagem mais garantida para o céu. O

sempre foi muito confuso e contraditório na tradição católica. Ao

mesmo tempo, há todo um processo de individualização, condizente

com o

importância do indivíduo como elemento matricial da vida social.

de quase tudo; dos valores, da verdade". Transferido para o campo

religioso, uma

"hic et nunc" religioso

i'3') Em entrevista concedida à "Folha de São Paulo" em 22/10/95, à p.4 do caderno 
especial, por ocasião da agressão à imagem de Nossa Senhora Aparecida, por parte de um 
bispo da Igreja Universal, Antônio F. Pierucci afirma que isto "é mais um episódio da 
reivindicação do direito de liberdade religiosa no Brasil, bandeira do neopentecostalismo", e 
complementa dizendo que “nunca houve tolerância religiosa no Brasil; o catolicismo foi 
religião oficial, desde a Colónia, religião de Estado e exclusivista".
(,32> Palestra proferida durante a 2a Conferência Geral da Cehila (Comissão de Estudos de 
História da Igreja na América Latina), realizada de 24 a 29 de julho de 1995 na Universidade 
Católica de São Paulo.

curso da história contemporânea; há um crescimento da

o indivíduo, numa religião tradicional, aderia a

Como diz Pierre Sanchisí’32), "o indivíduo passou a ser a fonte, a matriz

credo católico foi diminuindo a sua influência, perdendo o seu
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tradição, a uma instituição dentro da qual ele recebia sua própria

identidade. O que ocorre agora é que o indivíduo é o ponto de

partida para a construção da sua identidade, da sua identidade

religiosa. enfraquecendo instituições mais tradicionaisas e

enquanto que as novas crenças e as novas formas de religiosidade

tendem a ganharJ133)

Embora sem expectativas de grandes mudanças, pelo

menos a curto e médio prazo, a cúpula da estrutura da Igreja

católica no Brasil (e também a latino-americana e, em menor escala.

também a vaticana) já conseguiu tomar consciência dos riscos deste

assinado pelo jesuíta Jesus Hortal, nos dá bem uma idéia de como a

Igreja está-se vendo diante dos “novos grupos religiosos"í,34\ o autor.

se refere às

falta de clero, acrescido de um certo "predomínio da mentalidade

rural" nele; o caráter hereditário do catolicismo brasileiro, um tanto

opções pessoais; tudo istoartificial porque

problematizado

"debilidades da Igreja católica" onde o peso da

processo. Patrocinado pela CNBB, o n° 68 dos "estudos da CNBB",

religiosidade em si; neste processo a estruturafortalecendo a

católica, mais monolítica e mais centralizada, tende a perder.

por uma

ao estudar as "possíveis causas da difusão dos grupos não católicos".

pouco ligado a

,,33> Cf. HORTAL, Jesus, in Estudos da CNBB - 71. A Igreja católica diante do pluralismo 
religioso no Brasil - (III). São Paulo: Paulus, 1994. p.211-214, onde o autor desenvolve uma 
análise do individualismo dos nossos dias como "a primeira raiz da atual fragmentação 
religiosa".
1'34) Qf. a Igreja e os novos grupos religiosos. São Paulo: Ed. Paulinas - Paulus, 1993.

'estrutura quase-federativa da Igreja

instituição "com uma forte estrutura administrativa e burocrática"; a
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católica', levando a uma debilidade estrutural no campo pastoral

(paradoxalmente monolítica no campo doutrinário), onde os conflitos

ideológicos H tornam quase impossível realizar uma ação conjunta

duradoura".!135)

Em contraposição a isto, há uma oferta dos grupos não

coloca como algo diferente

apresentando um cristianismo

proselitisticamente se pede a Deus para serem salvos do demónio e

"das trevas do romanismo", a ser

reproduzida

puritana, o protestantismo brasileiro, se afirma também com uma

moral superior. Finalmente, os grupos não católicos apresentam uma

experiência religiosa onde a ausência de intermediários, nem santos.

nem sacerdotes!137), contribuiria para ela se tornar mais rica de Deus e

mais direta dele; aí a procura do mistério parece encontrar uma

resposta direta, embora nem sempre muito clara.

A tendência expansionista do conjunto dos grupos não

e moderno!136).

,,3S) Cf. idem, p.9-14.
1,361 O discurso da primeira geração protestante no Brasil seguiu muito esta trilha; 
sobretudo presbiterianos e metodistas se apresentaram como porta-vozes do progresso. Além 
da irradiação do evangelismo, seus colégios se propunham a ser também introdutores de um 
estilo de vida superior cf. idem. p.15. Avaliação confirmada em depoimento de pastor 
metodista ligado a colégio do mesmo credo, gravado em setembro de 1996.
1,371 Cf. idem. p.16-17. É necessário esclarecer a respeito, que, de um lado, esta não- 
intermediação se fundamenta na doutrina do sacerdócio universal dos fiéis (o que, aliás, não 
é estranho à teologia católica) e, de outro lado, apesar de os pastores pentecostais 
repetirem a idéia da não-intermediação e da informalidade no culto, a prática das suas 
Igrejas lhes coloca num claro papel de mediação. Quanto ao primeiro aspecto deve-se 
acrescentar que Marx já se referia à doutrina do sacerdócio comum dos fiéis pregada por 
Lutero em contraposição à doutrina católica do caráter sacerdotal exclusivo da hierarquia; 
cf. apud Benedetti, Luiz Roberto, op. cit., p.322. Uma doutrina católica não muito tranquila 
como se pode ver no excelente trabalho de Ives M. - J Congar Jalons pour une théoloqie du 
LaTcaf, lançado na França em 1953, com edição no Brasil: Os leigos na Igreja. São Paulo: Ed. 
Herder, 1966.

católicos que se

por pastores batistas e pentecostais. De tradição

linguagem que continua

"puro" e uma moral "íntegra", onde
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católicos. especialmente os denominados genericamente como

evangélicos!'38) e,

neopentecostais, buscam (e encontram) nestas formas de

religiosidade alguns dos traços marcantes do temponosso

transformados em necessidades mais ou menos comuns entre as

populações marginalizadas, mas também entre muitos dos grupos

das classes médias.!’39) Relações interpessoais mais profundas, no

momento em que vão se perdendo muitos dos tradicionais pontos de

referência; a emoção do sobrenatural e a procura do maravilhoso.

numa vida marcada pela rotina do cotidiano; solução imediatista de

problemas angustiantes, numa época em que a deterioração da

situação social avança e as perspectivas de futuro da maior parte

das pessoas se transforma, no mínimo, numa incógnita e finalmente, o

fenômeno amplamente pesquisado da "privatização" da religião!’40).

provocam a busca de formas menos institucionalizadas onde a esfera

subjetiva tenha mais espaço de manifestação.

O expansionismo das mais diferentes formas de religiosidade

tem custado o emagrecimento das fileiras da Igreja católica no

contexto todo que vai fincar suas raízes anesse

(138)

(139)
Cf. CNBB, Estudos-62. São Paulo: Paulinas, 199, p.lóess.
Cf. ROHM, Francisco Cartaxo. Estudos da CNBB - 71, p.12 e ss. cf. também CARVALHO, 

José Jorge de. in idem, p.22 e ss.
Cartaxo Rolim, no op. cit., p.15 e ss, analisa este problema ao examinar "a propósito(1«)

do trânsito religioso", baseado nas análises de J. Habermas sobre os três mundos ou três 
esferas (a objetiva, a subjetiva e a social).
|U') Nem sempre isto se admite de forma clara e oficial, mas os dados tem sido 
reconhecidos e alguns dos seus números tem sido publicados (cf. Estudos da CNBB - 62), e o 
fenômeno tem sido comentado amplamente, inclusive na grande imprensa. Um dos nomes 
mais fortes e avançados da Igreja no Brasil, Dom Ivo Lorscheiter, reconhece o quadro como 
"fenômeno relevante no mundo contemporâneo ... (e cuja novidade e tendência) à

Brasil!’4’), e é

mais especificamente, os pentecostais e/ou
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Renovação Carismática Católica - RCC. Ao mesmo tempo, a RCC se

situa também dentro do contexto de um conjunto de alternativas e

opções que se deu de chamar de os "novos movimentos" (católicos).

Por sua vez, sem querer examinar aqui as possíveis correlações, mas

desenvolvimento, contemporâneo aos "novos movimentos" católicos.

de uma série de novos movimentos sociais, de características mais

urbanasi142)

superar, num primeiro momento, a cultura política autoritária e, num

segundo momento, "superar a democracia liberal estabelecida

(limitada e convencional) no sentido de uma democracia radical (ou

participativa)"(143).

ser confundidos, no entender do Vaticano, com outros movimentos

originários das nações da Europa Ocidental, à exceção de quatro

católicos mais 'conservadores' do Primeiro Mundo. Correndo o risco

Estas exceções são a RCC, de origem norte-americana; a Confraria da Vida Cristã, do

(143)
(144)

demanda religiosa dos indivíduos é remetida a organizações religiosas autónomas; cf. 
Estudos da CNBB - 69, p.5-6.
i’42) Dentre a extensa bibliografia que se divulgou, especialmente na década passada, 
destacamos: CARDOSO, Ruth. "Movimentos sociais urbanos: um balanço critico", in SORG. 
Bernardo e ALMEIDA, Maria H. T. de (orgs.). Sociedade e Política no Brasil pós-64. São Paulo: 
Brasiliense, 1984. SINGER, Paul e BRANT, V. C. (orgs.). São Paulo: o povo em movimento. 
Petrópolis: Vozes/CEBRAP, 1981. VIOLA, Eduardo e MAINWARING, Scott. "Novos movimentos 
sociais", in KRISCHKE, Paulo e SHERER-WARREN, llse (orgs.). Uma revolução no cotidiano ?. 
São Paulo: Brasiliense, 1987. KOWARICK, Lúcio. As lutas sociais e a cidade. São Paulo: Paz e 
Terra, 1988.

Cf. VIOLA, Eduardo e MAINWARING, Scott. op. cit., p.104.
Cf. Relatório brasileiro em resposta a pedido do Vaticano, in "Boletim Semanal da 

CNBB" (765), XVI: 05 de 31 de janeiro de 1985.
,,45> Estas exceções são a RCC, de origem norte-americana; a Confraria da Vida Cristã, do 
Peru; Luz e Vida, da Polónia e Igreja Viva, da lugoslávia.

só na intenção de mencionar, deve-se também levar em conta o

religiosos de caráter fundamentalista('44>), eles aparecem como

Quanto aos "novos movimentos" católicos (que não devem

casosí145», e "parecem refletir intensamente as perspectivas atuais dos

como componente importante das tentativas para
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pluralismo na política, a concordância à controvérsia em assuntos

religiosos e doutrinários, e a supremacia implícita de uma mítica visão

de mundo européia àcristã de outras culturas religiosas,

reconhecidamente iguais . Os àmovimentos tem horror

secularização, desconfiam da democracia e se opõem frontalmente

a toda e qualquer versão do marxismo"(146). Se a estas características

dos própria“novos partir demovimentos", colocadas a sua

perspectivaí147), lhes acrescentarmos as de serem internacionais (já

implícito). conversãovoltadosurbanos mais para a e ae

espiritualidade, poderemos já ter uma idéia dos grupos religiosos entre

os quais a RCC está situada. Qualificados como

insubstituíveis e indispensáveis" e sugeridos como literalmente

à hierarquia, o Papa João Paulo II deu a um deles. o

precedenteseclesiástico"Opus Dei", sem eo

canonicamente inexistente de "prelazia pessoal" (27 de novembro de

1982), fato que coloca este fortíssimo movimento internacional à

essenciais"

"absolutamente

de generalizar..., pode-se dizer que eles preferem a uniformidade ao

"status"

"co-

Cf. DELLA CAVA, Ralph. op. cit., p. 86-87. Muito interessante o livro de SECONDIM, 
Bruno. I nuovi protaqonisti. Roma: Ed. Paoline, 1984.

I,47> Cf. Anais do primeiro congresso mundial dos "novos movimentos", realizado em Roma 
em setembro de 1981, sob os auspícios da Comissão Pontifícia para os Leigos, citados em Les 
"Mouvements" dans 1’Eqlise. Paris: Editions Lethielleux, 1983; com prefácio do Cardeal 
Suenens.
l'«) Embora um tanto (bastante) aberrante do ponto de vista doutrinário, e também 
pastoral, esta “concessão" de "privilégio" fez com que o Papa assumisse total e exclusiva 
responsabilidade pelo comando do movimento e de suas atividades por toda a ordem 
mundial como se, na qualidade de bispo de Roma, isso lhe competisse. Delia Cava nos 
lembra do grande número de bispos Latino-americanos pertencentes ao "Opus Dei" e de 
outros muitos simpatizantes em outros vários países; cf. op. cit., p. 121, nota 136. A atitude do 
Papa, pois, se enquadra no contexto político de Karol Wojtyla, mesmo negando doutrinas e 
pastorais ...

disposição das ordens pessoais do Papa.í'48)
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No que se refere à América Latina, José Comblin faz toda

uma

todos eles: "a espiritualidade se torna uma finalidade muito mais

mundo". Em resposta ao pedido do Concílio Vaticano II de uma

renovação da vida religiosa, os movimentos podem significar a

construção da identidade “Vaticano II", como muito bem coloca J.B.

Libânio!’5'). Comblin nos lembra que os movimentos ocuparão alguns

vazios: o da Ação Católica em recesso, uma espécie de vazio

espiritual; o do resultado de uma vivência política frustada, nascendo

a “oportunidade para uma vida social da privacidade, longe das

racionalismo (oupública"; defrustrações da vida umo

intelectualismo) em crise. Situados historicamente estes (e outros)

vazios e crises

impressionante dos Movimentos".!’52)

No Brasil eles conhecem sua expansão crescente e rápida

Cf. op. Cif., p.240-244.
Cf. CHAGAS, Cipriano. Pentecostes é hoje. São Paulo: Ed. Paulinas, 1977, p.46.

"podem explicar até certo ponto o êxito rápido e

Cf. idem, p.229-234. cf. também PINHEIRO, José Ernanne. in Estudos da CNBB - 45, 
p.104-105.
Hf) Cf. A Volta à Grande Disciplina, p.l 31 e ss. Mas uma identidade que implica numa 
leitura fechada e conservadora do Concílio.
(152)

(153)

no final da década de 60 (a RCC virá em 1969 iniciando-se com um

importantes delesí’50), ele lembra a grande característica comum a

destacada do que a missão no mundo e a transformação no

(u?) Cf "Os ‘movimentos' e a Pastoral Latino-americana". REB, v. 43, fase. 170, junho de 
1983, p.227-263.
(,5°) Cf. idem. d.229-234. cf. também PINHEIRO, José Ernanne. in Estudos da CNBB - 45,

"novos movimentos" num trabalho muito

interessante!’49). Depois de referir alguns comentários aos mais

pequeno "grupo de oração" em Campinas!'53)), numa coincidência

análise destes
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com o papel relevante no cenário político que as comunidades de

base passam a adquirih154). Os movimentos, dirigidos sobre tudo às

classes médias são uma estratégia para influenciar a sociedade, não

mais via Estado, mas via sociedade civili155). Mas o seu nível de

autonomia relação à autoridade eclesiástica local (sãoem

movimentos internacionais); a sua cultura desenraizada do contexto

específicos da América-Latina e/ou do Brasil); os seus aspectos de

começaram assustando muitas das Igrejas locais(,57L Mesmo assim

com uma mensagem mais afetiva e mais carregada de emoção.

estão muito melhor adaptados a essa classe média que não está

consciênciaintranquilidade dedisposta umacarregar aa

comprometida com problemas que as comunidades de base já

vinham assumindo até em excesso ... Prescindem da teologia destas.

mas o que "os movimentos perdem em intelectualidade, ganham-no

armas poderosassensibilidade”!'58),emotividade queem e

conseguem gerar a

fórmulas prontas, frases feitas e emoções programadas, ficando à

"teologia da segurança pessoal" através de

Cf. LIBÂNIO, J. B. op. cit., p.141.
Cf. COMBLIM, José. op. cit., p.246-252.
Em Ribeirão Preto, em março de 1980, os bispos da província eclesiástica elaboram 

diretrizes pastorais", que mais parecem uma saraivada de críticas...
Cf. idem, p.254.

"gueto" confinados às classes médias urbanas, "incapaz de levar

nacional (não nasceram em função dos problemas próprios e

(154) Diz Benedetti que “ambos os fatos se ligam a um rearranjo na divisão do trabalho 
religioso, a uma reorganização do espaço sagrado ... (uns e outras) surgem num momento 
em que a Igreja perde sua capacidade de influir sobre o Estado"; cf. op. cit., p.319.
(155)
(156)

(157)
M

(158)

uma mensagem ou uma mudança às maiorias pobres ...”í'56>.
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da febre contestatória.margem artíficeO da

vaticana, cardeal Ratzinger, diz ter muita esperança

"tenha sido elaborado por qualquer organismo de planejamento

faz notar que a sua "sólida organização financeira e institucional a

nível mundial"!160) nos permite desconfiar de tal espontaneísmo.

Os movimentos tendem a fechar-se em si próprios, e a si

próprios dão-se a impressão de serem um mundo completo, com a

transnacionalização reforçando esta ilusão.

nos diz Comblin, produz (neles) uma indiferença de fato às situações

querer, os movimentos agem, de fato, como agentes conservadores.

Seu apelo é para uma renovação da oração e um comportamento

evangélico (?). "Puseram novamente em destaque a necessidade da

mística numa Igreja entregue aos fascínios da palavra e da ação.

fenômeno esquecido:Chamaram atenção osumparaa

carismas".!162)

movimentos, e a RCC entre eles, pois, nos colocamOs

embora conceitocarismatismo:dentro problema do umdo

teológico, Weber introduziutipicamente

(15»)
(160)

(161)

(162)

Cf. Rapporto Sulla Fede. Roma: E. Paoline, 1985. p. 112.
Cf. op. cif., p.326.
Cf. op. cit., p.258.
Cf. DUQUOC, Christian. Editorial à revista Concilium/129 -1977/9, p.3(l035).
Este número é todo ele dedicado à questão do ressurgimento do carismatismo na 

Igreja católica, o que, aliás, por extensão é aplicável a todo o contexto pentencostal.

pastoral (e que tenha) surgido espontaneamente!’59); Benedetti nos

conservadora"

"restauração

próprias de cada nação!’6’); desse modo, mesmo às vezes sem

"A transnacionalização

nestes movimentos cujo fervor surpreende por ter nascido sem que

a palavra carisma na
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sociologia ao distinguir três tipos de autoridade: a tradicional, a

racional e a carismática, conforme esteja baseada no prestígio do

passado, na razão administrativa ou na inspiração (irracional) do

chefei’63>. Se para Weber o carisma se opõe ao exercício burocrático

ou patriarcal da autoridade, na medida em que a racionalidade

objetiva do estilo burocrático e a estrutura tradicional da autoridade

tendem

carismático possui poder criativo, liberdade e lança-se decidido à

de inspiração pentecostal"!164). Neste contexto,

as capacidades inovadoras parana Igreja, e também fora dela

libertar o mundo do pecado e levá-lo à salvação"!’65); aí estamos

entrando na ordem do extracotidiano (em contraposição à ordem do

cotidiano - tradicional ou racional burocrática), vale dizer na ordem

carismática.f’66)

Dentro desta mesma ordem carismática cabe colocar o

mundo mágico, e na versão weberiana deste mundo mágico, por trás

das coisas visíveis e mensuráveis se esconde uma região misteriosa e

tempo, lhes dá sentido; mundo invisível, misterioso, por isso mesmo

Cf. VIDALES, Raul. "Carismas e ação política"; in idem p.l 104.
Cf. DUSSEL, Enrique. "Diferenciação dos carismas"; in idem, p.1083.
Cf. CARTAXO ROHM, Francisco. "Max Weber - Da tese à crítica da religião". Religião 

e Sociedade, 13/2, julho de 1986. p.69.

Cf. Economia e Sociedade, v.l. Brasília: Ed. UNB, 1991, cap. III, § 4. Cf. também 
"Os carismas: precisão de vocabulário”. Rev. Concilium/ 129 - 1977/9,

(143)

LAURENTIN, René. 
p.l 038-1047.
(144)

(145)

(144)

invisível e é esta região que sustenta as coisas visíveis e, ao mesmo

"o Espírito promove

mudança socialf?), é necessário entender que no movimento

a dar permanência à ordem cristalizada, enquanto o

carismático que nos ocupa, encontramos um "fenômeno carismático
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encantado, "onde os segredos não são revelados nem descobertos

pelo olhar frio e penetrante da razão"i'67>.

O nosso contexto é o de um Brasil da segunda metade do

século XX onde a vida religiosa mudou num grau, numa extensão e

numa velocidade nunca vistos na história anterior; estamos num final

de século e "vivemos num mundo que nos fora prometido como o

século da razão, que desde o início anunciava a hegemonia da

ciência dee

desencantadas, já desprovidas da necessidade de apelo à magia.

ao sobrenatural, às explicações que escapam do controle racional.

Entretanto, o que se vive hoje, no Brasil e em outros países latino-

americanos, não reforça plenamente tal promessa".(’68) E o quadro

religioso tem mudado no Brasil, não só porque alguns desertam dos

seus deuses tradicionais, às vezes desertando também dos valores

religiosos e até morais correspondentes, mas também porque. em

outros muitos aderem a novos deuses, ou

redescobrem novas maneiras de tratar seus velhos deuses. Neste

contexto podemos encaixar tanto o já referido crescimento do

trânsito religioso!’69), provocando um pluralismo religioso localizado

em religiosidades intensamente sacrais, quanto no fato, também

(167)
(166)

Cf. CARTAXO ROHM, Francisco, op. cif., p.69.
Cf. PRANDI, Reginaldo. “Perto da magia, longe da política'. Novos Estudos - CEBRAP. 

n.34, novembro de 1992, p.81.
Além das referências colocadas na nota (140) deste capítulo, são muito interessantes(16»)

os comentários e análises feitos por Prandi, Reginaldo e Pierucci, Antônio F., in A realidade 
social das religiões no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1996, onde, às p. 10-20, os autores examinam 
o pensamento de Cândido Procópio F. de Camargo, para o qual "a mudança religiosa tinha 
um nome: internalização".

número progressivo,

formas de explicação do mundo inteiramente
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referido analisado, doe extraordinário dinamismo que se

desenvolveu na Igreja católica pós-Vaticano II, Medellín e Puebla,

acrescentado a isto os H católicos das duas

últimas décadas.

Neste mesmo contexto o mundo da magia, e até dos

supostos e imaginados milagres, está de volta e as religiões se

reencantam neste complexo mundo de proliferação de um grande

civilização

desencantada,

momentos mais importantes não há espaço para Deus e onde “o

modelo ideal do homem e da mulher é um modelo não religioso"('70>.

este homem e esta mulher sacralizam o mundo, reincorporam as

práticas mágicas ao mundo do sagrado, recuperam o milagre e

impressionantevivência religiosa,reencantam a

diversidade religiosa, sempre na busca da cura (o sagrado se

transformou em remédio) e da ajuda para todo tipo de problema

humano (e que não é pouco)i'7'\ O que há de mais característico

nesta recente diversidade religiosa,

qualquer postura que releve o caráter racional, científico e historicista

presumida modernidadefundante sociedadeda suana

desencantada. Essas religiões não estão preocupadas em reter nos

seus conteúdos explicativos e orientadores da conduta fundamentos

(170)

"é a falta de compromisso com

Cf. PRANDI, Reginaldo. “Cidade em transe: religiões populares no Brasil no fim do sé
culo da razão". Revista USP, n.ll, 1991. p.65.

|17'> Cf. idem, p.65-66. É importante anotar que a magia é uma primeira forma de 
expressão do sagrado. (Weber).

novos movimentos"

modalidades religiosas. Diante de uma

e isto numa

que não depende do sobrenatural, em cujos

número de
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importantes do desencantamento do mundo"!'72). pe comum entre

população geralmente pobre (cada vez menos) e que, mesmo sendo

cotidianos. representam inquietudes fundamentais. tais como

respostas ao sofrimento, à dor, à fragilidade da condição humana, à

injustiça, ao sentido da vida e também da morte ...I'73) Nenhuma

dessas crenças religiosas se propõe a transformar o mundo, os seus

adeptos buscam a magia, e, até o milagre, da transformação das

próprias vidas. Faz sentido, aí, o pensamento de Weber quando

afirma que são os interesses (materiais e morais), e não as idéias, que

comandam imediatamente o agir dos homens; mas

mundo, criadas pelas idéias, freqúentemente aguçam as ações

dinamismopelo doshumanas determinadoscaminhosnos

interesses".!’74) Na medida em que a religião está unida por dois laços

que a prendem em duas direções: a direção para o sagrado ou para

o divino e a direção para o cosmos e a sociedade, como um todo

global (Weber), a religião não é só movimento para Deus, não é só

culto e pregação, é também, ao mesmo tempo, movimento para o

elas, existe a busca de respostas aos problemas do cotidiano de uma

"as visões do

l'72> Cf. PRANDI, Reginaldo. “Perto da magia, longe da política ...". p.82-83.
•173> Max Weber é enfático ao colocar, repetidas vezes, “a importância especial da 
religiosidade de salvação para as camadas negativamente privilegiadas política e 
economicamente, em oposição às positivamente privilegiadas ..."; cf. op. cif.. p.334. Toda 
necessidade de salvação é expressão de uma "indigência", e esta se transforma em fonte 
eficiente de religiosidade, mas não única, nos diz ainda, Weber. A relação pobreza- 
religiosidade é um assunto muito interessante, mas um tanto complexo e indefinido.
l,74> Cf. CARTAXO ROLIM, Francisco. "Pluralismo religioso no Brasil"; in Estudos da CNBB-62. 
p.30, cf. também BOURDIEU, Pierre. A economia das trocos simbólicas. São Paulo: Ed. 
Perspectiva, 1974, p.84-87; segundo Bourdieu, Weber não chegou a elaborar uma teoria das 
“constelações de interesses" específicos em matéria de religião a não ser na análise de 
casos particulares cf. idem, p.84.
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agir na sociedade?175) Dessa forma, a religião não se identifica

comportamento ético na sociedade que Weber vincula às imagens

religiosas do mundo, e cuja racionalização é tomada em oposição às

imagens mágicas?176)

Entre as crenças e o agir na sociedade, pois, interpõe-se a

visão de mundo; na postura crítica que assumimos neste trabalho, isto

é fundamental. No ressurgir do reencantamento das religiões está

inclusa a negação de um tipo de experiência religiosa que durante

duas décadas apontou numa direção oposta, coerente com uma

visão desencantada do mundo e nem por isso desinteressada dele; é

sagrado passa antes de mais nada pela valorização do princípio

ético que leva o fiel a se pensar não como um indivíduo isoladoí178).

que clama por Deus, mas como parte de um sujeito coletivo por meio

do qual tem a experiência de Deus e dos homens. Seria uma ética

apenas pelas crenças e práticas culturais, é tudo isso e mais o

•’75) Fundamental é a doutrina weberiana do "profeta" in op. cit., p.303-310; assim como 
in A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1967. Isto nos levaria à 
questão da conduta ética racional trabalhada por Bourdieu, P. in op. cit., p.34-45, por 
Reginaldo Prandi in op. cit., p.83-84 e pelo próprio Weber in Economia e Sociedade, p.389 e 
ss.
(|7«) Estas imagens nos induzem a ver o mundo e a sociedade enquanto interpretados sob 
o império de poderes supra-sociais e invisíveis que atuam no mundo visível e sensível. 
Extremamente importante a distinção que Weber faz entre religião e magia; esta distinção 
não se dá pelo universo mítico (deus, demónio, etc.), a distinção se dá pela atitude do 
homem perante estes seres sobrenaturais; cf. Economia e Sociedade, p. 293 e ss. "É possível, 
nos diz Weber, distinguir a ‘magia’ como coação mágica, daquelas formas de relações com 
os poderes supra-sensíveis que se manifestam como ‘religião’ e 'culto' em suplicas, sacrifícios 
e veneração ...", p.293. Enquanto o mago, pelo seu carisma, manipula e se impõe para 
conseguir seus interesses, o homem religioso (aqui aparece a figura do sacerdote) se utiliza 
da súplica para conseguir a graça ... Cf. também BOURDIEU, Pierre, op. cit., p.43-45. É 
extremamente interessante o n.3L set./nov. de 1996 da revista USP, intitulado "Dossiê Magia". 
í'77> Caminhando nesta visão encontramos o já referenciado Tempo de Génesis de 
Carmen Cinira Macedo.
(’78< Homem nenhum é uma ilha, dizia algumas décadas atrás o monge Thomas Merton.

a experiência das CEB'sl177) em que a idéia de comunhão com o
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onde “o ator básico que permite a referência à sacralidade é o

grupo e a comunidade"!179). Aqui, a visão de mundo que se interpõe

entre as crenças e o agir na sociedade não se prende ao imediato e

nem permanece no periférico; decorrente de proposições teológicas

mais racionais, menos mágicas ou miraculosas, busca o profundo na

tentativa de repor tantas coisas que as populações pobres perderam

e outras muitas que elas nunca chegaram a ter; é por aí que o

reconhecimento da sacralidade dá o sentido de viver e até do morrer

por isso.

A Renovação Carismática Católica, que ora nos ocupa.

numa visão de mundo contraposta, aposta numa transcendência

imediata; crêem na cura pela imposição das mãos, no contato direto

com o sagrado e nos dons e carismas do Espírito Santo, enveredando,

assim, por caminhos menos tortuosos que aqueles que foram trilhados

libertação e na opção pelos pobres, característicos do catolicismo

brasileiro das duas décadas que se seguiram ao golpe de 64.

católico, não surge como novidade no contexto das religiosidades; o

pentecostalismo tem uma velha tradição!180) e no meio deste cenário

l'7’) Cf. PRANDI, Reginaldo; op. cit., p.83. No seu livro Religião e classes populares. 
CARTAXO ROHM trabalha extensivamente, e com muita propriedade, esta dimensão; cf. p. 
71 e ss. e 92-94.
i,8°) Essa tradição nos leva até um tipo de reavivamento metodista que se originou na 
segunda metade do século passado, como forma de reavivamento fundamentalista do 
protestantismo norte-americano. Foi, porém, em 1° de janeiro de 1901 pelas mãos do pastor 
metodista Charles Parkam que uma estudante do seu grupo bíblico experimentou o "batismo

voltada para a racionalização sistemática entre Deus e o mundo

nos velhos ideais da solidariedade fundados na teologia da

A experiência carismática católica, o pentecostalismo
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religioso cada vez mais diversificado ele empunha o estandarte do

deus mais forte. Muitas das suas experiências e muito das suas

caminhadas as encontraremos refletidas na RCC. Aceitando Jesus

como único salvador, "a posição doutrinária adotada pelos grupos

pentecostais - prende-se ao nível psico-social, à dramaticidade da

arrependam dos erros cometidos e se convertam"!’8'). A recompensa

espiritual desta conversão estará marcada pelo “batismo no Espírito

Santo"!’82) e pelos dons espirituais com que o mesmo Espírito marca os

seus mais fiéis crentes; são os carismas (a sabedoria, o discernimento

experiência da salvação, sendo frequente, durante as pregações, o

enfático e emocional apelo à necessidade que os pecadores se

no Espírito” e começou a falar em línguas. Este grupo de Topeka (Kansas, USA) deu início ao 
que começou a ser conhecido como pentecostalismo clássico, constituídos em 
congregações próprias e tendo que encontrar seu caminho fora da Igreja onde tinha 
nascido. O neo-pentecostalismo representa o ressurgimento da mesma experiência 
pentecostal nas confissões cristãs mais tradicionais: a episcopal (Califórnia, 1958); a Luterana 
(USA, 1962) e a presbiteriana, e também a católica (em 1967), a partir do fomento dos grupos 
de oração onde se aspirava a receber o “batismo no Espírito" e outros sinais consequentes, 
(cf. René Laurentin, Pentecostalismo entre os católicos. Petrópolis: Vozes, 1977). Tanto a 
pentecostalismo clássico (alguns autores se referem a um pentecostalismo neo-clássico entre 
1950-1970) quanto o neo-pentecostalismo se propagaram pelo Europa e América Latina.

No Brasil a chegada do pentecostalismo se dá a partir das grandes denominações: 
Congregação Cristã do Brasil (São Paulo, 1910) e a Assembléia de Deus (Pará, 1911), 
caracterizadas “pela anticatolicismo, pela ênfase no dom de língua, (e) por radical 
sectarismo e ascetismo de rejeição do mundo": cf. MARIANO, Ricardo. "A religião dos 
carentes” in Jornal da Tarde, 21/10/95 (caderno de sábado). Num segundo momento chega 
ao Brasil a Igreja do Evangelho Quadrangular (São Paulo, 1951) e no seu rasto surgem Brasil 
para Cristo (São Paulo, 1955), Deus é Amor (São Paulo, 1962) e outros; este grupo 
“caracterizou-se pela ênfase teológica da cura divina" (cf. idem). Finalmente o terceiro 
momento, o do neopentecostalismo, propriamente dito, assiste ao aparecimento de Igrejas 
(e seitas) em grande expansão: Universal do Reino de Deus (Rio de Janeiro, 1977), 
Internacional da Graça de Deus (1980), Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (Goiás, 
1976) e Renascer em Cristo (São Paulo, 1986). Menos fechado e mais flexível quanto à moral e 
aos costumes, o neopentecostalismo, integrado também por um cada vez maior número de 
igrejas independentes, constitui a vertente pentecosfal mais influente e que mais cresce 
atualmente (cf. MARIANO, Ricardo. Neo-pentecostalismo: os pentecostais esfão mudando. 
Dissertação de Mestrado. São Paulo: USP, mim., 1995; CARTAXO ROLIM, Francisco. Religião e 
classes sociais; p. 14 e ss. e do mesmo CARTAXO ROLIM, "Génese do Pentecostalismo no 
Brasil”, in REB, v.41, fase. 161, mar. de 1981, p.l 19-140.
I181) Cf. MUNIZ DE SOUZA, Beatriz, op. cif., p.53 e 164-165.
nwj Parte-se do suposto de que o “batismo no Espirito" é uma das promessas de Deus: cf. 
LUCAS 24:29; é o que aconteceu em Jerusalém no dia de Pentecostes (Atos dos Apóstolos 
capítulo dois).
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profecia, o dom de línguas e de interpretação).

no seu fundamentalismo bíblico, de que

habitualmente se serve, o pentecostalismo, aponta para um poder

exterior ao homem, o poder divino, como fonte exclusiva não só de

salvação da alma, mas também de libertação dos males do corpo e

conservadora do pentecostalismo"!’83), na busca da libertação, os

males são percebidos no imediato da experiência, isto é, no aspecto

periférico e exterior, sem consideração das suas raízes sociais!'84) . É

esta a sua visão de mundo, presa ao que ocorre aqui e agora ("hic et

nunc"). Longe das raízes sociais dos males deste mundo, a sua visão

religiosa (mágico-religiosa) torna-se concepção de uma ordem

natural (as coisas acham-se naturalmente estabelecidas), diante da

qual somente o poder de Deus, criador do mundo, pode interferir.

igrejas afasta-se da participação consciente nas transformações

estruturais da sociedade"!'85), mesmo porque, rejeitando o mundo, e

fiel para o interior da comunidade de culto, identificando o resto

(183)

(184)
(185)

Cf. CARTAXO ROHM, Francisco. "A fase conservadora do pentecostalismo". Petrópo- 
lis: Revista de Cultura Vozes, n.6, ano 83. nov./dez. de 1989, p.645-658.

Cf. idem, p.653.
Cf. CARTAXO ROHM, Francisco. "Pluralismo religioso no Brasil"; in Estudos da CNBB - 62, 

1991, p.46.

“Isso nos faz entender como a grande maioria dos adeptos destas

sem pretender transformá-lo, o pentecostalismo prega a retirada do

Na sua visão de mundo, o pentecostalismo organiza a

religiosos a seguir; e

relação entre os interesses (materiais e morais) e os caminhos

dos espíritos, o poder de cura, o poder de operar milagres, a

das desventuras da vida. É precisamente aí que se situa "a face
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cheio de gestos espontâneos, de embriaguez de gritos e gemidos

onde explodem frequentes aclamações, que os grupos pentecostais

são tomados pela emotividade, tornando-se isto um obstáculo à

meditação, à quietude de atitudes místicas e, pior ainda, à reflexão

crítica da vida(187h Apesar de estarmos diante da emotividade

assembléias de culto, as soluções para as necessidades morais e

materiais não

individuais. "Desta forma, o que é socialmente produzido fica na

dependência de soluções a serem alcançados por cada um através

conservadora (onde a ordem social se confunde com a ordem

Neste complexo contexto, se enquadra a Renovação

natural), alimentada por um pietismo individualista.f'89)

como território do demôniol'86) . É precisamente neste culto ritualista

mesmo diante de uma religião que se socializa nas

do poder de Deus"i’88). Trata-se de uma visão essencialmente

coletiva, e

(’<*) Cf. PRANDI, Reginaldo. op. cif., p.86. Embora Ricardo Mariano se refira ao fato novo 
e à tendência de os neopentecostalistas, nem todos, no "uso de roupas na moda e os 
divertimentos em geral", isto não implica assumir uma postura de integração no contexto 
social... tem mais a cara de uma abertura com conotações proselitistas. Cf. também Beatriz 
Muniz de Souza, op. cit., p.163 e ss. ... Mas não há dúvidas de que o modernos neo- 
pentecostais estão aderindo à "Teologia da Prosperidade" ...
(,87> Neste culto ritualístico eles encontram sua identidade e a afirmação de si mesmos. A 
expropriação dos espaços e do simbólico, que marginaliza segmentos importantes da 
sociedade em relação à proximidade e à manipulação do sagrado, se dá através do 
intermediário religioso que proclama sua exclusividade, tanto na manipulação do simbólico, 
como na emissão do discurso, (cf. BOURDIEU, op. cit., p.34 e ss.). Ao mesmo tempo que o 
informal e o espontâneo rompeu com o formalismo legalista dos cultos não pentecostais. 
evangélicos ou católicos, neles alimenta-se a criatividade, e, de quebra, fazem deles 
verdadeiros prontos-socorros espirituais para atender demandas de problemas do cotidiano 
de populações carentes (ou não) e de indivíduos em crise. Para isto o pacto (implícito) com 
Deus para uma solução para já, para hoje (e até para ontem)...
W) Cf. CARTAXO ROHM, Francisco. "A fase conservadora do pentecostalismo"; in op. cit., 

p.653.
í'8’) Colocado como a "primeira raiz da atual fragmentação religiosa"; cf. HORTAL, Jesus. 
"A novas tendências religiosas: um reflexão sobre as suas causas e consequências"; in Estudos 
da CNBB - 71, p.211.

trazem marcas do coletivo, mas características
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Carismática Católica, com as suas particularidades de movimento

católico. Apesar da opinião de J. B. Libânio de que os "novos

tentativa de construir a identidade

II Vaticano (esta por seu lado bastante indefinida), parece mais

provável que eles tenham nascido "contra a confusão e insegurança

na área religiosa católica do pós-concílio e ... contra a insegurança

da sociedade tecnológica moderna”!191). E no que se refere à RCC,

os seus fundadores já estavam em

litúrgicos, apostólicos Paz (que)ecuménicos, pela ose

para melhor ligá-los a esse complexo

"foram também os protestantes neo-pentecostais quecontexto,

fizeram a ponte entre os clássicos pentecostais e os católicos".!193)

A RCC, nascei no início de 1967 na Universidade Duquesne

(retiro espiritual), quando um grupo de professores e estudantes.

insatisfeitos com o seu estilo de vida, suas preocupações acadêmicas

renovação espiritual. Sob o impacto do livro A Cruz e o Punhal do

pastor protestante David Wilkerson, esse grupo sentiu subitamente

(190)
(191)

(192)
(193) 

p.353.

Cf. A Volta à Grande Disciplina, p. 131 e ss.
Cf. CALIMAN, Cleto. "O movimento de renovação carismática". Rev. Atualização, 

Belo Horizonte, v.VII, ano de 1977, p.103.
Cf. LAURENTIN, René. Pentecostalismo entre os católicos. Petrópolis: Vozes, 1977. p.15.
Cf. Rev. Pergunte e Responderemos. Rio de Janeiro: Ano XV, n.l 76, agosto de 1974,

em Pittsburgh (USA), por ocasião de uma reunião de fim de semana

movimentos" "Renovação Carismática")

e com suas experiências religiosas, buscavam uma nova forma de

decepcionaram"!’92) ... e

(com destaque para a

"engajamentos nos Movimentos

"uma admirável transformação espiritual. Falam de uma nova

significaram muito para a



246

glorificar a Deus, de um novo atrativo pela Escritura, de uma força

interior para dar testemunho de Cristo ressuscitado ... Falam de um

'batismo no Espírito Santo e de carismas recebidos semelhantes

Renovação Carismática Católica, apresentado por

aquele que já no Concílio Vaticano II pronunciava um discurso sobre

“A dimensão carismática da Igreja?’95) Comunicada a experiência a

grupos de outras universidades americanas, o movimento se expandiu

de uma forma “célere, em progressão exponencial", a RCC "tomou

proporções de uma avalanche"?’96)

A sua expansão pelos países do Norte (América e Europa) se

deu de forma que impressionou pela rapidez e pelo número dos seus

adeptos; no início dos anos 70 já se contavam algumas dezenas de

estratégia de aderência à estrutura e à hierarquia eclesiástica, sua

organização central é basicamente controlada pelos leigos do

movimento e isto, mesmo tendo sua direção máxima em Roma onde

Conselho Internacional que mantém um escritório

(194)

Cf. LAURENTIN, René. op. cif., p.18-19, cf. também CHAGAS, Cipriano, op. cit, p.17 e ss.
Tanto René Laurentin, quanto Cipriano Chagas, e outros, nos apresentam estatísticas 

de crescimento realmente impressionantes; e isto aconteceu inicialmente em países de forte 
cultura e de consistente tradição religiosa (católica e/ou protestante). Cf. BARRUFFO, 
Antonio. “II rinnovamento carismático nella Chiesa Cattolica". La civiltá cattolica, anno 122. 
Roma, 1974, p.22-36.

Cf. SUENENS, Léo. O Espírito Santo Nossa Esperança. São Paulo: Ed. Paulinas, 1975. 
p. 108.

('”) Discurso este que o cardeal belga Léo Suennes, pronunciou em 22 de outubro de 
1963, in RAHN, Haroldo J. e LAMEGO, Maria J. R. Sereis batizados no Espírito. São Paulo: Ed. 
Loyola, 1991, p. 11-13.
(1»4) ' ' --------------------------- ‘

(197)

do que é a

àqueles de que se fala na Igreja primitiva"'i194). Eis ai um fiel retrato

consciência do amor de Deus, de um desejo incomum de orar e

milharesi’97). Mesmo tendo adotado, desde o início, uma forte

funciona um
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internacional coordenando as atividades da RCC no mundo todo.

A

afirmações como esta: “A Renovação no Espírito não é somente uma

moda. Seus frutos se percebem de imediato: trata-se de uma forte

ação espiritual que transforma vidas. Não é somente *re-um

avivamento', verdadeira 'renovação'.mas uma um

rejuvenescimento, um frescor, uma atualização de possibilidades

novas que surgem da Igreja sempre antiga e sempre nova"*1’»). a

experiência de fé da RCC que gera este "encantamento", é descrita

como uma busca de Deus, um encontro e uma entrega da vida a

resultado de “uma vida nova no Espírito".(’") Neste contexto de

euforia e louvor é que se realizam os primeiros grandes encontros e

Congressos Internacionais da RCCJ200)

Na América Latina a Renovação Carismática se expandiu e

se firmou solidamente em países como México, Colômbia, Brasil e

países do Caribe e América Central, principalmente. Em Bogotá,

internacional de Roma, com a função de coordenar os periódicos

latino-americana. LocalizaçãoRCClíderes daencontros de

(1»8)

(1W)

(200)

Cf. IVES J. Congar apud Alday, Salvador Carrilho. A Renovação no Espírito Santo. Rio 
de Janeiro: Ed. Louva-a-Deus. p.23.

Cf. OLIVEIRA, Pedro Ribeiro de. Renovação Carismática Católica. Petrópolis: Vozes, 
1978, p.20-21.

Desde 1968 já ocorrem congressos internacionais da RCC que culminaram com a 
Conferência Internacional da Renovação em Roma (maio de 1975) com o cardeal Suenens à 
frente e no qual Paulo VI oferece seu apoio consagrador. No Brasil o I Congresso Nacional da 
RCC se realiza em meados de 1973 em Campinas o que passa a acontecer regularmente 
todos os anos.

Deus e a descoberta de uma presença ativa de Deus com o

euforia em torno do movimento se manifesta em

Colômbia, está instalada uma divisão continental do escritório
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estratégica esta de Bogotá, onde o Secretariado do CELAM oferece

todo o apoio possível ao movimento e diante do qual se maravilham

muitos bispos da região: "Que se levanten las manos si el hombre

sedução pela RCC pode escurecer o discernimento pois o mesmo

continua dizendo:

impuesto (otros) países ... ha hecho que el pueblo no se desarrolle tal

cientista social Raul Vidales ao considerar o fenômeno pentecostal

católico, ao qual acusa de características isolacionistas e alienantes

diante da realidade específica da América Latina.(202)

Carismática CatólicaRenovaçãoBrasil,No sea

estabeleceu em torno do padre jesuíta Haroldo Rahm que teria

vinda ao Brasil (maio de 1969) do também padre jesuíta, americano.

Eduardo Dougherty (já "batizado no Espírito Santo"). Embora Cipriano

1969 começou um pequeno grupo deChagas afirme que

(é nesta cidade onde realmente o

Cf. CELAM - Secretariado Geral.

cual es. De manera que esta renovación (é) que valoriza las actitudes
V •

del pueblo"!201). Não parece ser esta a compreensão do teólogo e

"em

"... yo creo que la supercultura que nos han

recebido informações sobre as experiências carismáticas com a

presidente da Conferência Episcopal da Venezuela; mas esta

oração em Campinas"!203)

I20') Cf. CELAM - Secretariado Geral. ALDUNATE, Carlos. "Fenomenologia Pastoral". 
Bogotá, s/d. p.238. Em setembro de 1987, em La Ceja, Colômbia, realiza-se um importante 
Encontro Episcopal Latino-Americano com a presença de cento e nove bispos, "para estudar 
... os fundamentos teológicos, os frutos e possíveis problemas da RCC, e dar orientações 
pastorais ... "Cf. Documento... São Paulo: Ed. Loyola, 1988.
(202) ct. "Carismas e Ação Política". Concilium. 129 -1977/9, p.l 106-111.
(203) Qf op. Cjf., p.46.

quiere levantar las manos a Diós ...I" escreve Dom Críspulo Benítez,
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movimento começou), Luiz Roberto Benedetti, que desenvolveu suo

Campinas, o movimento se estabeleceu em tomo do Padre Haroldo

Rohm ... em 1971/1972. Os próprios carismáticos não conseguem

precisar datas, nem mesmo seu introdutor. Ele vincula o movimento

carismático ao TLC (Treinamento de Liderança Cristã), que por sua

vez, está ligado ao Cursillo de Cristandade"!204). Foi em Campinas

onde se realizou o I Congresso Nacional da RCC, em meados de 1973

ao qual

Comissão Nacional constituída de 15 membros e sediada em Brasília

coordena as equipes regionais e publica um jornal oficial "Jesus é o

orientação.!205)

A Renovação Carismática Católica centra-se nos Grupos de

oração e nos seminários de vida no Espírito; há também reuniões

massivas denominadas de Cenáculo!206); os grupos de oração são a

base da vida carismática, sobre eles e seu esquema fundamental nos

preocuparemos no próximo capítulo; eles representam o encontro e a

manifestação dos seus componentes para e na “vida do Espírito". É

em torno desses grupos de oração que se desenvolve sua atividade

(20à)

"Boletim Nacional"

tese no campo religioso católico de Campinas escreve que "em

se seguirão frequentes encontros pelo Brasil afora. A

e um

,204) Cf. op. cit., p.241. Também os iniciadores da RCC nos Estados Unidos eram 
integrantes dos Cursilhos de Cristandade (Cf. René Laurentin, op. cit.. p.15), movimento de 
caráter profundamente espiritualista; cf. DANA, Otto. Os deuses dançantes. Petrópolis: 
Vozes, 1975.
i205) O esquema apresentado por estas publicações é o mesmo dos grupos de oração e 
encontros, isto é doutrinação, muito louvor, testemunhos, profecia ... e muita auto-promoção. 
A "rede vida" de televisão é mantida pela RCC.

Em 28 de junho de 1987 reuniram-se 150.000 pessoas do Estado de São Paulo no 
estádio do Morumbi.

de informação eSenhor", bimensal,
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fundamental?207)

constituem os dois temas básicos da RCC; a "vida nova" se inaugura

pelo “batismo no Espírito Santo"!208) e é ele que provoca "o despertar

dos carismas"!209) pelos quais se louva a Deus e a seu filho Jesus Cristo

que é o que importa. Há uma vinculação estreita entre a noção de

libertação interior (a única libertação que tem espaço na RCC) e a

proclamação do senhorio de Jesus, Jesús liberta porque é o Senhor

de tudo, do mundo, da vida, das pessoas ... Na prática a RCC se

restringe a essa renovação interior e a uma certa ação interpessoal;

mas a maior inovação em termos de catolicismo romano situa-se, sem

dúvida, na exploração do potencial de oração, na liberdade dos

gestos e na capacidade de improvisação, e é neste contexto que se

cria o clima do encantamento da vida religiosa, da busca mágica

para a solução dos problemas da vida, e até do milagre, para

superar situações sem mais controle humano?210)

insistência da grande maioria dos teóricos eApesar da

apologistas da RCC

do ponto de vista social),libertador, inclusive

(207)

em ver nela um movimento renovador (e até

O "senhorio de Jesus Cristo" aliado ao tema da "vida nova"

"se trata de um

Cf. PEDRINI, Alírio José. Grupos de Oração - como fazer a graça acontecer. São Pau
lo: Ed. Loyola, 1992.

,20a< A melhor descrição deste “fenômeno" a encontramos in RAHM, Haroldo J. e JAMEGO, 
Maria J. R. op. cit., p.85-108. Quanto ao "senhorio de Jesus Cristo" cf. JUANES, Benigno. Que 
é a renovação carismática católica ?. São Paulo: Ed. Loyola, 1994, p.20-25.
(2°») Muito interessante a este respeito o livro do S. Falvo. O despertar dos carismas. São 
Paulo: Ed. Paulinas, 1976, com um consistente estudo, dos mais importantes deles.
(2i°) é difícil assistir a um grupo de oração ou estruturar uma conversa mais séria com 
algum carismático católico sem que se faça referência a algum fato miraculoso do qual a 
pessoa tenha sido objeto ou testemunha ...
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movimento muito menos renovador do que pretende ser"J2”)

fundamenialmente das concepções usuais entre os católicos. Só fica

patente o caráter interior do reavivamento e renovação espiritual,

este assume uma força profunda e exclusiva sendo capaz de deixar

de lado todos os outros aspectos da espiritualidade, inclusive aqueles

que seriam consequentes a uma renovação interior do indivíduo,

como seja o sentimento de solidariedade social, principalmente.

Quando a solidariedade está presente ela se reduz ao campo da

comunhão espiritual; para um carismático "ser cristão é viver em

relacionamento interno com a Santíssima Trindade ... (participando

sempre de) uma comunidade de oração"<2,2), presente no grupo de

oração, e na família, e colocando restrições a todos aqueles que não

participarem dos carismas oferecidos aos

religiosas externam. esseao

reavivamento interior cujo processo tem como início o já referido

"batismo no Espírito". Na defesa dos

intervenção divina e identifica erros históricos numa Igreja que passou

(211)

"seus milagres" acredita na

nos que as concepções da vida espiritual da RCC não se distinguem

"eleitos"i2’3>. As práticas

primeiro deles se refere à vida espiritual em si, neste sentido, parece-

Analisaríamos esta afirmação sob três pontos de vista; o

Cf. RIBEIRO DE OLIVEIRA, Pedro A. op.cit., p.72.
René Laurentin se atreve a escrever: "A renovação carismática é antes de tudo o 

fruto de uma inovação audaciosa; “cf. "A renovação carismática: renovação profética ou 
neoconservadorismo ? in Concilium -161. 1981/1, p.39.
(212) Cf. SWET, Walter. Comunidades carismáticas. São Paulo: Ed. Loyola, 1987. p.55.
I2’3) Chamou-me muito a atenção numa das minhas presenças a grupos carismáticos 
(Ribeirão Preto) a ênfase dada por uma das animadoras à dimensão carismática dos 
presentes (?) ... "não somos um grupo qualquer que está orando, somos um grupo 
carismático ..."

mesmo tempo que alimentam
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ser

obandonadoí214). Ao intensificar a prática de uma espiritualidade

mais individual do que comunitária, profundamente subjetiva e

intimista, a RCC não está renovando, mas sim intensificando. uma

prática religiosa nunca ausente no histórico católico!215). Assim,

um

experiência da vida nova no Espírito e a manifestação dos seus dons

e carismas ... nada de novo a não ser o fato de se situar fora do

histórico e social de nossa realidade presente.

O segundo ponto de vista coloca em análise a questão do

tipo de presença que a RCC está conseguindo construir numa

sociedade que, se é verdade que pode "estar em falta com Deus"

não é menos verdade que ela

menos com os mais desprotegidos. Embora a ênfase no interior do

reavivamento religioso não exclua, teoricamente, um impulso no

sentido da ação social, "podemos verificar que a atuação no mundo

social e político é bastante reduzida no conjunto dos participantes da

RC (RCC) no Brasil"!216). Se de um lado o processo de libertação

(214) Cf. Pierucci - Prandi. op. cif., p.67.
A RCC estaria, com isto (com a defesa dos "seus milagres"), "transformando o 

carisma em prática cotidiana", para cair no processo da "banalização" do carisma (Cf. 
BOURDIEU, P. op. cif., p.95-96), enquanto, do outro lado, eles são desprezados. Mas há aqui 
todo um complexo mundo de relações que poderiam estar refletindo as categorias de Igreja 
e seita do pensamento weberiano.
(2,s) Quando se dá ênfase ao marianismo, à reza do terço; quando se reproduz o culto à 
Eucaristia (adoração ao Santíssimo) em grande escala como aspectos diferenciadores do 
pentencostalismo e neo-pentecostalismo protestante, a RCC também não está renovando ... 
<216) Cf. OLIVEIRA, Pedro Ribeiro de. op. cif., p.37. Trata-se do resultado de uma pesquisa 
feita pelo autor; isto foi também confirmado por nós aqui em Ribeirão Preto; o que será 
comentado no próximo capítulo.

"está em falta com os homens", ao

podemos caracterizar a proposta religiosa (espiritual) da RCC como

"aggiornamento" aa descrer deles em função de uma

reavivamente interior por meio da oração de louvor, a
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interior inclui libertação de males físicos, de males psíquicos, de

sentimentos de culpa, de complexo de inferioridade, de angústias, de

obstáculo à santificação(217>, este processo, de outro lado, não tem

levada em conta. Cipriano Chagas reclama de que "o problema da

dificuldade de análise. Na maior parte do tempo o problema não é

meramente como uma renovação de um relacionamento pessoal

individual com Deus ... é uma renovação da comunidade cristã...”.

continua dizendo Chagas, ... a Renovação no Espírito traz uma luz e

uma orientação libertadora"!218). Na dificuldade, porém, de sustentar

esta dimensão da RCC ele próprio se refere à consciência que se tem

engajamento individual em movimentos organizados de reforma

social preocupa líderes do movimento".!220)

Esta postura de alienação e descaso!221) em relação a tudo

aquilo que não seja a renovação interior e o constante louvor ao

(217)
(218)

(219)

outro lado, a RCC não apresenta outra dimensão suficiente para ser

"No meio desses dramas e combates (morais, sociais e políticos),

ódio, enfim, de tudo quanto, no interior da pessoa, possa ser

relação com o mundo no seio da RCC apresenta uma certa

"de um perigo de pietismo"!219) e ao fato de que “a falta de

Cf. HIGUET, Etienne. op. cit„ p.37.
Cf. op. cif., p.69-79.
Cf. idem, p.69. É muito difícil encontrar autores envolvidos na RCC que não façam 

referências longas e consistentes quanto aos riscos de desvios doutrinários e, até, 
comportamentais por parte dos integrantes do movimento. O já relacionado texto 
Orientações Teológicas e Pastorais..., dentre todos o mais consistente, dedica o capítulo V a 
analisar esta questão, muito presente também nos documentos da hierarquia no Brasil. 
(220, Qfe idem, p.70.
í221> A questão da alienação já foi amplamente trabalhada; a título de exemplo cf. 
BERGER, Peter L. O dossel sagrado. São Paulo: Ed. Paulinas, 1985, p.93-113.

levantado”; e reforça que “seria ... um engano caracterizar a RCC
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Senhor, pode encontrar razões explicativas se considerarmos que a

composição social da RCC (ao menos até fins dos anos 80(222)) era de

uma classe média e abastada, população cujas necessidades

materiais básicas estão, via de regra, garantidas por sua posição

social. No horizonte desta população não existem as nuvens pesadas

tão presentes no cotidiano de outras populações e na sua proposta

religiosa a RCC visa a construção de um Reino de Deus que em nada

tem a ver com o Reino proposto pelas CEB's. Esta característica de

isolamento e de alienação da RCC!223), chega a ultrapassar o

puramente social para caminhar até o social-religioso, quando se

colocam posturas de crítica ferrenha a outras religiões denominando-

teóricos e doutrinadores na orientação aos líderes do movimento!224),

demostrando um anti-ecumenismo fora do tempo histórico e uma

estratégia proselista um tanto às avessas; diálogo ? pluralismo ? I ...

O avanço (ou a renovação) teológico e doutrinário da RCC,

t222> Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto. "Pentecostalismo, CEB's e Renovação Carismática". 
CERIS, mim., 1996, p.19, cf. também MARIZ, Cecília Loreto; in idem, p.4, 18, 23 e 26. Se num 
primeiro momento a RCC se debruçou, de fato, nos setores médios da sociedade brasileira, 
num segundo momento (anos 90), começa a ocupar espaços mais populares: constatação 
que também nós fizemos em nossa pesquisa em Ribeirão Preto. Mas é muito importante 
anotar as palavras de Pedro Ribeiro: "... considero-a uma agremiação religiosa de camada 
abastada ... ainda que ... a RC tivesse mais membros nas camadas pobres, ela continuaria 
sendo ... própria aos abastados, na medida em que sua proposta ... é de satisfação das 
necessidades religiosas próprias a estes (abastados)". Cf. op. cif., p.83.
|223< Estes aspectos são magistralmente trabalhados por Raul VIDADES no op. cif.
I224) Cf. WALSH, Vincent M. Conduzi o meu povo. São Paulo: Ed. Loyola, 1987. p.48-72. cf.
também Reginaldo PRANDI: "Cidade em transe"... p.68. Há outras posturas, especialmente se 
saídas da mente de algum teólogo pastoralista como é o caso de Doménico GRASSO. 
"Renovação Carismática e Ecumenismo"; in Cultura e Fé, ano II, n.6, jul.-set. de 1979, p.17-32, 
que é um comentário ao pensamento do cardeal SUENENS in Oecumenisme et renouveau 
charismatique. Paris: Le Centurion, 1978. De qualquer forma, num momento em que é 
tranquila entre os teólogos a questão da universalidade da salvação, ainda há quem assine 
"extra eclesiam nulla salus".

as como “falsas religiões e falsas doutrinas", e isto por parte de seus
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como terceiro e último ponto de vista (numa espécie de avaliação

do movimento, supostamente renovador), nos leva naturalmente a

até hoje, da RCC foi o realizado sob a coordenação do cardeal

belga Léo Suenens e elaborado por uma consistente equipe de

teólogos e dirigentes leigos em 1974(225>; sua leitura revela que a

fundamental preocupação dos seus autores é a afirmação do

caráter católico de um movimento que se entende a si mesmo como

renovador da própria Igreja. Para isto a nova experiência da fé, e é

doutrina"!226). É em torno das decorrências desta ação do Espírito

Santo que as experiência da fé se desenvolvem junto aos membros

da RCC. Se a uma análise, mesmo que superficial, do movimento e

encontro de fé ou a experiência religiosa inclui as emoções"!227), será

fácil concluirmos com eles que

‘Creiorazão.daequilibradatranquilidade paracomo a

compreender’ ... A fé sem a contribuição da razão crítica fica

entregue às oscilações fugazes da emoção"!228). Longe de nós uma

(225)

(226)
(227)

"crer é sentir". No entanto

Orientações Teológicas e Pastorais da RCC. São Paulo: Ed. Loyola, 1988.
Cf. idem, p.27.
Cf. idem, p.31. Estas palavras se seguem a uma crítica anterior no sentido de a fé não 

dever ser entendida num sentido muito intelectualista.
I22®) Cf. LIBÂNIO, J. B. A volta à Grande Disciplina ... p.152.

"O

"nada

"à luz da experiência (com referência às comunidades do Novo

Testamento e à ação do Espírito Santo) que se desenvolveu a

de suas posturas, acrescentarmos estas palavras do texto:

examinar a questão da "fé e experiência". O texto mais expressivo.

crítica à fundamentação teológica da RCC em relação à qual "não



256

há nada que teologicamente se deva suspeitar ..."i229>, trata-se de

aspecto anterior (libertação interior sem outras libertações ...),

sua doutrina fundamental, o Espírito Santo e seus dons carismáticos.

não conseguiram criar uma relação vivencial com a presença social

representar um retrocesso teológico (teoricamente), significa sim um

desvio reducionista que faz dos seus grupos verdadeiros fantasmas da

fé (fé sem vida, oração sem ação, o deus de cada um ...).

Diz Leonardo Boff(23°) que

teológica deve

carismáticos) que interpretam sua própria experiência", na verdade o

nosso caminho é inverso, é o caminho de volta; julgamos (?) a

doutrina pela interpretação da experiência carismática. É aí onde

...I23’).desvios, deturpaçõesencontramos os

Teologicamente, diríamos, o Reino de Deus não está apenas no

profundamente ligado à tarefa messiânica de Jesus de instaurar o

Reino neste mundo que se concretiza através de todas as libertações.

(229)

(230)

(231)

Cf. LIBÂNIO, J. B. "Renovação Carismática Católica", apud Pedro Ribeiro de Oliveira; 
op. cif., p.20).

Apesar de que o próprio LIBÂNIO o deixe entender como uma certa "fraqueza 
teológica" ... Cf. A Volta à Grande Disciplina, p.151-153.

Cf. "Apreciação teológica da RCC analisada sociologicamente "apud idem. p.159.
O próprio BOFF, no texto acima, p. 1590-198, acaba fazendo a apreciação critica da 

RCC muito mais pelas experiências manifestadas, do que pela fé professada; ele chega ao 
ponto de concluir que pelo “nosso diagnóstico teológico-pastoral: cremos que a RCC não 
cresceu suficientemente para poder gozar de uma oficialização por parte dos responsáveis 
na condução da comunidade de fé no mundo de hoje", p.197.

também no campo teológico em que a RCC experimenta sua fé, a

"para ser correta, a análise

fazer entender que, à semelhança do reducionismo constatado no

e política do cristão. A doutrina carismática se não chega a

distanciar-se ... do discurso dos atores (dos

coração e, evangelicamente, está claro que o Espírito Santo está

e reducionismos
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RCC - uma "opção providencial"4.

O carisma se organiza, frisará L. R. Benedetti em seu trabalho,

amplamente citado; e aí o movimento carismático católico pode ser visto

chegando na esteira da "restauração conservadora" da Igreja dos últimos

20 anos, cuja força e amplitude consegue desmobilizar a "Igreja popular".

A este aspecto se acrescenta um outro, aparentemente não tão claro.

com feições mais hipotéticas do que fatuais e sobre o qual nos deteremos

nalgumas poucas páginas.

Ao intitularmos este item com a expressão "opção providencial".

estamos, no fundo, tentando investigar o que a RCC representa na

estratégia pastoral na Igreja católica no Brasil.

Diversos autores!232* entendem, com evidente lógica, que o

aspecto "providencial" da presença da RCC na Igreja deve ser analisado

e somente poderá ser entendido a partir do contexto histórico em que ela

(RCC) se desenvolve. Neste contexto histórico nós devemos enxergar

algumas dimensões ou campos dentro dos quais a RCC (e eventualmente

também outros dos novos movimentos) se enquadrou melhor.

No campo ou do ponto de vista teológico-doutrinário, a RCC se

fundamentação teológica que faz referências ao cristianismo primitivo e

aos documentos do Concílio Vaticano II. Enquanto para uns este Concílio

(232) Cf. VIDADES, Raul. “Carismas e Ação Política". Concilium, 129-1977/9, p.74. OLIVEIRA. 
Pedro Ribeiro de. Renovação Carismática Católica .... p.85. PIERUCCI - PRANDI, 
op. cit., p.59 ss. COMBLIM, José. “Os 'Movimentos' e a Pastoral Latino-America
na"..., p.236.

apresenta dentro de um clima de otimismo religioso e com uma
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representou o ponto de partida para uma doutrina que levasse a Igreja a

outros ele significou o ponto de chegada (é mais estacionamento do que

plataforma de lançamento) para a construção de uma identidade

“Vaticano H"(233) onde o princípio fundamental se debruçava num processo

sem

contestação. O Vaticano II foi, de fato, muito mais propício à construção

de uma identidade mais conservadora!234), e assim, “ancorada na ‘ofensiva

neoconservadora' a RCC se espalhou na Igreja ...", nos diz Delia Cavai235),

reforçando uma religiosidade em que o processo hermenêutico e dialético

do conhecimento teológico e doutrinário é ignorado. Diante de um

pensamento que vinha se processando em tomo da tão temida Teologia

da Libertação; nada melhor (236) t

Do ponto de vista sociológico, todo o mal-estar e incómodos

contestatórios haviam provocado setoresnosque os grupos

conservadores (os mais) da Igreja católica teriam que ser superados e

seus atores substituídos. A instituição - Igreja sempre se sentiu mais à

(233)

(234)

(235)

(23ó)

Cf. LIBÂNIO, J. B. A Volta à Grande Disciplina ... p. 131 e ss.
Já fizemos referência, no capítulo anterior, ao trabalho de Oscar BEOZZO “Indícios de 

uma reação conservadora"; in Comunicações do ISER, 0:39, 1990, p.5-16, onde o autor nos 
fala da manipulação do Vaticano II por parte de uma atuante e poderosa minona. O mesmo 
pensamento (muito mais duro) se espelha nesta citação, já em 1978,: "O Vaticano II, apesar 
de sua redefinição teológica da Igreja como sacramento e comunidade, não conseguiu 
transformar a estrutura férrea de acumulação absoluta de poder na cabeça, que continua 
regendo esta enorme sociedade católica, com o incrível anacronismo de um modelo 
medieval de poder absoluto, não participado e limitado realmente pela base "Cf. URBINA. 
Fernando. "O Espírito e a História": Concilium, 139-1978/9, p.l 196.

Cf.... E o Verbo se faz imagem ... p.85.
Cf. COMBLIN, José. op. cit., p.254.
Mesmo que a teologia carismática, na sua linguagem da fé, não tenha conseguido 

um diálogo suficiente com a cultura e o pensamento da modernidade e pós-modernidade, 
ao menos está conseguindo estancar o impacto de influências da Teologia da Libertação. 
Algumas idéias em torno de primeiro pensamento cf. URBINA, Fernando, op. cit., p.1189- 
1196.

posturas mais comprometidas com as exigências da modernidade, para

autoridade eclesiástica era colocada no centro eonde a
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a ausência de contestação; isto não

chega a significar a negação dos temas que criaram aqueles

incómodos como a "crise do sistema, análise estrutural da realidade

sócio-política, problema da extrema miséria, religiosidade popular.

justiça, solidariedade, fraternidade etc"(237>, mas sim que alguns deles

foram esquecidosou

colocados.

representa uma agradável (para alguns tolerável) substituição de

atores da religiosidade dos leigos, a RCC vem também na esteira da

mundialização, com referências fora do país e, no nosso contexto,

fora também da situação da maioria da população. Trata-se de um

movimento desenraizadoí238) que, no fundo, perde toda a dimensão

assimdo Evangelho;dodesafio social mas, mesmo,

"fundamentalista(s) na sua teologia, conservador(es) na sua moral e

excelentequanto àsconformita(s) recurso

substitutivo dos elementos complicadores agregados às comunidades

de base.

Quanto ao campo histórico-religioso,

colonização ibérica estão presentes na Igreja duas vertentes de

ação: uma, voltada para o campo espiritual; outra, voltada para a

(237)

"desde o início da

vontade com a calmaria e

Cf. RICHARD, Pablo. “O neoconservadorismo progressista latino-americano"; in Con- 
cilium, 161-1981/L p.81.

(238) cf. VIDADES, Raul. op. cit., onde o autor trabalha de forma ampla e com muita 
propriedade este importante aspecto do pentecostalismo católico.
I239) Cf. COMBLIN, José. “Os ‘Movimentos’ e a Pastoral Latino-Americano"; in REB ... p.245.

instituições"!23’) i é

evangelização, libertação, direitos humanos e direitos do povo.

Ao mesmo tempo em que o movimento da RCC

ou, outros, estão sendo indevidamente
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supressão das injustiças criadas pelo processo de colonização"!240).

Essas duas vertentes tem acompanhado toda a evolução histórica da

Igreja católica no Brasil, sob formas e intensidade diferentes. O

contraste entre essas duas vertentes se abre melhor à compreensão

inicialmente pelo setor militante da Igreja nas últimas décadas.

leva a considerar o Reino de Deus como algo a ser já construído na

História ..,"i241). Para a RCC a noção de libertação, como já vimos,

tem outra referência: a libertação é interior. Neste sentido, a RCC

opção providencial" tem que ser vista no contraste das duas

vertentes históricas em que a Igreja católica no Brasil, sempre se

situou?242)

Mas é do ponto de vista pastoral que a RCC melhor

Igrejapara umaaparece como

expressões religiosas, algumas delas totalmente novas no mercado

fim de ver-se melhor; mesmo que ela seja convidada a comparecer a

Cf. OLIVEIRA, Pedro Ribeiro, op. cit., p.85.
Cf. idem, p.86.
O trabalho de Pierucci - Prandi, já referenciado, é bastante interessante a este

(240)

1241)
(242)

respeito, embora aborde o tema do ponto de vista sociológico.

um espaço multifacetado que reproduz não somente a sua imagem.

olhar para as variadas experiências religiosas, diferentes das dela, a

"opção

excessivamente molestada pelos questionamentos internos (CEB's) e

religioso. Mesmo que a Igreja católica no Brasil seja convidada a

providencial"

se no seu exame colocarmos a noção de libertação. Utilizado

principalmente, tendo como referência a opressão social, "esta visão

grandemente preocupada com a

como "

extraordinária expansão de
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mas outras muitas imagens religiosas; mesmo assim, continua a brotar

na tradicional Igreja católica uma preocupação pastoral voltada

para a irremediável estratégia salvadora através dos seus caminhos.

dos caminhos que somente ela (pensa) tem sabido traçar. E apesar

de que nunca o cristianismo católico conviveu em tal proximidade

com as outras religiões; de que nunca teve ele tamanha consciência

dos limites de sua particularidade histórica e de que nunca esse

cristianismo católico se sentiu tão contestado e desafiado em sua

reivindicação de ser a religião universal, continua ele a buscar as

estratégias de uma presença, se não mais exclusiva e monopolista.

que pelo menos seja ela hegemónica. A RCC tem sido importante

maiores rivais (os neo-pentecostais), apresenta sobre eles diferenças

marianismo, especialmente, o culto ao Santíssimo Sacramento, os

sacramentos etc. Doutrinariamente,

abandonaram nem o cultivo da teologia nem o uso da lógica

científica. Os pentecostais simplesmente não chegaram lá"(244>; estes.

em sua maioria não tem-se colocado a proposta da elaboração de

uma doutrina teológica mais sistemática.

"mesmo reacionários, eles não

"vantajosas", especialmente se se pensar na força cultural para o

l243> Cf. a este respeito CARTAXO ROLIM, Francisco. “Pluralismo religioso no Brasil".... p.55- 
56: Reginaldo Prandi. "Cidade em transe"... p.69-70: Luis Maria A. SARTORI. "Carismáticos e a 
Igreja Católica". Rev. USP, n.3L set./nov.. de 1996, p.141: este autor se refere às afinidades 
como superficiais, enquanto as diferenças são "profundas, dogmáticas e essenciais".
(244> Cf. PIERUCCI-PRANDI, op. cit., p.90.

os seusalternativa para isto; apresentando afinidades!243) com

povo de certos cultos enfatizados pela RCC, como sejam o
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A RCC, pois, representa uma opção pastoral amplamente

favorável diante deste quadro todo em que a Igreja católica no Brasil

estava colocada; à par das opções pastorais oferecidas pelas

comunidades de base, esta Igreja menos acostumada às lutas contra

o poder do que às alianças ou à pacífica convivência com ele.

encontra na RCC um movimento como que "uma chance para a

Igreja"!245). Afinal ele, numa favorável avaliação,vai representar uma

espiritual, um novo gosto pela Bíblia, um senso renovado da oração.

um maior e mais vivo sentido da comunhão fraternal entre os cristãos

participantes da liturgia, um desabrochar da vida familiar; é a volta a

valores essenciais ...

Aí a Igreja católica assume a RCC; desde o Vaticano II

chamando a atenção para o reconhecimento dos carismas!246),

passando pelos pronunciamentos papais desde Paulo VK247) até a

encíclica

catolicismo secular e também secularizado da culta Europa, as

indesfarçáveldesãoepiscopadosmanifestações dos seus

contentamento pela presença e desenvolvimento da RCC!249); no

mesmo sentido a manifestação do episcopado latino-americano

Expressão usada pelo episcopado em diversos documentos de avaliação da RCC.
Cf. CIPRIANO, Chagas, op. cit., p.124-125.
Cf. idem, p. 125-149.
Cf. *‘L’ Osservatore Romano", ed. semanal de 30 de novembro de 1986.
Revistas como “La civiltá catollica", Lumière et Viè", "Lá vie spirituelle" "Documents - 

isto. A figura do cardeal Suenens teve importante papel. É importante anotar que certas

(245)
(246)
(247)

(248)

(24»)

épiscopat" (da França) “Communio", “La documentation catholique" e outras, tem atestado

expressões de emotividade assumem aí outras conotações.

"Dominum et Vivificantem" de João Paulo II!248). No

redescoberta da pessoa viva de Jesus, uma maior liberdade
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através do CELAMJ250)

A nível de Brasil a RCC poderia

buscavam"!251) bispos, fazendoseus dase eco

receptividade que o movimento vinha recebendo nos países norte-

primeiros pronunciamentos (maio de 1973 e junho de 1975) tenham

sido discretos!252), a Igreja católica no Brasil (inicialmente a parcela

mais conservadora) começa a ceder espaço à RCC.

tranquilidade,Mas partindo danada ocorre com

recomendação da "necessária cautela e o suficiente apoio" a CNBB

parte para uma ampla consulta aos bispos (XV Assembléia Geral,

Itaici, SP, fevereiro de 1977), ao constatar o aumento de pessoas e

grupos da RCC,

mais diferentes, que vão desde o entusiasmo incondicional até a

pela suspeitahostis, passandoresistência oposição ee

e do "suficienteindiferença"!253). Diante da

apoio", mesmo considerando todos os riscos de desvios e deturpação

de uma espiritualidade que aparece como intimista, subjetiva e

fundamentalismo, iluminismo.deperigopersonalista com o

emocionalismo, anti-intelectualismo etc!254), acabará vencendo a

"tal situação provocou aqui e alhures as atitudes

(251)

(252)
(253)

de 1977, p.l.
<254> Cf. LAURENTIN, René. op. cif., p.183-186. Todos os autores (mesmo os de dentro do 
movimento) e todos os documentos sobre a RCC fazem referências aos perigos de desvios na 
postura religiosa carismática.

ser "a alternativa que

"necessária cautela"

americanos, europeus e alguns da América Latina. Embora seus

i250’ Cf. o já referido Documento do Encontro realizado em La Ceja, Colômbia, setembro 
de 1987. Cf. também SEDOC - América Latina - 6, dezembro de 1973, p.727-730.

Cf. DELLA CAVA ... E o Verbo se faz imagem ... p.99-100.
Cf. Comunicado Mensal da CNBB, n.273, junho de 1975, p.585-590.
Cf. Documento da CNBB, mim. extraído da Biblioteca INP-D n.05584, de 11 de maio

que foram
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opção do interesse e estratégia histórica e pastoral representada

pela RCC.

Iríamos longe se nos propuséssemos a examinar os diferentes

RCC no Brasil; se de um lado o catolicismo brasileiro é herdeiro de

uma forte tradição onde o elemento devocional sempre foi muito

forteí255), de outro lado a Igreja católica no Brasil estava vivendo uma

experiência nas suas bases (CEB's) extremamente ricai256). Esta Igreja

própriafoi colocada diante de um dilema, o dilema de sua

títuloidentidade. nós desenvolveremos (a deassunto que

conclusões) no final deste trabalho. A isto se acrescente, para

aprofundar este dilema, que diante de uma secular presença

controladora por parte da hierarquia junto a seus fiéis<257>, a RCC quer

pregando um profundo respeito pela instituição e pela hierarquia

eclesiástica.

autonomia ritual, rejeitando interferências em suas manifestações

(255)

(256)

"arriscada"

Cf. SEGNA, Egídio Vittorio. Análise crítica do catolicismo no Brasil. Petrópolis: Vozes, 
1977, cf. também BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Os deuses do povo. São Paulo: 
Brasiliense, 1980.

Já referenciamos que até fins da década de 80 a RCC é exclusivamenfe um 
movimento de classe média (o peso de uma tradição formal e intelectualizada afugentou as 
camadas mais pobres da magia carismática da RCC, elas foram mais facilmente atraídas 
pelo neo-pentecostalismo protestante), somente depois é que ela começa a atrair alguns 
destes pobres. Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cif., p.277 ss. Cf. também MAINWARING, 
Scott. “Igreja e Política: anotações teóricas". Síntese (SPES), n.27, 1983, p.41, onde ele 
afirma que "a influência crescente entre algumas classes e alguns grupos pode levar ... à 
influência decrescente entre outras classes e outros grupos". O anterior compromisso da 
Igreja no Brasil para com as camadas populares deixou de lado as camadas médias, a RCC 
é um retomo a estas ...
í257l BOURDIEU ao referir-se à "racionalização da religião", fala de um “corpo 
especificamente sacerdotal" com consequências de exclusividade clerical; cf. op. cit., p.34- 
36.

matizes que estão presentes tanto na "cautela" quanto no "apoio" à

mas exigindo, em contrapartida, uma

à sua maneira.viver sua espiritualidade com regras próprias,
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“por obra do Espirito Santo",’ querem viver seus carismas

A lógica acaba vencendo, o documento da CNBB-53:

"Orientações Pastorais sobre a Renovação Carismática Católica"!258»

hierarquia (e o clero como um todo) estava situada frente a este

movimento. A RCC conseguiu conquistar, mesmo que com reservas

por parte de alguns, muitos da hierarquia; é verdade que tanto o

conservadorismo quanto a identidade com a Teologia da Libertação

colocaram muitos do clero com resistências à RCO259»,

verdade também que, além de vencer estas resistências junto a

muitos, ela conseguiu, como já anotávamos com referência aos

criar seu próprio clero e abrir as portas da"novos movimentos".

maioria

desenvolver suas visões de solução

No momento em que os templos católicos começaram a

dividir com outros muitos, em número bem maior que o deles, a

clientela do campo religioso em busca do campo do sagrado!261»*, a

opção pela Renovação Carismática Católica, foi a providencial

(2M)
(25»)
(250)

é uma síntese de todo este dilema, de cautela e apoio, em que a

São Paulo: Ed. Paulinas, 1994.
Cf. PIERUCCI-PRANDI. op. cit., 78. Cf. também Pedro Ribeiro de O., op. cif., p.87.
É interessante anotar que "a vetusta e politizada catedral de São Paulo" (Prandi), é 

palco semanal da emotividade carismática da RCC.
I26’) Para Franco Ferraroti. Le paradoxe du sacré. Les épéronniers. Bruxeles: 1987, p.48, o 
campo religioso e o campo do sagrado não coincidem necessariamente: a experiência pura 
do sagrado, mesmo em sua relação com o divino, pode ser bloqueada em lugar de ser 
ajudada pela hierocracia religiosa e sua religião institucionalizada e racionalmente 
organizada.

"reencantamento" do campo religioso católico.!260»

mas é

"mágica" e colaborar para o

"milagres".dos templos católicos para anunciar seus
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opção que garantiu à Igreja católica no Brasil a ocupação de seus

espaços físicos representados nos templos e igrejas.!262)

Í262J ... Eu vi igrejas cheias de homens, mulheres, jovens, velhos e crianças (o povo), no
meio da semana, fim de dia,... era dia de grupo de oração: este quadro me fez lembrar nào 
das missas dominicais, mas da sexta feira santa ... A RCC foi mesmo uma “opçào 
providencial”.
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CAPITULO - IV

A Igreja em Ribeirão Preto

- seu bispos - seus "movimentos"

Anotávamos em alguma das páginas finais do capítulo I

que o terceiro bispo diocesano e primeiro arcebispo metropolitano

(1952-1962) de Ribeirão Preto havia deixado marcas nesta Igreja, sem

referência às quais, dificilmente seria possível entendé-la.

Por muitos anos após, a dinâmica e o “modus" pastoral de

Dom Luís Monsinho se sentiriam presentes na Igreja ribeirãopretana.

Somente ele, lembrávamos também, foi capaz de substituir

a sanção religiosa, a imposição de uma verdade religiosa pela oferta

de um “produto religioso”. Ainda em tempos de canonismo romano.

aqui se produzia a passagem de um discurso canónico para um

discurso pastoralista. Próprio das épocas de monopólio religioso da

Igreja

continuava forte numa Igreja que, embora não mais monopolista.

mantinha ainda suficiente força social e política para poder controlar

o conjunto da vida religiosa no interior das relações sociais e no seu

desenrolar histórico. Quando isto ainda acontecia no conjunto da

Igreja católica no Brasil, Ribeirão Preto desenvolvia uma experiência

muito própria. Abandonou-se aqui o discurso fixado e deixou-se de

o discurso canónico e legalista, aindana sociedade,
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identificar neste contexto eclesial a

autoridade constituída. Desenvolveu-se neste contexto uma

experiência pastoralista portadora de uma mensagem diversificada,

uma variada gama de movimentos leigos, se acrescentava o discurso

persuasivo onde "a crença é fruto de uma decisão e um chamado

pessoal, um convite privilegiado"!01). Mas não há dúvida de que tanto

a pressão do canonismo, quanto o convite do pastoralismo traduzem

a necessidade de a Igreja se manter em evidência e na sua posição

social; o convite, porém, tem resultado num bem mais agradável e

de maior respeito e aceitação.

É nesta direção que caminharam as experiências religiosas

na Igreja ribeirãopretana dos idos anos 50 e começo dos anos 60 aos

quais se seguiram dois curtos anos de "orfandade", esquecimento e

canonismo com a passagem do então Dom Agnelo Rossi (1962-1964).

Durante seis longos meses (de 20 de dezembro de 1964 a 19 de junho

de 1965) a arquidiocese de Ribeirão Preto viveu a expectativa da

chegada de um novo arcebispoi02). Foi também no início de 1965 que

eu estava chegando em Ribeirão Preto, onde, até 1969, trabalhei

como sacerdote na catedral metropolitana, convivendo esse tempo

participando,arcebispoSr.doresidênciatodo ena

(01)

(02)

Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto. Templo, Praça, Coração. A articulação do campo religio
so católico. Tese de doutorado, USP, São Paulo, mim., 1988, p.28.

Cf. CORREIA, Francisco de Assis. História da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Ribeirão 
Ribeirão Preto: Cúria Metropolitana, 1983, p.74. Cf. também LAURIANO. João. 
Bispos e Arcebispos de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: 
Cúria Metropolitana, 1975, p.27 e p.73-75.

onde ao característico da divisão do trabalho religioso conduzindo a

a crença religiosa com
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consequentemente, do cotidiono dessa convivência.

Dom Frei Felício César da Cunha Vasconcellos, O F M, toma

posse como terceiro arcebispo metropolitano em 19 de junho de

1965. Com uma experiência de oito anos como bispo diocesano de

Penedo - AL (de 1949 a 1957) e outros oito anos como arcebispo

coadjutor em Florianópolis (de 1957 a 1965)(°3), Dom Felício poderia

linha pastoral que havia sido um tanto desativada três anos atrás.

Embora o seu período represente na história da arquidiocese de

Ribeirão Preto "o período da renovação conciliar: da divulgação e

da aplicação do Concílio"!04), o certo é que Dom Felício aqui chega

cansado e doente, não oferecendo condições para uma dedicação

mais comprometida!05). A sua extrema bondade, permeada de

de presença eclesial (oueventuais

eclesiástica ?) (06) segurança

maior parte dospastorais suficientes para

movimentos leigos desta arquidiocese. É dentro desse contexto que

menos de dois anos após a sua chegada. Dom Felício pede um

arcebispo coadjutor, no que foi atendido, na pessoa de Dom

(03) 
(04) 
(05) 

mais ingualmente compreensível, em reunião geral do clero no seminário de Brodosqui, um

Em fins do ano de 1969, (nesta época já totalmente acompanhado e assistido pelo 
seu Coadjutor e Vigário Episcopal Dom Miele) apoiado e estimulado pela maior parte do 
clero. Dom Felício emite uma declaração contra as arbitrariedades das autoridades policiais 
em que estavam envolvidos elementos clérigos e religiosas da arquidiocese. As supostas e 
comprovadas servícias e, até, violência sexuais contra uma destas religiosas provocam a 
excomunhão de dois delegados de política de Ribeirão Preto. Cf. CORREIA, Francisco de A„ 
op. cif., p.76-81.

estar oferecendo à sua nova arquidiocese o poder continuar uma

"arrebatos"

o clero e para a

não representavam confiança e

e acidentais,

Cf. idem, p.74.
Cf. idem, p.75.
Alguns meses ap;os a sua chegada, numa situação profundamente constragedora.

vigário de paróquia do interior levanta a necessidade do pedido de seu afastamento.
(0ó) I
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Bernardo José Bueno Miele, até então bispo-auxiliar de Dom Paulo de

Tarso Campos, em Campinas. A nomeação de Dom Miele Como

arcebispo, com direito à sucessão, se dá aos 25 de janeiro de 1967.

Tendo tomado posse no dia 3 de abril do mesmo ano.

No dia 4 de abril, o dia seguinte à toma de posse de Dom

nomeia Vigário

Episcopal nestes termos: "Nós, considerando a piedade, o talento, a

experiência, o espírito evangélico e, acima de tudo, a caridade

sobrenatural de sua Excia. Ruma., resolvemos nomeá-lo, como de

fato pelo presente Decreto O nomeamos Vigário Episcopal desta

Arquidiocese", conferindo-lhe, com isto, na prática, "todos os poderes

e faculdades que o Direito Canónico e a Santa Sé concedem em

Apesar de Dom Felício ter vivido até o dia 11 de julho de

1972, sendo até essa data arcebispo de Ribeirão Preto, a chegada

de Dom Miele representa, de fato, assumir as funções pastorais "com

estabelecida, já a partir de 1967.

Neste tempo histórico (1967-1988)

a RCC,conflitantes, asanalisar dois

encontramos também dois bispos diferentes; coincidentes em Roma

Cf. boletim. "Igreja Hoje", n° 55, de 04/12/1975, p.3. Este boletim da arquidiocese de(ozj Cf. boletim. "Igreja Hoje", n° 55, de 04/12/1975, p.3. Este boletim aa arquidiocese de 
Ribeirão Preto iniciou sua publicação semanal em O7fX\!74 sob a responsabilidade da Cúria 
metropolitana.

todos os poderes e faculdades"; é isto que justifica ser Dom Miele o 

protagoniza

fórmula regular para os Arcebispos numa Arquidiocese".!07)

"movimentos"

a ser colocado

CBE's e

na história por nósnosso primeiro

vamos encontrar e

Miele, Dom Felício, muito significativamente, o
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entanto, depois, um modo de ser pastoral um tanto diferente, fruto.

também, da simplicidade humana de um e do formalismo clerical do

outro; do discurso pastoral do primeiro e do discurso canónico do

segundo.

Dom Bernardo José Bueno Miele - um homem do Vaticano II1.

Ao referir-nos ao perído de Dom Felício (1965-1972) como o

da

Concílio", é necessário ter em conta, e com clareza, que apesar de

suas marcantes características de humildade e simplicidade. Dom

somente de forma simbólica, pois, na realidade, Dom Miele passa a

assumir as funções e tarefas pastorais na arquidiocese como encargo

próprio, embora delegado. O tempo da

caberá a Dom Miele desenvolver; a nomeação de Vigário Episcopal

desta Arquidiocese, conferindo-lhe, na prática "todos os poderes e

faculdades que o Direito Canónico e a Santa Sé concedem em

Cf. CORREIA, Francisco de Assis., op. cif., p.84.(oa)

"renovação conciliar"

1957) e especializando-se os dois em Direito Canónico, mostrarão, no

(Dom Miele ali esteve de 1947 a 1953, Dom Romeu Alberti de 1947 a

fórmula regular para os Arcebispos numa Arquidiocese", ele as

Bernardo Miele desempenhou a "sua missão de prestimoso cirineu"í08>

"renovação conciliar: da divulgação e da aplicação do
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momento ou circunstância, altere as boas relações de convivência

episcopal entre ele e Dom Felício.

Já alguns dias depois de sua posse, Dom Miele, inicia uma

série de visitas em que se destacam a realizada ao Seminário de

frequente e que passam a compensar as dificuldades de saúde

apresentadas por Dom Felício nos meses anteriores.í°’i

Dom Bernardo José Bueno Miele, foi um homem de vocação

sacerdotal madura; matriculado na Escola Politécnica de São Paulo e

quando se preparava para ingressar na Escola de Minas e Metalurgia

de Ouro Preto - MG, decidiu pelo sacerdócio, já com 22 anos (1945),

ingressando no Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo, isto

depois de ter feito estudos de latim e gregoí'0) . Em outubro de 1947,

depois de ter concluído o curso de Filosofia segue o caminho que

brasileira'^1 Roma. Ordenado sacerdote em dezembro de 1950,

permanece em Roma até 1953 onde se licencia em Teologia (1951) e

em Direito Canónico (1953).

Sua vida pastoral no Brasil se concentrou em atividades

Cf. Boletim. "Igreja Hoje", n. 55 de 04/12/75, p.3-4.
Cf. MICELLI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.

Brodosqui (12/04/67) e a algumas paróquias da arquidiocese onde se

(») Cf. jornal "Diário de Notícias" dos dias 12/04 a 17/06/67. Embora num contexto 
histórico (e cronológico) diferente, é interessante lembrar o significado da figura do seminário 
episcopal e das visitas pastorais em WERNET, Augustin. A Igreja Paulista no século XIX. São 
Paulo: Ed. Ática, 1987. p.104-144.
(10)

(11)

"elite eclesiásticaanterior e posteriormente estava destinado à

assume de maneira clara e evidente, sem que isto, em nenhum

formalizam visitas pastorais, que se transformam em atividade
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docentes e administrativas; no Seminário Central, primeiro (1953-

1960), e como Reitor do Seminário Filosófico de Aparecida (1961-

1962), depoisl12». Nomeado bispo auxiliar de Dom Paulo de Tarso

Campos, arcebispo de Campinas, foi ordenado bispo em 10 de

chegada a Ribeirão Preto em 3 de abril de 1967, um ano depois

(setembro de 1968) dom Paulo de Tarso renunciava ao cargo de

arcebispo de Campinas.

Antes, Dom Miele, havia vivido a primeira sessão do Concílio

Vaticano II como bispo nomeado (22 de novembro de 1962),

participando das outras sessões até o seu encerramento (08 de

dezembro de 1965), já como bispo auxiliar de Campinas. Muito mais

do que a sua participação nas sessões conciliares, Dom Miele sempre

homem do Concílio.se

Emergência que a V Assembléia da CNBB adota em abril de 1962

como resposta às primeiras instruções do Papa João XXIII para a

América Latina!13) e que representa uma convocação dos bispos a

Pastoral"!14), antecipando alguns dos anseios do Vaticano II, vão

(13)

(14)

í'2> É importante anotar que estas designações estavam sendo feitas pelo Cardeal de 
São Paulo Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta que era membro original da CNBB, 
"tinha aprovado o documento em favor da lei da reforma agrária do Estado em 1960. ... e 
tinha em vão proibido a marcha do rosário em princípios de 1964", cf. BRUNEAU, Thomás. 
Catolicismo Brasileiro em época de transição. São Paulo: Ed. Loyola, 1974. p.245.

Cf. MOREIRA ALVES, Márcio. A Igreja e a Política no Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense, 
1979, p.72-74. cf. MAINWARING, Scott. A Igreja Católica e q Política no Brasil 
(1916-19851. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989, p.71-72.

Cf. AZZI, Riolando. Presença da Igreja Católica na Sociedade Brasileira. Rio de Janei
ro: Cadernos do ISER, n.13, 1981, p.76-77.

fevereiro de 1963. Dom Miele permaneceu em Campinas até a sua

"todas as forças vivas da Igreja para um renovado esforço de

encontrar em Dom Miele um entusiastra promotor na diocese

O Plano demanifestava como um
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Campinas<15>. Igualmente no que se refere ao I Plano de Pastoral de

encontrar em Dom Miele alguém convicto de que se o Plano de

Emergência antecipou preocupações conciliares, o PPC estava

tentando resolver algumas questões que o Vaticano II havia deixado

abertas ao debate de cada uma das Igrejas regionais, nacionais e,

até, locais. Neste sentido o PPC a nível nacional, como o será

Medellín a nível regional latino-americanoí'6», será o desdobramento

natural do Concílio para a realidade pastoral da Igreja católica no

Brasil.

privilegiado de aplicação do Concílio à Igreja no Brasil, conduzindo

uma renovação segura, sistemática e orgânica, sob a orientação do

Episcopado, com participação crescente das forças vivas da Igreja e

de todo o Povo de Deus. As diretrizes do Plano, pouco a pouco.

movimentam as bases e são por elas assimiladas e enriquecidas.

promovendo, assim, um amplo esforço de renovação"*17). Já nos seus

primeiros contatos em Ribeirão Preto, Dom Miele se mostrava um

homem do Vaticano II ao referenciá-lo como elemento norteador da

e a

op. cif..

Conjunto da CNBB (PPC), em janeiro de 1966 (1966-1970), ele iria

“O PPC tem-se revelado, nestes 16 meses, instrumento

i’5) Coincidentemente, nós, durante os nossos estudos teológicos no Seminário Central do 
Ipiranga, S.P., (1959-1962), além de termos tido Dom Miele como Diretor Espiritual, 
mantivemos um estreito relacionamento de amizade com alguns colegas pertencentes à 
arquidiocese de Campinas; os nossos posteriores contatos colocavam a atuação de Dom 
Miele no meio das nossas conversas e análises. Depoimento de uma pessoa que o 
acompanhou muito de perto desde Campinas até a sua morte em Ribeirão Preto assim se 
refere a Dom Miele: "em Campinas ele viveu (63-67) ... numa época conciliar muito rica ... 
era muito esperançosa a sua presença para aquela Igreja ... trabalhou muito ali e estava 
muito presente, com muito vigor... a euforia em relação a ele estava em alta". Depoimento 
colhido em Campinas, em abril de 1996 (D.B.).
|U) Cf. Depoimento de Dom Cândido Padin, apud Regis de Morais. J.l. Os Bispos 
Política no Brasil. São Paulo: Cortez Editora, 1982. p.40-43.
I'7) Cf. "Nacionais Informam" de 15 de junho de 1967, apud BRUNEAU. Thomas. 
p.251.
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aplicação dos múltiplos aspectos do PPC.

É profundamente interessante anotar que Dom Miele chega

numa diocese por onde tinha passado um dos homens que deixaram

nele sua marca de atualização e compromisso: Dom Luís Mousinho;

futuros progressistas, Dom Picão (do clero de Ribeirão Preto) e Dom

Miele"(18). O homem que com tanta expectativa havia mirado para o

programado Concílio, teria entre um dos seus descendentes na mitra

por um alto nível de participação e corresponsabilidade com todos e

com tudo.

e a doença de Dom Felício e enfrentando a crise (decepção por um

Vaticano II ainda no papel e com poucas expectativas) que estava

começando", nos dizia a depoente de Campinas, acima citada (D.B.).

Anos antes já havia sido construída na arquidiocese de Ribeirão

Preto uma expectativa e uma mentalidade de renovação conciliar,

Papa João XXIII, Dom Luís preparou-se para o mesmo e colocou toda a

P, convidado para dirigir um levantamento sócio-econômico-religioso de

toda a Arquidiocese e apresentar um novo projeto pastoral, adequado às

Cf. BRUNEAU, Thomas. op. cit., p.197. nota 5.(18)

Diocese nesta preparação, através dos trabalhaos do Frei Antônio Rolim, o

"Ele chegou a Ribeirão Preto vendo e respeitando a caminhada

mesmo antes dele acontecer, "anunciado o Concilio Vaticano II, pelo

de Ribeirão Preto, um homem também comprometido, embora, como 

zveremos, sem o mesmo forte espirito de liderança, mas compesado

"Dom Mousinho desempenhou um papel na preparação de dois



276

novas situações da região e às suas necessidades"!”). Disto o bispo Dom

Miele teria consciência; além de sacerdote em Ribeirão Preto (1965-1969),

sua simplicidade nos permitia fazer dele um colega e companheiro; nesta

convivência nos toi permitido constatar o homem marcado pelo momento

eclesial do Concílio. É importante, então, anotar que este vai representar

não somente o avanço de uma pretendida renovação pastoral e de

mudança na forma de presença da Igreja no mundo, mas também

significará o início de uma reflexão e uma discussão da instituição consigo

mesmaí20), o que se refletirá numa crise atingindo movimentos leigos e a

própria estabilidade funcional e institucional de muitos do clero!2’).

Compreensível esta crise, pois quanto mais a instituição religiosa se

identifica com a sociedade, tanto mais os conflitos desta se refletirão no

interior dessa instituição. A nível macro esta crise levará Paulo VI a referir-se

a "uma cruz difícil de carregar"; a nível nacional algumas das tradicionais

"meninas dos olhos” do episcopado, os seminários, serão simplesmente

fechados "por falta da piedade, por falta de disciplina ... por idéias contra

o celibato sacerdotal de vários alunos".!22)

afastamentoPretoRibeirãonível de o ouA

descaracterização de alguns movimentos leigos e a esvaziamento do

Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cit., p.58-59.
Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit.. p.40-42.
Quanto ao primeiro dos elementos da crise cabe relembrar que o Conselho Nacional

convivermos com Dom Miele por dois anos sob o mesmo teto (1967-1969); a

o»)
(20)

(21)

da JUC reunido em Antônio Carlos, MG, de 18 a 26 de julho de 1966, decide desvincular-se da 
hierarquia católica (cf. AZZI, Riolando, op. cit., p.82). Quanto ao segundo elemento a 
contestação se institucionaliza e se amplia em níveis antes não vistos.
|22’ Cf. AZZI, Riolando. op. cit., p.82. Outros serão fechados simplesmente "por causa da 
queda das vocações"; cf. BRUNEAU, Thomas, op. cit., p.283, nota. 45.
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conjunto clerical, que já havia tido um primeiro momento após o

desaparecimento de Dom Mousinho, consequente de uma

"debandada" substancial, vão colocar Dom Miele diante de uma

realidade cujas dificuldades de enfrentamento criarão dele uma

imagem de homem fraco, sem poder de decisão, adepto do "laissez

faire, laissez passer"; veremos qe as críticas neste sentido virão de

várias direções, mas será diferente a nossa interpretação e diferente

é a nossa visão.

Ao redor dessa expectativa nas reformas conciliares e dessa

temas preocupantes da Igreja católica universal. Assuntos como a

questão tão Papa Joãodo ecumenismo, XXIII e

especialmente ao Papa Paulo VH23>, estava sendo tema de efetiva

preocupação, não só dos meios de comunicação católicos(24>, mas

também de frequentes tentativas de aproximação, especialmente

mundialcom os

já mentalidade conciliar, na Igreja de Ribeirão Preto se refletiam os

I23) Nas suas múltiplas viagens internacionais (novidade na vida do papado), Paulo VI, o 
“mensageiro da paz", carregava sempre a idéia e a postura do acercamento e do diálogo 
com outros credos e religiões e também com outras ideologias.
(24) O “Diário de Notícias" já vinha, de longe, trabalhando o tema ‘‘ecumerismo" com
uma ênfase muito evangélica; à sua frente Angélico Sândalo Bemardino que em 25 de 
janeiro de 1975 se tomaria bispo auxiliar do cardeal arcebispo de São Paulo, um sacerdote ao 
qual a Igreja de Ribeirão Preto muito deve; durante quase 2 anos foi com ele que trabalhei 
com vigário coadjutor na catedral na qual ele teve uma rápida passagem como vigário. A 
nível nacional quero destacar a crítica teológico-pastoral desenvolvida por intelectuais do 
campo protestante em estreita colaboração com pensadores católicos; lembraríamos dois 
nomes já referenciados anteriormente, Jether Ramalho e Rubem Alves, o que, naturalmente, 
envolve diálogo e acercamento.  . 
(25) Foram não poucos os enconstros e cultos ecuménicos que se realizaram em Ribeirão 
Preto no pós-Concílio tendo como figuras centrais o pe. Angélico Sândalo e o pastor 
presbiteriano Jonas Rezende que em janeiro de 1969 se transfere para o Rio de Janeiro. Dom 
Miele não estará ausente desta tendência; algum tempo depois, apos uma série de 
contatos ele presidirá um importante e concorrido culto ecuménico em fins de maio de 
1971. Cf “Diário de Notícias" do dia 28/05/71, p.l. Estes cultos não serão raros e o jornal da 
arquidiocese terá no ecumenismo um dos temas religiosos mais comentados. Cria-se um 
"Serviço de Ecumenisno" e os cultos se ampliam em igrejas evangélicas, cf. “Diário de

evangélicos históricosi25); à luz do interesse

caro ao
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despertado pelo concílio, a questão do ecumenismo esteve em

destaque na relação da Igreja católica com outros credos. Noutra

dimensão do ecumenismo no país nos anos 60 e 70 é que ele se dá

num entendimento entre católicos e protestantes a nível de ação

política, deixando as divergências religioso-doutrinárias num segundo

plano.í20)

Com a com o

que poderia vir a ser uma tônica, o anticomunismo, encontrou

profundas resistências em vários setores ligados à Igreja e noutros não

tão ligados assim<27). Apesar da passagem de Dom Agnelo pela Igreja

de Ribeirão Preto, as sementes da passagem de Dom Luís ainda

estavam germinando, o jornal católico da arquidiocese nunca

chegou a ser totalmente calado e as reportagens e comentários do

redator "nosso comentário", continuavam na linha da luta social e da

denúncia das injustiças. Não se pode negar, porém, que esta luta

desenvolvimento do sindicalismo rural que tanto havia avançado no

endurecimento progressivo dos militares brasileiros no poder pós-64, o

Notícias", dia 20/11/71, p.4 (o “nosso comentário" havia saído da página 2 e levado à p.4) 
com o comentário à cerimónia ecuménica na igreja metodista.
<26> Um exemplo disto seria a criação da revista Paz e Terra em 1965, no Rio de Janeiro, 
por um grupo ecuménico de esquerda. Quanto à questão das divergências religoso- 
doutrinárias, como veremos ao analisar algumas entrevistas com pastores evangélicos e 
neopentecostais, elas não são poucas.
,27) Ribeirão Preto conheceu a contrarevolução organizada; aqui existiram 04 campos de 
guerrilha, dois grupos armados com quase 200 pessoas que queriam fazer a revolução 
socialista no país. Dos 04 campos de treinamento para guerrilha, "03 eram da FALN (Forças 
Armadas de Libertação Nacional), grupo guerrilheiro de Ribeirão e um da ALN (Aliança 
Libertadora Nacional) liderado por Carlos Marighela", que por aqui esteve em algumas 
ocasiões. O grupo "Pró-Memória" de Ribeirão Preto, aproveitando a abertura dos arquivos 
oficiais, está preparando um livro sobre o período em Ribeirão Preto. (Cf. "Folha de São 
Paulo", dias 11 e 25 de maiso de 1997, 7° caderno, "Ribeirão", p.l e ss).

perde força de barganha, assim como a repressão atrasou o

"guerra fria" em plena atividade e
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início desta década dos anos 6O(20); a fuga ou a prisão de muitos dos

seus líderes levou muito do trabalho feito e/ou planejado por água

linha defensiva-ofensiva", marcada pelo clima

caracterizada pelo combate sistemático ao

comunismo (ao lado do Protestantismo, Espiritismo, Maçonaria), na

tentativa de continuar a defender

próprio das instituições oficiais da Igreja católica, Ribeirão Preto

apresentava uma certa maior abertura e avanço no trato destes

temas!30» em elementos que ainda se conservaram como frutos dos

anos anteriores

Católica havia sucumbido no seu naufrágio nacional (1966).

porém, expansão;Havia, franca os

"Cursilhos de Cristandade" representavam uma forte presença da

Igreja local nos meios sociais e economicamente mais influentes de

Ribeirão Preto!3’); durante vários anos a Igreja de Ribeirão Preto

até,manteve a alegria de ver seus templos movimentados e.

frequentemente cheios por homens e mulheres manifestando uma

religiosidade e uma piedade que tempos atrás teria sido entendida

(28)

(29)
(30)

Do depoimento de líder rural na época colhido em setembro de 1996.
Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit., p.43.
Sobre a postura da Igreja católica no Brasil frente ao tema comunismo- 

anticomunismo e seus desdobramentos, além de outras bibliografias colocadas em páginas 
anteriores sugerimos KRISCHKE, Paulo. Igreja e Populismo: a Crise da Democracia no Brasil. 
1981, mimeo. (Tese de doutoramento).

<3,J Levado pelos ventos da época, também eu, sacerdote, estive bastante ligado a 
estes "deuses dançanes". Lembramos uma vez mais o trabalho de Otto Dana. Os deuses 
dançantes. Rio Claro: 1973, tese de doutoramento, mimeo. Alguns anos depois (15 de agosto 
de 1972) o bispo da TFP, Dom Castro Mayer publicará carta pastoral denunciando infiltração 
subversiva nos Cursilhos de Cristandade 1! (Cf. AZZI, Riolando. op. cit., p.104): nada mais fora 
de sentido. Em Ribeirão Preto, arquidiocese, consfruia-se a "Casa Dom Luís" com uma 
substancial contribuição destes e colocada à disposição de outros movimentos.

abaixo. Apesar da "

de guerra

a 1962. Em contrapartida a tão querida Ação

movimentos em

fria e

"Cristandade ameaçada"!29).
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como mera pieguice.

Embora alguns grupos leigos e alguns do clero estivéssemos

já dando os primeiros passos no que depois seria uma estrutura de

CEB's, estas ainda não se caracterizavam como tal quando da

chegada de Dom Miele a Ribeirão Preto (1967). Outros movimentos

tradicionais estavam presentes na pastoral da arquidiocese. as

Congregações Marianas, a Legião de Maria, os Irmãos do Santíssimo,

ainda se faziam presentes, alguns

deles, até, colaborando com a reforma litúrgica que, aliás, a nível de

Brasil estava caminhando positivamente<32) e que representava um

dos elementos um

catolicismo menos romanizado e culturalmente mais livre.

É necessário frisar, porém, que a Ribeirão Preto que Dom

Miele encontra e na qual ele vai viver por longos quinze anos (67-81),

não estará imune do que F. Roustang escrevia sobre o "Terceiro

Homem", o qual em artigo publicado na revista francesa “Chistus" se

refere ao perfil de um novo homem nascendo na Igreja, livre diante

das

<32> Em janeiro de 1968 a revista Concilium publica uma avaliação da reforma litúrgica no 
Brasil, conforme questionário enviado aos bispos, com saldo altamente positivo. De outro 
lado, o Secretariado Nacional de Opinião Pública - SNOP, se tornará um promotor da liturgia 
através dos meios de comunicação eletrónicos. Cf. DELLA CAVA, Ralph. ... E o verbo se fraz 
Imagem. Petrópolis: Vozes, 1992. p.35. A nível de Ribeirão Preto existia o Serviço 
Arquidiocesano de Pastoral Litúrgica, criado dentro do espírito da renovação conciliar. No 
dia 13/10/70 os diversos movimentos da arquidiocese, convocados pelo Secretário 
Arquidiocesano de Pastoral - SAP, estudam a documentação de Medellín sobre a liturgia (Cf. 
"Diário de Notícias", diversos números de outubro de 1970). Quanto aos outros movimentos 
mais tradicionais, cabe anotar que esta arquidiocese havia sido séde da IV Assembléia 
Nacional de Dirigentes Marianos (26-29/01/67), cujo encerramento contou com a presença 
do cardeal Agnelo Rossi (Cf. “Diário de Notícias)", dia 26/01/67, p.8.

Cf. apud LIBÀNIO, J. B. A Volta à Grande Disciplina. São Paulo: Ed. Loyola, 1984. p.134.

prescrições eclesiásticasi33L Também em Ribeirão Preto a

fundamentas para o desenvolvimento de

o Apostolado da Oração, etc
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contestação interna à Igreja se torna uma realidade; também aqui

“dois baluartes essenciais da Igreja parecem vacilar"(34>: o clero e a

família.

A questão do clero ultrapassa as dimensões e as barreiras

do seu celibato; o protesto do clero de Botucatu por ocasião da

nomeação de Dom Zioni (19 de abril de 1968)

desdobramentos que isto trouxe consigo!35), mostram que o clero já

não estava mais disposto a ser ignorado na escolha romana de seus

anunciadas mudanças que, como expectativas, o Concílio Vaticano

II e seus desdobramentos haviam semeado ao longo da década dos

Medellín também não havia se mostrado suficiente para resolver esta

problema que se dirigia a questionar a situação do seu celibato.

celibato por opção ?

situação muito pouco "optada". Mas a instituição não arreda pé: em

24 de junho de 1967, Paulo VI publica encíclica sobre o celibato

(34)
(35)

Cf. idem, p. 134.
Este episódio que se extendeu até 12 de abril de 1969, mereceu uma bela e 

documentadíssima dissertação de mestrado na USP, orientada pelo prof. Augustin WERNET e 
posteriormente publicada; sua autora: ZANLOCHI, Teresinha Santarosa. Padres rebeldes ? - Q 
caso de Botucatu. Aparecida: Ed. Santuário, 1996. Um dos nossos personagens. Dom Romeu 
Alberti será nomeado (20/06/68) Administrador Apostólico de Botucatu. O jornal católico de 
Ribeirão Preto na sua edição de 05/06/1968, p.2, em o “nosso comentário”: Rebelião dos 
padres em Botucatu”, tenta colocar panos quentes à polêmica e, sem assumir uma postura 
muito clara, espera uma solução honrosa para todos os envolvidos.

Queremos aproveitar o ensejo para fazer este comentário: os homens da Igreja 
sempre foram mais "valentes" na crítica às estruturas sociais do que às estruturas 
eclesiásticas, diante destas ou a grita é baixinho ou os comentários são na surdina; tem-se 
pavor de enfrentamentos... e motivos nunca tem faltado.

uma opção muito mal conduzida, uma

anos 60. A Conferência Latino-americana do CELAM (1968) em

"crise de expectativas". 'questão do clero era também um

e todos os

esperar as tãobispos. Também não estava mais disposto a
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sacerdotal CoelibatUs Sacerdotalis", reforçando a sua instituição;

seminários são reformados e até fechados para recolocar as coisas

no lugar; a questão do celibato (forte arma de controle e poder da

instituição sobre o padre) se torna um tabu cujo trato no meio clerical

resulta

somente uma decisão de Roma, em 20/02/70, os bispos do Brasil

expressam sua adesão a uma carta do Papa sobre o celibatoí36).

Obrigado este sacerdote celibatário

altamente estimulantes à sua secularização e descrente em relação

a mudanças institucionais cada vez menos viáveis, a crise do clero se

no caso de Ribeirão Preto, vai resultar num sensível esvaziamento do

já acontecidoreforçandopresbiteriaK37), com ocorpo o

desaparecimento do bispo Dom Luís, era a crise dos padres.

Estamos, porém, diante de uma crise mais ampla, é a

da Igreja em face de ‘aggiornamento'"(38) e esta crise também se

manifestará como crise do Laicato ... , mas fiquemos na crise da

segundo dos dois baluartes a que acima fizemos

referência. A Igreja de Ribeirão Preto tinha nos movimentos familiares

(MFC, Equipes de Casais) um notável poder de influência; o interesse

"crise

família, esta, o

em constrangimentos e, até, em inconveniência; não é

a conviver em situações

traduz numa "debandada" em fins dos anos 60 e início dos anos 70;

M Cf. AZZI, Riolando. op. cit., p.96. O jornal da arquidiocese durante os anos de 69 e 70 
fez repetidos comentários sobre o tema celibato sacerdotal; nesta ocasião nas suas edições 
de 12 e 19/02/70, publica amplas matérias sobre a carta de Paulo VI e sobre a Igreja da 
Holanda, muito mais com aspectos noticiosos e informativos do que no sentido de uma 
posição ... os constrangimentos continuam.
(37> A isto se acrescenta o fato de que, num período de pouco mais de dez anos, deste 
clero saíram 6 bispos (Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cit.j.
í») Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit., p.98.
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pela pastoral familiar havia se firmado desde os tempos de Dom Luís

quando em junho de 1956<39) houve uma Semana de Estudos sobre a

família. Ligados que estivemos ao Movimento Familiar Cristão - MFC,

primeiro, e às Equipes de Casais, depois, sentíamos como era sensível

a presença da instituição nesta pastoral e como esta se fazia sentir

atuante em muitas das iniciativas pastorais (a título de exemplo pode-

se lembrar dos cursos de noivos), a preocupação com a instituição

familiar era notável.

A nível nacional desenvolvia-se uma preocupação similar; a

título de exemplo, lembremos do encontro de peritos reunidos no Rio

de Janeiro, sob o patrocínio e promoção da CNBB, em fins de julho

de 1967 para o estudo do tema: "indissolubilidade do matrimónio", e

a sagração de Frei Lucas Neves, como bispo auxiliar de São Paulo

para a pastoral familiari40). Quando a 25 de julho de 1968 o Papa

Paulo VI assina a tão esperada encíclica sobre o controle da

natalidade, "Humanae Vitae", as expectativas de muitos dos casais

católicos se desvaneceram.(4,>

Este contexto todo (incluídos elementos analisados em

clima de contestação que Domcapítulos anteriores) resultaria num

algo extranho (ele vinha de

ser assumida com um nível deCampinas), mas como situação a

Cf. “Diário de Notícias". I9de junho de 1956. p.l.
Cf. AZZI, Riolando. op. cif., p.84-85.
Lembro das dificuldades de levar avante o desenvolvimento natural das reuniões das

(3»)
(40)

MD
Equipes de Casais nas primeiras semanas que se seguiram à promulgação da encíclica: por 
vezes o nosso silêncio era a melhor resposta a questionamentos sérios envolvendo relações 
conjugais e, até, familiares. Do alto do Vaticano as coisas eram mais fáceis...

Miele iria encontrar, não como
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maior responsabilidade (Vigário Episcopal) do que lhe correspondia

antes (bispo auxiliar). Estes comentários à crise contestatória excluem

a contestação propriamente política dos momentos mais críticos (68-

73) de nossa história recente; trata-se de uma contestação interna da

acabam devolvendo o seu próprio desafio a uma Igreja que não

chega a entender a postura daqueles que tentam se aprofundar

para dentro do mundo moderno naquilo que ele tem de mais

genuíno: sua criticidade teórico-científica, existencial e prática!42». O

clero e leigos. Quanto a estes, aqueles mesmos bispos que assistiram

ao Concílio e que presumivelmente os convenceu de que o leigo tem

um importante papel na Igreja, voltaram para casa e imediatamente

eliminaram o importante movimento da Ação Católicai44»; e não

souberam tratar com o devido conhecimento de causa os problemas

inerentes à vida conjugal e familiar dos seus fiéis; o tratamento

científico e teológico da questão não significa, necessariamente, num

tratamento sensível da sua dimensão humana. Queremos aventurar-

nos a dizer que, pelo histórico das orientações que culminaram na

da Igreja, no centro do poder, colocado "por Deus", entra em

(42)

(43)

Igreja enquanto a Igreja; grupos e setores que se sentem desafiados e

Cf. LIBÂNEO, J. B. op. Cit., p.8.
Cf. o interessante trabalho de SCHOOYANS, Michel. O Desafio da Secularização. São 

Paulo: Ed. Herder, 1968.
(*•) Cf. BRUNEAU, Thomas. op. cit., p.289. Sobre a "simploriedade" dos bispos no 
tratamento dos leigos na Igreja, Cf. GÓMEZ DE SOUZA, Luiz Alberto. O Cristão e o Mundo. 
Petrópolis: Vozes, 1966.

“Humanae Vitae", poder-se-ia falar que aquele que está lá no cume

resultado é que "o desafio da secularização"(43) atinge a uns e outros:
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conflito com a burocracia que preside e que opõe a santidade de

vida aos mecanismos

"regime de cristandade"!40), o resultado é a desersão de padres, junto

com os quais também religiosos e religosas deixaram os conventos.

Este quadro, parte de um contexto mais complexo, faz Paulo

VI referir-se ao sofrimento que a Igreja padecia "... A Igreja sofre.

sobretudo, pela rebelião crítica, desorganizada e demolidora de

dedicam ao testemunho de Cristo na Igreja vivente - contra sua

comunhão íntima e imprescindível, contra sua existência, contra sua

lei canónica, sua tradição, sua coesão interior, sua autoridade, o

princípio imutável da verdade, contra seus verdadeiros requisitos de

santidade e sacrifício", fazendo-se eco destas palavras o jornal

"Diário de Notícias", nalgumas edições de maio e junho de 1969

comenta a

"desafio da secularização"

"Crise na Igreja", referindo-se também à "Situação dos

tantos de seus filhos-sacerdotes mestres, seculares, aqueles que se

ao atingir também o clero o coloca em

confronto com uma estrutura que quer mantê-lo, quanto possível, em

"sagrados" de imposição da verdade!45). O

(«) Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cif., p.101.
(46) “Em regime de cristandade, era relativamente fácil ao padre cumprir a sua missão. As 
estruturas sociais sustentavam a sua posição e mantinham a fé dos cnstãos. Bastava-lhe 
muitas vezes ser um bom cumpridor das normas canónicas e executor das rubricas litúrgicas. 
“Cf. CARVALHEIRA, Marcelo Pinto. “O tipo do padre que a Igreja espera após o Concílio 
Vaticano II”. Recife: Relatório inédito de CNBB NE II, 1967, p.7. Do ponto de vista sociológico 
esta aura que tradicionalmente revestiu a função sacerdotal, pouco a pouco, como noutras 
profissões, este sentido de reconhecimento social estabelecido vai se perdendo e vai sendo 
trocado pelo dado da “competência" (e da vocação), isto vale também para o padre; 
neste contexto a “diáspora" sacerdotal assustou a um número muito reduzido de fiéis. Isto 
porque o bem religioso sacerdotal entra em concorrência com outros bens, religiosos ou não, 
na ordenação do sentido da vida; aí seu "produto" tem valor dependente do mercado, dos 
interesses leigos. Nesse contexto sócio-histórico esvazia-se o corpo sacerdotal e a crise dos 
padres é uma consequência e a sua "desclerização" também. Oscar BEOZZO se refere ao 
resultado deste drama clerical: "O vácuo nas ordenações durante quase vinte anos e a 
violenta hemorragia nos efetivos clericais no pós-Concílio, atingindo perto de quatro mil 
sacerdotes (sobre um contingente de onze a doze mil), faz-se sentir de modo dramático ...” 
Cf. A Igreja do Brasil. Petrópolis: Vozes, 1994, p.281.
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CNBB) e manifestando a grande preocupação da Igreja sobre os

problemas dos presbíteros no Brasil.!47)

Netes clima da Igreja toda, Dom Miele vai assumindo e

homem simples, chega com humildade; dispensa pompas, dispensa

convicção e abertura sua função de Arcebispo coadjutor, de um

Arcebispo doente, e sua tarefa de Vigário Episcopal da Arquidiocese

de Ribeirão Preto.

O período de pom Miele na arquidiocese de Ribeirão Preto

"períodopode da colegialidade.intitulado oser como

corresponsabilidde e participação"!49). Como respaldo a uma ação

pastoral enquandrada nestas características, o bispo Dom Miele

organiza uma burocracia pastoral; na coordenação geral da pastoral

cria-se o Secretariado Arquidiocesano de Pastoral (SAP) que em 1973

organizou-se como Secretariado Permanente de Pastoral e Serviços

simplificadamenfe chamado dePastoral,Arquidiocesanos de

Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cit., p.87.

(47) Cf. “Diário de Notícias" - "nosso comentário" dos dias 25/05/69, p.2, 21/06/69, p.2 e 
também edição do dia QA/07169, p.2, 16/07/69 e 05/08/69, p.2. O jornal também se fez eco 
da X Assembléia Geral da CNBB (21 a 30 de julho de 1969) que discutiu a crise do clero. Sem 
dar resposta aos padres, a CNBB passou o problema para o Sínodo que se realizou em Roma 
de 11 a 26 de outubro do mesmo ano. Paralelamente a ele realizou-se um contra-Sínodo com 
a presença de uma centena de sacerdotes questionando importantes temas da estrutura, do 
governo e da disciplina da instituição. O jornal da arquidiocese em sua edição de 24/10/69, 
p.6, sob o título: “Bispos buscam solução: autoridade papal", entende que a colegialidade 
assumida em todos os seus aspectos poderia diminuir a crise.
I48) Desconhecia-se seu brasão episcopal (Rubem Cione afirma que não tinha), seu 
báculo e mitra não eram usados, sua cruz peitoral era de madeira ... não era modismo, era 
natural.
(«)

desempenhando suas tarefas em Ribeirão Preto, arquidiocese;

padres" (conclusão de uma pesquisa nacional encomendada pela

símbolos e dispensa aparências!48), mas assume com método,
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Secretariado Permanente de Pastoral - SEPEyCom vários serviços de

mais importantes e prioritárias áreas da pastoral do momento. Embora

já houvesse um trabalho de comunidades de base, somente em 1973

a pastoral das CEB's irá aparecer como pastoral prioritária.

A figura presbiteral vai receber uma atenção especial nesta

organização burocrática que pretendia ser, ao mesmo tempo, uma

organização com vistas à renovação conciliar pela divulgação e

aplicação de suas orientações. Reunidos em Brodosqui, lugar o mais

apropriado e frequente de encontros mais concorridos, os sacerdotes

da aquidiocese estudam a formação do Conselho Presbiterali51>,

presentes Dom Miele e, embora doente, também Dom Felício. Aos 18

de abril do ano seguinte (1968), o clero reunido novamente em

Brodosqui (desta vez sem a presença de Dom Felício, sempre doente)

funda e elege o Conselho Presbiteral Arquidiocesanot52), cujo estatuto

formação, em 1972 foi fundado o Centro de Estudos da Arquidiocese

de Ribeirão Preto - CEARP, que inicia suas atividades em 1973; como

1974, a Casa do Seminarista; esta

estrutura oferece estudos de Filosofia e Teologia não somente a

seminaristas, mas é aberto também aos interesses dos leigos. Esta

(50)

120a

definitivo será aprovado aos 03 de março de 1980 por ocasião da sua

pastoral e duas equipes arquidiocesanas de pastoraK50), atingindo as

complementação cria-se, em

e suareunião. Na linha das preocupação com o padre

Cf. idem, p.87. A partir daí o SEPE assume a liderança na orientação da pastoral 
arquidiocesana.
<S|) Cf. “Diário de Notícias", dia 11/10/67, p.l.
(52) Cf. CORREI A, Francisco de Assis, op. cit., p.75 e "Diário de Notícias”, de 19/04/78, p.l.
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iniciativa é completada em 1978 quando "a formação dos futuros

presbíteros da Província Eclesiástica de Ribeirão Preto pôde ser dada

integralmente nesta cidade"?53)

Nos três primeiros anos de sua permanência em Ribeirão

Preto, seriam criadas 14 novas paróquias na arquidiocese, três das

estrutura da futura diocese de Franca (11 de março de 1971).

A 11 de julho de 1972, depois de uma muito longa doença

(e consequente inatividade pastoral), Dom Frei Felício César da

Cunha Vasconcelos morre em Ribeirão Preto; Dom Miele, arcebispo

coadjutor com direito à sucessão assume a arquidiocese como seu

arcebispo metropolitano!54). Mesmo com o cuidado de não melindrar

Dom Felício em sua doença, fomos nós testemunhos (e isto nos foi

confirmado por diversos depoimentos) de que Dom Miele nunca

deixou de levar adiante seus propósitos pastorais na arquidiocese de

Ribeirão Preto; a morte de Dom Felício representará muito mais uma

mudança de linguagem (agora em nome próprio, em vez da inclusão

do nome de Dom Felício ...) do que uma mudança de rumos e linhas

pastorais ou de maior presença de Dom Miele no governo da Igreja

de Ribeirão Preto. Na verdade ele não esteve amarrado para poder

sentir-se mais solto.

quais, na cidade de Ribeirão Preto e seis delas preparando já a

I53» Cf. idem. p.87. Esta província eclesiástica era. nestes momentos, integrada por 
Ribeirão Preto, Jaboticabal, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista, Sales, Franca e 
Barretos.
I54) Cf. LAURIANO, João. op. cit., p.30-31. Cf. também "Diário de Notícias", dia 12/07/72. 

p.l.
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No período de 1972 a 1979*55»,

colegialidade. corresponsabilidade e participação, Dom Miele

realizou quatro assembléias pastorais ... que são indicadores

eloquentes da caminhada pastoral de nossa Igreja Particular"*56».

Colocados como "pontos prioritários", a primeira destas Assembléias

Arquidiocesanas (dezembro de 1972) vai destacar duas pastorais de

a pastoral da juventude"; aquela se constituía numa preocupação

preocupação mais nova e poderia estar significando um esquema de

compensação pela "perda" das juventudes da Ação Católica*57». Já

abril de movimento1967,em

Comunidade de Jovens Cristãos - CJC realizava um memorável

encontro em Brodosqui e em agosto de 1969 realizava-se um

Encontro dos responsáveis pela Pastoral de Juventude*58». A estas

duas pastorais de acrescentam outras mais ligadas à estrutura

paroquial: Campanha da Fraternidade, Catequese, Liturgia, Prática

do Dízimo e Formação do conselho de Pastoral em cada Paróquia.

Io

clássica e tradicional na pastoral católica; esta representava uma

"dentro do clima de

í») No fim do ano de 1980 Dom Miele manifestou a doença que o levaria à morte e que 
iria deixá-lo aos poucos sem grandes condições de trabalho.

Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cit., p.88; grifos nossos.
Alguns dos testemunhos colhidos em Campinas nos revelaram o interesse e o trabalho

(56)
(57)

de D. Miele junto à Ação Católica, que em Campinas apresentava uma forte tradição 
pastoral, cultivada, aliás, pelo então padre Agnelo Rossi em fins da década de 30 até inícios 
da década dos anos 50 (Cf. ROSSI, Agnelo. Flores em Meus 50 anos de Sacerdóríco. 
Campinas: PUCAMP, 1987, mimeo). A Ação Católica já havia sido uma preocupação de 
Dom Miele; no mesmo ano e mês da sua ordenação sacerdotal em Roma (dezembro de 
1950), Bernardo MIELE publicava um trabalho sob o título “A Ação Católica no Brasil". "Traços 
históricos", no Boletim da Ação Católica Brasileira. Rio de Janeiro. n° 2, dez. 1950. p.3 ss., onde 
o padre Miele trabalhou o desenvolvimento da capacidade crítica dos leigos, apud. 
LUSTOSA, Oscar. A presença dg Igreja no Brasil. São Paulo: Ed. Giro, 1977. p.66.
(“) Cf. "Diário de Notícias", dia V)IMI67. p.3 e 20/08/69, p.l.

caráter supraparoquial, "promover a pastoral familiar" e "promover

mais de duzentos jovens do
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A segunda Assembléia Arquidiocesana de Pastoral realiza -se

em fevereiro de 1973 com o objetivo de aprofundar e direcionar a

Campanha da Fraternidade de 1973: II O amor liberta, o egoísmo

escraviza”. especialmente afastadas daspara as pessoas

comunidades católicas; a ordem é evangelizar, para isto "ficou

acertado e aprovado por todos que em cada paróquia seriam

preparados ‘evangelizadores’ e que se escolheriam alguns pontos

base,,<59>.

Embora aparentemente simples, o sentido desta Assembléia

no contexto religioso de Ribeirão Preto merece ser destacado em três

Assembléia, a paróquia, e seu esquema, ainda continua a ser o

centro das atenções pastorais: O segundo ponto se situa no claro

sentimento da necessidade da evangelização numa sociedade que

além de estar-se secularizando, os que ainda confessam uma crença

fazem mais, necessariamente, dentro de credo

católico!60). Além do mais, sente-se neste propósito evangelizador

dogmáticas, oferece ao crente a passagem de uma tradicional fé

(5»)
(«)
Brasil, vols. I, II e III. São Paulo: Ed. Paulinas, 1991-1994.

Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cif., p.88, grifos nosso.
Cf. Estudos da CNBB, n° 62 69 e 7). A Igreja católica diante do pluralismo religioso no

uma mentalidade conciliar que implica em não definir verdades e

pontos principais; o primeiro deles é a evidência de que, como na Ia

nem condenar hereges; o Concílio do diálogo com o mundo, o

Concílio do ecumenismo e das atitudes pastorais e não mais

religiosa não o

mais afastados da paróquia para implantar comunidades de
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(adesão incondicional a uma verdade absoluta) à crença (como

adesão condicionada por circunstâncias históricas) que envolve a

escolha em situação de pluralismo<6'). Este sentido evangelizador se

confirma no destaque ao terceiro dos pontos a comentar: a escolha

de "alguns pontos mais afastados da paróquia para implantar

mais. esta "novauma

evangelização (na) perspectiva dos oprimidos", tendo como ponto

de apoio as CEB's. Este ponto de apoio não tem somente o sentido

da pobreza e da opressão das camadas subalternas no sentido

sócio-econômico, mas tem, e isto num sentido muito forte, aspectos

presença neste novo processo evangelizador.

terceira Assembléia

Arquidiocesana de Pastoral, esta com nada menos do que 214

participantes, "presidida, como as anteriores, por Dom Miele, com a

coordenação prática do Cónego Angélico Sândalo Bernardino,

Coordenador da Pastoral Arquidiocesana, participaram, também.

quase todos os membros dos serviços Arquidiocesanos e das Equipes

de Movimentos Apostólicos"!63). Como sugestão das vigarariast64), a

comunidades de base", estas como instrumento de evangelização, e

de caráter culturaH62); culturas oprimidas que lutam pela sua

(«’) No desdobramento das relações do religioso com o social e político à luz do Concílio 
cí. HOUTART, Françóis e HAMBYE, François. "Implicações Sócio-Políticas do Vaticano 11". 
Concilium, 1968/6, p.83-93.
<62> Cf. a este respeito BOFF, Leonardo. Nova Evangelização - Perspectiva dos Oprimidos. 
Fortaleza: Vozes, 1990.
(«) Cf. "Diário de Notícias", dia 11/11/73, p.4 - em ampla reportagem sobre a preparação 
desta Assembléia e CORREI A, Francisco de Assis, op. cit., 88-89 em tomo da sua realização.
I64) Vigoraria - agrupamento de paróquias que obedece a critérios de proximidade 
geográfica; a arquidiocese possuia um total de sete vigorarias, das quais quatro na cidade 
de Ribeirão Preto.

Em dezembro de 1973 ocorria a

evangelização se estabelece como
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primeiro dos objetivos prioritários

Igreja e a integração das pessoas em estruturas cada vez mais

adequados da Igreja Particular (diocese) e local (paróquia)i65). Os

leigos com vistas à sua missão própria na comunidade eclesial e no

(dentre os instrumentos para tal objetivo, as CEB's, entre

outras pastorais, são priorizadas). Como terceiro objetivo: "promover a

atuação profética da Igreja, no atual momento

brasileiro”/66)

Assembléia dois importantesdestacaEsta terceira

elementos da visão pastoral de Dom Miele, o primeiro deles é a

insistência na pastoral das CEB's como aspecto fundamental do

momento religioso (transferimos para o próximo item deste capítulo os

figura do leigo;

profundidade as linhas traçadas por este Concílio no seu documento

(sobre o apostolado leigo) e que"Apostolicam Actuositatem"

representa a grande novidade da história da Igreja no que se refere

aos leigos.

Cf. idem, p.88: grifos nossos.
Cf. idem, p.89.

(65)
(66)

"Dom Miele um homem do Vaticano II", assimila em

"Jamais um Concílio ecuménico tinha dedicado espaço

comentários a respeito). O segundo destes elementos se centraliza na

mundo"

aprovados pela Assembléia, que é "intensificara vida comunitária na

presença e a

"promoção e formação de Comunidades Eclesiais de Base, como

outros dois objetivos, metas pastorais prioritárias, são também

alicerce para desenvolver o

significativos: “Segundo objetivo: promover a formação e ação dos
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especial ao Laicato"!67); este novo espírito da pastoral católica,

superando (embora não por todos

de que o leigo era objeto, a terceira

Assembleia de Pastoral presidida por Dom Miele, havia conseguido

pessoa do bispo Dom Miele nesta Igreja ribeirão-pretana; juntamente

com a preocupação em torno das CEB's; no segundo objetivo desta

pastoral de

juventude.

Seis anos depois, em outubro de 1979 a quarta Assembléia

Arquidiocesana de Pastoral reforçava as áreas prioritárias (pastoral

das CEB's, da família e de juventude) e colocava como objetivo

geral da ação pastoral arquidiocesana "... promover a Pastoral de

Evangelização, em todos os níveis da Igreja Arquidiocesana, para

que "com opção preferencial pelos pobres", se construa um mundo

Está aí o espírito que a Igreja latino-

em parte.americana

reforçado na Conferência de Puebla (1969).

(«)

tradicional “uso abusado"

mais justo e fraterno"!69).

"povo de Deus"(68)) será objeto de muito respeito e consideração na

pastoral familiar e a

e nem por muito tempo) o

(47) Cf. PINHEIRO, José Ernanne. "Evolução do apostolado leigo no Brasil a partir do 
Concílio Vaticano II"; in Estudos da CNBB - 45, Leigos e participação na Igreja. São Paulo: 
Paulinas, 1986, p.80. Ainda, um capítulo específico é tema na constituição dogmática 
"Lumen Gentium", assim como há referências importantes na "Gaudium et Spes", n. 43; "Ad 
Gentes", n.21; "Presbyterorum Ordinis", n.9.
,68) Cf. Primeira espístola de São Paulo, cap. 2, 9-10. Talvez devamos lembrar de novo 
aqui a extraordinária obra de YVES M. - J. Congar. Os leigos na Igreja. São Paulo: Ed. Herder. 
1966. Cf. também LIBÂNIO, J. B. "Os Desafios Atuais da Teologia do Laicato". Perspectiva 
Teológica, n.19, 1987. p.81-88.

Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cit., p.89

colocar em seus objetivos e pontos de apoio. O leigo (biblicamente o

havia cultivado em Medellín (1968) e,

Assembléia se destacam a
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trazendo para a Igreja de Ribeirão Preto uma nova visão; abria-se em

Ribeirão Preto um olhar para aquilo que havia sido o fecho do

Concílio Vaticano II, a “Gaudium et Spes" (A Igreja no Mundo de

II

caminhos e prospectivas novas nas relações entre Igreja e Mundo:

serviço"(70\ É assim que Dom Miele se apresentava a seus padres no

dia 08 de agosto de 1972; constituído, de direito, como Arcebispo

Titular após a morte de Dom Felício, Dom Miele se apresentava como

comunidades vivas de cristãos"!7'), era, de verdade, um homem do

Vaticano II.

Dom Miele - as CEB's e a RCC2.

Quando Dom Miele chega em Ribeirão Preto (1967), a

arquidiocese já conhecia as Comunidades Eclesiais de Base; ainda

um tanto indefinidas, sem estrutura marcante, elas aparecidam aqui

nascimento contextoacolá. noIdentificare e

arquidiocesano ?

(70)

(71)

Cf. BARAÚNA, Guilherme (org.J. A Igreja no Mundo de Hoje. Petrópolis: Vozes, 1967.
Cf. Boletim “Igreja Hoje", n.55 de 04/12/195, p.7.

"Do anátema ao diálogo, do espírito de domínio ao espírito de

Dom Miele estava sendo um homem de espírito novo.

definir seu

Hoje), documento que um século depois do "Sílabus" abria novos

"animador e sinal de unidade ... de uma comunidade de

tarefa de simples conjecturas; nós mesmo.
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daqueles quarteirões mais distantes da igreja-catedral (1966-1967). A

alegria e o contentamento daquele povo (o povo todo: homens,

mulheres e crianças) se centralizava naquele padre novo que

montava um altar na mesa da sala e ali celebrava uma missa

diferente, mais aconchegante, mais "bem" feita, mais compreensível.

mais deles, mais para eles. Estavam eles acostumados à distância

real de um templo pomposo onde figuram com destaque seis lindos

quadros do famoso pintor Benedito Calixto desenvolvendo temas da

vida do padroeiro São Sebastião e outras diversas pinturas do mesmo

artista que ele pintou entre 1916 e 1922<72>. Estavam acostumados.

sobretudo, a uma distância implícita (artificial ?) onde eles, leigos.

eram sempre definidos pela "exclusão", pelo que não se é nesta

Igreja tão hierarquizada, onde a sua negação é bem mais forte do

que a sua afirmação.

No quadro montado na sala de sua casa, nos ritos e na

cerimónias liam-se"cliscutiam-se alguns trechos da bíblia, previamente

escolhidos, e em torno deles ia surgindo, primeiro timidamente e

depòis de maneira mais natural, todo o cotidiano, religioso ou não.

destas pessoas sempre profundamente religiosas e frequentemente

deixadas de lado de uma pastoral melhor elaborada. Com as CEB's

parece que estava chegando a sua hora, a hora da sua integração

(72) Cf. LAURIANO. João. "As telas da Catedral", in Bispos e Arcebispos de Ribeirão Preto, 
op. cit., p.79-84.

sacerdote, iniciamos a experiência de reunir o povo daquela rua,

liturgia “caseira”, eles se enchem de positividade. Ao redor destas
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no religioso institucional e a hora de sua inserção no poder social e

Brasil esteve junto ao poder, talvez atrelada a ele, e socorrendo os

organizados em movimentos populares, sofrem de uma evidente

fragilidade e não está nas mãos da Igreja tirá-los dessa situação. Uma

jogada arriscada, além de bastante incómoda e desgastante ...

Assim, a opção de apoio à mudança a favor dos pobres não constitui

necessariamente uma estratégia de sobrevivência da Igreja ... A

adoção do caminho da opção preferencial pelos pobres parece

decorrer de uma concepção de fé e uma visão de Igreja segundo a

qual a integração da espiritualidade com a luta social realiza com

mais fidelidade o ideário cristão e uma interpretação atualizada do

próprio cristianismo".!73)

Não há dúvida de que ao achegar-nos perto deles tivemos

que enfrentar todas as suas justas queixas e reivindicações; elas

começavam pela determinação administrativa originária da própria

implicações institucionais do "ser de paróquia"!74). Se no meio rural a

instituição paroquial por longo tempo conseguiu manter os católicos

(73)

(74)

Cf. LENZ, Martinho. Festas religiosas, CEB’s e mudança. 1989, mimeo. apud MACEDO, 
Carmen Cinira. “Todo dia é dia, "in SANCHIS, Pierre (org.). Catolicismo: Cotidia- 
no e movimentos. São Paulo: Ed. Loyola, 1992. p.2l 1-212.

Cf. FOLLMANN, José Ivo. "O cotidiano religioso", apudidem, p.161.

instituição da estrutura paroquial onde dificilmente conseguiam se

jogada de apoio político às classes populares é no mínimo uma

político desta mesma instituição. "De fato, durante séculos a Igreja no

encaixar; o "ser católico" extrapola, de certa forma, os limites e as

pobres, dentro de um modelo assistencial. Os pobres mesmo
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num enquadramento relativamente acentuado; já no meio urbano.

espaço de maior sentido para os seus encontros litúrgicos de caráter

litúrgico maisum

onde periódicacongregação das pudesse dara pessoas

oportunidade a todos de falar e colocar os problemas que estão

enfrentando no momento.

questões que são comuns e dizem respeito ao lugar e às condições

de vida e moradia".!75)

Fruto de um missionar moderno, o trabalho pioneiro de

agentes de pastoral ou de leigos mais empenhados, deu origem às

CEB's em Ribeirão Preto (como, aliás, em todo o território nacional).

em seus bairros mais periféricos ou em setores mais afastados das

paróquias centrais, bem como em muitas das paróquias, mais rurais

qualquer grupo de Igreja procurasse se rotular como comunidade de

base, está claro que falamos aqui destes grupos que têm nascido das

Cf. MACEDO, Carmen Cinira. op. cit., apud idem, p.213.
Em depoimento (setembro / 95) de um sacerdote, A.P., que muito se empenhou com

sentimento da necessidade de uma estrutura organizada "in loco"

"A partir daí se dá destaque àquelas

"cotidiano"

(75)
(76)

as CEB's, vigário de zona rural, antes, e hoje responsável por paróquia urbana, em Ribeirão 
Preto, nos dizia que, enquanto as CEB's deram muito certo na zona rural e nas periferias 
urbanas, "elas não foram alternativa para a pastoral urbana". Este mesmo depoente nos 
relacionava paróquias rurais, concluindo que “toda a área rural estava marcada pelas CEB's 
... as pequenas capelas rurais foram mudando seu estilo para CEB's; a zona rural ampla e a 
repressão do momento histórico "favoreceram" as CEB's (as reivindicações se refugiaram na 
instituição). Mas o entusiasmo CEB's em Ribeirão Preto, duraria o período de Dom Miele.

que era o alvo dos seus anseios, era também o

mais corriqueiro. Mas não era só

os apelos dessa instituição encontram pouco eco entre os fiéis. A

que urbanas, da arquidiocese<76). "Ainda que, num certo momento.

constituição de pequenas comunidades poderia representar um
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camadas mais pobres e marginzalizadas do campo, da periferia das

cidades, mais recentemente dos bairros operários"i77>. Ao contrário de

dimensão oficial e institucional dentro da CNBB, as CEB's “talvez por

seu caráter mais popular, mais espontâneo e por sua extrema

difusão", não criaram um órgão representativo nacionaH78). A troca

de ideias e experiências não deixaram de acontecer entre as

comunidades inicialmente via agentes de pastoral, encontros de

e, finalmente, culminando com os encontros

intereclesiais de CEB's a partir de janeiro de 1975 em Vitória, ES<79>.

Isto, porém, começa a acontecer quase uma década depois de elas

terem iniciado as suas experiências, o que poderia estar explicando o

fato de que somente em 1973, fevereiro, a pastoral de Ribeirão Preto,

colocado a necessidade de "implantar comunidades de base". No

final do mesmo ano (1973, dezembro) esta necessidade se explicita

de maneira mais formal quando se coloca como primeiro objetivo a

intensificação da vida comunitária na Igreja de Ribeirão Preto dando

especial importância à "promoção e formação de comunidades

eclesiais de base"J80>

Junto à tendência natural de Dom Miele por uma pastoral

mais popular, aliada à sua maneira de ser simples e informal, "Dom

Cf. BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil. Petrópolis: Vozes, 1994, p.130.
Cf. idem., p.130.
Cf. Encontro de Vitória. Comunidades Eclesiais de Base - Uma Igreja que nasce do

Petrópolis: Vozes, 1975.
Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cit., p.88.

(77)

(78)
(79)

povo.
(80)

outras pastorais, (indígena, da terra etc.) que ganharam logo uma

pastoral "lato sensu"

em sua segunda Assembleia conduzida por Dom Miele, tenha
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entusiasmo de Medellím (68) e toda a

cima da instituição-igreja e isto a gente

sentia como sacerdote da arquidiocese"!8'). Neste contexto, continua

zona rural da diocese em todos os seus estilos: bíblico, litúrgico, de

reflexão, de conscientização etc. Foi um tempo sócio-histórico muito

favorável".

participação dos representantes das próprias comunidades ao lado

de um pequeno número de bispos, teólogos e agentes de pastoral

Espírito Santos vem criando e suscitando entre as comunidades"!82). O

Espírito vinha suscitando nestas comunidades fica bem

explícito, e consagrado, no compromisso que elas assumem no I

optar por uma evangelização

libertadora"!83); o que representa uma clara opção pelos excluídos.

Enquanto as CEB's iam dando seus primeiros passos e iam

estabelecendo metas de trabalho, quase sempre e desde o início

estimulando e envolvendo a mobilização das pessoas da rua, do

quarteirão, do bairro, sem chegar, ainda, a se fazer notar o suficiente

para levantar entusiasmo ou preocupação, o seu bispo. Dom Miele

vinha se manifestando preocupado e apoiando todos os movimentos

(81)
(82)

(83)

Depoimento de A. P., gravado em setembro de 1995.
Cf. BEOZZO, José Oscar, op. cit, p.l 31.
Cf. Encontro de Vitória, op. cit., p.241.

Miele pegou toda a euforia e

história da repressão em

que passaram cda vez mais a uma posição de escuta do que o

dizendo-nos o mesmo depoente, "... aí as CEB's surgiram por toda a

que o

realidade vivida pelo povo, a

Encontro de Vitória “em obediência ao evangelho e aos apelos da

E era naqueles encontros que "foi crescendo a
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que envolvessem “o desenvolvimento integral de nossa Pátria" como

imperativo evangélico, dando, ainda, adesão ao "Movimento de

Pressão Moral Libertadora" liderado por Dom Helder Câmara!84». Ao

mesmo tempo o seu jornal, o da arquidiocese, vinha se manifestando

desde havia tempo, e com frequência, acusando as "desigualdades

apenas ao campo espiritual"!85). Concomitantemente, Dom Miele vai

provocando o interesse do conjunto do seu clero na temática que

está prestes a desenvolver-se em Medellín (68) e nos problemas

sociais pelos que passa a país; para isto;ele reúne todo o clero num

encontro de vários dias em Brodosqui, onde Dom Miele palestra.

expõe, discute e dialoga!86). Ainda sacerdote, estivemos presente a

este encontro, seria ele o alento que nos faltava se fosse ele. Dom

Miele, o responsável pelas expectativas que, especialmente ao clero

mais jovem, enchia de angústia uma Igreja que não chegava a

clarear. Dom Miele, homem do Vaticano II e que seria também um

bispo de CEB's, não contava com os instrumentos para ser aquilo e

ainda remediar as incertezas dos seus padres num momento histórico

tão difícil para a Igreja e para o Brasil.

mostrava

preocupação de bispo com a Igreja e o país, de outro lado estava

Ribeirão Pretodearquidioceseacontecendo osuana

Cf. Jornal "Diário de Notícias" de 23/07/68, p.4 e 25/07/68, p.l e 2.
Cf. idem. dia 03/03/68, p.2 e dia 29/03/68, p.2.
Cf. idem, dia 18/08/68, p. 1, 4 e 5; dia 21/08/68, p.l; dia 23/08/68, p.l.

(84)

(85)

(86)

sociais" e opinando que "os sacerdotes não devem ficar restritos

Mas, enquanto, de um lado, Dom Miele,
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havia em muitos dos bairros periféricos da cidade de Ribeirão Pretoí87)

a formação de comunidades que aqui e acolá, dependentes sempre

da animação do agente pastoral, iam

estruturando-se e trabalhando. Já entrados os anos 70, um número

grande, quase duas dezenas, de comunidades de base - CEB's se

organiza na paróquia de São Pedro Apóstolo no bairro do Ipiranga.

Antes, porém, a paróquia do Senhor Bom Jesus da Lapa dará os

primeiros passos para a estruturação daquelas que serão as mais

atuantes CEB's de Ribeirão Preto. Nas paróquias mais centrais da

cidade de Ribeirão Preto e nos bairros melhor situados das cidades

da arquidiocese, as CEB's não chegaram a prosperar a não ser em

ruas ou conjunto de quarteirões onde um certo nível de pobreza

aliado ao descaso da administração pública facilitavam a formação

de uma consciência de luta e reivindicações à luz de uma visão

cristã da vida. Foi a experiência que nós tivemos e desenvolvemos na

centralíssima paróquia da Catedral; a nossa saída em março de 1969

deixou estas experiências um tanto órfãs.

A pastoral urbana de classe média encontrava nesses anos

(87> Bairros como Vila Abranches, Jardim Zara, Jardim Anhagúera e, depois, no Parque 
Ribeirão Preto, Castelo Branco Novo, Presidente Dutro, Avelino Palma, Quintino Facci e, 
especialmente, na paróquia do Senhor Bom Jesus da Lapa, ao norte da cidade, no maior dos 
bairros da cidade. Campos Elíseos, paróquia esta sempre dirigida por sacerdotes belgas. Esta 
realidade mereceu da parte de Dom Miele um "Serviço Arquidiocesano de CEB", junto às 
paróquias, com a sua correspondente "Equipe de Pastoral de CEB's cf. boletim "Igreja Hoje", 
n. 50 de 30/10/75, p.2 e o "Comunicado da Cúria", no mesmo número. O noticiário sobre este 
"Serviço ..." e esta "Equipe ...", passa a ser algo corriqueiro nos "Comunicados da Cúria" e no 
próprio boletim.

desenvolvimento daquelas comunidades que ele colocaria na pauta

das suas prioridades pastorais desde 1973. Em fins dos anos 60 já

se desenvolvendo.
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da ainda década de 60 e durante toda a década de 70 um melhor

refúgio nos famosos Cursilhos de Cristandade que empolgavam a

todos por durante três dias, embora nem todos resistissem à5

4o dia". Por muito tempo, ao longo da segunda

metade da década de 60 e década de 70, os "Cursilhos" estiveram

arquidiocese!88). Mas as CEB's mais próprias da periferia, vão assumir

seu papel muito mais pela força de si próprias e pela exigência

essencial da vida cristã, do que pelo espaço oferecido e pelos

caminhos que se lhes tenha aberto para o seu difícil caminhar;

oferecer apoio e lhes mostrar simpatia não teria sido argumento

suficiente para justificar o seu crescimento e sua força de presença

eclesial e social. Embora tenha sido seu "tempo sócio-histórico muito

favorável", a sua compreensão nem sempre foi fácil e sua aceitação

foi sempre difícil, pois mexia com esquemas tradicionais e muito

cristalizados,* porém, as CEB's sempre conquistaram respeito. Já em

04/04/70, p.2, o jornal

questionamento e à problemática social (nem tanto à eclesiástica)

inovações nas CEB's relacionavam-se mais com a missão religiosa em

estrito-desenvolver maior participação dos leigos.sentidoseu

"Diário de Notícias", sempre aberto ao

em foco na pastoral arquidiocesana e no noticiário oficial da

colocava como título do "nosso comentário": "Comunidade de base:

i®8) Depoimento gravado em janeiro de 1996 junto a casal responsável pela pastoral das 
CEB's na arquidiocese, nos confessava que era frequente encontrar lideranças paroquiais 
comprometidas com o movimento de "Cursilhos".

exigências do "

de que se trata? O fato de que "até Medellín as mais importantes
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desenvolver maior senso comunitário, modificar as relações entre os

agentes pastorais e o povo do que com política. Entretanto, poucos

receios; se de um lado “seu trabalho era aberto, deixava fazer e, até.

instituição estava sendo muito vigiada e isto desconfortava até aos

melhor postados; no caso de Dom Miele, porém, os medos e receios

não chegavam a impedir atitudes ou mostrar decisão e firmeza. Por

Arquidiocesana, Pe. Angélico Sândalo Bernardino, muitos dos leigos

alguns líderesCEB's, destasresponsáveis pastoral depela

comunidades e responsáveis por outras pastorais passaram pelo

Centro de Estudos da Arquidiocese - CEARP, no sentido de um

engajamento doutrinariamente mais maduro e consistente!92). Assim,

(8») Cf. MAINWARING, Scott. A Igreja Católica e a Política no Brasil (1916-1985). São Paulo: 
Ed. Brasiliense, 1989, p.129.

A própria CNBB, como órgão máximo da Igreja no Brasil, começa a divulgar seus|90> A própria CNBB, como órgão máximo da Igreja no Brasil, começa a divulgar seus 
“Estudos" sobre as Comunidades Eclesiais de Base, e aspectos pastorais, já entrados os anos 
70; embora seus regionais (da CNBB) já na segunda metade da década de 60 tenham

"aggiornamento" conciliar.

promovido muitos seminários e encontros a cujos relatórios tivemos acesso na Biblioteca INP - 
D da CNBB em Brasília.
<”) Depoimento de religiosa responsável na época pela pastoral de juventude e ligada 
também às CEB's, gravado em abril de 1996. (I.E.). Neste mesmo depoimento a irmã, de fácil 
acesso a D. Miele, nos informava que este não gostava do termo Base (C. E. de Base) pela 
forma confusa em que ele era colocado: base de Igreja ?, base política ? Uma vez mais 
aparece aqui o difícil comprometimento da hierarquia, mesmo daqueles que mantinham 
uma postura mais engajada com o popular...
<’2> Dados colhidos junto à secretaria nos livros de matrícula e confirmados e 
comentados em depoimento de casal responsável pela Equipe de Pastoral de CEB’s; 
depoimento gravado em janeiro de 1996.

sempre existiam medos e receios!90). Dom Miele tinha também seus

anos depois de Medellín, as CEB's se tornariam mais políticas"!89); e

mesmo com todas as disposições do

políticas eventualmente radicais de algumas comunidades!91); a

estimulava", de outro lado, "Dom Miele se assustava com as posições

e através do então Coordernador da Pastoraliniciativa dele
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fazem sentido as palavras colhidas junto

dois dos maiores animadores de CEB's em Ribeirão Preto, desde fins

da década de 60, um deles, e desde meados da década de 70, o

outro, cada um deles responsável por numerosa paróquia de classe

média baixa e popular:

comunidades, ele não era aquela liderança ... mas deixava fazer e

dava espaço para tal; dava também apoio e retaguarda. Com

relação aos bairros de nossas paróquias, as CEB's tem-se situado

destacando 3 pontos: Io, a pessoa (por mais simples ...) recebe uma

valorização que não recebe na sociedade (nesta;o pobre não tem

dignidade alguma), quanto à sua dignidade e cidadania;

estabelece-se um esforço de colaborar em tudo aquilo que signifique

uma associação de bairro e, a partir das CEB's, o pessoal passou a

pessoal das CEB's tem conseguido juntar o pessoal do bairro para

organizar estruturas de lazer que normalmente o bairro não oferece

dentro de sua vida local. As CEB's tem criado alternativas para estas

deficiências sociais e Dom Miele nos oferecia elementos para refletir

melhor a própria figura de Dom Miele a respeito do qual estes

sacerdotes ainda assim se manifestaram:

preocupado em ter uma Igreja bem do Vaticano II e Medellín, como

2°

a dois sacerdotes belgas.

"Dom Miele era o pastor

(’3) Responsáveis pelas paróquias do Senhor Bom Jesus da Lapa e Santa Terezinha, 
localizadas ao nordeste da cidade de Ribeirão Preto; destas paróquias saíram alguns 
coordenadores das CEB's e às CEB's destas paróquias se achegavam os aprendizes de CEB’s. 
Depoimento gravado em abril/maio de 1997. (CH. e EJ.

"Dom Miele deu carta aberta para abrir

e trabalhar nesta direção"!93). Rico depoimento que nos permite ver

interessar-se pelos problemas com uma posição de serviço; 3o o
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forma latino-americana de aplicação do Concílio; preocupado não

só com a opção com os pobres, mas também com uma Igreja que

tinha que se posicionar mais pobre e mais simples isto era Dom

Miele.".

O clero de Ribeirão Preto, o clero de Dom Miele e de sua

caminhada das CEB's, no desenrolar do seu cotidiano, dá a todos

é,perspectiva temporal simultaneamente,uma que uma

“perspectiva de tranformação"!94) e, ao mesmo tempo sentir-se em

comunidade dá às pessoas uma nova perspectiva de vida, de outro

lado, o espaço cedido pelos agentes pastorais (padres e religiosas)

conseguem se livrar com naturalidade e sem pressões dos grilhões

desta mentalidade. Faço minhas as palavras de Carmen Cinira e

aplico-as à realidade ribeirãopretana (provavelmente a quase todas

dúvida o clero foi sensível a umaas realidades similares):

demanda do povo, mas não foi o povo que tomou a iniciativa do

processo. Mais uma vez, trata-se de uma proposta do clero para as

bases"!95) . Na verdade não é esta a questão; não é toda a questão.

mas é parte da questão. Integrados a uma burocracia pastoral onde,

determinado momento, as CEB's aparecem com destaque enum

com prioridade, os agentes religiosos vem-se, de repente, inseridos

(94)

(«)
Cf. MACEDO, Carmen Cinira. in SANCHIS, Pieae. op.cit., p.217.
Cf. idem, ibidem. p.227.

arquidiocese, se fez eco destas posturas pastorais ? Se de um lado a

"sem

está geralmente contaminado pelo espírito clerical e centralizador^

característico da estrutura da instituição. Poucos são os que
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deles o seu estímulo e a sua animação, às vezes até com "propostas

do clero para as bases", de outro lado com uma certa rapidez esse

clero começa a sentir que a ação deste fenômeno pastoral ele não

carregava nas mãos contrasta com este fenômeno onde as pessoas,

os leigos, se tornam conscientes, se tornam adultos, se tornam Igreja.

Em nossas experiências, em nossas observações e em nossas

entrevistas o discurso clerical sempre enfatizou, e muito, o trabalho

integrado com os leigos e a importância de discutir todos os assuntos

na comunidade. O clero assume, ainda, que nessa nova perspectiva

de Igreja é seu dever o ser formador de lideranças, mas quando estas

lideranças despontam e começam a agir, a estrutura eclesial aliada

a defeitos muito humanos, como o ciúme, a sensação de estarem-se

apropriando da figura do padrei’6>, também começam a agir. Poucos

entrevistadosdossão, conheci. nossos sepoucospoucos

manifestaram com clareza assumindo uma postura de abrir as portas,

organizar, estimular para que os próprios leigos, Igreja também.

decidissem as ações a serem priorizadas. Há de se reconhecer que

dinâmica comunitária depende da postura“muito da

capacidade de

qualidades e responsabilidades passam a poder ser, ou ser de fato.

substituídas pelo leigo dificilmente isto é visto com naturalidade.

(»7)
Cf. MACEDO, Carmen Cinira. in SANCHIS, Pieae. op. cif., p.224.
Cf. idem., ibidem, p.222.

num fenômeno pastoral, as CEB's, onde, se, de um lado, esperam

e da

consegue mais segurar. A ação pastoral tradicional que ele

liderança do padre"i97>, mas quando estas
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Tem outro agravante, a estas alturas a comunidade, a CEB,

já iniciou o processo de transformar o discurso religioso em discurso

político, pois “o problema de fundo é que o discurso religioso ... tem

sempre uma significação política"!’8), embora não se reduza a esta

significação (em páginas anteriores já nos referíamos a isto). Na

medida em que a instituição estava dando, ainda, os primeiros passos

sentido de (expressãono

gramsciana) da religião, o padre das CEB's, ou melhor, nas CEB’s

sente dificuldade em aceitar esta dimensão política do discurso

religioso. Alguns depoimentos são indicativo disto: "As CEB's

começaram bem, com bastante entusiasmo na época de Dom Miele,

haver infiltração de elementos que não eram

problemas humanos, isso prejudicou bastante o movimento"!"). Com

outro discurso, mas caindo no mesmo esquema, depoimento de um

sacerdote da periferia: "As CEB's tal como foram pensadas elas

permanecem na utopia. Houve momentos de maior euforia ... As

CEB's passaram a ser um murro em ponta de faca ... é uma utopia.

perderam o esquema".(’0°)

aceitação trabalhada e consciente, um esforço sincero de "acreditar

Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit., p.134.
Depoimento de sacerdote de paróquia central de Ribeirão Preto e desempenhando 

de chanceler da cúria metropolitana, nas época de Dom Miele, gravado em

(98)
(99) 

o cargo 
novembro de 1995 (A.A.)
(i°o) Depoimento gravado em janeiro de 1996 (J.R.).

Havia, porém, no conjunto do clero, uma abertura, uma

mas começou a

entusiamados com as coisas da fé, mas simplesmente com os

superar a "concepção totalitária"
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As CEB's em Ribeirão Preto

refletiram o momento de Dom Miele e também o contexto rural da

acompanhava com carinho, embora não fosse atirado ou pioneiro:

Com ele nós padres sentíamos e queríamos as CEB’s caminhando ...

costumeiras atitudes. Elas foram bem-vindas, pena que não foram

muito longe ..."(’03). Com as CEB's muitos padres foram apreendendo

a conviver com o leigo fiel.

Não faltava também um misto de empolgação e crítica:

As CEB’s são eclesiais, o povo tem muito arraigadas a fé

esperança ... como a Igreja não tem dado grandes passos na linha

das pastorais sociais, o maravilhoso trabalho das CEB's tem chegado

isto se traduz em 'falta dea assustar a não facilidade de controle

eclesialidade’; entram em choque, pois elas são mais elas na direção

do social"!’04). Na mesma direção se manifesta o depoimento de I.E.,

já referenciado,

nem Dom Miele

cultivou as verdadeiras CEB's, ele começou bem, mas depois ...

"As CEB's poderiam ter sido a solução pastoral e o

nas pessoas sem ser centralizador"!'0’). "

instrumento para a Igreja mudar de cara, mas

e a

u('02). "As CEB's foram uma saída providencial pós-Concílio para a

"Dom Miele acompanhava com carinho, mas não era incentivador...

descentralização das nossas paróquias e também das nossas

modo de ser aberto daquele quearquidiocese; refletiram o

"0I> Depoimento de uma religiosa, coordenadora de CEB’s, sobre Dom Miele; gravado em 
setembro de 1995 (C.B.).
,,02) Depoimento de A. P. gravado em setembro de 1995; grifos nossos.
(,03) Depoimento de sacerdote hoje em paróquia rural, mas nos anos de Dom Miele 
responsável pela pastoral vocacional e ligado a outras pastorais na cidade de Ribeirão Preto; 
gravado em outubro de 1995 (pe. N).
I’04) Depoimento de C.B.
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quando as CEB s começaram a se politizar Dom Miele recuou I foi um

problema de todo o episcopado ele pedia cuidado e a gente ia

ficando amarrada".

CEB's nascionais) não conseguiram criar um projeto político, por isso

elas iam virando paróquia com facilidade e muitas de suas lideranças

migraram para movimentos e organizações populares, mas estes não

tiveram a estrutura e a força que a Igreja poderia oferecer. Pensamos

que as CEB’s representaram uma oportunidade de a Igreja "limpar a

cara" e posicionar-se evangelicamente, mas haja disposição !

institucional e histórico a Igreja permite (poderia ter

legitimação de certas categorias,permitido) a

vida nova num mundo novo. Ao mesmo tempo, garantedignidade.

(poderia ter garantido) o reconhecimento inverso da ilegitimidade da

pobreza e da ignorância"!105). Em 1988 fazíamos uma interessante

entrevista com um sacerdote (hoje ex-sacerdote) que representava a

(diocesedas

desmembrada de Ribeirão Preto em março de 1971), sua crítica era

contundente; "... a hierarquia tem atrapalhado a caminhada das

CEB's, ... por questões de "ordem" eclesiástica que não aguenta os

questionamentos. Desde o momento em que a Igreja eclesiástica

encampou as CEB’s elas começaram a se enfraquecer; uma e outras

acabam entrando em conflito. A tendência da Igreja naquilo que ela

Cf. MACEDO, Carmen Cinira. in SANCHIS, Pietre. op. cit., p.238.(105)

"anima"

"Com

Nessas condições as CEB's em Ribeirão (como, aliás, as

como direitos.

seu peso

comunidades na cidade de Franca
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controla, ela manipula ... para a sua sobrevivência ..., conforme

conveniência

pensamento ele coloca

aspirações acabam virando utopia: "Deus é real para as pessoas na

prática concreta, daí que a ação social se bem orientada, ela pode

razão da falta de instrumentos para a transformação social, acabam

tentaram voar alto sem instru^mentos suficientes, não há espaço

para tanto nem na Igreja nem na sociedade ... as CEB's ficaram muito

limitadas, apesar das pretensões !"n°6> Parece como que as CEB's

descobrem a sua identidade, mas não conseguem atingí-la. No final

da década de 80 a crise de identidade as deixará sem rumo.

Apesar de tudo o clero de Dom Miele, pelo menos uma

parte considerável, se fez eco, sim, de suas propostas e de suas

posturas pastorais, e empolgou-se com elas, empolgou-se com as

CEB’s, e as cultivou (alguns ainda as cultivam), mas foi-lhes faltando

a consciência de que, em muitos deles, o seu discurso revelava certa

aflição pelo fato de que o controle do processo, frequentemente.

escapa das próprias mãos e das mãos da hierarquia.i'08)

l,Oé> Muito interessante os comentários de Denrni Azevedo em artigo intitulado "CEB's 
mudam de perfil e sofrem crise de identidade", onde o autor, a dois meses do Intereclesial 
em Duque de Caxias. RJ. Qulho de 1989), analisa a progressiva paroquialização e a retomada 
do controle clerical das CEB's (José Comblin); cf. jornal "Eolha de São Paulo", dia 7 de maio 
de 1989-A-l5.
<108’ Em publicação da "Folha de São Paulo" de 1701/82. em ampla matéria, o bispo 
encarregado pela CNBB para a orientação das CEB's, D. Antônio Celso Queiroz, secundado 
por D. Angélico S. Bernardino, tentarão esclarecer: "CEB's estão sob controle": o ano de 1982 
(novos governos estaduais) será um tempo de forte participação política das CEB's.

ser benéfica para a fé. Nas CEB's, a limitação da ação da fé, em

os prejuízos para a fé do povo, cujas

deixando-as nos problemas imediatos e localizados no bairro ...

Na continuidade lógica do seudo momento".
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próprio bispo, em Ribeirão Preto, o bispo da Renovação Carismática

Católica - RCC. Mas antes dele chegar, chega ela, ainda com Dom

Miele.

A Renovação Carismática Católica chega em Ribeirão Preto

máximo permitia que acontecesse, mas não se envolveu com ela; os

testemunhos neste sentido são claros, alguns deles explicativos, e

também contundentes: "A RCC apareceu no tempo de Dom Miele

(permitiu que acontecesse) como algo à margem do que se queria,

como algo teimoso, mas algo que tinha o que o povo queria ... se

Dom Miele tivesse tido mais energia, mas saúde, ele não teria

permitido que ela se firmasse na diocesse"!'09); "O pessoal (da RCC)

não participava, não se integrava noutras pastorais ... e isto não era a

carismáticos se fecharam em seu movimento ... e ele nunca se negou

ao diálogo, mas eles eram eles “Eles se organizam, mas não se

integram e você não pode proibir que alguém se reúna para orar^

nos dizia o depoente J.R. colocando estas palavras na boca de

Dom Miele.

A RCC chega a Ribeirão Preto no ano de 1972 (agosto)

pelas mãos de um casal que havia mudado de vida ao fazer o

Quando Dom Romeu Alberti chegar (agosto de 1982)ya esta 

aflição se acrescentará a desconfiança e o desestímulo imposto pelo

(109)
(HO)

Depoimento do pe. N.
Depoimento de D. B. (Campinas)

linha de Dom Miele, para ele todos deveriam se engajar; os

um pouco "na surdina" (grupos fechados); Dom Miele a ignora, ao
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doença na esposa lhes coloca em contato com a RCC; a doença,

"miraculosamente", regride e voltam para Ribeirão Preto já convictos

de que II O Cursilho nos mostrou Jesus, a RCC nos ensinou a viver

Jesus"!11’). Quando este casal chega de volta a Ribeirão Preto,

II

continou crescendo pediram permissão a Dom Miele "para que

não parecesse um grupo desobediente"'"2). Na realidade a RCC

respeita e admira a Igreja clerical, mas, no fundo, não a quer dando

palpites e interferindo demais; afinal, ao contrário das CEB's que

nascem de uma forma existencial, prestando atenção àquilo que

está ocorrendo no seu entorno e assumindo compromissos concretos

RCC, enquanto

movimento, vem pronta e se enxerta na Igreja particular. Aí o respeito

e a obediência à hierarquia é bastante questionável.

Uma das pessoas pertencentes ao primeiro grupo de seis

elementos da RCC e na casa da qual se fizeram as primeiras reuniões

do iniciante

grupo inicial começaram a manter contatos com o pessoal da RCC

de Campinas, com idas do pessoal de Ribeirão Preto a Campinas e

entrevistada manifestou-se assim: "Dom Miele não gostava, mas nos

mu
(112)

Depoimento do casal H. - J. G. gravado em agosto de 1995; grifos nossos. 
Depoimento idem.

"grupo de oração", nos relatou que elementos desse

com vindas do pessoal de lá para cá. Ao referir-se a Dom Miele, esta

"Cursilho"; a sua ida a São Paulo para o tratamento de uma grave

o lugar onde elas existem, a

consegue reunir seis pessoas, "na semana seguinte 12 pessoas e aí

voltados para
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recebia bem"(113) . Uma das entrevistas mais ricas e significantes da

caminhada destas pessoas rumo à RCC e da sua permanência e

postura movimento,no representativa de outros muitos casos

semelhantes, se deu junto a um ex-coordenador da RCC (de 1987

1995). Desde 1975 na RCC, ele chega a este movimento, depois de

movimento.

sinto hoje em relação à grandeza de Deus, à sua palavra ... a RCC

mudou todos os meus esquemas e os meus conceitos sobre a Igreja,

Deus etc., agora eu sou Igreja ... a RCC trouxe a abertura, quebrou a

escravidão". Nesta empolgação toda, algo comum na maioria dos

nossos entrevistados, ele chega a subestimar não só a boa vontade

de Dom Miele, mas também a sua capacidade de entender o

movimento:

era um movimento novo, mas este movimento que pensavam que

vinha por pouco tempo, veio para ficar; no início não se lhe deu

atenção, então Dom Miele não chegou a entender ..."h14>. O

sentimento de superioridade se manifesta neles com muita facilidade:

caí chorando de joelhos. Nunca sonhei de chegar a sentir o que eu

"Os outros movimentos perdem em experiência forte e rica para a

("3) Depoimento colhido em setembro de 1995 - A. C. Esta pessoa vinha, de longa data, 
integrando-se ao trabalho de outros movimentos. Eu sacerdote, pertencia ela a um ativo 
grupo da "Legião de Maria" na paróquia da Catedral. Para ela, “a RCC despertou em mim a 
oração". Campinas era, então o ponto de referência da RCC de todos os grupos de oração; 
alí se encontrava o berço da RCC no Brasil, ali serão produzidos os primeiros programas 
("Louvemos o Senhor" e "Anunciamos Jesus") que hoje a Rede Vida de Televisão veicula para 
todo o Brasil (Cf. DELLA CAVA, Ralph. op. cit., p.75 e notas 92 e 93 à p. 115 e nota 99 à p. 116- 
117); através da Associação do Senhor Jesus.
l"4) Depoimento gravado em novembro de 1995 (Ch.); homem de extrema sensibilidade 
e, pelo mesmo, profundamente envolvido com este movimento.

"... isto me pegou a nunca mais deixei, caí do cavalo e

tê-lo desafiado, fruto de uma "cura miraculosa" que o converteu ao

"... Dom Miele não era adepto da RCC, não conhecia.
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RCC"n’5); e

CEB's e sua teologia da libertação, estes chegam a serem vistos

quase como não cristãos ... "não é coisa da bíblia". A RCC é, para

alguns deles, sinal de prosperidade: "Eu nunca vi um pobre que

tenha colocado Deus na sua vida e não tenha o que comer, onde

morar, que não consiga sustentar a família ... apesar de toda a

agressão que a sociedade faz.".

Ao mesmo tempo que assumem esta postura de elitismo

espiritual e de segregação pastoral, a maior parte dos elementos

desta primeira geração da RCC em Ribeirão Preto entende também,

e não esconde, que houve muito exagero e muito desequilíbrio

desabafar seus problemas pessoais ou psicológicos... pouco a pouco

tem algunseles aqui,nãoviram sempremaseraque

problemas...".(,17)

A vida institucional deste movimento em Ribeirão Preto

encontrou os caminhos muito tortuosos; primeiramente, o seu bispo

Dom Miele "foi um tanto apático para com a RCC, não tomou uma

(116)
(117)

Quando o paralelo se faz com movimentos comprometidos, como as

í,l5> Depoimento colhido em janeiro de 1996 de T.P.. elemento integrado à RCC desde os 
primeiros anos e, apesar deste "arroubo", elemento de muita riqueza espiritual.

A entrevista com este casal nos fez ver mais longe; diante da tentativa do bispo Dom 
Miele de levá-los a uma consciência social mais ampla, até, além-fronteiras, sua responsta: 
"O que nós temos a ver ? ... a força maior, a espiritual, está com a RCC, os outros movimentos 
se preocupam mais com outros problema ... as CEB's estão mais preocupadas em agredir do 
que apaziguar, é agressiva ... em vez de rezar e pedir pela conversão do patrão".

Depoimento do casl H-J.G.
Depoimento T.P. "Muitas pessoas procuraram a RCC mais pela dor, do que pelo amor 

mesmo assim, houve conversões belíssimas", nos acrescentou esta entrevistada.

psicológico; "muita gente procurava a RCC para conseguir a cura e

"A RCC começou a dar mais frutos que os outros

movimentos, daí os ciúmes e a perseguição ao movimento"(”6).
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posição"; quando a tomou, alguns anos à frente (1980) foi muito mais

com caráter de prevenção, de cuidado, de proibições e de crítica.

Em 4 de março de 1980 os sete bispos da província eclesiástica de

Ribeirão Preto, reunidos em São João da Boa Vista por ocasião da III

Assembleia Provincial de Pastoral, sob a direção maior do arcebispo

Dom Miele, elaboram e publicam as "Diretrizes Pastorais sobre a

‘Renovação Carismática'"i'18). Os bispos assinantes, todos os da

sob pena de esvaziamento da vida e ação apostólica dos membros

firme exuberante",contra "emotividade oa

sentimentalismo, talvez doentio"; proibem-se "o uso dos chamados

dons de língua, de cura, de imposição das mãos pede-se aos

sacerdotes responsáveis por paróquias etc., uma especial orientação

e atenção ao movimento e proibem-se convites a sacerdotes de fora

carismática' ... sem aprovação prévia do Bispo próprio".

Parece como que se estivesse diante da ameaça de uma

católico; dentro do movimento "houve até quem quisesse se insurgir

contra o documento da província"(,’9,. A estas alturas (1980) ainda

("8) Cf. Boletim. "Igreja Hoje", n. 173, abril de 1980. É esta a primeira grande referência 
explícita à RCC desde o seu primeiro número publicado em 07/XI/1974. Os bispos assinantes 
se antecipam em 14 anos às diretrizes que a CNBB publicará somente em novembro de 1994, 
com teor muito semelhante, embora tenha dado alguns acenos anteriores.
(’ •’) Depoimento do casal H. - J.G.

"exagerado

de tais grupos de ‘renovação carismática'". Há uma crítica muito

província eclesiástica, "após madura reflexão" elaboram um total de

dez “normas" que "pedimos sejam postas rigorosamente em prática.

"praga" espiritual com perigo de contaminação ao povo fiel

das dioceses "para colaborar ao movimento de ‘renovação
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religiosos(as), nossos entrevistados, nos deram conta do desconforto

em que eles se colocavam ao tentar enxergar a RCC dentro de uma

visão pastoral de Vaticano II.

resistência por parte do clero ... eles caminhavam por conta

própria"!120); este abandono por parte do clero e a clara resistência

do seu bispo a quem "a RCC lhe dava um certo 'arrepio' em função

dos artifícios mágicos"!121), pode ter gerado o tremendo desconforto

criado pela deserção de dois grupos de oração e a sua "fuga" para

Nem bispo, nem padres e religiososfas), e também não a

imprensa católica e oficial da arquidiocese, deu espaço fácil à

Renovação Carismática Católica em Ribeirão Preto (como aliás, pelo

Brasil afora com algumas poucas excessões). Mas apesar destas

"De início houve mesmo muita

havia razão para isto ? o fato é que a grande maioria dos padres e

as fileiras do neo-pentecostalismo protestante.(’22)

(i2oj Depoimento de sacerdote cuja ordenação coincidiu com a época destas normas , 
gravado em janeiro de 1996 (J. C. R.j. Hoje ele dá acompanhamento e participa dos 
enconstros semanais (grupos de oração). É claro que, embora minoria, houve sacerdotes que 
deram apoio ao movimento, nos seus inícios, uns com uma simples assistência, outros com 
uma certa empolgação; é o que se depreende de algumas colocações como esta, a RCC 
é o único movimento que pode combater as seitas" (D. H. gravado em setembro de 1995), 
este sacerdote beneditino olivetano, esteve junto à RCC desde seus inícios, durante a epoca 
de Dom Romeu Alberti, ele foi o companheiro de muito momentos.
i'2i) Depoimento D. M. . . . ,.
1'22) "Nos seus inícios houve um ar de muita independencia ... quando a hieraquia quis 
‘botar ordem' houve dissensões, até debandadas para o protestantismo (depoimento de D. 
H.) Este fato não é relatado pelos carismáticos a não ser se questionados, alguns dizem 
desconhecé-lo ou tentam diminuí-io e minimizá-lo. Em entrevistas com diversos pastores 
evangélicos (históricos e neo-pentencostais) acabamos chegando ao pastor A. C. B. de uma 
igreja independente neo-pentecostal. Jovem lider de grupo de jovens da RCC. durante vários 
anos, havia desenvolvido um trabalho carismático junto com outros 40 jovens, o facil 
contato com carismáticos protestantes, a falta de apoio por parte do bispo e dos padres e a 
não aceitação de doutrinas não bíblicas como o marianismo e a adoraçao aos santos, fez o 
grupo abandonar a RCC". Os contatos que o grupo já mantinha corn pastores protestantes 
facilitou a saída da RCC e a entrada no neo-pentecostalismo (1984) ja no inicio do segundo 
ano de Dom Romeu em Ribeirão Preto. “O outro grupo ia muito bem e vanas pessoas 
(moças) saíram e foram para os batistas ... motivo: ausência de uma resposta dos padres 
quando eram requisitados diante da euforia do encontro com essa expenencia ... enquanto 
que os pastores estão sempre disponíveis" (depoimento T. P.).
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crescer reunindo-se em casas, barracões e em alguns templos.

Quando Dom Miele (dezembro de 1981), há quasemorre uma

centena de grupos de oração na arquidiocese e desses, metade

estão na cidade de Ribeirão Preto<123>. "Apesar de órfãos crescemos e

muito. Dom Romeu, que foi nosso pai e nosso pastor, abraçou a RCC

de uma forma mais forte que aos outros movimentos e nós nos

organizamos melhor", nos dizia um dos entrevistados (Ch.).

Dom Miele estava morto, rigorismo;

convicto, sem fanatismo; aberto e liberal, sempre pronto sem leseira e

alegre sem estravasamentos emotivos. Dom Miele dava a impressão

do equilíbrio nas atitudes e nas palavras"!'24); durante estes quinze

anos em Ribeirão Preto ele não se dava bem com os radicalismos

políticos das CEB's, mas muito menos com os radicalismos religiosos

da RCC. Aqueles, Dom Miele contornava e orientava, estes eles

junho de 1979 ele abre as portas de Brodosqui para uma Assembléia

Regional do Episcopado paulista, nela "a ‘oficialização’ da prática

pastoral das CEB's demonstrava a sua hegemonia e a sua força de

(123) Levantamento aproximado junto às paróquias e dirigentes da RCC. Mesmo assim, a 
informação oficial da arquidiocese continuava a ignorar tudo isto. Não aparecem noticias 
sobre este movimento nem no boletim "Igreja Hoje", nem nos "Comunicados Cúria". O 
Secretariado Permanente de Pastoral - SEPE, também não recebe, em suas reuniões, 
nenhuma representação do movimento carismáticos. Dentre todos os grupos carismáticos 
queremos destacar um dos pioneiros: "Comunidade Missionaria Nova Jerusalém", da cidade 
de Jardinópolis (distante 20 Kms de Ribeirão Preto); uma comunidade carismática 
extremamente peculiar. A ela voltaremos nas páginas seguintes.
1'24) Depoimento de D. Benedito de Ulhoa Vieira, arcebispo de Uberaba (também nosso 
professor no Seminário Central do Ipiranga) por ocasião da morte de Dom Miele. Cf. CIONE. 
Rubem. História de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Ed. Legis Summa. 1992, v.ll, p.)3l. nota.

simplesmenfe rejeitava; dois anos e meio antes de sua morte, em

"metódico, sem

dificuldades institucionais a RCC no tempo de Dom Miele conseguiu
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preconizava em seu programa naqueles anos"('25). Um mês antes (de

8 a 11 de maio) ele havia promovido um Encontro Provincial sobre

participação política das CEB's estava em plena atividade e elas

eram notícia frequente na grande imprensa. Na imprensa católica da

arquidiocese elas vinham sendo notícias desde havia mais de uma

década e fazia quase isso que as CEB's na diocese de Dom Miele

tinham sido colocadas no quadro de uma pastoral planejada.

Ao contrário, Dom Miele era certamente muito avesso aos

desmandos ritualísticos, às manifestações "orgiásticas" (êxtasis, curas.

milagres etc.) e à estrutura de guetos em que a RCC havia se

metido.(127)

Este bispo do Vaticano II tinha como centro de sua pastoral

restauração da Igreja como um todo"i,2S). O sentido do comunitário

foi um dos conceitos que ele mais colocava e, principalmente que

ele mais vivia.<129>

(125)

(126)
(127)

Depoimento de D. M.
Cf. “Perfil de um pastor" (H. L) in boletim "Igreja Hoje", n. 55, dia 04/12/1975, p.8.

Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cif., p.397.
Cf. boletim “Igreja Hoje" n. 165, junho de 1979.
Este comportamento um tanto misterioso, espécie de autodefesa, impediu-nos poder 

chegar à documentação da secretana da RCC da Ribeirão Preto; outras fontes foram 
suprindo esta dificuldade.
(128)
(129)

CEB's(126h Nos meses anteriores e posteriores ao seu falecimento a

que "pequenas comunidades vivessem o cristianismo, como fonte de

organização e, mais que tudo, sua fidelidade ao que a Igreja
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3. - um homem para os tempos de João

Quando Dom Miele morria Ribeirão Preto,em o

desenvolvimento da Igreja popular no Brasil havia chegado ao seu

ápice; apesar de suas diferenças internas conseguiu-se uma certa

segunda metade da década de 70 e os dois primeiros anos da

década seguinte; os anos de 1974 a 1982 foram anos de conquistas

Através de uma compreensão cautelosa

da relação entre a política e a religião, uma apreciação mais

madura de como fazer um trabalho com as classes populares e de

como respeitar seus valores religiosos e culturais, uma relação mais

harmoniosa entre as bases e a hierarquia e a consolidação de novas

estruturas eclesiásticas, a Igreja pôde agir coesamente Lançou

documentos incisivos acerca da sociedade brasileira e da política e

catolicismoprecedentesimportânciaadquiriu nosemuma

internacionar,(13°). Mas a passagem dos atritos localizados para um

confronto mais amplo entre essa Igreja “conquistadora" e libertadora

1979(131). Muitos, porém, foram resistindo a tudo isso, a Igreja popular

no Brasil com as CEB's como mastro e a sua teologia da libertação

1130)

(131)

Dom Romeu Alberti

Paulo li

Cf. MAINWARING, Scott. op. cit., p.202.
Cf. BEOZZO, José Oscar, op. cit., p.224 ss.

estabilidade e uma maturidade que passaram a caracterizar toda a

e a Igreja "recessiva" de João Paulo II, já vinha se delineando desde

para essa Igreja no Brasil. "



320

como bandeira.

entrar no ocaso.

O Ribeirão Preto de Dom Miele nunca foi muralha de aço,

único

de tentar conseguir trazer para o hoje e o amanhã as

conquistas do ontem simbolizadas no Concílio Vaticano IIJ132)

Quando a Igreja de Ribeirão Preto é colocada nas mãos de

dom Romeu Alberti (22 de agosto de 1982) já começavam a pairar

Conferencia de Puebla, ao mesmo tempo que conclama a Igreja

latino-americana a continuar na defesa firme dos direitos humanos.

sujeitos a violações maciças “quando aumentam as injustiças e

cresce dolorosamente a distância entre pobres e ricos", a empenhar-

se pela nobre causa da justiça, da promoção humana, da defesa

dos pobres, como um autêntico compromisso evangélico, colocava-

a em guarda contra "reducionismos e ambiguidades", o surgimento

de uma "Igreja popular" e de um "magistério paralelo";terminava

família. vocaçõesasapontando

(•32) As características do seu período em Ribeirão Preto, "colegialidade, 
corresponsabilidade e participação" são bem indicativos destes propósitos. Em palestra 
pronunciada na ACI (Associação Comercial e Industrial) de Ribeirão Preto, no dia 17 de 
outubro de 1967 sobre "A Igreja no mundo de Hoje", Dom Miele se volta fundamentalmente 
ao Vaticano II, com uma leitura aberta (Cf. "Diário de Notícias", dia 17/10/67 p. 1).

"saudosismo"

"restauração". Já em 1979 o discurso de abertura de João Paulo II à

mas a convicção e abertura deste bispo deram a esta Igreja um

caminhar de visão clara, olhando para a frente, com o

qualquer forma ela começava a declinar, sua utopia começava a

ainda se manifestaria forte por alguns anos; de

com propósitos desobre ela os fortes ventos duma Igreja

como tarefas prioritárias a
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sacerdotais e religosas e a juventude?’33)

No contexto da Igreja ribeirãopretana este contexto mais

caminhando na direção de uma leitura aberta do Concílio Vaticano

II; a chegada de Dom Romeu Alberti irá colocá-la nas linhas traçadas

pela Roma de João Paulo II.

Dom Romeu Alberti é um sacerdote que trazia consigo as

raízes romanas; em Roma ele esteve durante dez anos (1947-1957).

Paulista da capital (21 de abril de 1927), depois de ter passado pelo

Seminário Menor de Pirapora de Bom Jesus, cursou a Filosofia no

Seminário Central de Ipiranga e em fins do ano de 1947 é destinado a

cursar a teologia na Universidade Gregoriana em Roma*134). Ali ele

conviveu como colega de turma e morando no mesmo Colégio Pio

Brasileiro com Dom Miele.

de 1951, na Igreja "del Gesú", em Roma, por Dom Antônio Maria

Alves de Siqueira, então Bispo Auxiliar de São Paulo"!’35) e futuro

arcebispo de Campinas. Continuando

Universidade Gregoriana de Roma ali permaneceu mais seis anos

licenciando-se em Teologia e doutorando-se em Direito Canónico

(134)

(135)

"Foi ordenado Presbítero aos 7 de outubro

seus estudos na mesma

mas é

i'33) Cf. João Paulo II "Discurso inaugural pronunciado no Seminário Palafoxiano de Puebla 
de Los Angeles - México - 28 de janeiro de 1979", in Evangelização no presente e no futuro da 
América Latina. São Paulo: Ed. Paulinas, 1979, p.30-33.

Cf. ATALLAH, Antônio. Dom Romeu Alberti - pastor e académico. Apucarana: Gráfica 
Diocesana, 1992. p. 13-14.

Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cit., p.92. Cf. também ATALLAH, Antônio, op. cif. 
p.15.

elemento fundamental. Ribeirão Preto vinha, de há tempos.

amplo não será elemento suficientemente explicativo,
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com a tese "A Mente do Legislador em Suárez", em 1957.1’36)

Voltando à sua diocese de São Paulo, o cardeal Carlos

Carmelo de Vasconcellos Mota o destina ao Seminário Central do

Ipiranga como Diretor espiritual e professor de Teologia Moral.

Desempenha, ao mesmo tempo uma série de funções pastorais como

assistente da Ação Católica (JEC - masculina), vice-oficial do Tribunal

Eclesiástico de São Paulo e, posteriormente, coordenador da pastoral

carcerária de São Paulo. Nomeado Vigário Geral da arquidiocese de

São Paulo, recebe,logo depoiszo encargo de Vigário Episcopal da

zona leste de São Paulo, uma área com mais de dois milhões de

campanha de divulgação da encíclica "Mater et Magistra" e o Setor

das Missões Populares e dos Meios de Comunicação Social da

O Papa Paulo VI o nomeou bispo auxiliar do Sr. Arcebispo de

São Paulo em 25 de março de 1964, vésperas do golpe militar; em 24

de maio do mesmo ano foi ordenado bispo na catedral de São Paulo.

Foi curta a permanência de Dom Romeu Alberti na arquidiocese na

qual era bispo auxiliar; em julho de 1964 embarcou para Roma onde

terceira sessão do Vaticano II, voltando ao Brasil foi

transferido para bispo titular de Apucarana - PR, diocese da qual ele

tomou posse em 28 de março de 1965 e que ele iria

(136)
(137)

"construir" e

"Cruzada do Rosário em Família".í'37)

Cf. idem., p.92.
Cf. ATALLAH, Antônio, op. cit.. p. 19. Cf. também CORREIA. Francisco de Assis, op. cif. 

p.92.

assistiria à

habitantes. Durante o ano de 1961 e de 1962, coordenou a



323

moldar desde os seus alicerces, como seu primeiro bispo".i138>

Para podermos entender, historiar e analisar melhor a Igreja

ribeirãopretana de Dom Romeu Alberti, vemo-nos na necessidade de

experiência "sui generis". A nova diocese tinha uma população de

500 mil habitantes e um território de 9 mil quilómetros quadrados. O

diretrizes pastorais da nova diocese: desmembrada das dioceses de

Londrina e Campo Mourão, seus habitantes "provindos de todas as

partes do Brasil e estrangeiros ... A Igreja Católica com 25 paróquias

era atendida por cerca de 25 sacerdotes religiosos e 3 diocesanos, 1

jovem maltês, um ex-religioso alemão de 50 e poucos anos e um

italiano de uns 60 anos, que logo voltou para a Itália ... Desejávamos

eclesiológica da Igreja apresentada pelo II Concílio Ecuménico do

últimosdoisparticipadohavíamosVaticano do qual nos

períodos"!139). Sua estratégia inicial foram as visitas pastorais a todas

as paróquias "para conhecer a realidade sócio-religiosa e colocar

em cada paróquia uma semana ou mais. Não era visita pastoral

tudo em ordem" (livros de Tombo, livros de contabilidade, escrituras e

próprio Dom Romeu conta as experiências iniciais e afirma as

que nossa Igreja Diocesana Apucaranaense encarnasse a visão

(,38> Cf. REVISTA "Pulsando", edição especial, diocese de Apucarana - 1965 - 1982. Esta 
revista será o jornal diocesano, mensal, tablóide, 24 páginas, 6500 exemplares, fundado em 
1973 em circulação, distribuído "nos 26 municípios da Diocese, em 73 municípios do Paraná, 
em 17 Estados do Brasil, 7 países latino-americanos e 5 cidades européias ... ferramenta de 
reuniões e da pastoral orgânica diocesana", (Cf. “Pulsando", p. 15). Os dados desta edição, 
100 pgs.. serão por nós utilizados com frequência.
i'3’) Cf. Rev. "Pulsando", edição especial, p.2-4.

irmos com ele até Apucarana; alí Dom Romeu iria viver uma

registros ...); eram visitas demoradas, nos diz Dom Romeu, "ficávamos



324

rebanho de todos os recantos"!’40).

discussão o Plano Estrutural da diocese, dois anos depois "a pedido

do povo de Deus em 1970 elaboramos por escrito as ‘Normas

Diocesanas para

continua dizendo Dom Romeu. Dessa forma em 28 de março de 1970

entram em vigor o que passou a denominar-se “Normas para uma

organz ação renovada na diocese de Apucarana". Dividida em níveis

subdivisão de serviços diocesanos, num total de 66 tipos de serviços

que a diocese coloca à disposição dos diferentes segmentos ou

pastoral da sua nova diocese de Apucaranai’42), criando funções

ministeriais difícildenominações correspondentes desuase

compreensão.

Enquanto isso, Dom Romeu Alberti era designado para o

cargo de Administrador Apostólico, "sede vacante", da arquidiocese

de Botucatu, SP, tomando posse em 21 de junho de 1968(143L O seu

discurso de posse é bem o indicativo do que Dom Romeu pretendia

fazer em Botucatu para conseguir o apaziguamento dos ânimos e

Cf. idem, p.4.
Cf. idem. p.4.
Cf. idem, p.4-23. Cf. também ATALLAH, Antônio, op. cit., p.41-47.
A problemática toda que motivou esta nomeação e os meandros em que esteve 

em Padres Rebeldes ?. Aparecida: Ed. Santuário, 1996: fruto de dissertação de mestrado 
orientada por Augustin Wernet. A nomeação do bipo de Bauru, Dom Vicente Zioni, para a 
arquidiocese de Botucatu (irmã gémea da diocese de Ribeirão Preto - 1908), sem consulta 
prévia, provocou "o caso Botucatu".

(i*>)

(141)
(142)

(143)

envolvido o clero de Botucatu está otimamente trabalhado por Tereánha Santarosa Zanlochi

apenas para crismar, mas era um encontro novo do Pastor com seu

Em 1968 é colocado em

eclesiais, zonas pastorais e com uma impressionante divisão e

áreas sociais. Dom Romeu superburocartizada a administração

uma Organização paroquial Renovada'"!’4’),
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garantir a posse de Dom Vicente Zioni, bispo de Bauru, nomeado

para Botucatu, mas não empossado. O discurso de posse utiliza

quase dois terços do seu conteúdo quantitativo para realizar uma

saudação quase universal” , para depois pedir pela união “em Cristo

verdade só, a verdade tôda, a verdade sempre". A união em Cristo,

uma justiça verdadeira e de uma obediência adulta e responsável";

o lugar da hierarquia e o dever de obediência estariam salvos e.

Igreja (arquidiocesana dedesempre em nome

bispos desta Igreja, quanto o direito de maior participação do corpo

RomeuNo

administrou, a decisão de empossar Dom Zioni foi mantida pela Santa

concepção de Igreja pré-conciliar" no bispo nomeado, deixariam a

arquidiocese, seis deles abandonariam o sacerdócio, 12 deles iriam

para Apucarana com Dom Alberti('45J. No dia 12 de abril de 1969 ao

tomar posse,

Colocoudesobedecido'. posse comosuainfantilizado ae

ã
Botucatu)(144>, dixando de lado, tanto o dever de humildade dos

"Dom Zioni desagravou o Papa 'hoje tão escarnecido.

continua Dom Romeu, deve levar a todos ao respeito da "função e

eclesial não hieráquico.

numa equipe sobrenatural (buscando encontrar e viver) juntos a

(,44> Cf. Dom Romeu Alberti. Discurso de posse. Folheto avulso. Botucatu, 21 de junho de 
1968. Cf. também ZANLOCHI, Teresinha Santarosa. op. cit., p.46.
O*5) Cf. ZANLOCHI, Teresinha S., op. cit., p.203-204.

Sé; como reação, 27 sacerdotes de Botucatu alegando "uma

(do) lugar de cada um no mesmo todo eclesial" e isto "dentro de

realizar a

desfecho desta crise eclesial, que Dom
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insubstituível porque essencial para a ordem e o bem-estar'".(146>

Dom Romeu Alberti estava deixando seu encargo e também

discursou;

comunidades e estruturas"!147)... a Igreja estava salva I Justificando o

seu próprio trabalho, Terezinha Santarosa usa estas palavras: "Ao

visualizarmos a conjuntura da Igreja Católica neste final de milénio,

verificamos a concretude do projeto centralizador de Roma. Por isso.

resgatamos a experiência profética de Botucatu e registramos a

consolidação desses antagonismos na Igreja Católica de Hoje"(,48>,

faço minhas estas palavras.

No trabalho de organização pastoral de Dom Romeu Alberti

particulares demuitos serviços uma

determinada ação da Igreja) que a Igreja particular de Apucarana

merece destaquedesenvolveu, o

especial. Dom Romeu em Apucarana se constituiu em homem da

comunicação:

estimulando bastante o centro diocesano de comunicações e um

jornal semanal que procurava atingir todos os seus paroquianos em

(146)
(147)

1146)

Cf. Apud., idem, p.82.
Apud idem. p.82.
Cf. artigo da autora apresentado à Rev. de Cultura Vozes. 1996. mimeo. p.6.

em Apucarana, alguns elementos devem ser destacados; dentre os

"Serviço de Comunicação"

infrangível porque divino, sempre intangível porque imutável, sempre

concretização eloquente do ‘legítimo princípio de autoridade sempre

"convivência divina, filial e fraternal, transformadora de pessoas.

(aspectos específicos e

augurou a

"... já desde meados dos anos setenta vinha

Botucatu o testemunho ao mundo da
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oportunidade que lhe foi oferecida para transmitir por uma estação

local de televisão comercial

qualidade, o programa conquistou por todoca região uma audiência

grande e sempre fiel, além de ganhar uma fama considerável nos

círculos da Igreja"!149). a

colaboração direta de um alto especialista em comunicação que ele

troujce para Apucarana no meio daqueles 12 padres egressos de

Botucatu em 1969, era o padre Arnaldo BeltramiJ150)

Como desdobramento natural de Açãoo

Litúrgica", o que lhe valeu, em 1970, a nomeação "para a Comissão

Nacional de Liturgia da CNBB (linha 4). "Ali não perdeu tempo e logo

ajudou a criar na Linha 4 seu próprio 'Setor de Liturgia e Meios de

Comunicação Social' ... Além disso, sua eleição em novembro de

1972 (até 79) para a presidência do Departamento de Liturgia do

Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) ..."i’51> "De 1979 até

1983 foi presidente da Linha 4 - Liturgia, da Comissão Episcopal de

a missa de domingo. Graças à sua alta

"Serviço

l'-*’) Cf. DELLA CAVA, Ralph. ... E o Verbo se faz imagem. Petrópolis: Vozes, 1991, p.35-36 e 
p.222; o jornal a que ele se refere é o já referido "Pulsando", e a estação de televisão é a TV 
Tibagi de Apucarana que com o seu programa "O Onze vai à Missa", no ar desde 1969, "já 
mereceu um Prémio Nacional ‘Ana Terra' em 1979 e motivou a realização de quatro 
Encontros Nacionais sobre Liturgia de Rádio e Televisão", cf. Rev. “Pulsando”, edição 
especial, p.15) cujas conclusões foram publicadas pela CNBB, Estudos, n. 33, São Paulo: Ed. 
Paulinas, 1982. Estes Encontros foram coordenados por Dom Romeu Alberti.
(|5°) Com diploma em comunicações obtido na Universitá Pro-Deo de Roma, o padre 
Beltrami ficou treze anos em Apucarana e atuou direfamente na pastoral da comunicação. 
Desde 1983 até 1991 foi chefe da assessoria de imprensa da CNBB em Brasília. Ministrou cursos 
no CELAM (1983). Atualmente é o Vigário Episcopal para as Comunicações da arquidiocese 
de São Paulo, setor criado por Dom Paulo Evaristo Arns em 1992 (Cf. DELLA CAVA, op. cit., 
p.36 e p.49 nota 57 e 58; cf. também Terezinha Santarosa Z., op. cit., p.2O4-2O5).
I'5') Cf. DELLA CAVA, Ralph. op. cit., p.36. O próprio Dom Romeu relata esse histórico in 
NEOTTI, Clarêncio (org.). Puebla - Brasil: Comunicação - Um estudo crítiço. São Paulo: Ed. 
Loyola, 1981, p.65-7l. Sobre a gestão de Dom Romeu Alberti no CELAM. cf. CELAM. Elementos 
para sua história (1955-1980). Bogotá. 1982, p.220-231.

uma diocese geograficamente dispersa. Em 1969, não perdeu uma

Para isto Dom Romeu contou com
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Pastoral (CEP) da CNBB ... Representou a Comissão Nacional de

Liturgia no Io Encontro Latino-Americano de Liturgia , em Medellín, de

1 7 de julho de 1972 a 19 de agosto de 1972".(152)

pastoral de

"Serviço de Cursilho de Cristandade"!153); sobre os serviços de CEB's

(Igreja-base) e de Renovação Carismática, voltaremos a Apucarana,

logo mais, quando já estivermos com Dom Romeu na sua Igreja

ribeirãopretana.

Com este histórico e com esta particular experiência

episcopal, chega Dom Romeu Alberti como arcebispo de Ribeirão

Preto; prestimoso e dedicado de um lado, ele gostava de fazer

circular tudo ao seu redor!154). Em Ribeirão Preto, no dia de sua posse

(22/08/82) ele chega e desce de helicóptero!155) ; depois de receber

São Paulo, como 5o arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto!156),

Dom Romeu profere uma homilia de saudação onde "traçou, a partir

«52)

(153)
(154)

a posse das mãos de Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal arcebispo de

Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cit., p.93.
Cf. Rev. "Pulsando", edição especial, p. 18-21.
O relato dos seus dezoito anos em Apucarana feito por ele próprio e por vários de 

seus auxiliares na já citada Rev. "Pulsando", por longas cem págincas de tablóide, deixaram 
isto claro diante de uma análise até superficial.
«55) Fato um tanto inédito e chamativo, ele é gravado por toda a imprensa 
ribeirãopretana; ao chegar à praça da Catedral uma multidão de seis mil pessoas 
procedentes de toda a arquidiocese, irá testemunhar a sua posse às portas do templo. Antes 
de ele tomar posse como arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Romeu já tinha providenciado 
também a adequação do seu "brasão episcopal" (I ?) às novas condições de arcebispo (Cf. 
ATALLAH, Antônio, op. cit., p.27-33).
<156* Cf. ATALLAH, Antônio, op. cit., p.60.

Em destaque, ainda, alguns serviços em tomo de uma

movimentos tradicionais, como Legião de Maria,

Congregação Mariana, Apostolado da Oração e também um
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Repetindo a sua tradicional "saudação universal", agora desdobrada

em 28 conjuntos ou caracterizações diferentes (desde "o bispo de

até "a todos, caminheiros da mesma

caminhada"), o novo arcebispo ribeirãopretrano, bispo num território

de 8.897 km2, integrado por 18 municípios, onde viviam 640.000

diferentes

expressões do Pai Nosso e colocando como ponto de partida o "aqui

estamos" e como elemento de perspectiva "a quem iremos ?"(158>. A

oferta de sua presença e do contato com todos será a tônica deste

pronunciamento de posse do bispo Dom Romeu.

Repetindo um pouco a sua experiência de Apucarana, já

visita todas as paróquias;

"colocar tudo em ordem", mas para mostrar uma presença de

alguém que atua, que anima, que

Ribeirão Preto ele cria quatro

de alguns difíceis momentos nos lembra que Dom Romeue amigo

(157)

(158)
(159)

Roma, sucessor de Pedro"

do comentário do Pai Nosso, os objetivos de sua vinda entre nós"<157>

Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cit., P-94.
Cf. idem, p.94-104. Cf. também ATALLAH, Antonio. op. cit., p.60-66.

mais antiga da arquidiocese (25 de fevereiro de 1815). onde durante c.nco dias (de 6 a 10 de 
abril de 1988). o bispo faz um reconhecimento da situação geográfica da paroquia e de seus 
movimentos; visita as autoridades de todos os poderes. Santa Casa. Asilo. Lar Sao V.cente de 
"aula, escolas, celebra missa em bairros, reúne autoridades para um almoço na casa 
paroquial reune-se com os conselhos administrativo e pastoral da paroquia bem como com 
os diversos movimentos e comunidades (Cf. Livro de Tombo, n. 4. p.l 16-119 - frente e verso, da 
mesma paróquia). "Enquanto Dom Miele vinha sem o formalismo canomco ... e conhecia 
toda a realidade da diocese; Dom Romeu formalizava canonicamente a sua visita nos dizia 
o vigário desta paróquia.

incentiva"(159>. já nos sete

não mais para

pessoas, desenvolve sua mensagem comentando as

nos primeiros meses,

primeiros meses de sua presença em 

novas paróquias, todas elas em bairros desta cidade; o seu biógrafo
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a Igreja particular se constitui pela

reunião do povo dos batizados em volta do Bispo, ensinando a fé e

celebrando a eucaristia (João Batista Libânio)".!160)

Somente duas semanas após a sua posse (dia 5 de setembro

concretas para a pastoral arquidiocesana. "Insistiu em uma pastoral

que leve em conta a perspectiva ministeral da Igreja e os objetivos

prioritários, dentro dee

globalidade"!161): começava-se a repetir o sentido da estrutura

pastoral que Dom Romeu havia desenvolvido em Apucarana, onde a

multiplicidade de serviços eram vistos assim:

serviço Eclesial está a serviço da Igreja e nunca a Igreja a serviço do

complementada por uma "globalidade", cujo sentido se situava na

mesmo tempo que se defendia a uniformidade como pressuposto de

eficiência para o trabalho pastoral.(ló3)

A visão de uma Igreja que se tenha a si mesma como centro

da qual se coloque a autoridade hierárquica como condutora de

Cf. idem, p.67.
Cf. CORREI A, Francisco de Assis, op. cit., p. 105: grifos nossos.
Cf. Rev. "Pulsando", edições especial, p.l3; grifo nosso. Sem maiores comentários, por

coordenação centralizada em torno da figura do "pai e pastor", ao

clero. Neste, Dom Romeu se apresenta ao seu clero e coloca a sua

de 1982), realiza o primeiro de uma série de encontros gerais com o

"ficou claro que o

tinha sempre em mente que "

(140)

(161)

(162)

ora, estamos diante de uma visão excessivamente eclesiocéntrica, como alma da visão 
"restauradora"; desenvolveremos esta idéia no próximo capítulo conclusivo.
('63) Cf. ATALLAH, Antônio, op. cti., p.69.

Serviço"!162),■ numa clara postura reducionista à estrutura eclesial

disponibilidade de pastor solicitando do seu clero sugestões

de uma coordenação de serviço
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todos os movimentos, é bem uma forma de negar ou, pelo menos.

esquecer as ideias norteadoras do Concílio Vaticano II resumidas.

nestes aspectos, pelas próprias palavras de Paulo VI no discurso de

abertura da 4a sessão conciliar: "A Igreja, neste mundo, não é um fim

presente a todos, indivíduos e povos da forma mais ampla e mais

sessão havia sintetizado tudo isso quando afirmava "A Igreja é para o

mundo".*165)

Três meses depois desse primeiro encontro com o clero. Dom

Romeu realizava o segundo deles (Io de dezembro de 1982) que "foi

dedicado a uma apresentação da Pastoral Orgânica e à (re) divisão

da Arquidiocese em sete Vigorarias ou Regiões Pastorais"*166). Dom

Romeu já havia denominado assim a sua pastoral em Apucarana,

aquela era "a Igreja da Pastoral Orgânica", "a Pastoral Orgânica

Diocesana”*167). Este segundo encontro geral com o clero seria o

início de uma situação de desconforto entre o bispo e muitos do clero

ribeirãopretano; um dos sacerdotes mais ligados e envolvidos com

Dom Romeu nos confessava: "os padres não o aceitaram, tinham

conservador ... ele não conseguiu apresentar nada do agrado deles

generosa possível; esta é a missão"*164); no discurso de clausura da 3a

em si mesma; está ao serviço de todos os homens; deve fazer o Cristo

uma predisposição contra ele, aqui ele tinha fama de retrógrado e

Cf. Concílio Vaticano II. Consfituciones, decretos, declaraciones. Madrid: BAC 
(Biblioteca de Autores Cristianos), 1965, p.801.
('“) Cf. idem, p.792.
í,í4) Cf. CORREIA, Francisco de Assis, p.105, grifos nossos . Cf. também o anúncio deste 
encontro in boletim “Igreja Hoje", n. 198, out./nov. de 1982, p.265.

cf. pev. "Pulsando", edição especial, p.l e2.
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... ai ele se fechou, não havia diálogo entre eles... o refúgio de Dom

Romeu seria mais tarde, a RCC ..."(’68).

andamento ... chegou com autoritarismo"!’69), deu início a uma série

desentendimentos cuja descrição posterior está

amarrada ao tradicional tabu em que está envolvida a crítica à

autoridade eclesiástica (a nossa posição de ex-padre, ex-colega de

alguns, facilitou uma maior abertura nas entrevistas); além dessa

crítica acontecer de maneira mais velada, ela não chega a sair à luz

do dia e não se expõe ao olhar das "pessoas comuns". Os conflitos se

dão nos bastidores, quando os atores aparecem na cena do palco,

tudo atoresosparece

desempenham seu papel, sorriem para a platéia, entre eles e para si.

No fundo desta problemática está a sensação de que o

bispo Romeu transferia para uma diocese pronta, as experiências

iniciantes que ele moldou na sua diocese de origem; quando Dom

Romeu chegou em Apucarana o clero diocesano era mínimo (3

sacerdotes) ... aí ele foi moldando os seus padres à sua imagem e

semelhança, feitos para ele; quando ele chega em Ribeirão Preto as

coisas estavam prontas ... mas tentou uma reorientaçãoí’70). Em

Ribeirão Preto havia uma tradição, havia o peso dos homens que por

(168)
(169)

A apresentação e a "oferta"

Depoimento de Mons. O., gravado em maio de 1995.
Depoimento junto a assistente de coordenação da pastoral das CEB's, envolvida 

nelas desde a época de Dom Miele; gravado em setembro de 1995 (M.H.R.).
(>7°) São vários os depoimentos de padres.^outros agentes religiosos e leigos neste sentido; 
diria mais, a quase totalidade desses depoimentos seguem nessa direção, seja de forma 
explícita ou de maneira mais velada.

de uma forma pastoral que "não soube respeitar a dinâmica já em

de conflitos e

estar harmonicamente funcionando;
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tantas mudanças de bispos, nomeação de colegas para cargos

(bispos) fora daqui, evasão de colegas etc. ... aqui a situação ficou

pesada para quem continuava ... aqui foi muito mais do que no

contexto geral".i'7')

Mesmo empobrecido, a tradição e a força deste clero

justificam o desabafo de um ex-sacerdote, muito ligado a Dom Miele,

mas que continuou atento à vida da Igreja em Ribeirão Preto: "Em

relação ao clero Dom Romeu se apresentava como autoritário ...

tentou, mas não conseguiu moldar um clero que já estava pronto;

desde Dom Luís este clero aprendeu a pensar com a própria cabeça.

fosse ela à direta ou à esquerda, aprendeu também a respeitar o

povo ... o nosso era diferente do clero de Apucarana e os nossos

bispos foram diferentes do bispo de Apucarana".!'72)

Em relação ao povo e aos movimentos, ao menos no que se

semelhantemente constrangedoras de imposição da própria visão de

Igreja e de repetição das anteriores experiências, presumivelmente

positivas; estes aspectos, porém, serão objeto da análise histórica.

aqui passaram, havia um esquema pastoral montado, uma estratégia 

de convivência eclesial, e isto, apesar de que “Dom Romeu pegou 

uma época muito difícil ... com um clero já consado, empobrecido

algum deles, sentiremos uma postura de tentativas

(desgaste cultural e com pouca presença social), desgastado por

i17') Depoimento junto a responsável da Comunidade Missionário “Nova Jerusalém" 
(comunidade carismática), gravado em maio de 1995 (I. N.).

<172> Depoimento de D. M. Este depoente nos lembrou, ainda, que foi Dom Agnelo Rossi o 
Io a sofrer este tipo de enfrentamento com este clero ... que o desafiou a ter atitudes mais 
coerentes e mais de pastor por ocasião do golpe de 64.

refere a
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logo mais, no próximo item deste capítulo. E Dom Romeu continuava

na construção de

novamente distante de povo, com uma pastoral nas mãos do clero.

com uma liturgia mais formal Se isto cabe, Dom Romeu estava

se refere ao CELAM onde imperava a força conservadora de homens

capítulos anteriores (II e III). Ligado aos níveis burocráticos da Igreja

Latino-americana (CELAM) brasileira (CNBB), Dom Romeue

acrescentava ao seu próprio modo de ser, um estilo centralizador e

faziam sua autoridade, reforçando a legitimidade do seu poderi'74).

Seria esta a autoridade de função de que o sacerdote dispõe "que o

dispensa de conquistar e de confirmar continuamente sua autoridade

e o protege das consequências do fracasso de sua ação religiosa",

como nos diz Bourdieu ao comentar Weber.1175)

Os testemunhos e depoimentos neste sentido, dentre os

a

percepção de que havia toda uma postura que conduzia a dificultar

um trabalho mais livre e mais aberto nos foi colocado por padres.

como Alfonso López Trujillo e outros, aspectos estes já comentados em

ligado a um esquema conservador, até repressor, ao menos no que

(173) Depoimento de Ch. e E.
<174) Cf. a este respeito PISIER-KOUCHNER, fvelyne. “La obediência y la lei: ley y derecho", 
apud História de las ideologias. Madrid: Ed. Zero, 1978. v.ll, p.102-121.
(175) cf. a Economia das trocas simbólicas. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1974. p.90. Cf. 
WEBER, Max. Economia e Sociedade. v.l, Brasília: Ed. UNB, 1991. p.294-295. O próprio Weber 
descreve, em várias oportunidades, a burocracia e sua organização como fonte de 
manutenção e fortalecimento do poder e da autoridade. A título de exemplo cf. idem, 
p.310-314, quando ele analisa a "religiosidade congregacional", e p.375-376, ao trabalhar a 
questão da "graça institucional".

"uma Igreja mais triunfalista, mais pomposa,

muitos que nós recolhemos, foram muitos; o sentimento e

triunfalista, onde a obediência à (às vezes a sua) lei e às normas
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leigos e religiosos(as). Uma destas, com longo e amplo trabalho junto

jovens de periferiaa nos relatava: Romeu não quis

trabalho dirigido à sacramentalização, tinha horror a um

trabalho de politização, conscientização de fé e política ... ele não

quis mesmo, então ele proibiu de maneira taxativa, ostensiva e

ditatorial ... Ele tinha um discurso latino-americano, do Vaticano II,

com uma prática de proibição, sem abertura para um diálogomas

onde o assunto não estivesse nos projetos dele".('76)

Já neste clima de diálogo difícil, de prevenção e de não

aceitação mútua, realiza-se o terceiro encontro geral com o clero a

22 de fevereiro de 1983 dedicado a temas menos atritantes, como “a

preparação do Ano Santo da Redenção a ser celebrado pelas

Vigorarias, à Campanha da Fraternidade - 83 e a comunicados dos

Serviços Arquidiocesanos"!'77). Estamos no ano em que a diocese de

Ribeirão Preto celebra seus 75 anos de criação e instalação (7 de

junho de 1908 e 8 de outubro de 1908, respectivamente)!'78), e Dom

reunirá (dia 21Romeu

(176)

Cf. CORREI A, Francisco de Assis, op. cit., p.105.
Cf. LAURIANO, João. Fundação e instalação do Bispado de Ribeirão Preto. Ribeirão 

Preto: Curia Metropolitana, 1973. p.47-48 e 69-79.

"Dom

Depoimento I. E.
Este depoimento está reforçado no fato de que, apesar de as CEB’s continuarem a 

aparecer na pastoral prioritária da arquidiocese, elas são alvo de muitas restrições de fato, 
como veremos adiante. Igualmente, de maneira inversa, a RCC que somente em 1985 
começa a aparecer à luz documental como preocupação na organização da vida 
paroquial e arquidiocesana, é um movimento que recebe especial atenção de Dom Romeu 
desde o início de sua chegada a Ribeirão Preto. As restrições da maior parte do clero em 
relação a este movimento teria levado D. Romeu a esta estratégia.

As suas restrições eram amplas: duas religiosas, oblatas beneditinas olivetanas, de 
origem holandesa a nível da arquidiocese, trabalhando uma na liturgia e outra na 
catequese, foram, sem mais e de início, colocadas à margem da pastoral (cf. depoimento 
colhido junto a uma delas, gravado em outubro de 1995 (I. L.).
(177)

(178)

ser o

absolutamente nada com o trabalho da periferia de Ribeirão a não

de abril de 1983), no Seminário dos
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Estigmatimos, todos os coordenadores de Vigoraria, de Serviços

Arquidiocesanos e de Movimentos para apresentação de suas

atividades e suas sugestões para o andamento pastoraK179). Ao

mesmo tempo, aos 14 de junho realizava-se o quarto Encontro geral

do clero onde começava-se a discutir sobre as prioridades pastorais

da arquidiocese. Em princípio, Dom Romeu Alberti

Pastorais prioritárias assumidas por D. Bernardo José Bueno Miele"(18°)

conceder especial atenção ao diaconato permanentei’81), já iniciado

por Dom Miele, e à pastoral da comunicação, para a qual ele cria o

Serviço Arquidiocesano de Comunicação - SAC, visando

Promover, Dinamizar e Coordenar o processo de Comunicação

eclesial, interna e externamente, na Igreja Arquidiocesana em todos

os seus níveis e com todas as suas forças vivas".I182)

Apoiado em algumas Assembleias Gerais de Pastoral e na

Assembléia da Província Eclesiástica de Ribeirão Pretoi'83), começa a

ser pensado um Plano de Pastoral para a Arquidiocese de Ribeirão

Preto-biênio 85-86, mas somente em 21 de abril de 19 de maio de

1985 este plano é concluído, sem apresentar novidades sobre as

(182)

(183)

em 23 de outubro de 1979, mas dando um toque muito pessoal ao

"Motivar,

"reassumiu as

(179)
(180) 
(18!)

particularmente especial; é possível que a extrema necessidade que deles teve 
Apucarana sem clero, tenha desenvolvido nele esta preocupação. Desde 1985 até 1988 Dom 
Romeu abriu as portas da diocese para retiros e encontros do diaconato permanente, 
inclusive de âmbito nacional (1987 e 1988) este último sendo um Encontro Nacional das 
Escolas Diaconais; (cf. idem, p.85).

Cf. idem, p. 104-110.
Cf. boletim "igreja Hoje", n.204, set./out. de 1983.

Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cit., p.105.
Cf. ATALLAH, Antônio, op. cit., p.68.
Cf. idem, p.85-90. A dedicação de Dom Romeu para com o diaconato leigo era 

na
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prioridades adotadas nos encontros anteriores?184»

1983, cinco anos antes de sua morte); a partir destes acontecimentos

de organização pastoral, o bispo Romeu começa a sentir-se sem

espaço aberto junto a um clero com o qual não acabava de romper

barreirasas para

desgastando; depoimento de experiente sacerdote (Cónego), hoje

em

longa passagem na burocracia curial, tentou dar-nos o seu retrato da

passagem de Dom Romeu Alberti pela Igreja desta arquidiocese:

cabia, o

desentendimento com

arquidiocesana e com muitos do clero, Dom Romeu pouco parava

disperso, até fora do país. O clero não tinha tempo de se abrir com

polêmico. dividiu,muitofoirelacionamentoele. seu

inconscientemente, o clero e isso dificultou a ação dele"?185»

No meio disto ainda há tempo para promover e desenvolver

uma "Semana da Família"!180», onde Dom Romeu se faz presente e

(184)

"Dom Romeu não repetiu aqui a experiência de Apucarana, aqui não

Cf. idem, de 6 de agosto de 1985.
A partir de inícios de 1984 este boletim começa a ter a sua publicação de forma 

eventual: passam-se meses sem que ele apareça como publicação regular. Em 08 de junho 
de 1987 ele reaparece como ano I, n. 1 e com pretensões de publicação regular, mas nos 4 
meses seguintes são publicados somente dois números. Em 16 de outrubro de 1987 reaparece 
como publicação semanal, depois quinzenal com somente 04 páginas ... antes ele era 
publicação de até 32 páginas.
(ias) Depoimento gravado em fevereiro de 1996 (C. A.J.
(i8«) Cf. boletim. "Igreja Hoje" de 8 de setembro de 1986. O seu slogam: “cada família 
seja uma pequena igreja".

os mais diversos elementos da pastoral

em Ribeirão Preto, tinha muitos compromissos fora, ficou muito

não havia espaço para isso. Iniciado o conflito e

o entendimento. Sua presença acabou se

paróquia de cidade do "hinterland" ribeirãopretano, mas com

Dom Romeu já estava doente (a doença apareceu em
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desempenha o papel de reforçar a visão deste importante pilar da

doutrina católica. Quase um ano depois (junho de 1987), a pastoral

VocacionaU187); Dom Romeu, porém, está dedicando suas atenções

àqueles que melhor o acolheram, àqueles com os quais melhor se

identifica: o movimento da RCC.

Dom Romeu - A RCC e as CEB's4.

Os homens do tempo de João Paulo II tem seu próprio

preferências nas metas a perseguir;

1982 está sendo um ano de confrontos políticos das CEB’s

brasileiras, elas exigem dos políticos o cumprimenro de todas as

pelos governosdepromessas,

Estado de São Paulo o governorecentemente empossados; no

vereadoes eleitos, estão

sofrendo

(187)

(188)

Montoro juntamente com os deputados e

"cerrada fiscalização no seu desempenho"<,88>; as CEB’s

homem para os tempos de João Paulo II".

Dom Romeu Alberti era “um

participação popular feitas

Cf. idem de 8 de junho de 1987.
Cf. "A participação política das CEB’s começa agora", in jornal "Folha de São Paulo", 

dia 06/03/1982. Um concorrido debate promvido pela "Folha" no dia 28 de julho de 1982 sob 
o tema "As comunidades Eclesiais de Base e os Partidos", reforçam a idéia do poder de 
presença das CEB’s; cf. jornal "Folhetim" do dia 15 de agosto de 1982. p. 10-11.

continuam presentes e fortes. Mas, concomitantemente, o papa João 

Paulo II e seus homens já estão ensaiando outra estratégia, a de

roteiro pastoral, suas perspectivas de análise do eclesial, suas
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investir em movimentos que levem a Igreja de Cristo a um calmo

retorno a certo passado recente de menos envolvimento, onde se

possa desenvolver uma espiritualidade mais própria de cada um.

menos exigente, mais voltada para dentro, menos de rua e mais de

igreja!189). Para isto os movimentos havim sido definidos pelo próprio

'política' para trazê-la de volta à sacristia".!190)

A chegada de Dom Romeu Alberti a Ribeirão Preto vai

significar a adoção do movimento carismático (RCC) e o abandono

das comunidades (CEB's); Dom Romeu vai acelerar aqui, o que

noutros contextos irá acontecer de forma mais cadenciada e menos

agressiva. Ele foi deixando de lado as CEB’s que ele não gostava.

ajudou muitas delas a morrer "substituindo aos poucos os grupos de

trabalho, as equipes ligadas às comunidades, os seus coordenadores

... isto de

lado, as CEB’s de Dom Miele caminhavam, mesmo sem empolgação

desestimuladas e agredidas.abandonadas,

sucessor encontrou um clero muito cansado e

(191)

"fininho", sem brigar, foi deixando de lado"!1”). Se, de um

"ele simplesmente

i'8’) É a questão da adoção de uma postura em prol de uma libertação plena do homem 
ou de uma libertação de caráter puramente interior a que nos referimos no capítulo anterior. 
(,9°) Cf. DUSSEL, Enrique. "A Igreja Latino-americana na atual conjuntura (1972-1980)". in A 

Igreja que surge da Base. Sérgio Torres et alii. São Paulo: Ed. Paulinas, 1982. p. 
160.

Depoimento I. C.

vimos, a estrutura estava decidida a "arrancar a Igreja do Povo da

a sentir-se

a pastoral popular e mais

de sua parte, com Dom Romeu elas começaram

proibia"; ele tentou acabar com

papa como "fundamentais à Igreja e coessenciais à hierarquia"; já

comprometida; "seu
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dividido"!192). Nem todos partilham desta análise de postura agressiva

para com as CEB's; sacerdote com larga experiência em CEB’s rurais

CEB's, mas o momento histórico e as circunstâncias sociais e pastorais.

As CEB's de Ribeirão Preto já tinham perdido seu vigor, deixou-se de

apostar nas CEB's ... isto aconteceu comigo, além do mais elas

mudaram perderam autonomia, perderamseu esquema,

espaço"...!193)

Mas o desestímulo do seu bispo fez as CEB's esvaziarem-se

e.
de seus líders, eles se cansaram e migraram para outros espaços; o

que iria acontecer a nível nacional, com mais ênfase, somente a

partir de meados dos anos 80, começou a acontecer nas CEB's de

Ribeirão Preto a partir da presença de Dom Romeu (1982). Um dos

sujeitos desta ação de abandono de liderança nos testemunhava da

fustigado pelo próprio bispo".

Podemos entender melhor; ao examinarmos o desenrolar

histórico da diocese de Apucarana e as preferênias pastorais do seu

também denominadas de comunidade eclesial de base!’94). As CEB's

"Igreja-Base" onde se desenvolviam as suas "comunidades eclesiais".

(192)

(193)
(194)

anteriores à constatação da influência de Dom Romeu junto a certa experiência de CEB's

bispo Dom Romeu, podemos constatar a forte presença de uma

e urbanas nos confessava: "não foi Dom Romeu que estancou as

dificuldade de lutar contra estruturas socialmente injustas e ainda "ser

Depoimento Ch. e E.
Depoimento A. P.
Cf. Rev. "Pulsando" edição especial, p.8-9. Já fizemos referências em páginas

em pesquisa que nós realizamos no início da década de 80 na cidade de Campinas, junto a 
famílias procedentes do norte do Paraná.
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de Dom Romeu eram as tão decantadas CEB's brasileiras, exemplo

dos quais ele encontrou à sua chegada em Ribeirão Preto ? No

"Pulsando - Essa é a nossa história - 1965-1982", comemorativa dos

seus dezoito anos em Apucarana, o bispo Romeu se refere à "Igreja-

Base" como uma Comunidade ... Eclesial Básica ... constituída por

"4-5-6 famílias, que se constituem em Comunidade Eclesial ou Igreja,

que não deve ser confundida com "movimento da Igreja", mas que

"é a comunidade eclesial dentro da Igreja-Diaconia"!195). Dom Romeu

conclui a apresentação e caracterização da Igreja-Base" com estas

que as comunidades chamadas por nós de Diaconias é por outros de

*CEB’s ou Comunidade Eclesial de Base".<196)

Embora as CEB's brasileiras tenham-se apresentado em

modalidades diferentes ao longo de sua história e diversidades

geográficas e sociais (rural-urbano), as suas caracterizações foram

"explicação, não pretende ser como uma moldura capaz de conter o

confundiram nunca com meros grupos de espiritualidade, extensão

da estrutura paroquial, miniparóquias, reproduzindo as preocupações

eclesiais (ou eclesiásticas) do vigário (ou do bispo) e submetendo-se

(195)

(196)

(197)

Cf. Rev. "Pulsando", edição especial, p.8-9.
Cf. idem, p.9. grifos nossos.
Cf. FREI BETTO. O que é comunidade eclesial de base. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981.

sempre definidas como algo muito próprio. O que seja CEB e a sua

comunidades do país"*197), elas não se

Romeu Alberti" apresentando a revista"testemunho de Dom

retrato de todas as

palavras: "É sem dúvida, básica essa 'Igreja-Núcleo' de 5 famílias -
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à sua exclusiva liderança ou de um seu preposto.

As CEB's que o trabalho clássico de Frei Betto nos apresenta

se manifestam com uma clara dimensão social e uma dimensão

política como exigência da redefinição da dimensão religiosa e

pastoral onde "não conflituam oração, fé em Deus e luta política.

atuação sindical"l’98i. As Diaconias de Domtrabalho pastoral e

outros chamadas de 'CEB' ou ComunidadesRomeu Alberti,

trabalhoBase",Eclesiais de

evangelizador mais profundo, porque os poucos padres não tinham

condições para atingir em profundidade as suas (das paróquias)

apresentam como comunidades (de poucas famílias) onde seus

Palavra, do Batismo e outros mais"!2001, como extensão do Pároco e

CEB's brasileiras no seu sentido

(198)

(199)

(200)

(201)

mais genuino ?; nada extranho, pois, os depoimentos daqueles que se

O que teria isto a ver com as

"por

Cf. idem, p.97.
Cf. Rev. "Pulsando", edição especial, p.28.
Cf. idem, p.29.

d9 12 JSF2 Eae^°
Biblioteca INP - D da CNBB em Brasília: 26 de set, 1984, n. 18387, mimj, Dom Romeu Alberti 
apresentou uma conferência sobre o temo. Colocadas dentro de> um.contexto documental 
oficial (tanto da CNBB, como do Vaticano II e da ' Evangelii Nuntiandi ), Dom Romeu olerta 
para "o tato de que sob a mesma denominação de 'Comunidade d e Ba se existe uma 
diferença notável entre dois tipos de comunidade: a ... puromente »c^ogico ... e a nao 
puramente sociológica". Nas primeiras ele critica a contestação à Igre.a o nspraçao 
ideológicas, as opções políticas ...: nos segundas ele aplaude o sua eclesiahdade. e. 
deixando de lado a clareza de Medellín (48). se apoia na ambiguidade de Puebla (79) e nas 
palavras de João Paulo II cuja fundamental preocupação em relaçao a CEB s tem sido a 
ecleslolidade que define sua Identidade". Aí está o problema fundamental: somunqor com 
a hierarquia ... (cf. documento Cúria de Ribeirão Preto, mimeo., p. I -16).

numerosas comunidades"!1"). Dentro desse esquema, as Diaconias se

líderes são “os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, da

do Bispo, "a quem está ligado pela ordenação .(2011

respondem à "urgência de um
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sentiram atingidos em seu trabalho, seus ideais, suas utopias. Um deles

Apucarana eram do tipo não politizado; eram muitas CEB's muito

religosas. bonitas, evangelizadoras, bíblicas, muito

sacrementalizadas, mas sem nenhum tipo de ação política, a sua

ação ficava limitada ao mundo da fé, mas uma fé sem grandes

repercussões.

quando Dom Romeu sentiu o tipo de CEB's que havia aqui, ele não

aguentou, ele brecou; elas se foram e com elas muita gente boa"J202>

Nada disto transpareceria no discurso falado e escrito da

pastoral diocesana; as CEB's continuaram a ser um dos elementos

dessa pastoral que em 1979 o bispo Dom Miele havia destacado

como prioritários. O boletim "Igreja Hoje" continuava a dar destaque

às CEB's(203>;

Preto, para o biénio 1985-1986, antes referenciado, dá, ainda, o aval

ao que as sete vigorarias tem como fato acolhido nas suas paróquias.

as CEB's(204’. O abandono e o desestímulo, traduzido às vezes em

agressivo esquecimento, como testemunham vários dos depoimentos,

não chega a desestruturar e nem a diminuir o entusiasmo das CEB^úfo

onde sua estrutura encontrava um firme e convicto apoio por parte

(203)

(204)

o Plano de Pastoral para a Arquidiocese de Ribeirão

(202) Depoimento de agente pastoral de CEB’s na época, gravado em fevereiro de 1996 
(N.B.). Coordenadora das CEB's na época da morte de Dom Miele (C.P.). em entrevista feita 
em 1987, por ocasião de um oulro trabalho nosso, nos relatava, também, o "abandono total" 
em que a organização arquidiocesana de CEB's foi colocada, pelo novo arcebispo; "ele nos 
ignorava e se recusava a manter contatos que pudessem levar à reorganização das 
comunidades".

Isto continua ocorrendo até o ano de 1985, inclusive.
Cf. boletim “Igreja Hoje", dia 6 de agosto de 1985.

pouco o exposto nas linhas acima: “As CEB's emrefletia um

sem nenhuma consequência comprometedora ...
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Romeu dificultou perseguia.

deslocava, esquecia ..."J205)

O estímulo para estas atitudes de descaso e abandono

em relação às CEB’s já vinha se desenrolando noutras esferas, havia

próprio boletim "Igreja Hoje"i206),

satisfação, que o Conselho Permanente e a Presidência da CNBB está

programando para a sua próxima Assembléia Geral um espaço

especial para o questionamento das CEB's no que se refere à sua

eclesialidade, os seus posicionamentos políticos e sindicais etc. etc.;

desconfianças já haviam sido manifestadas...

acabam sucumbindo aos embates de seu próprio bispo; a Igreja,

porém, não sucumbe, seu bispo Dom Romeu vai tentar levá-la noutra

esforços noutros campos.direção.

instrumentos ... a Renovação Carismática Católica servirá a estes fins.

O bispo que havia substituído Dom Miele não trazia na sua

solução debagagem

(205)

"orfandade" em que a RCC em Ribeirão Preto se encontrava desde o

Palavras fortes, mas que saíram da boca de dois respeitados sacerdotes, belgas, em 
cujas paróquias as CEB's continuaram vivas (Ch. e E.j.
(2M> Edição de 8/XII/l 987, n.14.

seu aparecimento. Dentre os muitos "serviços diocesanos" que Dom

dos agentes pastorais sacerdotes. Isto, porém, não ficava de graça:

"Dom

tempos, como nós já fizemos constatar em capítulos anteriores; o

as desconfianças estavam evidenciadas; em Ribeirão Preto as

a convivência entre nós,

As CEB's em Ribeirão Preto, embora com exceções,

fincar seus utilizar outros

grandes expectativas em relação à

informa, com indesfarçável
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“Serviço de Renovação

... "serviço à oração", havia sido apresentado em

outubro de 1982, como “apenas projeto" (207). O mais interessante.

porém, é que a RCC começa a ser pensada em Apucarana cinco

participou do Encontro Mundial de líderes da Renovação Carismática

Católica"(208>. Não teria tido tempo Dom Romeu de promover a RCC

não tivemos também um depoimento possível para darmos esta

resposta; de outro lado, diante dos fatos posteriores esta resposta

perderia interesse.

De qualquer forma a RCC, no seu contexto nacional, não

estava disposta a se expor demasiado; embora tendo já realizado

vários encontros regionais e estaduaisi209), o seu Io Encontro Nacional,

de líderes, ira acontecer somente em 1982, em Brasília!2’0), agora

centro nacional do movimento: a falta de reconhecimento tranquilo

da RCC por parte do clero e da hierarquia dificulta o aparecimento

da RCC a público.

A RCC de Ribeirão Preto tinha vivido momentos difíceis, o

documento dos bispos da província eclesiástica de Ribeirão Preto, de

março de 1980, havia deixado os carismáticos um pouco perplexos e

assustados, alguns até revoltados:

(207)

(206)
(209)

(210)

dez. 1982.

na sua diocese de origem ? não temos uma resposta documental e

Cf. Rev. ''Pulsando", edição especial, p.2l.
Cf. CORREIA, Francisco de Assis, op. cit, p.94; encontro este acontecido em Roma. 
Cf. CHAGAS, Cipriano. Pentecostes é hoje I São Paulo: Ed. Paulinas, 1977. p.45-51.
Cf. Boletim Nacional da RCC; folheto avulso in Biblioteca CNBB INP - D, 16313, 9 de

"houve até quem quisesse se

Carismática"

meses depois do fato de que “em maio de 1981 (Dom Romeu)

Romeu havia criado em Apucarana, o
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insurgir contra o documento da província", nos relatava o casal

introdutor da RCC em Ribeirão Preto. Este tipo de críticas e restrições

Ribeirão Preto o conjunto do clero de Dom Miele não havia visto com

bons olhos a RCC: "durante muito tempo os padres não nos queriam.

não queriam saber de nós, não nos entendiam, o nosso apoio foi o

pessoal de Campinas ... aí, no princípio houve um 'instinto' de

autonomia e independência na RCC em relação à Igreja-instituição

... hoje estamos junto ao padre e o bispo"(2,2); parte do clero lhes

fechava as portas da igreja ... e alguns grupos viveram um pouco na

"semi-clandestinidade".

primeiros cristãos.

Dom Romeu muda esta situação: "alguns meses depois de

chegada (início de 1983) Dom Romeu foi participar de reuniãosua

assumido integralmente, e desde seus inícios,sacerdote que havia

<2”) Já em janeiro de 1975 o pe. Haroldo J. Rahm, Campinas, um dos promotores da RCC 
no Brasil, acusava a "preocupação de alguns bispos" (cf. Biblioteca CNBB INP - D, 08514, 22 
de nov. 1979. Muitos bispos e dioceses mostraram preocupação e estabeleceram regras: 
Dom Paulo Evaristo Arns, São Paulo, 1976: primeiras preocupações oficiais da CNBB, 1977, 
diocese de Taubaté, 1979; diocese de Santos, 1986, diocese de Botucatu, 1987, diocese de 
Uberlândia, 1986, etc. (Cf. documentos diversos da Biblioteca da CNBB, bem como SEDOC, 
18, março de 1986).

Depoimento de Ch.Na casa de retiros “Dom Luís" a RCC fazia reuniões mensais: 1°, "experiências de 
sexta a domingo, para carismáticos em geral e 2°, reuniões de 

também final de semana completo, para líderes, animadores

primeiro coordenador da RCC em Ribeirão Preto, em

(212)
(213)

oração", de
"aprofundamento",
responsáveis.
(214) Depoimento colhido junto ao
maio de 1997; H. R.

não eram novidade para os carismáticos do Brasil aforai21”; em

integrou ..."i214>; o novo

em BrodosquH213), ficou lá todo fim de semana conosco ... ai ele se 

bispo vinha fazer companhia ao único

Mas, perseguidos, cresceram como os
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caminhar junto à RCC de Ribeirão Preto<215). 0 movimento carismático

estava encontrando no bispo Dom Romeu tudo aquilo que até então

lhe havia sido negado; mas não estaria também Dom Romeu

procurando um refúgio às barreiras que o seu clero lhe havia

colocado ?, o encontro de uma opção, mais espiritual do que

estaria aliada à superação das dificuldades de

relacionamento que havia encontrado e cuja solução parecia

difícil?(2ió); Dom Romeu passou a ser frequentador eventual das

reuniões mensais da RCC e participante não raro de alguns grupos de

oração; o namoro entre bispo e RCC estava estabelecido, e isto para

alegria das duas partes.

"até certo ponto, ... esquecidos pelos

teólogos e até pelos analistas sociais, que, mesmo quando os

estudaram, subestimaram sua importância e peso político na vida da

Igreja "(2i 7),

dificilmente chegaram

Poderíamos até dizer que eles não estão nem dentro, nem fora; de

instituições pastorais

relação à RCC, o bispo Dom Romeu vai buscar nela uma opção

"não sabem o que fazer com eles"(2i8). Em

características independentes e atípicas (são supranacionais), as

Minimizados e

os novos movimentos (alguns nem tão novos assim)

<2,í) Dom Rodolfo, beneditino olivetano, é que lhes dava o apoio que Dom Miele não lhe 
oferecia. Mas, mesmo sem o desejado apoio clerical, desde fins da década de 70 os 
carismáticos se utilizavam de importantes espaços; quatro importantes paróquias, (Salão do 
Ipê, Santo Antônio, São José e Estigmatinos, todas elas administradas por religiosos não 
diocesanos) abriram as suas portas aos grupos de oração.
(2><s) Depoimento de sacerdote de estreita confiança e de frequente convivência com 
Dom Romeu, nos testamunhava que o relacionamento difícil com uma parcela considerável 
do clero e outros agentes religiosos, não chegou a ser solucionado; D. H.
<2iz) Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit., p.326.
(218) Cf. RATZINGER, Joseph. Rapporto Sulla Fede. Roma: Ed. Paulinas, 1985. p.42.

pastoral, não

a formar parte de planos pastorais.
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numa espiritualidade que se disfarça de reformismo, oferecendo aos

seus leigos a internalização em suas consciências de uma série de

valores éticos que acabam soando abstratos e inconsistentes

presença e contato" com a realidade).

"Uma vez mais a Igreja (esta Igreja), em seus representantes oficiais.

sacraliza o abandono da luta ... prefere a Igreja recuperar e

privilegiar tudo o que assegura permanência, a ilusão da comunhão

e a quimera de uma liberdade não conquistada. A Igreja aceita

edificar-se sobre os escombros da esperança dos pobres".(2,9>

Assentada numa realidade admitida como fato, a RCC

Arquidiocesano da Renovação Carismática, depois chamado de

Secretariado ... ) no dia 21 de abril (aniversário de Dom Romeu) de

1984, com a tarefa de coordenar os grupos de oração de toda a

arquidiocesei220). O presente será amplo: a RCC passou a ser

admitida oficialmente no contexto pastoral da

arquidiocese e começou a formar parte (2 representantes) do

Conselho de Pastoral Arquidiocesna(221J. A RCC estava começando a

respirar fundo, e ao ar livre; mas não tão livre, o clero continua

fechado, a abertura do bispo ao movimento não era motivo (na

(21»)
(220)

na casa 
a
(221)

coordenador da RCC.

Cf. VIDALES, Raul. "Carismas e ação política", in Concílium -129 -1977/9, p.l 13.
Durante vários anos sem escritório próprio, a documentação da RCC era guardada 

i das pessoas responsáveis, ou no escritório de suas lojas, uma destas, assaltada, sofreu 
destruição de muitos dos seus documentos, livros das atas, etc.

Cf. Comunidade Cúria, 14/84; cf. também documentação avulsa junto a ex-

(liberdade, participação, "

reconhecida e

o presente da criação do SARC (Serviço

menos política que as incómodas comunidades de base; vai investir

recebe do bispo
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opinião de alguns "muito pelo contrário") para que eles seguissem o

mesmo caminho.!222)

Em junho de 1986 (de 12 a 15) Ribeirão Preto abre as portas

da sua casa de retiros "Dom Luís", em Brodosqui, para um Encontro

Nacional da Renovação Carismática Católica; Dom Romeu Alberti

saudação a todos os participantes!223). A recente encíclica de João

será a motivação para todas as pregações e louvores. O pregador

do Encontro, pe. Roberto De Grandis, já na oração da manhã do dia

13 afirmará: "Hoje há um grande movimento do Espírito Santo em

todas as igrejas cristãs e, segundo o Conselho Mundial das Igrejas,

pelo ano 2000 50% dos cristãos serão batizados no Espírito Santo".!224)

Mesmo com todo este contexto, a rejeição ao movimento.

por parte do clero, fez com que somente em 30 de outubro de 1987,

o boletim “Igreja Hoje" (n.6, p.2) começasse a veicular notícias mais

sobre a RCC em Ribeirão Preto. Uma semana depois o

mesmo órgão da arquidiocese anuncia a

12 de novembrodiaconvoca

Arquidiocesano de Renovação Carismática" - (SARC), com Dom

Cf. Boletim Nacional da RCC, Brasília, 04/86 - jul./ago., p.l.
Cf. idem, p.l-2.

"Reunião do Serviço

"Semana do Pastor" e

"vultosas"

estará presente; na noite de abertura é dele a palavra de acolhida e

í222’ A “geração Dom Miele" não conseguia enquadrar-se no movimento, os mais velhos e 
conservadores o achavam um descontrole, "um despropósito", não aceitavam passar o 
comando ...; os mais jovens haviam-se formado na mentalidde das CEB's. A “geração Dom 
Romeu" não havia tido tempo de aparecer; o "clero dos movimentos" em Ribeirão Preto só 
apareceria nos anos 90.
(223)

(224)

Paulo II sobre a ação do Espírito Santo, "Dominun et Vivificantem",

para o
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Romeu à frente(225>. "Os grupos de Oração da RCC de todo o território

da Arquidiocese estarão reunidos ... dia 15 é o que o númeroII

seguinte do boletim está anunciandoi226>, além de lembrar da

Assembléia Arquidiocesana da RCC, para o dia 22 de novembro.

Estavam quebradas as barreiras para o aparecimento da RCC,

caminhando à luz do dia ...

Mas Dom Romeu Alberti não teria tempo e nem saúde par

quebrar as barreiras que o clero do seu tempo em Ribeirão Preto

havia levantado diante do movimento carismático e, ainda, também

diante dele. Durante praticamente todo o ano de 1988, Dom Romeu

Alberti será um homem doente até o seu falecimento em 6 de agosto

de 1988J227>

Se até este acontecimento e esta data não se conseguiram

entanto, vai encontrar os seus caminhos mais largos e mais fáceis.

testemunharam os seuso que nos

(225)
(226)

O que vimos nós ?

desse tempo ? Ao longo destes últimos três anos"atores", os “atores"

Cf. boletim "Igreja Hoje" de 06 de nov. de 1987. p.4.
Cf. idem, de 13 de nov. de 1987, p.4 e 6.

Arquidiocesana ^e Paíorab Sal do

kgre£ Hofo" de SdeXmt^de 1 W.^nMmeXtXnteZfena àteembléla, não traz 

nenhuma notícia dos seus resultados. Depoimentos coitados lunto a sacerdotes, nos 
eícla^am que a fero nas relações clericais já não permtaam avanços nas propostas 

lS|S,Oraict ATALLAH. Antônio, op. clt.. P.I2S-I2S. Este seu biógrafo e também seu amigo 
pessoal, de formação filosófica, teológica e jurídica, ao refenr-se as re ações de Dom Romeu 
com o seu clero, se utiliza destas palavras:"... durante sua vida de pastor,... como bispo, nao 
comegulu agradar nem ser compreendido por todos: o que ocasionou a quebra da 
unidade ... uma ferida que nasceu em seu coraçao e que ele nao teve a felicidade, antes de 
sua morte, de vê-la cicatrizada"; cf. p.25.

detes com o movimento de renovação carismática católica, esta, no

quebrar as barreiras no relacionamento do bispo com o seu clero e
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buscamos estes testemunhos se

em muitos momentos. Durante duas “curtas" horas alí chegarmos a

grupos numerosíssimos (até mais de 600 pessoas) e

também com grupos maise

“selecionados". No seu desenrolar todas as suas reuniões sempre

começam e terminam ao som dos próprios cânticos.

ocupam lugar de destaque na RCC, estando intimamente ligados à

oração de louvor"(228>. Orações expontâneas, orações intimistas (eu e

Deus, eu

problemas de doenças sanadas, problemas financeiros resolvidos ... e

sempre louvando a Deus e criando um ambiente altamente propício

para traduzir muitas destas soluções como miraculosas. É o milagre

que todos devem agradecer, todos ao mesmo tempo, mas cada um

do seu jeito, à sua maneira, em silêncio ou cantando, falando alto ou

sussurando; é o louvor, louvor...; amor de Jesus para com cada um,

espiritualidade bem de cada um (o nós aqui é muito pouco usado),

também frequentementeinteriorlibertaçãobaseada numa

testemunhada. Os cânticos continuam a dar ao grupo o clima

desenrolar das orações, dos louvores e dos

testemunhos. Maria, mãe de Jesus, não é esquecida, em certos

momentos ela chega a ser figura central; a bíblia dá testemunho de

(228) Cf. RIBEIRO DE OLVEIRA, Pedro A. Renovação Carismática Católica. Petrópolis: Vozes.
1978. p.43.

"Os cânticos

desevolviam os grupos de oração; no meio destes nós nos misturamos

e Jesus); testemunhos e depoimentos relatando curas.

propício para o

nos locais onde oravam e

"conviver" com

mais reduzidos (30 pessoas)
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seu papel<229), a sua leitura vai traduzir o comando para uma vida

integralmente carismática diferente da dos outros. Numa destas

reuniões de grupo de oração, o templo lotado principalmente de

jovens, a senhora que animava a reunião, assim se despedia antes

dos cânticos finais: "Não somos um grupo de oração qualquer, somos

podemos curar pelos dons carismáticos, é só acreditar... faremos até

milagres. Os carismas realizam por nós sinais, prodígios, milagres".!230)

Conversas informais antes ou depois da reunião dos grupos

informações anteriormentepermitiram algumasconfirmar

testemunhadas. A dimensão social da espiritualidade da RCC é muito

mais iniciativa dos indivíduos do que do movimento em si; mesmo

porque, nos testemunhos e pedidos não há lembranças para as

misérias do mundo, nem para os problemas alheios, à exceção dos

mais achegados. Nesta linha há certos acenos à

Prosperidade", mas com uma nítida diferenciação quando ela se

manifesta num grupo de melhor situação sócio-econômica, onde se

louva e se agradece o que se tem "pela graça do Senhor", ou

|2») f neste momento, ao lembrar Maria, que muitos dos carismáticos católicos fazem 
questão de se mostrar diferentes dos neopentecostais evangélicos. Os pastores por nós 
entrevistados, por sua vez, se colocam também numa posição de contra-ataque nesse ponto 
doutrinal. Nem todos, porem reagem com radicalismo; pastor da Igreja Evangélica 
Congregacional, ex-presidente do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto, nos dizia 
textualmente: "diante da interpretação não suficientemente bíblica que o catolicismo faz da 
figura de Maria, os evangélicos reagiram indo pera o outro extremo...“.
(23oj Nota-se uma forte avidez pela coisa miraculosa, parece como se tudo girasse para 
mostrar que Deus se manifesta através deles pelo milagre.

o próprio desenrolar da reunião, nos

"Teologia da

de oração, bem como

carismáticos, temos carismas e devemos usá-los; nós também
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quando se manifesta em grupos mais de periferia!231) onde as

manifestações se fazem no sentido de que “Jesus nos dá o bem-estar

louvam a Deus pelo que se tem e os faz mais felizes. Enquanto nestes

grupos "trabalha-se ... em um nível de interiorização de compromissos

éticos que implicam a internalização de valores"!232), naqules outros.

mais periféricos, ainda se fala no demónio, em satanás (“ele não

ligada à concepção de transformação pela magia que à noção de

mudança pela internalização da palavra" <233). Uns e outros imploram

o Espírito Santo como fonte dos dons e carismas; uns e outros louvam

Jesus Cristo como Senhor porque ele opera a libertação interiorJ234)

(233)

(234)

Cristo é Louvado porque ele voltará à Terra para instaurar um Reino de abundância e justiça, 
no qual desaparecerão os males deste mundo e os crentes serão recompensados. Na RCC a 
visão de eternidade é mais clara, a experiência de fé e menos terrena.

(23i) Levantamento feito pelo escritório arquidiocesano da RCC da arquidiocese de 
Ribeirão Preto nos dava conta de quase uma centena de grupos (havia outros não 
cadastrados) dos quais 58 só na cidade sede. Deste total 23 grupos podem ser considerados 
como situados em bairros periféricos mais ou menos populares. Informações não 
documentadas dão conta de alguns grupos de oração (4 ou 5 /) que se desenvolveram nos 
inícios da RCC em Ribeirão Preto em setores periféricos (Vila Bonfim e Vila Fraternidade), “não 
tiveram vida longa, se esvaziaram logo, faltou-lhes apoio, faltava força aos seus líderes... no 
centro havia líderes mais fortes", nos dizia o primeiro dos coordenadores da RCC (H. R.).

A extensão da RCC para as periferias se deu num segundo momento do 
desenvolvimento deste movimento (fins da década de 80); mesmo nesta fase e nestes 
setores ele nunca perde a sua caracteristica de uma visão intimista e burguesa da 
religiosidade. A RCC das periferias mostravam um contexto mais apaixonado, mais 
radicalizado, mais "materialista" em suas orações. O seu cotidiano mais sofrido está presente 
nos seus pedidos de perdão e de graças. Entre os distintos grupos de oração algo os 
diferencia, mas muito os assemelha.
í232) Cf. PRANDI. Reainaldo e SOUZA André Ricardo de. "A carismática despolitização da

elementos mais pobres fala-se em desemprego como problema e

preocupação de muitos, nos outros grupos, os problemas “a serem

pode nos vencer") como uma "concepção de conduta ... mais ...

apresentados a Maria “são de estabilidade familiar, doenças etc. e

quando nós o servimos". Enquanto nestes grupos constituídos por

Cf. PRANDI, Reginaldo e SOUZA, André Ricardo de. "A carismática despolitização da 
Igreja Católica", in PIERUCCI, Antônio Flávio e PRANDI, Reginaldo. A realidade 
social das religiões no Brasil. São Paulo: Ed. Hucitec, 1996. p.91.

Cf. idem, ibidem, p.91.
Nos contatos que tivemos com pastores neo-pentecostais podemos sentir que Jesus

no qual desaparecerão os males deste mundo e os crentes serão recompensados. Na RCC
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todas estas experiências que nós tivemos a oportunidade de sentir de

ofereceu esta experiência", nos testemunhava um dos elementos

dirigentes da "Comunidade Missionário Nova Jerusalém", da cidade

generis" e a mais bem postada, no sentido social, de entre todos os

grupos ou comunidades carismáticas de Ribeirão Pretoí235). Saindo um

comunidade, com a qual estivemos convivendo durante dois dias,

realizou o casamento entre uma profunda espiritualidade carismática

e um alto nível de doação às populações carentes dos bairros ao seu

redor. É claro que isto é uma raridade; o contexto, e as respostas, da

movimento de reavivamento religioso"?236)

Foi tudo isto (RCC) que o bispo Dom Romeu Alberti cultivou

na sua arquidiocese de Ribeirão Preto; foi tudo aquilo (CEB’s) que o

bispo Dom Miele respeitou nesta mesma arquidiocese.

Enquanto Dom Miele encontrou as CEB’s como um produto

Os mais convictos carismáticos testemunharam pela palavra

(235) Alguns anos depois (1997, fevereiro), em conflito com o novo arcebispo, ao qual 
exigiam menos interferência, esta comunidade, pioneira do carismatismo comunitário em 
Ribeirão Preto, foi "exilada" desta arquidiocese. O Sr. arcebispo recebeu o apoio, ao menos 
oficial, de parte do clero, mas muitos dos outros grupos carismáticos teceram críticas a esta 
figura episcopal; o sentimento de autonomia (responsável) falou mais alto que o dever de 
obediência à hierarquia; no fundo a RCC quer ser ela mesma; apesar de que neste conflito 
posição paradoxal, de muitos deles foi: "Deus resolve". a
(2W) Cf. RIBEIRO DE OLIVEIRA, Pedro A. op. cit., p.29.

caracterizada como um movimento de conversão, e sim como

perto e entre eles. "A RCC nos dá "sede de Deus e somente ela nos

RCC se situa noutros níveis, isto porque "a RCC não pode ser

de Jardinópolis (20 kms de Ribeirão Preto), sem dúvida a mais “sui

pouco de esquema de espiritualidade intimista da RCC, esta
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dos novos ventos do Concílio Vaticano II, do qual ele era um

Medellín (68); do seu lado, Dom Romeu encontrava a RCC como

fruto de um novo tempo eclesial, de um novo papado, o de João

Paulo II, em relação aos quais (novo tempo eclesial e novo papado)

este bispo se encaixava confortavelmente.

Os comentários e as análises a este tempo histórico da

arquidiocese de Ribeirão preto, nos poderiam levar a esta explicação

não, já vimos que não; Ribeirão Pretode causação simplista ?

sãodiferentesdiferentes,dois homensrecebeu ascomo

Comunidades Eclesiais de Base e a Renovação Carismática Católica.

Em mais esta experiência, em mais este contexto, os anseios

de uma Igreja popular foram contestados e subjugados pela força de

algumas outras visões de mundo, pela presença de alguns homens

que tiveram nas mãos outros instrumentos, instrumentos novos (?): os

movimentos (RCC) desmobilizaram a Igreja popular (CEB's) também

nesta Igreja particular de Ribeirão Preto ... e a utopia do Reino de

Deus neste reino dos homens cedeu lugar ao reinado do carisma.

mais ainda, da Conferência Latino-americana deentusiasta, e.
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CAPITULO - V

A Igreja em busca de sua identidade

(a título de conclusões)

Ao tentarmos concluir (ou simplesmente terminar) este

trabalho, recordamos que ele percorre um tempo e uma história

dentro dos quais uns foram espectadores, outros foram até atores, de

expectativas que pareciam crescer carregadas pelo vendaval

representado pelo evento eclesial (do século ?) do Concílio Vaticano

II. Algo significativo parecia germinar no interior da Igreja católica em

torno deste acontecimento, algo importante para os de dentro e.

tambémcomunicativo,tão interdependentemundoneste e

importante para os de fora. Durante um certo tempo desta história,

nós estivemos dentro, bem dentro.

Ao mesmo tempo, permeando estas alegres expectativas.

crescia também, no interior da mesma Igreja um desejo de volta, de

“restauração conservadora",à Grande Disciplinai0'), de

anomia. insatisfaçãotempodesaudosos a aem queum

generalizada, a insegurança e a incerteza em amplos setores da

Igreja católica, se existiam, não se deixavam notar, era bem mais

tranquilo.

Cf. LIBÂNIO, J. B. A Volta à Grande Disciplina. São Paulo: Ed. Loyola. 1984.(01)

“Volta
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lado

trabalho se fixou em dois deles, e também no seu entorno.

cm,
significantes de um tempo muito novo, de um "novo modo de ser

teocrático da Igreja secular, lutando contra o centralismo dos seus

hierarcas e o monopólio verbal e doutrinário de um romanismo

entendido como fora do tempo.

que ofereceram à Igreja uma visão tranquila da vida, desenvolvendo

uma espiritualidade sem conflitos, sem questionamentos, tendo os

olhos postos em duas únicas direções: o alto de Deus e o dentro de

cada um. Estes novos movimentos não contestam as estruturas que

são alvo das lutas evangélicas das CEB's, a social e a eclesiástica;

teologia, conservadores na sua moral, e conformistas quanto às

váriosdentretrabalho, "novosinstituições"!02). Em osnosso

movimentos", destacamos a Renovação Carismática Católica - RCC,

movimento este que se expandiu impressionantemente no Brasil e que

caracteriza fielmente os anseios desta nova Igreja, a da "restauração

conservadora".

(02) v. 43,Cf. COMBLIM, José. “Os ‘Movimentos’ e a Pastoral Latino-Americana", in reb. 
fase. 170, junho de 1983, p.245.

Do outro lado nos debruçamos nesses "novos movimentos"

Igreja", construindo uma Igreja do povo, sem distâncias, rejeitando o

escolheram-se instrumentos; aqueles e estes foram muitos, o nosso

De um lado, portadoras das expectativas primeiras, nos

encontramos com as Comunidades Eclesiais de Base

muito pelo contrário, esses movimentos são "fundamentalistas na sua

De um e de outro escolheram-se caminhos e
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O nosso contexto foi o da Igreja particular por onde nós

passamos, foi o da geografia onde há mais de três décadas estamos

desenvolvendo o nosso trabalho, parte do qual já o dedicamos à

encontramos os nossos personagens e atores, vivendo um tempo

visão de Igreja. Dom Bernardo José Bueno Miele (1967-1981) e Dom

Romeu Alberti (1982-1988), foram,

daquelas duas concepções de Igreja onde encontramos a leitura

aberta do Concílio Vaticano II, numa delas, sendo promovida pelo

primeiro. Na outra a visão da necessidade de um recolhimento, um

encolhimento, uma marcha atrás, restaurando e conservando, sendo

desta promotor o nosso segundo personagem.

O nosso trabalho se colocou diante de uma instituição, a

Igreja católica, onde o conceito de "eclesial" e o conceito de

constrói junto com o povo, o segundo deve ser referido àquela

parcela da instituição em torno da qual se concentra o poder de

decisão.

Diante de tudo isto o trabalho é perpassado pela hipótese

de que esta Igreja, a Igreja dos movimentos, desarticula e desmobiliza

(03)

histórico (1967-1988), e trazendo para ele sua visão de mundo e sua

a Igreja popular, a Igreja das CEB's, a Igreja pensada, em parte, pelo

análise sócio-religiosa do primeiro destes nossos dois "movimentos", as

Cf. RICHARD, Pablo. Morte das cristandades e nascimento da Igreja. São Paulo- ph
Paulinas, 1984. p.l 12-115. Ca'

CEB's. No nosso contexto, o da arquidiocese de Ribeirão Preto,

eles mesmos, os condutores

"eclesiástico" não pode ser confundido<03>; enquanto o primeiro se
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Vaticano II, a Igreja de Medellín. Esta Igreja vai-se esvaziando, de

forma muito sutil, em Puebla e ao longo do papado de João Paulo II,

chamado de "projeto romano-cêntrico"(°4). Toda esta problemática

se manifesta no nosso contexto ribeirãopretano de uma forma mais

clara e evidente que nos contextos macros da Igreja, católica,

atingindo aqui peculiaridades até excessivas. A nossa hipótese maior

se confirma em todos os contextos, mas se torna mais evidenciada na

Igreja particular de Dom Miele e de Dom Romeu Alberti.

O projeto restauracionista é algo que vinha de longe; os

trabalhos de José oscar Beozzoí05) no que se refere à Igreja católica

universal; de Leonardo Boff(°6> com referência à Igreja na América

o trabalho de Ivo

Lesbaupin(°7\ são mais do que indicativos de que esse projeto era já

uma velha realidade amarrada aos mais fortes poderes da Igreja

Católica Vaticano.

Na pessoa de Dom Romeu Alberti (1982-1988) o quadro

conservador é introduzido na Igreja de Ribeirão Preto como cunha

que separa e desloca a unidade de conquistas assumidas antes de

(04)

desde 1978, com posturas paradoxais, às vezes contraditórias e

Cf. BARAGLIA, Mariano. O poder na Igreja e as Comunidades Eclesiais de Base. São 
Paulo -USP, 1991, tese de doutorado, mim. p.393. cf. também DELIA CAVA, 
Ralph. “Política do Vaticano 1978-1990”. in REB, v.50, fase. 200, dez.de 1990. 
p.896-921.

i05) Cf. "Indícios de uma reação conservadora - Do Concílio Vaticano II à eleição de 
João Paulo II". Rio de Janeiro: Comunicações do ISER, 9:39, 1990, p.5-16. »
(o*) Cf. "Um projeto do Vaticano para a América Latina". Rev. de Cultura Vozes, ano 83, 
nov.-dez. de 1989, n.6, p.737-756.
(07) Cf. “O Vaticano e a Igreja no Brasil". Rio de Janeiro: Comunicações do ISER, 9-39 
1990, p. 17-32.

Latina e, relativamente à Igreja no Brasil,

sempre centralizadoras, autor, ele próprio, do que poderia ser

dez.de
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sua chegada. A Igreja que vinha sendo construída em Ribeirão Preto

foi

consolidada sob a leitura aberta do Vaticano II pelo bispo Dom

Miele, nas mãos do bispo Dom Romeu ela seguirá os caminhos

orientados pelos desejos de Roma. As forçasnovos novas

conservadoras, "instaladas na cúria romana em estreita ligação com

nunciaturas"(°8b

cinquenta".!09)

Ao final deste processo dentro do qual nós desempenhamos

a função de ator participante primeiro, a de observador envolvido,

depois e, finalmente, a de simples observador, fica-nos a impressão

de que a Igreja se debate diante de si própria, diante da busca da

própria identidade. Fica-nos a impressão de que, ao mesmo tempo

que esta Igreja, reunida em Concílio (1962-1965), conseguiu definir o

fim das contas ela não consegue, de fato, encontrar-se e encontrar

desafio de um crescente pluralismo que nasceu nas ruas, mas invadiu

as igrejas. Luiz Roberto Benedetti em trabalho já referenciado em

capítulos anteriores, ao referir-se a estes aspectos assim escreve:

(08)

(09)

(10)

"Gaudium et Spes".

Cf. BOFF, Leonardo, op. cif., p.741.
Cf. BARAGLIA, Mariano. op. cif., p.392.
Isto particularmente através dos documentos "Lumen Gentium" e principalmente

seu lugar, o seu papel e a sua relação com este mundo novo!10) , no

"começam novamente a manifestar sua força e a

reintroduzir no mundo católico a política praticada até os anos

sua identidade numa realidade nova onde ela se depara com o

os grupos conservadores dos vários países e apoiados pelas

desde os tempos do bispo Mousinho (1952-1962) e que



361

“Trata-se,

encontrar sua identidade numa realidade 'nova'. De um lado há os

que a querem na Sacristia e eles estão à esquerda e à direita. De

outro, os que a querem nas ruas, desempenhando o mesmo papel

dos anos 70. E isso tem levado esse setor, dentro da própria Igreja ...

representado sobretudo pelas CEB's a uma situação de isolamento

assumirem, (em

muitos casos assumiram) posturas sectárias,

o

da Igreja na sociedade - uma presença critico-profética - conseguem

se situar no mundo da democracia e do "pluralismo"?12)

Ao longo deste nosso trabalho, esta tese esteve explicitada

em muitos momentos e, noutros mais, ela andava implícita; nem

mesmo aqueles grupos eclesiais que encarnaram de maneira mais

comprometida uma nova forma de estar presente na sociedade.

conseguiram conquistar um espaço capaz de poderem responder ao

desafio de uma presença significativa, tranquila e duradoura na

necessáriaInvocando-seIgreja.sociedade suaanae

no interior da Igreja"!11). O perigo destes "isolados"

domínio da ação política as formas de agir e ser da religião", faz 

mesmo os que, nos anos 70, encarnaram uma presença significativa

"ao transferir para o

(") Cf. "Igreja Católica e Sociedade nos anos 90". in REB, v. 62, dezembro de 1993, p. 827- 
828.
1’2) Cf. idem, p.828. É relativamente fácil entender estas dificuldades quando se pensa 
numa instituição que tem, ela própria, profundas dificuldades de conviver (e até de respeitar 
... pense-se no campo dos ritos e da liturgia, por exemplo) com o pluralismo, de todos os 
tipos, e no que se refere à democracia ela ainda permanece num discurso endereçado 
sempre a terceiros. Leonardo BOFF no seu polêmico livro Igreja: Carisma e Poder. Petrópolis: 
Vozes, 198Z especialmente no seu capítulo IV, é extremamente enfático nesta crítica. É esta 
que lhe valeu o processo e o castigo em 1985.

"eclesialidade" e a posterior "inexistência" desta, estes grupos não

para a Igreja, de redefinir a forma de atuação, de
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foram muito longe e, se foram, não como eles desejavam.

Carlos

Palácio, se referiam a um envolvimento social (e político) da Igreja

algo "irreversível",como de discurso somentecapaz um

o seu modo de estar presente na sociedade" Parece-nos que

sim, já concluímos que sim; ampliando um pouco o contexto histórico

do nosso contexto geográfico, Ribeirão Preto, e acercando-nos à

constatar no final do primeiro capítulo deste trabalho a inversão

safrida pela Igreja ribeirãopretana nos inícios dos anos 60 em relação

à década anterior. A década de 80 representa, igualmente, para

esta Igreja de Ribeirão Preto, uma reversão em relação aos anos 70. A

recente história da Igreja católica, nos seus diferentes contextos, nos

leva a pensar que "o que deve ficar claro é que o papel significativo

que desempenhou (esta Igreja) está mais preso às circunstancias

políticas do que a uma transformação de suas estruturas, discurso e

possível que resida a sua

ser assustadora.

mundo do pluralismo e da democracia onde a velocidade chega a

"incapacidade" de situar-se neste novo

"incompreensível para quem não acredita que a Igreja possa mudar

década e meia anterior ao início da nossa história, podemos

estruturas seculares, muitas delas um tanto incompreensíveis é

modo de presença na sociedade"!14). No cristalizado de suas

í’3) Cf. "Uma Consciência Histórica Irreversível". São Paulo: Rev. Síntese, n.17, set./dez 
de 1979, p.34.
('<) Cf. BENEDETTI, Luiz Roberto, op. cit., p.827.

Equivocaram-se aqueles estudiosos que, como
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Ao mesmo tempo que todos os contextos históricos nos

imutabilidade

instituições a garantia não só de sua verdade, mas, até, de sua

sobrevivência em face de outras igrejas e outros credos*15’, esse "vai-

e-vêm", um

questionamento muito mais profundo e complexo: é a questão da

identidade, a identidade cristã, a identidade da Igreja.

Neste campo, a Igreja vive dilemas e impasses seculares; no

contexto de sua longa história esta Igreja já provocou muitas vezes

questionamentos que, chegados nossos dias e a nível de Igreja

católica no Brasil, e na América Latina, estes dilemas poderiam ser

traduzidos na questão de se no centro do projeto de Jesus Cristo está

a constituição da Igreja como instituição ou a libertação ampla (e

definitiva) dos pobres e dos excluídos. O fato de que o Concílio, e

também o pós-Concílio, tenha recuperado na tradição católica o

tema "povo de Deus" e, mais significativamente ainda, o tema "Igreja

dos pobres", com a opção por eles sacramentada em Medellín (68),

não significa, ainda, que este dilema, esta questão, possa ser visto

com um falso problema ou uma hipótese artificial. Ao longo deste

í’5> Reginaldo Prandi em arguição feita na USP numa defesa de tese em 1991, assim se 
manifestava: "Eu não sei se a Igreja teria o prestígio e a força que tem para enfrentar outras 
instituições se ela perdesse o seu caráter de unicidade de hierarquia ... A gente sabe que, no 
fundo, essa concepção da Igreja é a própria concepção que se tinha do mundo durante a 
Idade Média...

e inquestionabilidade de

Instituição que tem na

seus princípios, ritos e

mostram que estamos diante de uma

esse "estica e afrouxa", nos coloca diante de
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trabalho nos defrontamos com situações e problemas da existência e

da história no interior da Igreja que nos obrigou a análises a nível da

mesma instituição onde ficava difícil colocar a Igreja como polo da

outras situações em que a existência eclesial se defrontava e se

comprometia com a existência social onde situações de poder

político e militar usurpador e repressivo e situações de negação de

elementares direitos sociais e de alternativas, onde olhar-se para si

própria exigia ao mesmo tempo ter que olhar para os perseguidos e

para os probres; junto destes havia uma parcela, em pedaço

e daqueladaquele

análise de uma conjuntura envolvente, víamos as divisões, hesitações

hierárquica e eclesiástica!16). O importante desta análise é que

incapaz de orientar sua base social"!17) e entrando em conflito com

ela. Mas víamos, ao mesmo tempo, que "o projeto histórico de. Igreja

dos pobres nasce de sua identidade própria e específica no interior

do movimento popular".!18)

A questão acima levantada não é um falso problema e sua

hipótese não é artificial!19); a Igreja ribeirãopretana, à semelhança do

nó)
(17)

(18)
(19)

alternativa desse questionamento. Mas nos deparamos também com

"Igreja dos pobres”. Nesta"povo de Deus"

Cf. RICHARD, Pablo. op. cif., p.166-I68.
Cf. idem, p.l 67.
Cf. idem, p.238.
Cf. GIRARDI, Giulio. La funica lacerata. L' idenfitá crisfiana oaai fra liberazione e 

restaurazione. Roma: Ed. Boria, 1986; edição espanhola Santandec Ed. Sal 
Terrae, 1991. p.27-28.

víamos uma hierarquia com perda de identidade, "tornando(se)

e contradições de uma Igreja não mais tão eclesial quanto
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contexto nacional, nos mostrou que aquela alternativa: a Igreja

eclesiástica (instituição) ou a Igreja dos pobres (ou simplesmente os

pobres), foi (para alguns continua sendo) a fundamental opção de

Igreja é, para a sua fé, ao mesmo tempo amadurecimento e motivo

de crise; lugar privilegiado de encontro com Deus e pantalha que

oculta ou desfigura a sua presença; espaço de profunda comunhão

e terreno de dolorosos conflitos. Como base de toda esta questão, a

própriaIgreja com a sua como

consequência, com a identidade cristã dos seus. A identidade cristã

Igreja que.de

frequentemente, aparece convertida em fim de sua própria ação, ao

invês de meio para a realização do reino de Deus (na perspectiva

exclusivo da verdade, e não em lugar de busca dessa verdade; a

Igreja, parece-lhes, passou de instituição nascida para servir, para um

complexo aparato de poder, preocupado, por ser representação de

Deus, em ser reconhecido.

Há um dilema no interior desta Igreja secular, há um conflito

agudo no momento em que a Igreja católica se dispôs a olhar-se a si

enfrentar a realidade do mundo. O nosso trabalho

e

entre recuperação e

vida e de fé em que muitos foram colocados. Frequentemente a

mesma e a

na busca da própria identidade, conflito este que se tornou mais

identificou este conflito como uma ampla luta entre "restauração"

comunitária da libertação); transformada em critério último e

"libertação", entre saudades e desejos.

se defronta

perturbada diante de uma

identidade e.

muitos fiéis esta
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criaçãoi20); este é o momento histórico em que tem vivido a Igreja

católica de todos os recantos, mas especialmente destes recantos

latino-americanos.

"Restauração"

acompanhou ao longo destas páginas; em momento algum nos

afastamos dele, estivemos seguindo sempre sua trilha; em quase

todos os meandros desta trilha encontrávamos um ponto comum de

referência, para uns e outros: o Concílio Vaticano IH21>, em todos os

contextos ele era um ponto de mira. Ao chegarmos às páginas finais

queremos examinar melhor esta referência, referência de identidade

para todos os que a pretendem nesta Igreja de Cristo.

Partimos do suposto de que um dos elementos centrais do

Concílio Vaticano II foi ele ter sido o palco onde se tentou armar a

implodida identidade tridentina, desde o momento em que a Igreja

passa a ser vista por muitos dos seus próprios integrantes, não mais

necessidade absoluta da fé), mas como um dado histórico, a Igreja

identidade tridentina, uma nova identidade é buscada, seja através

do resgate da fé sem vinculação necessária às rígidas estruturas da

como mediação histórica de Jesus<22). Diante da desestruturação da

(20) Cf. LIBÂNIO, J. B. p.23.
(21) Diante dele, a estratégia preparada pela minoria para possibilitar uma outra leitura 
que não a aparente, facilitada pelas ambiguidades do texto: aspectos muito bem 
trabalhados por José Oscar BEOZZO e, também, embora um sentido menos doutrinário, por 
Ralph DELLA CAVA.
(22) Cf. LIBÂNIO, J. B. op. cif., p. 109-111.

como um dado dogmático (no sentido de não ser mais uma

estratégia de criar uma nova identidade que substituísse a já

o conflitoe "libertação", é que nos
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Igreja-instituição, mas como estrutura fundamental da existência

humana, o que representa a implosão completa daquela identidade;

fundamentalismo teológico se desdobra num fixismo da Tradição

católica e da qual se conclui uma crítica à liberdade teológica, à

democratização do magistério da Igreja, para finalizar no absoluto da

chegariam a vingar numa Igreja onde, apesar de tudo, não está

faltando uma certa racionalidade à sua fé.

Esta busca de identidade vai-nos parecer, em certo sentido.

o conflito weberiano entre a crítica profética e o corpo sacerdotal.

opõemantenedor da tradição, pela força dose

extracotidiano e extraordinário do carisma que ela representa e o

fustiga no seu pretendido monopólio do saber e do poder de

autoridade?24)

Finalmente, o Vaticano II será o caminho da busca da

identidade da Igreja e da identidade cristã; se nesta busca sempre

encontramos o conflito entre "libertação" e "restauração", podemos

tendênciassendoconflitoestetraduzir ascomoagora

antropocêntrica ou eclesiocêntrica tal como se manifestaram no

acontecimento conciliar e em seus entornos.

(23)

(24)
Cf. idem, p.109-131.
Cf. BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Ed. Perspectiva. 

1974, p.89-92 e WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: Ed. UNB, v.l, 1991' 
p.294-295 e 303-310.

seja através da reconstrução da mesma identidade tridentina, onde o

autoridade do Papai23). Buscas radicais e extremas que nunca

ao qual
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direção do homem, do antropológico, muito mais do que na das

estruturas da Igreja-instituição; sirva como exemplo, a validade cristã

a

até, a visão da Igreja como comunidade de amor e de serviço. No

substrato destes e outros temas está a convicção de que uma

identidade cristã está necessariamente envolvida com a própria

em suas razões de viver e de morrer.

Nada mais antropológico do que toda a luta que a Igreja

das CEB’s desenvolveu ao longo de sua caminhada, nada mais

eclesiaK25); a luta, no sentido de construir uma fé que refletisse o

comunidadescotidiano do em que essas se

encontravam, pode ter sido o que de mais genuíno elas conseguiram

captar nas inovações conciliares.!26)

inovador da dinâmica conciliar tenha sido a abertura ao mundo"!27),

na qual muito se buscou apresentar um sentido de fé com categorias

culturais capazes de se amarrar às exigências do mundo moderno.

identidde humana e que esta a envolve no mais íntimo de seu ser e

necessidade de encarnar a evangelização na diversidade cultural e.

l25) Do que temos conhecimento, a grande maioria dos autores que trabalharam o 
fenômeno CEB's enfatizaram os aspectos antropológicos de sua proposta e de sua luta. 
Referenciamos aqui, a título de exemplo, MACEDO, Carmen Cinira. Tempos de Génesis. São 
Paulo: Ed. Brasiliense, 198Ó, p. 183-23 e BALDISSERA, Adelina. CEB’s-poder, nova sociedade 
São Paulo: Ed. Paulinas, 1988, p.72-88.
(26) Embora o trabalho da Carmen Cinira, acima citado, seja o melhor trabalho 
antropológico sobre as CEB's dentre todos os que passaram pelas minhas mãos, quero 
destacar nesta referência o seu outro trabalho: "Todo dia é dia"; apud SANCHIS. Pierre (org.). 
Catolicismo: Cotidiano e movimentos. São Paulo: Ed. Loyola, 1992. p.209-239.
í27) Cf. op. cit., p.l 57.

"Provavelmente, nos diz Giulio Girardi, o aspecto mais

Alguns grandes temas da Igreja conciliar caminhavam na

do festejado esforço na construção de um mundo novo.

espaço social



369

característica e

provocadora do mundo moderno e de sua cultura. desde a

perspectiva da Igreja, que é a laicidade; isto é, a reivindicação de

autonomia frente à religião e à própria Igreja. Caminhando nesta

direção linha conciliar areconhece luz fé.daa que a

responsabilidade história do homem assumir o processo deao

secularização, plenamente legítima até.constitui.e um

progresso"!28). Estes ares em torno do homem e seus progressos estão

explicitados em muitos momentos do documento "A Igreja no Mundo

alegria e da esperança dos homens”!29), por exemplo quando afirma

que a Igreja “proclama os direitos dos homens e admite e aprecia

muito o dinamismo do tempo de hoje, que promove estes direitos por

toda parte"!30), já antes. Paulo VI no discurso de clausura da quarta

Sessão do Concílio, havia declarado palavras as mais felizes na sua

postura frente ao homem e seu mundo: "Uma corrente de afeto e de

admiração para com o mundo moderno está presente no Concílio ...

incessantes esforços são estimulados e suas aspirações purificadas e

abençoadas".!31)

1965,

(28)

(29)

(30)

(31)

p.817.

Cf. idem, p.158.
Cf. BARAÚNA, Guilherme. A Igreja no Mundo de Hoje. Petrópolis: Vozes, 1967. p.9 
Cf. “Gaudium ef Spes", n.41, apud idem, p.64.
Cf. Concílio Vaticano II. Consfituiciones, decretos, declaraciones. Madrid: BAC

Parece que o homem (incluídos seu estilo secularizado e

seus valores não só tem sido respeitados, mas honrados, seus

"é

de Hoje" ("Gaudium et Spes") que "sintetiza de fato os caminhos da

mais relevanteIsto implica, até, enfrentar a
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laicizado) havia conquistado

grandes conflitos, que o fato de ele ser à "imagem e semelhança de

"Sua

dependência radical de Deus não exclui

responsabilidade histórica; por isso os espaços conquistados pela

autonomia através da secularização, já não se consideram uma

substração à ação de Deus"(32h Mais ainda, é na sua liberdade de

ação criadora, que neste homem Deus melhor se manifesta. Esta

autonomia relativa da ordem profana, na perspectiva da Igreja, se

fundamenta no absoluto (relativo também) da pessoa, o que a Igreja

conciliar também afirmou com clareza.*33>

Este antropocentrismo conciliar, que não só tenta levar a

Igreja a uma maior atenção e respeito pela cultura moderna*34), mas

também a uma maior preocupação pelos graves problemas criados

por este mundo e seu industrialismo e capitalismo, tentará se firmar no

Conferência episcopal de Medellín (68), onde o homem, o homem

pobre e excluído, receberá todas as atenções.

Esta visão antropocêntrica, esperança de uma identidade

mais eclesial (e me-ucj eclesiástica) e mais evangélica da Igreja, este

Deus"

a Igreja conciliar; admitia-se, sem

e sua

(32) Cf. GIRARDI, Giulio. op. cif., p.159.
(33) cf. "Gaudium et Spes", op. cit., n.24, 12. 35, 17 etc. Também o documento “Lumen 
Gentium", n.36 in BARAÚNA, Guilherme. A Igreja do Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 1965. p.77.
(34) Paulo VI no discurso de clausura da quarta sessão do Concílio se refere à mente da 
Igreja no Concílio na "direção antropocêntrica da cultura moderna"; cf. Concílio Vaticano l| 
op. cit., p.818.

sua iniciativa

não impede que o homem seja um fim relativamente

pós-Concílio, em nossa geografia latino-americana, através da

centro do universo.autónomo e nem que ele seja o
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clima de renovação conciliar e pós-conciliar irá aguçar a dialética

interna na Igreja católica. E no palco desta dialética encontramos.

de um lado,e ste antropocentrismo intervindo no Concílio e na Igreja

como princípio de inovação e, de outro lado, um eclesiocentrismo

cuja identidade é ser a alma da "restauração".

Abre-se o espaço para uma dialética (eterna dialética !)

onde, se o antropocentrismo se esforça em fundamentar uma nova

atitude de abertura e de diálogo da Igreja

eclesiocentrismo, por sua vez, coloca limites a essa abertura e tende

salvaguardar, tradição,da mono—-litismoa em nome o

eclesiástico!35). Eis aqui, em termos outros, a nossa tese central, a idéia

que perpassa todas as páginas deste trabalho. A dialética eclesial se

manifesta centrada na antinomia entre libertação e restauração,

entre antropocentrismo e eclesiocentrismo.

Embora

maneira clara e um tanto contundente o atual momento papal, não

podemos esquecer que ele é uma tônica constante na história da

expansão da Igreja católica neste mundo tão diverso e pluraH36), mas

engajamento. Ele pode ser visto como esquema de sobrevivência e

nos últimos quase vinte anos se constitui num sério problema para

Igreja, mesmo nos momentos de (aparente ?) maior abertura e

com o mundo, o

Cf. GIRARDI, Giulio. op. cit., p.155.
M Hugues PORTELLI, ao comentar GRAMSCI, nos esclarece que somente a capacidade 
de controle e de concentração monolítica do poder permite à Igreja levar à frente "o desejo 
de manter a unidade ideológica do mundo católico". Cf. Gramsci e a questão reliqiosq São 
Paulo: Ed. Paulinas, 1984, p.131-148.

o eclesiocentrismo restaurador caracterize de
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pós-conciliar foi vivido como uma superação do mesmo e uma

descoberta de urgência da libertação"í37). Se de um lado, pois, vai

resultando fácil, e coerente, para a Igreja-instituição, eclesiástica.

sombras negras ao seu redor e não vê claro.

eclesiástica dos últimos anos,Giulio Girardi, teólogo e cientista social

italiano, destaca o "primado do espiritual”, a centralidade da Igreja

institucional, e a "marginalidade" do homem, no que ele se constitui

considerada<38>. Essesi mesma mesmoemcomo pessoa

teológica, uma constante histórica e um mecanismo ideológico.

De fato, a Igreja se coloca a si mesma como o lugar

teológico fundamental, sujeito único da história da salvação e sujeito

perspectiva teológicahistória profana. doAautónomo da

eclesiocentrismo não somente coloca ela própria. Igreja católica.

centro desta perspectiva, como inclusive, consequênciacomo o

natural, a coloca também como o lugar antropológico fundamental.

deslocando para si todas as conquistas conciliares na direção do

Assim, independentemente da Revelação,homem. sua

(37)

(38)
Cf. GIRARDI, Giulio. op. cif., p.109-110.
Cf. idem, p.l 10.

mutas das consciências cristãs "justamente porque o clima conciliar e

moldar sua identidade, a identidade eclesial, de outro ladoy a

eclesiocentrismo restaurador ao mesmo tempo, uma doutrina

como o espírito da

identidade cristã dos católicos da geração conciliar, encontra

Ao examinar as características desse eclesiocentrismo.

“restauração conservadora" da tendência

e da
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interpretação eclesiástica, este homem não está em condições de

responder aos grandes problemas referentes ao sentido da vida e da

as suas implicações morais. Desta forma a crise da

civilização nasce, precisamente, do fato do homem ter tentado se

emancipar de Deus, perdendo a noção da verdade objetiva; o

secularismo e o ateísmo estariam, consequentemente, na atual crise

da verdade.

Igreja restauradora, com profunda lógica, se vê a si mesma, não só

como sujeito único da história da salvação!39), mas, muito mais do

que isso, como sujeito autónomo da história profana, com tendências

hegemônicas(40>, onde, aplicando o princípio da transcendência do

espiritual, defende poder intervir na história profana como sujeito

ativo e, às vezes,decisivo.

O princípio "extra Ecclesia nulla salus” (fora da Igreja não há salvação), formulada

excluída a perspectiva de uma ética laica. Dentro deste contexto, a

Esta visão eclsiocêntrica da realidade eclesiástica não é

história, com

13’) O princípio "extra Ecclesia nulla salus" (fora da Igreja não hã salvação), formulada 
cruamente na teologia pré-conciliar, pode não estar sendo mais explicita^estes termos, mas, 
sem dúvida, ela tem-se manifestado no tratamento secundário e marginal concedido a 
certos temas como o ecumenismo, tão caro a João XXIII e a Paulo VI e tão em desuso nos 
tempos de João Paulo II.
l40) Embora não se trate já da exclusividade e do monopólio exercido na instância 
anterior, já que a Igreja se coloca, naturalmente, ao lado de outros muitos sujeitos como 
povos, segmentos sociais e todo o conjunto e diversidade de grupos sociais, ela não deixa de 
sentir-se a "mãe e mestra" ("mater et magistra") de todos . Sobre estes ela se sente chamada 
a assumir uma função hegemónica, embora limitada ao campo ético, mas no qual tudo 
poderia estar envolvido. Vendo-se a si mesma como sujeito transcendente e autónomo, 
rejeita como ideológicas todas as análises sociológicas e políticas que pretendem colocá-la 
como envolvida por dependências políticas, económicas e culturais. Aqui não se exclui a 
teologia da libertação, cujas análises são vistas como instrumentadas na ideologia marxista 
e que sofre uma forte campanha de descrédito por parte do Vaticano e de muitos dos seus 
órgãos, inclusive, como já vimos, a nível latino-americano. Cf. BEOZZO, Oscar. A Igreja do 
Brasil. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 137-138. Já nos referimos, no trabalho, à duas "Instruções .. •• 
que o cardeal RATZINGER divulgou numa postura crítica e desde uma perspectiva 
"restauradora", como presidente da Congregação para a Doutrina da fé (1984 e 1986).

Não há, pois uma solução racional autónoma e esfá



374

tempo em que, diante de um mundo secularizado, crítico e ateu.

acrescido depois de um fantástico pluralismo religiosoí41), a instituição

eclesiástica se protege numa espécie de autodefesa. Esta visão, ao

contrário, representa uma constante histórica no comportamento da

Igreja-instituição como critério da práxis e do pensamento na busca

de seus poderes, incluído o poder temporal ou o poder de influência

sobre ele. Daí a detenção desse poder em muitos momentos da

história e a posterior política de alianças desenvolvida pela Igreja

clerical.

Ficou evidenciado ao longo do trabalho que nem em

todos os momentos e nem em todas as Igrejas regionais, nacionais ou

particulares do conjunto católico, tenha deixado de haver exceções

amplas e longas, felizes dissonâncias das tendências e dos desejos

católica BrasiK42)Igrejavaticanos. A Igrejano e a nossa

quando se soube distinguir a comunhão com os homens da instituição

eclesiástica, o mistério de Jesus, da estrutura na qual se pretende

dissonâncias ecoando, às vezes, amplamente e por um certo tempo.

KU A questão do pluralismo religioso no Brasil foi amplamente trabalhada em três 
volumes dos “Estudos da CNBB", publicados pelas Ed. Paulinas, São Paulo, de 199] a 1994 *
í42> Dentre os muitos autores que se debruçaram na análise dos dias áureos desta I ' destacamos alguns que a enxergaram de fora: MAINWARING, Scott. A Igreja Católir9^0’ 
Política no Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989, p.101-207; BRUNEAU, Thomás Catol'0' ° 3 
Brasileiro em época de transição. São Paulo: Ed. Loyola, 1974, p.227-300 e p.379.4]] / lc~^ 
pela data de sua publicação que a análise é historicamente limitada): e Márcio m ° 50 
ALVES. A Igreja e a Política no Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1979, p,83-104 (est °feíra 
assume uma postura mais crítica, mas reconhece a ação da Igreja católica no Brasil) S aUtor

enquadrar a sua mensagem. São precisamente essas excessões e

uma característica que deva ser vista como consequência de um

ribeirãopretana, viveram dias de consciente comprometimento
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própria identidade.

Serão eles então o reflexo de momentos históricos diferentes

onde diferentemente esta Igreja se coloca e se ajusta para melhor

Serão eles um artifício atuandosobreviver e melhor se amparar ?

semelhança deàinconscientemente

aliando-se aos pobres, pela sua opção, mas depois ten^do receios

de envolver-se demais; aliando-se aos grupos dominantes e à sua

eles trabalhar melhor as suas tendências decultura para com

hegemonia ?<43)

estas perguntas; a todas elas respondeu sim I Quero, porém, avançar

dificuldades da Igreja de livrar-se

tendências de cristandadei44); esta mesma inconsciênciade suas

mecanismos ideológicos explica as

nos deixa ver os dilemas e impasses dessa Igreja na busca de sua

e chegando até a ecoar "favoravelmente" nas cúpulas clericais, que

um pouco mais nestas respostas. O caráter inconsciente desses

(43) No pós-Conc_nio Medelhn (^)pXém "pia^uT começ ™se a se jogar água fria nestas 
X^deco^s iibertrXas: ‘ S U,°

importante (Cf- BOFF, Clodovis. . vinha caminhando o passos firmes no CEIAM sob
março de >978. P.S-Í7): mas a reaW«te História do CEIAM ou o
o direção de Aifonso ^y^"£„^°^ieaadeÇ u/l. março de ,987. p-fOO-fK 
Esquecimento das Ongens . R ■ Jl Ribeirão Preto se sentira atingida pela onda
X^XXd™^m função dâ comprometimentos do seu bispo Oom Romeu 

ff”* oO^^aba^rte^lo RK^^^ g^^^iuS^ 

da Iqreia. Sao _Paul°’ E ' ucã'o Ou pela manutenção do seu “status" no esquema de 
esforço da Igreja pela co Ç a^á|ise histórica da América Latina, se concentra 

SX pJ36-,eo-

ideológica poderia estar explicando também como é que com este 

amplo e constante espírito eclesiocêntrico possam ter convivido, no

mecanismos ideológicos,

Penso que o nosso trabalho respondeu afirmativamente a
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âmbito do Concílio e seus entornos, contínuas declarações e posturas

libertadoras, pluralistas

parte de alguns, uma identidade católica mais dialética, histórica e

instituição apelar para o mistério e a origem divina de sua própria

espaço de historicidade, o que se traduz na redução das formas de

organização e de pensamento derivados de sua adaptação às

diferentes culturasí47), e também a determinados segmentos sociais

com a complexa e comprometedora dimensão do conjunto de suas

reivindicações.

contestatórios, como foi no caso das comunidades - CEB's. Por

motivos outros, não de caráter ideológico e mais de caráter um

conservadores (RCC) também sofreram certos níveis de restrições,

mcyj geralmente, por parte de elementos mais comprometidos com a

dimensão comunitária da mensagem evangélica.

No que se refere à realidade latino-americana e brasileira, a

realidade, e também para a sua imutabilidade. Isto tende a reduzir o

sua inserção no contexto eclesial se desenvolve de maneira um tanto

e autropocêntricasi45). Ao pretender-se, por

"concessões"

dinâmica, construída pela via do compromisso e do pluralismoi46>, o

Vimos em nosso trabalho como foram limitadas e até

pêso da sua vocação centralista e hegemónica, faz a Igreja-

pouco disciplinar e de unidade ritual e litúrgica, movimentos

passageiras asartificiais e a certos movimentos

(«) Mas é interessante, ao mesmo tempo, a facilidade com que se passou por cima 
destas "conquistas" (agora entre aspas) conciliares através de um trabalho persistente 
comandado pelo artífice da "restauração conservadora", cardeal Joseph RATZINGER.
<46> Cf. LIBÂNIO, J. B., op. cit., p.159.
I47) Cf. GIRARDI, Giulio. op. cit., p.U5.
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conflitiva, consequente da imposição de uma leitura européia e

sentimentos e conflitos. O resultado é que as possibilidades de

experiências nas Igrejas desta região e suas tendências inovadoras

são facilmente julgadas como rupturas com a tradição, quebra da

reflexõesdasinadequadainstrumentaçãocatólica,unidade

teológicas e um perigoso

mais genuína autoridade do magistério oficial, nestes momentos.

sinónimo de papal.<48>

Diante deste quadro todo, como fica a identidade cristã ?,

Como ficaram osesta, diante da nebulosa identidade da Igreja ?

até censurados pelas suascristãos confundidos, esquecidos e

identidades comprometidas e evangélicas ? Como ficou a Igreja do

O nosso

povo, a Igreja das CEB's ?

trabalho concluiu pelo desdobramento e pela

“magistério paralelo" em confronto com a

romana da própria problemática da região. Continua presente

renovação teórica

í^^e-s sofridos p. alguns

de Gustavo Gutierrez e Leon ■ determinado momento histérico (já inícios dos
são claro indicativo de que. a partr de um de^ermma ..eutocenlnsmo- teológico
SToZS: Xro“mXarmo:r:tapa da seculrx cdonízaçã» cultura! de 

Roma. nrrpscentado o agravamento da dependência externa das Igrejas
A isto pode ser -q d atritos e confrontos dos conservadores romanos com a 
”annoOscar, op. cit.. P..39-.44 e 224-265. Ct. também 

MAINWARING. fJigoióg^co enS neo-conservadores e liberais, é muito interessante o
Sobre o d,eb^eJRe°'°g,<:.A América Latina e o presente debate teológico entre 

trabalho de Jose COMBLirr. 41 fasC-164< dezembro de 1981, p.79(^816.
neoconservadores e liberais . Kt ,

e prática ficam naturalmente limitadas; as

naquela leitura a incapacidade de compreensão dos nossos
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implosão desta Igreja que se havia desenvolvido em todos os níveis

desmantelada, como fruto de um momento histórico, sim, mas, muito

mais, como resultado de um momento histórico propositadamente

antecipado através de uma ação pastoral restauradora.

Mas voltemos àquelas questões; voltemos em busca da

identidade cristã daqueles que, envolvidos numa proposta de um

cristianismo engajado

amarrados na estrutura de uma instituição que. historicamente.

sempre acaba se restaurando na direção do conservantismo não tão

evangélico ... Na busca da identidade cristã, dois níveis de análises;

de um lado é necessário admitir que o entendimento do problema

dessa identidade, está vinculado ao processo de secularização onde

autonomia em relação a premissas religiosas. Muitas das relações

entre indivíduos e grupos dentro da sociedade adquiriram laicidade.

compreender como se situa um cristão (católico) em relação a essas

mudanças que a Igreja instituição (eclesiástica) pré-conciliar vinha

caráter sacral, essencialmente religioso, do mundo, da história, da

moral etc.

sem dificuldades, na Igreja ribeirãopretana e, nesta, com que rapidez.

rechaçando como usurpação dos direitos de Deus, pregando o

geográficos latino-americanos e do Brasil. Que se havia firmado, não

com que força e com que falta de sensibilidade ela foi sendo

e libertador, acabaram se encontrando

Ir em busca da identidade cristã, neste nível, significa tentar

certos valores antes tidos como "cristãos", conquistam agora a sua
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Mesmo que, no clima do Vaticano II tenha se oferecido à

consciência cristã a legítima autonomia da realidade e dos valores

identidade cristã dentro destes processos de secularização e em

e

explícitamente como identidade eclesial; chegamos aí ao segundo

nível de análise. O critério terá que encontrar-se na identidade

eclesial, mas não sem que esta busque a via do pluralismo e do

consciência,libertador!49).compromisso Na destes cristãos

comprometidos surge, em nome de sua fé, a obrigação de contestar

o sistema económico e social da sociedade onde sua Igreja está

inserida; mas quando, em nome dessa mesma Igreja e do seu

cristianismo, se

libertadoras, se

económicos e

hierarquia eclesiástica. Isto nos leva a concluir que não é suficiente

debitar uma identidade cristã mais livre, menos dependente da

instituição, ao processo de secularização no qual estamos todos

envolvidos e implicados; para aqueles cristãos há uma certa

decepção diante daquela nebulosidadedesesperança nae

identidade da Igreja que, como instituição, se declara Igreja de Cristo

Cf. LIBÂNIO, J. B. op. cif., p.158 e ss.(49)

relação a eles. O ponto de referência tem que ser mais, tem que ser

e Igreja do evangelho. Quando, ao londo destes anos todos, viamos

chocam não só com a resistência dos grupos

problema de compreender aprofanos, permanece, ainda, o

comprometem com ações conscientizadoras e

políticos dominantes, mas também da própria

identidade cristã terá que ser definida implícitaoutro; a
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carregar consigo o mesmo entusiasmo eclesial de antes, buscávamos

explicaçãoa Igreja claudicantenuma anterioresnos seus

compromissos e querendo uma volta à religiosidade de templo e de

sacristia. Libânio nos chama a atenção de que "o sagrado sozinho

identidade do cristão.

conclusivas para os nossos fins: "... Jesus se levanta contra a sinagoga

precisamente porque esta se tornou incapaz de representar uma

alternativa para o mundo e, por isso mesmo, de revelar a novidade

de Deus e de seu Amor. Nesta perspectiva, a identidade de Jesus se

define em contraposição não ao ‘profano’, mas a uma certa versão

do religioso, convertido em intrumento de poder e opressão; a uma

instituição eclesiástica convertida em fim e critério último de sua

ação; a um grupo de poder religioso aliado com o poder político e

discriminatóriasociedadelegitimareconómico uma epara

marginalizadora"i5,> ... hoje também temos a nossa sinagoga.

(50)

não consegue já suportar a identidade do padre"i5°), quanto mais a

Cf. LIBÂNIO, J. B. op. cit., p.92.
Referenciando uma vez mais Carmen Cinira Macedo, ela nos lembra que as questões 

internas à Igreja, marcadas por um processo de restauração conservadora que bloqueia o 
desenvolvimento das propostas dos setores ligados à Teologia da Libertação (Delia Cava) ... 
"isso faz com que muitos militantes, padres e seminaristas ou se retraiam, obedecendo às 
novas orientações, ou abandonem esse circuito, regressando à vida estritamente secular ... 
as CEB's tomam-se um espaço mais limitado"; apud SANCHIS, Pierre. op. cit., p.220. Cf. 
também TEPE, Valfredo. "Identidade do padre na situação atual". Comunicado Mensal da 
CNBB, ano 39, n° 445, ouf. 1990, p.1332-1333.
Cl Cf. GIRARDI, Giulio. op. cit., p.372.

As palavras de Giulio Girardi, são esclarecedoras e

líderes de comunidades abandonarem suas CEB’s, já deteriorada^ e 

migrarem para outras instâncias sociais, não conseguindo mais
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contesto todoNeste

possível analisar e entender

H antes ter entendido estes dilemas da Igrejasem

católica na busca de sua identidade, identidade esta que se

defronta com conflitos internos à própria instituição. Não é suficiente

salvar a sua imagem diante dos povos em relação aos quais Jesus

constituiu

defrontado com uma tarefa bem mais árdua e até mais delicada que

é a de equacionar e, depois, equilibrar o alcance dos conflitos que

estruturas e, até, na sua sobrevivência. Ela se defronta também com

a responsabilidade de dar aos seus fiéis espaço de construção de

uma identidade cristã, mais eclesial e menos eclesiástica.

Os "movimentos" aqui historiados e analisados estão dentro

CEB's e RCC foram, neste trabalho, indicativos do confronto interno à

Igreja, como instituição; e no contexto da Igreja ribeirãopretana esta

característica apareceu com uma evidência incontestável. Seus,

nossos, personagens e atores não conseguiram esconder os impasses

própria.

desta problemática e desta preocupação da Igreja eclesiástica.

e dilemas que vem acompanhando a Igreja secular na busca de si

(í2) Referência às primeiras palavras da famosa Encíclica de João XXIII (de maio d 
1961), pelas quais a Igreja católica revela uma auto-imagem própria do tempo. Auqustin 
WERNET ao introduzir o seu trabalho sobre A Igreja Paulista no século XIX, se refere a e t 
imagens como a auto-compreensão ou o auto-entendimento que a Igreja faz de si mesm °S 
que, acrescida da "subjetividade do pesquisador" permitirá o trabalho do historiador cT 
WERNET, Augustin. A Igreja Paulista no século XIX. São Paulo: Ed. Ática, 1987. p3e 10-13 n 
Introdução a este trabalho já fizemos referências a estes conceitos. ' Na

aparecem no seu seio avaliando o eventual impacto nas suas

situamos nosso trabalho; não seria

movimentos"

o papel de cada um dos nossos

Cristo a "mater et magistra"í52), esta Igreja tem-se
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Mas não foram somente impasses e dilemas, há uma

contradição fundamental na Igreja, inerente àqueles conflitos de

identidade; realidade latino-americanana brasileira estae

contradição "surge do confronto entre Cristandade dominante e a

Igreja que nasce do povo"J53)

Esta contradição se transfere aos nossos

determina o seu papel no contexto da Igreja particular em Ribeirão

Preto. Enquanto a RCC se torna peça importante na construção da

identidade restaurada!54) e ela é usada nesta direção pelas mãos do

bispo Dom Romeu, as CEB's que o bispo Dom Miele (1967-1981) habia

protegido ao respeitar o sentido de sua caminhada, entram em crise

consequênciade identidade natural do abandono,como

desestímulo e descaracterização por parte de Dom Romeu Alberti

(1982-1988)í55). À resistência do seu bispo e, mais à frente também da

instituição como um todo, se acrescentará o fato de as CEB's não

terem sido capazes de trazer para si as novas preocupações do

"movimentos" e

í53) Cf. RICHARD, Pablo. “O neoconservadorismo progressista latino-americano”. 
Concilium. 161-1981/1, p.78. Esa cristandade ele a define “como um modo específico de 
inserção da Igreja na totalidade social utilizando como mediação o poder social e político 
dominante"; cf. idem, p.78.
í54) Cf. LIBÂNIO, J. B., op. cif., p.140. Além de este, e outros movimentos, esposarem o 
princípio da eficácia recorrendo a técnicas de psicologia social, da psicologia das massas e 
envolvendo estas massas na inquestionada aceitação do poder da autoridade eclesiástica, 
não há neles a preocupação de elaborar uma doutrina a partir dos problemas existenciais, 
da práxis. Daí refugam de modo especial a teologia da libertação (também a liberal), o que 
nos foi evidenciado em vários dos depoimentos que nós recebemos nas entrevistas.

Apesar de as CEB’s terem conseguido "criar" na sociedade outros "movimentos" com 
capacidade de mexer nessa sociedade, e de terem dado uma outra imagem à Igreja- 
instituição e isto não só pelo momento histórico, mas também pelo seu trabalho em si, elas 
acabam se perdendo. Fruto de desentendimentos com instâncias sociais conservadoras e de 
desconfianças por parte da hierarquia eclesiástica, sobre elas caiu um "silêncio planejado”. 
Já lembrávamos no capítulo III, referenciando COMBLIN, que, ao tomarem-se suspeitas aos 
olhos da hierarquia eclesiástica, as CEB’s não conseguiram chegar a definir a sua "identidade 
institucional", pois elas se apresentaram como "o novo, aquilo que o todo no qual estão 
inseridas tem que ser"; cf. BENEDETTI, Luiz Roberto. "Fé e vida: a participação sagrada. CEB’s 
e tendências políticas". Rev. Serviço Social e Realidade. Franca, 3, 1994, p.34.



383

homem no mundo neoliberal e mundializado. O homem se cansou

Certamente que as CEB's não caíram na tentação do intimismo

religioso, da valorização da subjetividade e da autonomia individual.

elementos trazidos pela modernidade e pós-modernidade, mas não

solução.<56>

O caminho agora é outro, a RCC foi a solução de um

problema, o das CEB’s; foi também a esperança de uma saída para

enfrentar situações novas, concorrentes inesperados.

Na Igreja católica em Ribeirão Preto, apesar de todos os

problemas que as CEB's passaram a enfrentar para se segurarem de

pé, a RCC teve também problemas de penetração em pontos

localizados e em áreas onde a figura do padre oferecia resistências,

onde ainda havia uma cultura religiosa de CEB's. Garantindo o apoio

e o estímulo do seu bispo (1982-1988) a RCC tinha ainda a estratégia

de aproximação com o clero paroquial; ainda hoje várias portas lhes

estão fechadas. Mas há tempos que ela conseguiu já chegar mais

adiante e mais longe que as entusiastas e também sofridas CEB's.

Triunfaram os movimentos ? perderam as comunidades ?

sim, sem dúvida que sim; diante de uma sociedade onde a religião

constituem mais problema, mesmo porque, elas não são mais a

IM) Recentemente (julho de 1997) as CEB’s (remanescentes) realizaram seu 9o Encontro 
Intereclesial, em São Luis do Maranhão: perdidas na encruzilhada, o Encontro tinha como um 
dos principais objetivos discutir fórmulas que permitam reverter o quadro. Cf. entrevista de 
José oscar BEOZZO in Jornal “O Estado de São Paulo", 20 de julho de 1997, p.A-26.

passou a interessar apenas em razão de seu alcance individual.

e em problemas comunitários.em pensar só em problemas.
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passando pouco a pouco para o território do indivíduo!57), a RCC

venceu e as CEB’s foram se recolhendo; deu-se o que diz um título

que dispensa outros comentários: "a carismática despolitização da

Igreja católica".!58)

também o da Igreja católica em Ribeirão Preto, não está resolvido:

H politizada, a Igreja passa a ter de concorrer com sindicatos e

partidos, certamente mais equipados para a prática na cena sócio-

político-econômica; sacralizada, a Igreja tem de enfrentar o apelo de

concorrentes cujo arsenal para a produção da aura mística, das

curas milagrosas, dos ritos e dos cerimoniais esplendorosos não é

nada desprezível"!59), o dilema continua, a Igreja católica ainda está

em busca de sua identidade e da identidade dos seus; caminhos ?

(57)

quais

(58)

(59)
(60)  
acrescentamos as haspas por se tratar de uma historia ainda por se fazer.

"... esta é outra 'história', e certamente 'história' fascinante".!60)

Cf. PRANDI, Reginaldo. "Religião paga, conversão e serviço", in PIERUCCI, Antônio 
e PRANDI, Reginaldo. A realidade social das religiões no Brasil. São Paulo: Ed. 
Hucitec-USP, 1996, p.260.

Cf. PRANDI, Reginaldo e SOUZA, André Ricardo de. apud, idem, p.59-91.
Cf. MACEDO, Carmen Cinira. op. cit., p.221; grifos nosos.
Palavras finais do trabalho de Augustin Wemet, acima referenciado, às

O dilema continua, o drama da Igreja católica no Brasil, e
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í°’J Esclarecimentos oferecidos ao final das páginas introdutórias deste trabalho d' 
conta de certas dificuldades por nós encontradas diante da inexistência de uma adea h° 
organização do arquivo da Cúria metropolitana, diante da positiva "má vontade" dia t documentos "privativos" ou mesmo "arquivo morto" não disponível... e de

"Igreja Hoje".

melhores e cujas facilidades de acesso não são extraordináriasi°u.

Boletim semanal pertencente a
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vida pastoral e religiosa da Igreja católica em Ribeirão Preto. Durante os
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