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Muitos critérios poderiam, com legitimidade, presidir a uma 
periodização e a uma interpretação da HISTÓRIA DA IGREJA NO 
BRASIL. Para a elaboração duma síntese, não devendo ultrapassar 
cinqüenta páginas, resolvemos postular um olhar bastante abrangente, que 
mostrasse ao longo destes quatro séculos, a articulação entre a IGREJA e a 
SOCIEDADE. 

Dizendo isto, queremos privilegiar a Igreja enquanto 
INSTITUIÇÃO que se apresenta portadora de uma MISSÃO em relação à 
SOCIEDADE. Nesse sentido daremos especial atenção a dois pontos: 

a) A relação da Igreja, enquanto Missionária, com os diferentes grupos, 
classes sociais e com a sociedade global; 

b) O grupo que dentro da Igreja, em cada época, foi portador 
privilegiado do seu impulso missionário. 

Acrescentaremos dois outros pontos cruciais para a definição de seu 
lugar na sociedade brasileira, sua relação para com o poder político, o 
Estado, e para com o poder religioso, a Santa Sé. 

Em função deste critério missionário, explicitado em quatro pontos, 
propomos o seguinte recorte no tempo: 

1. 1500 a 1871: do descobrimento à virtual extinção da escravidão pela 
Lei do Ventre Livre. A presença da Igreja na esfera religiosa e social 
(através do Padroado e de sua posição de religião oficial do Estado e da 
Nação) é hegemônica e incontestada. 

2. 1871 a 1930: da questão religiosa à revolução de 1930. Da 
hegemonia à concorrência no campo religioso (protestantismo), político 
(liberalismo, republicanismo), social (maçonaria) e ideológico (liberalismo 
e positivismo). Fim da união entre a Igreja e o Estado, e sua exclusão do 
aparelho do Estado e da sociedade oficial. 

3. 1931 a 1964: reinserção privilegiada da Igreja no nível da 
Sociedade e virtual aliança com o Estado. 

4. 1965 a 1978: Vaticano II, Medellin. Fim da aliança entre a Igreja e 
o Estado, reconciliação com os vários segmentos da sociedade civil, 
ecumenismo e compromisso com a justiça, os direitos humanos e 
reivindicações populares. 
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1. PRIMEIRO PERÍODO: 1500 a 1871 

 

Neste arco bastante amplo que abrange quase quatro séculos, o que 
domina a sociedade do ponto de vista ECONÔMICO e SOCIAL é o 
MODO DE PRODUÇÃO ao mesmo tempo COLONIAL, isto é, 
produzindo fundamentalmente para a metrópole e para seus interesses; é 
ESCRAVISTA, isto é, baseando-se primordialmente na exploração do 
trabalho sob o regime jurídico e social da ESCRAVIDÃO. Em 1850, com 
o fim do tráfico negreiro o regime sofre um golpe decisivo, enquanto a Lei 
do Ventre Livre, de 21/09/1871, decreta sua virtual extinção. Em 1871, a 
população escrava representa apenas 15% do total e às vésperas da abolição 
em 1888, não vai além de 5%. 

Neste primeiro período, precisamos distinguir alguns momentos 
chaves: 

 

1.1 – 1500 a 1530: PRIMEIRO MOMENTO CHAVE 
 

O contato entre o navegante português e a nova terra é episódico, em 
busca apenas de explorar a costa e de retirar o PAU-BRASIL. O indígena é 
o colaborador indispensável do mercador. O contato é relativamente 
pacífico e se desenvolve entre os índios e os portugueses, mas também 
franceses, em forma de cooperação e aliança. Alguns FRANCISCANOS 
acompanham as tripulações dos barcos e ensaiam o contato com o indígena, 
mas ainda não há fixação de religiosos e implantação de um projeto 
missionário. 

 

1.2 – 1531 a 1707: SEGUNDO MOMENTO CHAVE 
 

Início da empresa colonial com Martim Afonso de Souza e mais 
tarde com Tomé de Souza. Com o 1º governador Geral chegam à Bahia em 
1548, os primeiros missionários Jesuítas e tem início a catequese no Brasil. 
O indígena é um obstáculo que se interpõe entre o colonizador e a terra. 
Para apossar-se da terra é preciso AMANSAR o índio, fazê-lo retirar-se 
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para o interior ou massacrá-lo. 
Alternam-se estratégias. Onde 
falha a catequese que faz do índio 
bravo um índio manso, do gentio 
um cristão, do nômade um 
sedentário e mão de obra para os 
engenhos e serviços dos colonos, 
entra em jogo a estratégia da 
violência e do massacre. Em toda a 
história a linha que separa uma 
estratégia da outra é muito tênue e 

depende da resistência que o indígena oferece ao invasor e ao seu projeto 
colonial de avançar sobre suas terras. 

Ao longo do litoral do Nordeste instalaram-se os primeiros engenhos 
de açúcar baseados no latifúndio, na monocultura de exportação e no 
emprego de mão-de-obra escrava em larga escala. A importação dos negros 
escravos representa a abertura de um novo mercado para o lucrativo 
comércio de escravos da África para Lisboa. A resistência dos Jesuítas à 
escravidão do índio aldeado, instruído nos rudimentos da fé e batizado, 
também colabora para que a solução do escravo negro seja adotada. 

O missionário debate-se entre o lugar português e o lugar indígena, 
entre o lugar colonial e o lugar nativo, entre a evangelização e a escravidão 
do índio, entre o uso da catequese e o uso da violência. 

Podemos falar, com Eduardo Hoornaert, autor de CICLOS 
MISSIONÁRIOS, que obedece a quatro momentos de colonização 
portuguesa: 

a) CICLO MISSIONÁRIO LITORÂNEO – “Acompanhou a conquista e 
ocupação do litoral brasileiro, não somente da ‘costa do Pau-Brasil’, mas 
sobretudo da Zona da Mata, dedicada ao cultivo de cana de açúcar, do Rio 
Grande do Norte até a região de São Vicente do Sul”. Este ciclo é 
fundamental nos dois primeiros séculos e entra em decadência após a 
expulsão dos holandeses em 1654. 

b) CICLO MISSIONÁRIO SERTANEJO – “É condicionado pela 
ocupação do vasto interior brasileiro (sertão), que foi efetuada através dos 
rios, sobretudo do famoso rio São Francisco”. O gado torna-se a atividade 
econômica básica 

Benedito Calixto: A Cabana de Pindobuçu, 1920 
42x65,5 cm, Fundação Reginaldo Beth Bertholino 
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c) CICLO MISSIONÁRIO MARANHENSE – Tem início com a expulsão 
dos franceses de São Luis do Maranhão e estende-se por toda a bacia 
Amazônica até a expulsão dos Jesuítas e demais missionários do Maranhão 
e Amazônia em 1758. 

d) CICLO MISSIONÁRIO MINEIRO – Sem a presença de ordens 
religiosas, ciclo tipicamente LEIGO e POPULAR. Catolicismo de 
Irmandades e Ermitãos. 

 

1.3 – 1707 a 1808: TERCEIRO MOMENTO CHAVE 

 

Este século inclui o fim do grande impulso missionário dos séculos 
XVI e XVII e desloca o eixo econômico e social do país no Nordeste para o 
Centro Sul, do açúcar do Recôncavo para as minas de ouro de Minas, Goiás 
e Mato Grosso. A AUTORIDADE EPISCOPAL, com a celebração do 
Sínodo da Bahia e das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 
passa a emergir ao lado da autoridade do missionário. Neste período, 
deparamo-nos com uma NOVA EXPERIÊNCIA DA IGREJA, em que a 
missão é assumida por LEIGOS, organizados em IRMANDADES e por 
BEATOS e ERMITÃOS. Nas minas é proibida a presença de Ordens 
Religiosas. 

 

1.4 – 1808 a 1870: QUARTO MOMENTO CHAVE 
 

Período em que a independência traz um surto de forte nacionalismo 
político e religioso, e pela primeira vez uma preponderância do episcopado 
e do clero secular nas tarefas da Igreja. 

A Igreja está intimamente ligada ao Estado, através do PADROADO 
e a MISSÃO é uma das faces do projeto colonial. A luta dos missionários 
mais lúcidos para não identificar projetos de Evangelização e o projeto 
Colonizador fracassa o mais das vezes. A CATEQUESE é instrumento 
privilegiado da colonização. Salvo para a experiência do Maranhão e para 
algumas figuras de exceção, os missionários estão presos nas malhas do 
sistema colonial no seu trabalho junto aos índios. Em relação aos índios há 
um imenso esforço de que o índio seja substituído pelo africano como 
escravo dos engenhos e das minas. Não há “ALDEAMENTOS” de 
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escravos onde a Evangelização se 
desenrole em liberdade. O escravo 
é substância do sistema de 
produção colonial e para ele não há 
SALVAÇÃO. A própria Igreja 
renuncia a esta luta, condição para 
sua presença na sociedade colonial 
e entrega a tarefa de Evangelização 
e Catequese do escravo ao próprio 
Senhor (dono dos escravos). A 
Religião torna-se um instrumento a 
mais nas mãos do senhor para o 
funcionamento do sistema.  

Não houve EVANGELIZAÇÃO e CATEQUESE dos negros 
escravos, a não ser como exceção, salvo na região das Minas onde as 
IRMANDADES de N.S. do Rosário dos Pretos, de Santa Efigênia e de São 
Benedito, com suas Igrejas e cemitério, abriram um pequeno espaço próprio 
do negro escravo dentro do sistema religioso. No restante o sistema é 

apenas EXCLUDENTE, inclusive 
fisicamente. O escravo FICA FORA DA 
IGREJA e “ESPIA” a Missa.  

Quanto ao grupo responsável pela 
missão, podemos dizer que neste 
PRIMEIRO PERÍODO, a espinha 
dorsal da atividade da Igreja são as 
ordens religiosas: Franciscanos, Jesuítas, 
Beneditinos, Carmelitas, Mercedários, 
Oratorianos, com ênfase especial para 
com os Jesuítas no trabalho junto aos 
indígenas, até sua expulsão em 1758. 
Sem trabalho missionário maior, 
instalam-se nas principais cidades os 
Beneditinos,  

O Rei, através do PADROADO, é 
o RESPONSÁVEL PRIMEIRO PELA 
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
MISSIONÁRIA E DA ADMINISTRA-

Jean-Baptiste Debret: Voyage Pitoresque et Historique au Brésil, 
Pranchas de Debret, Tomo II, França, 1835. 

Frei João José de Santa Thereza: Istoria del Regno de 
Brasile, frontispício, 1698. Este frontispício ilustra bem o 
Padroado: os raios da fé refletiam no escudo do estado 

português antes de atingir o índio convertido. 
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ÇÃO DA IGREJA COLONIAL. ROMA não mantém quase nenhum 
contato com a Igreja colonial, situação que não muda com a Independência. 
Só mesmo na segunda metade do século XIX, com os Bispos 
Reformadores, o Concílio Vaticano I e finalmente a separação entre a Igreja 
e o Estado, Roma terá um lugar chave na História da Igreja no Brasil. 

 

 

2. SEGUNDO PERÍODO: 1871 a 1930  

 

Com a Lei do Ventre Livre, 
o Brasil da escravidão chega ao 
fim. Nasce um novo país, com a 
imigração estrangeira, a vinda de 
colonos, inclusive de religião 
protestante. 

Todos os antigos mono-
pólios começam a ruir. O 
monopólio ÉTNICO que só 
permitia a vinda de portugueses ao 
Brasil é já rompido em 1819 com a 
vinda dos primeiros imigrantes 

suíços para Nova Friburgo e em 1824 com os primeiros alemães para São 
Leopoldo no Rio Grande do Sul. O monopólio do REGIME 
ESCRAVOCRATA, com a introdução de grandes contingentes de mão-de-
obra “livre” vinda da Europa. O monopólio RELIGIOSO, com a admissão 
de cidadãos de outro credo e com leis que lhes facilitam, a partir de 1863, 
registros de nascimento, casamento e óbito, fora da Igreja Católica. 

Na grande campanha pelo fim da escravidão desencadeada ao final 
da Guerra do Paraguai, são os liberais e não mais a Igreja que assumem a 
liderança do movimento. Abre-se assim um período em que é quebrada a 
hegemonia da Igreja Católica em todos os planos e sua autoridade 
contestada no Parlamento, no Conselho de Estado, na Imprensa e nas 
Academias. O Concílio Vaticano I, com o dogma da INFABILIDADE 
PONTIFÍCIA e da JURISDIÇÃO ORDINÁRIA DO PAPA SOBRE A 

Arrivée des Allemands au Brésil 
Fim do século XIX, autor desconhecido. 
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IGREJA UNIVERSAL, seguido logo depois no 
Brasil da questão religiosa, aproxima os Bispos do 
Brasil de Roma, colocando-os ao mesmo tempo em 
choque com as elites em ascensão e com o governo. É 
abalada, com a prisão de Bispo, a secular aliança e 
união entre a Igreja e o Estado. 

 

Este 2º período pode ser dividido em três 
momentos: 

 

2.1 – 1871 a 1889: PRIMEIRO MOMENTO CHAVE  
 

Conflitos entre a Igreja e a Sociedade Civil e o Estado. 
ULTRAMONTANISMO na Igreja e LIBERALISMO e POSITIVISMO 
na Sociedade. Conflito com a maçonaria. Choque com o protestantismo de 
origem norte-americana. Intensa imigração para o sul do país. 

 

2.2 – 1890 a 1915: SEGUNDO MOMENTO CHAVE 
 

Separação entre a Igreja e o Estado. Reatamento em profundidade em 
Roma, que passa a reorganizar a Igreja no Brasil. Vinda de dezenas de 
Ordens Religiosas masculinas da Europa e de uma centena de Ordens 
femininas. Realização em Roma do Concílio Plenário Latino-Americano 
(1899) que substitui as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. O 
período de reordenamento jurídico-institucional e Pastoral é 
complementado com a publicação da Pastoral Coletiva do Episcopado 
Brasileiro, em 1915. 

 

2.3 – 1916 a 1930: TERCEIRO MOMENTO CHAVE 
 

A guerra interrompe o fluxo imigratório, suspende a vinda de 
missionários e irmãs da Europa, obriga a Igreja a procurar seus caminhos. 
Pastoral de Dom Leme de 1916. Através de Jackson de Figueiredo, do 
Centro Dom Vidal e da Revista Ordem, o catolicismo reaparece militante 

Papa Pio IX. Convocou o 
Concílio Vaticano I em 1869. 



- 8  - 

(militância reacionária, conservadora) nos meios intelectuais e se restaura a 
pertinência da religião com a vida da sociedade no campo social e político. 

 A CLASSE OPERÁRIA, sob a direção do Anarco-Sindicalismo 
busca obter melhores salários, melhores condições de trabalho, o direito de 
associar-se e negociações coletivas de contratos de trabalho. Seus folhetins 
são anti-clericais. No RIO GRANDE DO SUL são criados os CÍRCULOS 
OPERÁRIOS CATÓLICOS. 

A Igreja tenta, sem sucesso, durante a reforma Constitucional de 
1926, negociar com o Estado laico, sua reinserção na área pública da nação, 
reivindicando o direito de Catequese e Ensino Religioso na rede oficial de 
Ensino, o Serviço Religioso às Forças Armadas e o valor civil do casamento 
religioso. 

Em relação à sociedade em geral, a Igreja lança sólidas bases no 
MUNDO RURAL nascido das colônias de imigrantes italianos, alemães e 
poloneses do sul, ao mesmo tempo em que perde suas bases tradicionais 
junto à OLIGARQUIA RURAL e às ELITES ILUSTRADAS das 
cidades, que se fazem liberais, positivistas e maçônicas. Há resistência nas 
áreas populares do Nordeste, de Minas e do Sul ao novo estilo religioso, em 
ruptura com a tradição lusa e de raízes francesas e italianas. O Juazeiro do 
Pe. Cícero no Ceará; Canudos na Bahia; o Contestado em Santa Catarina e 
no Paraná, representam ao mesmo tempo resistência e penetração capitalista 
no campo, à entrada do novo CATOLICISMO ROMANIZADO e 
DIRIGIDO POR FRADES ESTRANGEIROS, uma forma de afirmação 
da cultura rústica do sertão e do interior à cultura europeizada do litoral. 
Reação ao Catolicismo mais Clerical e sacramental. 

O nascente OPERARIADO das cidades recrutando entre os 
imigrantes espanhóis e italianos está ligado ano ANARCO-
SINDICALISMO e mais tarde aos vários matizes do Socialismo, A 
CLASSE MÉDIA em ascensão através dos estudos, assim como os filhos 
dos proprietários rurais enchem os colégios de padres e freiras. A estratégia 
confirmada da Igreja é conquistar e formar a ELITE para que esta, por sua 
vez, formasse o povo. A concorrência com os protestantes no campo 
educacional e intelectual faz-se muito viva. É um período extremamente 
polêmico e de intolerância mútua. A grande estratégia da Igreja em relação 
à Sociedade e seu maior investimento humano e material é em ESCOLAS 
SECUNDÁRIAS. 
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O POVO, em geral, permanece tradicionalmente católico. Os Bispos 
desconfiam, porém, deste catolicismo, que lhes parece supersticioso, cheio 
de ignorância religiosa, pouco doutrinal e muito mais devocional. Tentam 
trazer sob controle a religião tradicional suprimindo a autonomia dos leigos 
nas Irmandades, Confrarias e Ordens Terceiras e entregando os centros de 
devoção popular, os Santuários dos BOM JESUS e das muitas VIRGENS, 
à direção de Congregações estrangeiras para que “erradicassem os abusos” 
da devoção popular. 

NOVICIADOS e SEMINÁRIOS recrutam suas vocações ou na 
Europa ou nas áreas de colonização Européia no Brasil. 

Dentro da Igreja, de 1871 até o fim do século, a liderança está nas 
mãos dos Bispos e do clero secular, o único existente, quase inteiramente 
brasileiro. Com a REPÚBLICA a situação muda rapidamente com o 
ingresso de centenas de religiosos das ordens tradicionais (beneditinos, 
franciscanos, capuchinhos, jesuítas) que vão sendo “RESTAURADAS” por 
Províncias da Alemanha, Holanda, Itália, França ou Espanha e das muitas 
congregações sobretudo voltadas para a EDUCAÇÃO. 

Pela primeira vez as mulheres agrupadas em mais de CEM 
CONGREGAÇÕES FEMININAS vindas da Europa passam a 
desempenhar um papel ativo e importante na vida da Igreja. No campo dos 
leigos, as Irmandades são substituídas por ASSOCIAÇÕES PIEDOSAS, 
de cunho estritamente devocional e sob controle dos párocos. As mais 
importantes são as CONGREGAÇÕES MARIANAS, FILHAS DE 
MARIA, APOSTOLADO DE ORAÇÃO. Os homens desertam a Igreja, 
que se torna sobretudo comunidade de mulheres, crianças e velhos. Há um 
afastamento deliberado da Igreja da vida nacional, no campo político, 
social, criando uma ruptura entre a religião e a realidade do país. No pós-
guerra e sobretudo após 1922, a Igreja busca reatar com a sociedade global. 

O relacionamento com Roma torna-se estreito, 
mas conduzido num sentido de total 
SUBORDINAÇÃO da Igreja do Brasil à Santa Sé. O 
Concílio Plenário Latino-Americano consolida esta 
presença marcante da Santa Sé. Em 1905 é criado, na 
pessoa do Arcebispo do Rio, Dom Arcoverde, o 
primeiro Cardeal da América Latina. Isto é visto como 
triunfo da diplomacia brasileira. O país, apesar dos 
protestos de positivistas, maçons, liberais e 

Cardeal Arcoverde 
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protestantes, mantém sua legação junto a Santa Sé, elevando-a 
posteriormente no nível de Embaixada. 

No Rio, Dom Leme, que substitui o Cardeal já enfermo, torna-se o 
pólo da unidade da Igreja. 

As reuniões trienais dos bispados da província meridional e da 
província setentrional do Brasil, que se sucedem após o Concilio Plenário 
de Roma, criam uma certa unidade na Igreja do Brasil baseada na nova 
disciplina e pastoral ajustadas às tendências de Roma e da Igreja universal. 

 

 

3. TERCEIRO PERÍODO: 1931 a 1964  

 

A Revolução de 1930 decreta o fim da hegemonia política da 
oligarquia rural ligada à exportação do. café. Outras frações de classe da 
própria oligarquia rural de outros estados, da nascente burguesia industrial, 
segmentos da classe média urbana, da burocracia do Estado e das Forças 
Armadas assumem o poder. A IGREJA até então excluída da ordem 
republicana reivindica um lugar no novo ordenamento jurídico-institucional 
firmado na constituição de 1934. 

Este 3ª Período pode ser subdividido em três momentos: 

 

3.1 – 1930 a 1937: PRIMEIRO MOMENTO CHAVE 
 

Revolução e período Constitucional. A Igreja torna-se um dos 
elementos chaves da nova ordem instaurada com a revolução de 1930. Com 
a Constituição de 1934, todas as ”REIVINDICAÇÕES CATÓLICAS”, 
Ensino Religioso nas escolas públicas, Assistência religiosa as Forças 
Armadas, Legislação familiar pautada pelos princípios da Igreja, nome de 
Deus na introdução da Constituição, são atendidas. A proposta da Igreja de 
preservação do pluralismo sindical, para que pudessem continuar atuando 
no seio da classe operária nascente, é consagrado no texto constitucional. 

O instrumento de ação política da Igreja não é um Partido, mas a 
LEC (Liga Eleitoral Católica), poderoso grupo de pressão, que 
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recomendava aos eleitores os candidatos de qualquer partido, desde que 
comprometidos com a defesa das “reivindicações” da Igreja. Com a Carta 
de 1934, embora seja mantida a separação entre a Igreja e o Estado, firma-
se entre ambos um novo PACTO de ampla cooperação.  

No campo social e religioso a Igreja inaugura uma nova estratégia, 
que se apóia na mobilização dos LEIGOS na AÇÃO CATÓLICA e não 
apenas no estreito grupo de padres e religiosos. Sob o impulso de Dom 
Sebastião Leme, Arcebispo do Rio de Janeiro e Cardeal desde 1930, figura 
chave de todo o período, adota-se o modelo da Ação Católica Italiana, 
preconizado (idealizado e divulgado) por Pio Xl. 

No embate ideológico da década de 1930, as simpatias de amplos 
setores da Igreja vão para o Integralismo, formando a Igreja peça 
importante no jogo contra o Socialismo.  

 

3.2 – 1937 a 1945: SEGUNDO MOMENTO CHAVE  
 

DITADURA DO ESTADO NOVO. Com o Estado Novo, caem da 
nova Carta outorgada a 10 de novembro de 1937, boa parte dos “Princípios 
Católicos” inseridos na Carta de 1934. Getúlio Vargas apressa-se, 
entretanto, a assegurar ao Cardeal Leme, que, na prática, nada mudaria nas 
relações entre a Igreja e o Estado. De fato, embora fosse suprimida da Nova 
Constituição a assistência Religiosa as Forças Armadas, é neste período que 
esta será organizada para a Força Expedicionária Brasileira. Retorna-se, no 
que diz respeito as relações entre o Estado e a Igreja a formulação da 
Constituição de 1891: “é vedado ao Estado estabelecer e subvencionar o 
exercício de cultos religiosos”, eliminando-se a clausula de 1934: “sem 
prejuízo de colaboração recíproca”, que abria muitas portas.  

Apesar da supresso da cláusula, o Governo terá participação decisiva, 
inclusive financeira, na implantação da primeira UNIVERSIDADE 
CATÓLICA, em 1941, no Rio de Janeiro. O mesmo se diz em relação aos 
Sindicatos. Suprime-se o pluralismo sindical da Carta de 1934 em favor do 
CORPORATIVISMO controlado de perto pelo Estado. O mesmo Estado 
favorece, entretanto, o desenvolvimento da organização dos meios 
operários ligados à Igreja através dos CÍRCULOS OPERÁRIOS. 

Com relação a ROMA intensifica-se sua presença e controle ao 
mesmo tempo em que se reforça a coordenação da Igreja do Brasil, ao 
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realizar-se o 1º Concílio Plenário Brasileiro em 1939, com normas que 
substituem as do Concílio Plenário Latino-Americano e as da Pastoral 
Coletiva de 1915. Também em Roma inaugura-se o Pontifício Colégio Pio 
Brasileiro, que se destaca do Colégio Pio Latino-Americano, no ano de 
1934. 

 

3.3 – 1946 a 1964: TERCEIRO MOMENTO CHAVE  

 

PERÍODO POPULISTA, depois Desenvolvimentista, sob a 
Constituição Liberal de 1946. 

O fato mais saliente na missão da Igreja no seio da sociedade o 
reforço da presença dos LEIGOS NO APOSTOLADO. Deixa-se o 
modelo Italiano da Ação Católica, com raízes paroquiais pelo modelo 
Belga-Francês, voltado para a Evangelização dos diferentes “MEIOS” da 
Sociedade: o Operário, o Estudantil, o Universitário, o Agrário, o 
profissional-liberal. Cada um dos Movimentos da Ação Católica 
Especializada: JAC (Juventude Agrária Católica), JEC (Juventude 
Estudantil Católica), JIC (Juventude Independente Católica), JOC 
(Juventude Operária Católica) e JUC (juventude Universitária Católica); 
cada um desses Movimentos Especializados terá uma coordenação 
nacional. 

Esta experiência dos LEIGOS irá inspirar a criação de um organismo 
semelhante para o Episcopado que superasse o isolamento das Dioceses 
entre si. Começa a funcionar em 1952, com sede no Rio de Janeiro, a 
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO 
BRASIL (CNBB). Em 1955, a experiência brasileira 
influencia a criação do CELAM (CONSELHO 
EPISCOPAL LATINO-AMERICANO). 

A partir de 1946, com o novo clima de 
liberdade, as mudanças ocorridas na economia, com a 
industrialização dos anos anteriores e a crescente 
urbanização do país, aumenta o clima de concorrência 
religiosa, com a Igreja Católica em disputa com o 
Espiritismo, com o Protestantismo pentecostal e os 
cultos afro-brasileiros no seio das camadas populares. 
Na década de 1960, a Igreja compromete-se com 

Dom Helder Câmara, incentivador 
e defensor da Ação Católica junto 

aos bispos do Brasil, 
especialmente a JUC 
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Movimentos de EDUCAÇÃO POPULAR (MEB - Movimento de 
Educação de Base) e com o SINDICALISMO RURAL, estimulada 
também pelo Governo para concorrer com as LIGAS CAMPONESAS de 
Francisco Julião no Nordeste. 

No campo ideológico, torna-se viva novamente a controvérsia 
SOCIALISTA, sobretudo após o sucesso da REVOLUÇÃO CUBANA, 
em 1959. Pela primeira vez na história da Igreja Brasileira, pequenos 
setores, da extração universitária, definem-se em favor do Socialismo. As 
Encíclicas do Papa João XXIII no campo social, a Mater et Magistra e a 
Pacem in Terris, repercutiram intensamente no país, dentro e fora da Igreja. 
Em 1963, define-se a Igreja em favor das “REFORMAS DE BASE” do 
Governo João Goulart. 

As relações entre o Governo e a Santa Sé são excelentes e a 
colaboração entre a Igreja e o Estado atinge níveis até então desconhecidos, 
seja na Amazônia, no quadro das Missões, seja no Nordeste, com a 
fundação da SUDENE, fruto de encontros entre técnicos governamentais e 
Bispos da região, seja através do financiamento dos programas de Educação 
de Base e de ajuda às Escolas e Universidades católicas. A Igreja consegue, 
em 1961, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
no substitutivo Carlos Lacerda, bastante favorável à sua filosofia e aos seus 
interesses. 

A pedido da Santa Sé, a CNBB lança o seu PLANO DE 
EMERGÊNCIA que visa introduzir o Planejamento na Igreja e criar um 
esforço global em torno de algumas metas. 

Em 1962, tem início o Concilio Vaticano II, que acarretaria 
mudanças profundas tanto na Doutrina, como na Organização e Atitudes da 
Igreja Católica universal, com evidentes repercussões no Brasil. 

 

 

4. QUARTO PERÍODO: 1964 a 1978 

 

Os fatos salientes são, no plano da Igreja, o final do Concilio 
Vaticano II com a aprovação da Constituição “A Igreja no mundo de hoje”, 
a Encíclica “Populorum Progressio” do Papa Paulo VI e a II Conferência 



- 14  - 

Geral do Episcopado Latino-Americano, em 1968, em 
Medellin, na Colômbia. No plano Político, a mudança 
maior deu-se com a Revolução de 1964, com a 
Política econômica de total abertura do país ao capital 
estrangeiro, de acumulação rápida do capital via 
concentração salarial e concentração da renda nas 
mãos de poucos; liquidação política e por vezes física 
da Oposição, sobretudo apos a instauração do Estado 
de arbítrio com o Ato Institucional Nº 5. 

Os conflitos entre a Igreja e o Estado por causa da prisão de 
militantes da Ação Católica, de colaboradores do MEB, por causa da 
política salarial e do “Desenvolvimento sem justiça”, agravaram-se depois 
de 1968, com a prisão e expulsão de inúmeros padres, processos contra 
Bispos, instalação da tortura de modo generalizado, levando a Igreja a uma 
virtual ruptura com o regime.  

Internamente a Igreja passou por muitas crises, na aplicação dos 
decretos e conclusões do Concílio, de Medellin e das Encíclicas papais. 
Houve resistência popular às mudanças bruscas na liturgia, na supressão de 
devoções tradicionais, ao mesmo tempo em que através das Comunidades 
de Base, da luta pela justiça e o serviço aos mais pobres, a Igreja ganhava 
novo enraizamento em segmentos marginalizados da Sociedade, tanto do 
campo como da periferia das cidades. 

A AÇÃO CATÓLICA, esteio da Ação da Igreja em todo o período 
anterior, foi praticamente extinta pela ação conjugada do Estado, de 
elementos conservadores dentro da Igreja, pela desagregação e 
desarticulação interna dos próprios movimentos. Neste período de crise e de 
mudança centenas de padres e religiosas deixaram o ministério, 
inconformados alguns com as mudanças introduzidas, desencantos outros 
com a lentidão em que a renovação se processava, incapazes outros de se 
situar tanto na dinâmica da Igreja como do mundo em que passaram a viver. 

A CNBB passa por várias fases, de quase inércia e burocratização ao 
ser substituído Dom Hélder Câmara pelo Arcebispo Dom Agnello Rossi, de 
novo impulso a partir dos anos 1970, quando na reunião de Brasília, esta 
assume pela primeira vez a responsabilidade de denunciar ao país a 
ocorrência sistemática de torturas nos aparelhos de repressão do Regime. 

Manchete da instauração do 
Estado de arbítrio com o Ato 

Institucional Nº 5 
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Os REGIONAIS DA CNBB, treze ao todo, ganham maior 
autonomia e elaboram uma ação e estratégias adaptadas aos problemas de 
cada região: no Nordeste tornou-se muito viva a denúncia das condições de 
miséria da população, agravadas pela política governamental de 
industrialização acelerada e de descaso para com a agricultura, a denúncia 
do modelo de concentração da renda e do acentuar-se dos desequilíbrios 
regionais; na Amazônia e no Centro-Oeste a crítica dirigiu-se mais à 
ocupação indiscriminada da Amazônia pelas multinacionais e por 
latifundiários do Sul do país, com expulsão de posseiros, exploração de 
peões, massacre de indígenas e espoliação de suas terras. O CIMI 
(Conselho Indigenista Missionário) veio dar grande alento a esta luta pelo 
índio, pela sua cultura e sobretudo pela sua terra, como pressuposto para 
sua sobrevivência. 

Em São Paulo a ação da Igreja destacou-se pelo dinamismo de sua 
Comissão Justiça e Paz, sua posição firme contra as torturas e em favor dos 
Direitos Humanos, a mobilização das periferias e sua ação comum com 
intelectuais, imprensa, universidade e sindicatos para uma mudança do 
regime atual e a conquista do Estado de Direito. 

A Igreja passou a formar, no país, parte de um grande arco, unindo 
sindicatos de trabalhadores, imprensa, Ordem dos Advogados, movimentos 
pela Anistia, Associações de classe de artistas, cientistas, professores 
universitários que se posicionaram contra o regime. 

Alguns documentos da Igreja, como “OUVI OS CLAMORES DO 
MEU POVO”, sobre a situação das populações do Nordeste, ”UMA 
IGREJA NA AMAZÔNIA EM CONFLITO COM O LATIFÚNDIO E A 
MARGINALIZAÇÃO SOCIAL”, “Y-JUCA PIRAMA, O ÍNDIO, AQUELE 
QUE DEVE MORRER” sobre a situação dos índios; “NÃO OPRIMAS TEU 
IRMÃO”, a propósito da morte de Wladimir Herzog em São Paulo; 
“COMUNICAÇÃO PASTORAL AO POVO DE DEUS”, por ocasião das 
mortes do Pe. Rudolfo Lukenbein e Pe. João Bosco Burnier e seqüestro do 
Bispo Dom Hipólito; “EXIGÊNCIAS CRISTÃS DE UMA ORDEM 
POLÍTICA”, sobre a participação do povo na Política, a Lei de Segurança 
Nacional e o Estado de Direito; “VIOLÊNCIA CONTRA OS HUMILDES”, 
da Igreja de São Paulo contra a violência policial, ficarão como marcos de 
uma resistência a um dos períodos mais trágicos da história do país. 

Na esteira do Concílio Vaticano II, ganhou corpo o Ecumenismo e a 
colaboração no campo social e dos Direitos humanos entre a Igreja Católica 
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e muitas das Igrejas Evangélicas. Houve pela primeira vez abertura para um 
encontro ainda incipiente com os cultos Afro-Brasileiros e a religiosidade 
popular começa a ser encarada com seriedade e não apenas combatida. 

A atitude agressiva do Estado em relação à situação da Igreja reduziu 
ou deixou em segundo plano as divergências internas que não são de 
pequena monta. Enquanto grupos da Igreja tomam decidida OPÇÃO POR 
UMA PASTORAL POPULAR, pela defesa dos Direitos Humanos, pela 
atuação social e política da Igreja, crescem os movimentos de grupos 
voltados para um espiritualismo radical e sem articulação com a realidade 
social e política, como grupos do Espírito Santo, Renovação Carismática, e 
certo ponto os T.L.C. (Treinamento de Liderança Crista para os jovens) e os 
Cursilhos de Cristandade.  

No conflito entre a Igreja e o Estado, o Estado procurou apoio na 
nunciatura e na Santa Sé, no sentido de conter internamente a Igreja, tendo 
obtido certo sucesso, por exemplo, as recentes nomeações ao episcopado de 
linha marcadamente conservadora ou moderada, na limitação da ação 
internacional do Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara. A 
Santa Sé interveio também diretamente para forçar a CNBB a suspender seu 
patrocínio às Jornadas Internacionais por uma Sociedade superando as 
dominações. 

Na preparação da III Conferência Geral do Episcopado Latino-
Americano em Puebla no México, os grupos mais conservadores do 
CELAM vêm obtendo ativo apoio do Cardeal Dom Sebastião Baggio, 
presidente da Comissão da América Latina, no sentido de se evitar um 
segundo Medellin. 

 

 

(Este texto foi extraído de: “CADERNOS DO ISER”, Nº 8, páginas 3 a 10. 
Abril-1979, Editora Tempo e Presença - RJ). 
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