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RESUMO 

 

 

 

Compreender os variados aspectos da recepção do Concílio Vaticano II parece continuar 

sendo para a Igreja do Brasil, bem como para toda a catolicidade, uma tarefa de grande 

relevância. Isso porque, a medida que vamos ganhando distanciamento do Concílio como 

evento, começam a aparecer no horizonte dos estudiosos do catolicismo a riqueza e a plu-

ralidade dos processos desencadeados pelos padres conciliares nas mais diversas Igrejas 

locais e nacionais. Em geral, tanto as Ciências Sociais – história e sociologia sobretudo – 

quanto a Teologia construíram, ao longo desses mais de quarenta anos, modelos que pau-

taram os estudos sobre o Vaticano II e que começam agora a parecer limitados, cedendo 

lugar a novos modelos de análise, mais focados na riqueza dos processos de recepção que 

marcaram os anos pós-conciliares e no caráter eclético e plural de muitos de seus atores, 

tendo como exemplo os bispos que, por serem moderados ou conservadores, permanece-

ram invisíveis para os historiadores da Igreja na sua tentativa de implementar em suas 

(arqui)dioceses os documentos e orientações emanados do Concílio Vaticano II. Formados 

por uma mentalidade tridentina e profundamente antimoderna, tornou-se difícil para diver-

sos desses prelados encontrar adequações possíveis nos imaginários sociais católicos, que 

permitissem uma nova concepção de Igreja acompanhada de formas novas de vivenciar essa 

fé. A presente dissertação busca, nesse sentido, acompanhar esse processo na Arquidiocese de 

Mariana, sobretudo através da atuação do Arcebispo, Dom Oscar de Oliveira (1959-1988), 

que através de uma intensa atividade editorial, buscou elaborar modelos próprios – e frag-

mentados – que possibilitaram enquadrar as diretrizes conciliares dentro de uma compreen-

são conservantista (Mannheim) de Igreja e do social, sem aparente ruptura com o tradicional 

legado dos bispos marianenses e com a cultura política local. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Understanding the various aspects of the reception of Vatican II seems to remain for the 

Church in Brazil as well as catholicity, a task of great importance. This is because the 

measure that we again distance from the conference as event, begin to appear on the ho-

rizon of the scholars of Catholicism richness and plurality of cases generated by the coun-

cil fathers in several local and national churches. In general, both the social sciences – 

history and sociology, especially – as theology built along this more than forty years, mod-

els that dominated the study of Vatican II and now beginning to appear limited, making 

room for new models of analysis, more focused on the wealth of the processes of recep-

tion that marked the post-Council years and its eclectic and diverse source of many of its 

actors, and the example of bishops who, for being moderate or conservative, remained 

invisible to historians of the Church in its attempt to implement in their (arch) dioceses 

documents and guidelines issued by Second Vatican Council. Consisting of a Tridentine 

mentality and profoundly anti-modern, it has become difficult to many of this prelados to 

find possible compromise in Catholic social imaginary, allowing a new understanding of 

the Church together in new ways to experience this faith. This dissertation, in effect, fol-

low this process in the Archdiocese of Mariana, in particular through the action of the 

Archbishop, Dom Oscar de Oliveira (1959-1988), who through an intense editorial activi-

ty, we sought to develop models themselves – and fragmented – that enabled the council 

to supervise the guidelines within an conservatism understanding (Mannheim) from 

church and social, with no apparent break whit the legacy of traditional marianenses bi-

shops and the local political culture. 
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... “nunca nada está morto. 

O que não parece vivo, aduba. 

O que parece estático, espera”. 

Adélia Prado, 2003. 

 

“Bem-aventurada a incerteza daquilo que germina...” 

Henri Fesquet, 1966. 

 

“Tudo se modifica sem cessar. 

Existem porém continuidades profundas”. 

Yves Congar, 1972. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Na missa vespertina do dia 25 de janeiro de 1985, no mesmo cenário em que o papa João 

XXIII havia convocado toda a Igreja para reunir-se em um novo Concílio Ecumênico – a 

Basílica de São Paulo fora dos Muros – João Paulo II, convidava novamente os bispos 

espalhados pelo mundo para, de volta a Roma, celebrar entre os dias 25 de novembro e 

08 de dezembro, uma Assembleia Extraordinária do Sínodo Episcopal. Os objetivos da come-

moração dos vinte anos de encerramento do Vaticano II eram, revivendo o ambiente de 

comunhão eclesial daquela reunião ecumênica, examinar a aplicação do Concílio nas 

Igrejas particulares e aprofundar suas lições frente às novas exigências (ALCALÁ, 1996, p. 

271). 

Nos meses que antecederam a realização do Sínodo, duas imagens ricas e marcantes 

foram usadas para representar os caminhos da Igreja nos anos que sucederam o Concílio. 

A primeira era tomada de empréstimo pelo Cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congre-

gação para a Doutrina da Fé; a segunda ganhava forma nas palavras do teólogo brasileiro 

João Batista Libanio. Não caminhassem em sentidos tão opostos, as imagens impressio-

nam pela semelhança. Em certa ocasião, escrevia Ratzinger, “o cardeal Julius Döpfner 

dizia que a Igreja pós-conciliar é uma grande obra de construção. Mas um espírito crítico 

acrescentou que é uma obra de construção na qual se perdeu o projeto e [onde] cada um 

continua a fabricar de acordo com seu próprio gosto. O resultado é evidente” (RATZIN-

GER & MESSORI, 1985, p. 17). Para Libanio (1984) que evocava para a Igreja também a 

imagem de um enorme canteiro de obras, o resultado poderia ser tudo, menos evidente. 

Isso porque esse canteiro contaria com a originalidade de trabalharem nele, “simultanea-

mente e nem sempre coordenadamente”, diversas empresas construtoras. “Uma continua 
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a obra de demolição do prédio antigo. Outra tenta roubar-lhe o material para reconstruir, 

[como] se fosse possível, o mesmíssimo edifício, que fora e está sendo destruído. Outra, 

por sua vez, com a planta do antigo edifício na cabeça, procura adaptá-lo às novas circuns-

tâncias e empreende a construção. E finalmente, uma quarta empresa busca sua inspira-

ção em outra planta, original e inédita. Trabalha sem saber que tipo de edifício resultará” 

(LIBANIO, 1984, p. 107) dessa empreitada. 

Obviamente que essas são apenas imagens, em certo sentido, rígidas e inadequa-

das como todas as imagens desse tipo (ELIAS, 1994). Mas como modelos, ajudam a dar 

uma ideia um pouco mais clara dos processos em curso nas duas décadas que separavam 

esses homens do encerramento do Concílio Vaticano II. Evocá-las só tem sentido porque 

boa parte das questões que elas levantam continua relevante para a Igreja dos nossos dias 

e, mais ainda, para os estudiosos de sua história. Talvez a maior riqueza dessas imagens 

consista mesmo na ideia de movimento que ambas sugerem. E por mais que a complexi-

dade e variedade dos atores desse processo nos pareçam hoje evidentes, nem sempre foi a 

pluralidade de comunidades católicas que apareceu como protagonista de uma história 

eclesiástica, por muito tempo “resumida ao clero, com destaque para o episcopado” 

(QUADROS, 2006, p. 156).  

Até poucos anos antes do Vaticano II parecia impossível pensar uma história da 

Igreja que não fosse quase exclusivamente dedicada aos homens da hierarquia e seus gran-

des feitos à frente da Instituição. Em um plano maior, as histórias dos papas e, no Brasil, a 

elaboração de biografias, quase sempre de caráter hagiográfico, ou de histórias eclesiásti-

cas regionais, podem atestar esse movimento (MICELI, 1988; MARIN, 2001). Um caso 

típico, parece ser, por exemplo, a monografia do presidente do Instituto Histórico e Geo-

gráfico Brasileiro (IHGB), José Carlos de Macedo Soares (1954), que, em sua tentativa de 

enumerar as fontes necessárias para se escrever uma História da Igreja no Brasil, fazia re-

cair toda ênfase apenas sobre os “documentos Pontifícios, os dos Concílios, os das Con-

gregações Romanas e dos Tribunais do Vaticano, bem como [sobre] os oriundos das per-

sonagens da própria Igreja, notadamente os dignitários das dioceses” (SOARES, 1954, p. 

24). Nem uma palavra sobre a vivência dos missionários ou leigos reunidos nas irmanda-

des e ordens terceiras, nem uma palavra sobre as experiências religiosas que fugiam às 
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normas da ortodoxia. Nesse sentido, tudo indica, aliás, que somente uma nova forma de 

olhar a catolicidade – que correspondeu mesmo à transformação da autoimagem da Igreja 

a partir do Vaticano II – possibilitou uma prática historiográfica menos pautada na suces-

são de homens na hierarquia e mais voltada para as relações que os cristãos (em sua diver-

sidade) estabelecem com a cultura, a política e a sociedade. Esse deslocamento possibili-

tou certamente visualizar melhor a dinâmica de permanente transformação nas “identi-

dades” do “ser católico” (COUTINHO, 2004; BRANDÃO, 1988), bem como dos imagi-

nários sociais que sustentam essas identidades (BACKZO, 1985; LIBANIO, 1984). 

Mas isso não quer dizer que as mudanças desencadeadas pelo Concílio constituam 

em rompimento estrito com o passado, ou que tendam à cristalização e nem muito menos 

que o presente seja apenas uma fuga momentânea de um regime de normalidade, no qual a 

Igreja mantém-se enquadrada em uma visão hierática. O teólogo católico Jean Daniélou 

(1964) já havia abordado esse aspecto plural do cristianismo histórico e essa mesma ques-

tão é que movia Certeau, em meados dos anos 1970, a se questionar – “será que as for-

mas presentes do cristianismo, disseminadas ou noturnas, ou costumeiras e conservado-

ras, anunciam não o seu desaparecimento, mas o fim de uma de suas figuras e o começo de outra?” 

(CERTEAU apud LUNEAU, 1999, p. 25) – e parece ser também ela que motiva as ima-

gens da construção evocadas por Ratzinger e Libanio. Para o primeiro, “é incontestável” 

que os últimos anos “foram decisivamente desfavoráveis para a Igreja Católica. Os resul-

tados que se seguiram ao Concílio parecem cruelmente opostos às expectativas de João 

XXIII e, a seguir, de Paulo VI. (...) Os Papas e os Padres conciliares esperavam uma nova 

unidade católica, e, pelo contrário, caminhou-se ao encontro de uma dissensão que, para 

usar as palavras de Paulo VI, pareceu passar da autocrítica à autodestruição. Esperava-se 

um novo entusiasmo, e, muito frequentemente chegou-se ao tédio e ao desencorajamen-

to. Esperava-se um impulso à frente, e, o que se viu foi um progressivo processo de deca-

dência que veio se desenvolvendo, em larga medida, sob o signo de um presumido „espíri-

to do Concílio‟ e que, dessa forma, acabou por desacreditá-lo” (RATZINGER & MES-

SORI, 1985, p. 16). Já para Libanio, esse mesmo processo, consiste em um amplo projeto 

de desconstrução da secular identidade tridentina, posta em marcha pelo evento conciliar, 

acompanhado da lenta construção de novas formas de pensar e vivenciar a fé. Na reflexão 



15 
 

de ambos aparece, no entanto, uma imagem fugidia, certamente compartilhada por mui-

tos de seus contemporâneos que viam no catolicismo tridentino um universo que come-

çava a ficar para trás (POULAT, 1977). Vale lembrar, por exemplo, que Alphonse Du-

pront, um dos maiores estudiosos do catolicismo no século XX, já nas semanas que ante-

cederam a abertura do Vaticano II, indicava: “assistiremos ao fim do universo mental 

colocado em prática pelo Concílio de Trento” (apud POULAT, 1996, p. 23). 

Ambas as imagens contrapõem também a riqueza dos processos de recepção de-

sencadeados após o encerramento da última aula conciliar. De acordo com o sociólogo do 

catolicismo Émile Poulat a “miragem da unanimidade” foi rapidamente dissipada à me-

dida que os bispos retornaram para suas casas, “presos às realidades locais, com a preocu-

pação de „aplicar o Concílio‟, e [em choque] com a história que não para, com tudo aqui-

lo que acontece e que não se havia previsto” (POULAT, 1996, p. 27). 

Depois de vários meses de trabalho em Roma, e anos de estudos aprofundados 

nos interlúdios conciliares, encarando a tarefa de “aggiornar” a Igreja sem modificar-lhe o 

depósito de fé, era inevitável que todos se perguntassem sobre o futuro da Igreja (ALBE-

RIGO, 2006). Karl Rahner, um dos mais importantes teólogos do Concílio apontava a-

quele momento como “um novo começo para a Igreja”, talvez comparável apenas ao mo-

vimento de inculturação dos primeiros séculos, nos quais o cristianismo encontrou o 

mundo romano. Bernard Häring (1966), outro importante teólogo europeu, em um livro 

lançado em maio de 1966, era enfático: O Concílio começa agora. Essa frase parecia desafiar 

a maioria dos padres conciliares, diante da enorme tarefa de torná-lo vivo entre seus fiéis, 

ainda que muitos bispos tenham retornado, em pouco tempo, ao “cauteloso conservado-

rismo. O ecumenismo, a tolerância religiosa, o diálogo com judeus, protestantes e mesmo 

comunistas, as concessões ao laicato e maior preocupação com as massas do que com a 

elite, podiam ser convenientes em outros lugares do mundo. Mas dentro das próprias 

dioceses e arquidioceses dos prelados, estas linhas de ação muitas vezes pareciam perigo-

sas” (PIKE, 1976, p. 167). 

Mas devemos pensar que, sobretudo nisso, o Vaticano II não foi diferente dos 

muitos outros concílios ecumênicos que o precederam. Terminada a turbulenta reunião 

dos bispos no Concílio de Trento (1545-1563), Pio V (1566-1572), o sucessor do papa 
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que havia encerrado a assembleia (Pio IV), “enviou, para observação, as edições oficiais 

dos decretos conciliares a todos os bispos” (JEDIN, 1961, p. 140), fazendo-as chegar a todo 

o mundo católico. Além disso, o pontífice “não parou de escrever aos bispos e aos prínci-

pes para estimulá-los a traduzir em atos os decretos tridentinos” (VENARD, 1995, p. 

352). E, “sob o reinado de Gregório XIII (1572-1585) os núncios foram [ainda] encarre-

gados da tarefa de velar pela execução” desses mesmos decretos (JEDIN, 1961, p. 140). 

Por outro lado, as tarefas apontadas pelo Vaticano II pouco se assemelhavam àquelas 

propostas nos dois concílios anteriores, ou em Nicéia (325), por exemplo. Ao contrário da 

maioria dos concílios cujo ponto central era “definir um ponto concreto da fé”, esse as-

sumia a “ousada ambição de reinterpretar a totalidade da mensagem cristã para o mundo 

moderno, com as implicações teológicas que essa tarefa impunha. Estava em jogo a pró-

pria autocompreensão da Igreja em face da missão de anunciar a boa nova de Jesus” aos 

homens nascidos dessa modernidade (GOPEGUI, 2005, p. 15). As tarefas a serem em-

preendidas não apenas eram outras, como também o universo cristão e católico havia se 

modificado de forma radical. 

Ao que tudo indica um dos fatos mais marcantes entre os homens do Concílio 

Vaticano II era a aparência de distanciamento que os próprios setores eclesiásticos haviam 

tomado, ao final das sessões, com relação ao imaginário social tridentino (ALBERIGO, 

2006). No mundo laico esse distanciamento era abissal, mas também entre os religiosos 

vinha ganhando espaço já desde finais do século XIX (VINCENT, 1992). Nesse sentido, o 

novo Concílio parecia abrir as portas para uma autoimagem diferenciada também dos 

padres, bispos e religiosos, em nítida ruptura com o que havia sustentado a Igreja da Con-

tra-Reforma. Em boa medida a recepção dos dois últimos concílios havia se pautado em 

um modelo de funcionamento hierárquico e de vivência espiritual cuja construção re-

monta aos séculos XV e XVI, com importantes acréscimos advindos do renascimento de 

uma Igreja militante ao longo do século XIX (DELUMEAU, 2000). Bispos como São Car-

los Borromeu, padres como São João Maria Vianei, religiosas mergulhadas na espirituali-

dade mariana, leigos devotos ao Sagrado Coração de Jesus. Imagens que começavam a 

parecer desgastadas – ou pelo menos insuficientes – aos movimentos de renovação das pri-

meiras décadas do século XX (LIBANIO, 2005). 
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Podemos dizer, mais uma vez, que a construção ratzingeriana opondo-se a do teó-

logo Libanio nos ajuda a compreender algumas questões. Para Ratzinger não há, nem po-

de haver qualquer ruptura entre Trento e o Vaticano II. Ambos só podem ser pensados 

em uma linha de “íntima continuidade”, um aprofundamento de uma mesma e imutável 

tradição (RATZINGER & MESSORI, 1985, p. 18). A Igreja é a tradição, e se não for, ou 

é herética ou não é Igreja. Também não existem muitos modelos possíveis de recepção, 

basta aplicar os decretos sem apelos ao “espírito do Concílio”, que têm levado a experiên-

cias inconsequentes e a um “otimismo por demais eufórico”. À ideia de que “nada mais 

será exatamente como antes” (DORÉ, 2005, p. 174), opõe-se a ideia de que tudo é e deve 

ser como antes. Não é à toa que o grande lema dos anos finais do pontificado de João 

Paulo II foi: “Jesus Cristo: o mesmo ontem, hoje e sempre”. 

 Na visão do, hoje, papa Bento XVI é difícil visualizar a dialética entre a mudança e 

a permanência, pois toda mudança é negativa, ou ao menos responsável pelos efeitos ne-

gativos do tempo, um discurso que remonta ao século XI1 e que parece ter seu momento 

máximo nas encíclicas de Gregório XVI (1831-1846) e em Pio IX (1846-1878), com seu 

Sillabus Errorum (1864). Se concordássemos com essa perspectiva seria preciso considerar 

então a possibilidade de reversão de alguns movimentos históricos, que transformaram 

não apenas os homens de carne e osso, mas também mudaram profundamente suas vi-

sões de mundo, sua mentalidade, sua sensibilidade, sua subjetividade. Seria preciso con-

siderar até que ponto uma restauração institucional do tipo proposto pelo cardeal poderia 

encontrar a adesão de homens, mesmo os mais fiéis à Instituição, que já não são mais os 

mesmos porque sua sociedade também mudou (DEBRAY, 2004). 

O quase meio século que nos separa do Concílio tornou possível levantar algumas 

questões que nos permitem questionar a relação da Igreja com o passado e com o futuro. 

Afora as questões escatológicas em que se baseiam as certezas do catolicismo, certamente 

                                                
1 Adotamos, aqui, como marco o programa de reformas introduzido no início do segundo milênio 

pelo Papa Gregório VII (1073-1085) e que, de acordo com o teólogo Yves Congar (1997), pode 
ser considerado como um momento fundamental no processo de institucionalização da Igreja 
Católica e de consolidação do poder temporal do Pontífice Romano. Uma tendência consolida-
da pelos papas que o sucederam e amplificada pela publicação da Bula Unam Sanctam (1302), de 
Bonifácio VIII (1295-1303), na qual aparece a consagrada fórmula: extra ecclesiam nulla salus (fora 
da Igreja não há salvação). 
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estarão aí também questões de ordem temporal (RÉMOND, 2005). O sociólogo Réne 

Luneau sintetizava essas questões em apenas duas, talvez as mais significativas: “será que a 

Igreja, „sendo um vasto laboratório no qual muitas coisas se questionam‟, compete-lhe a 

missão de „desvendar o trabalho da fé e os efeitos da mesma nas evoluções em curso‟, ou 

será que ela deve ser, antes de tudo, um santuário de certezas, capaz „de fazer a escolha 

entre o verdadeiro e o falso em qualquer momento, em qualquer lugar onde venham a sur-

gir novas ideias‟” (LUNEAU, 1999, p. 23, grifo nosso). Antes do Vaticano II, a primeira 

questão seria impensável, jamais seria formulada. Deveríamos nos perguntar se como 

“homens do nosso tempo” poderíamos, hoje, deixar de formulá-la (?). Isso implica nos 

perguntarmos também, se após as experiências dos anos pós-conciliares poderíamos fingir 

que nada aconteceu, ou que tudo tenha sido apenas uma “grande ilusão”. 

Por outro lado, concordar que o Concílio inaugurou um novo tempo e que a Igre-

ja com “Vaticano II evoluiu mais em alguns anos do que durante os séculos que nos pre-

cederam”, coloca-nos diante da necessidade de compreender, quase que no mesmo mo-

vimento, o quanto essas mudanças tiveram que compor, de imediato, com a não mudan-

ça. Como nos lembrava o mestre Fernand Braudel, a mudança é sempre “como que pega 

de antemão numa cilada e, se consegue suprimir um pedaço considerável do passado, é 

preciso que esse pedaço já não tenha uma resistência excessiva, que já se tenha desgastado 

por si mesmo. Na verdade, a mudança adere à não mudança, segue as fraquezas desta, 

utiliza suas linhas de menor resistência. Sempre há compromisso, coexistência, ajustes, e 

não menos, querelas, conflitos. Nessa divisão constante entre o pró e o contra, há, de um 

lado, o que se move, do outro o que se obstina a ficar no mesmo lugar” (BRAUDEL, 

1992, p. 357). 

Nesse sentido, a imagem de Libanio parece ser, no mínimo, mais realista, pois ne-

la convivem o que é estático e o que tem mudado. E é a contraposição entre as duas ima-

gens que invocamos no início que torna possível visualizar formas diferentes de olhar pa-

ra o Concílio, de percebê-lo e de implementá-lo. Tudo parece depender, nesse caso, de 

onde parte a análise e em que tempo ela se situa. A história imediata desse evento eclesial 

escrita no final dos anos 1960 propõe análises que já não nos cabem hoje e ter olhado 

para o Concílio vinte anos atrás imporia também um ângulo de visão bastante distinto. 
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Arriscaríamos dizer, assim, que sobretudo para os historiadores da Igreja na contempora-

neidade, os riscos de se fazer uma história do tempo presente estão postos de maneira eviden-

te, sob o risco da interferência dos fatores políticos, ideológicos e, sobretudo, geracionais. 

Dos padres brasileiros que participaram do Concílio, poucos estão vivos, nenhum 

preside mais diocese. A geração que estudou nos seminários da romanização começa a 

desaparecer e a dos padres formados sob o impulso da reforma proposta nos documentos 

conciliares (Lumem Gentium, Optatam Totius, Perfectae Caritatis, Presbyterorum Ordinis, Ad 

Gentes)2 vive seu sacerdócio sob o signo dúbio do aprofundamento do espírito conciliar 

versus a restauração curial romana. Mesmo em nível continental onde, até o início dos 

anos 1990, parecia evidente uma opção da Igreja latino-americana de levar a cabo algumas 

linhas mestras do Vaticano II, já não existe mais um referencial hegemônico a partir do 

qual possamos pensar os desafios atuais de seu aprofundamento. Mas, por mais que essa 

ausência (momentânea?) coloque problemas ao futuro da Igreja e do Concílio, é ela que 

nos tem propiciado “variar a objetiva”, para usar um termo de Jacques Revel (1998), em 

nossas análises. À medida que modelos pré-concebidos já não explicam mais satisfatoria-

mente a realidade, podemos buscar na história de cada diocese e de cada bispo, modelos 

singulares de recepção que permitem levar em consideração tanto o pesquisador quanto 

os sujeitos da ação, com suas formas singulares de olhar para o social. Talvez isso nos 

permita ver os resultados nada evidentes desse processo em um contínuo movimento de 

construção e desconstrução de identidades. 

No caso do Arcebispado de Mariana, podemos olhar para um bispo que traça para 

sua Igreja um programa centrado em sua própria figura, de Sacerdos Magnus – Pai, Mestre e 

Pastor – porque para esse prelado a Igreja se faz através dos hierarcas e das formas como 

orientam e modulam as experiências de seus rebanhos. Saímos das biografias dos padres 

que ocuparam lugar de destaque no Concílio ou daqueles que a ele resistiram de forma 

intransigente para entrar na trajetória de bispos que o vivenciaram e o receberam um 

                                                
2 Estes documentos compõem a base das transformações que marcaram a vida e a missão dos 

presbíteros no pós-Concílio. O primeiro deles é uma Constituição Dogmática sobre a Igreja, apro-
vada pelos padres conciliares em1964. Os demais são Decretos Conciliares promulgados por Paulo 
VI em 1965 que tratam, respectivamente, da Formação Sacerdotal, da Atualização dos Religiosos, do 
Ministério e da Vida dos Presbíteros e da Atividade Missionária da Igreja. 
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pouco à sua maneira, aliando convicções passadas a novas esperanças, um pouco também 

ao sabor das conjunturas de cada nunciatura, de cada papado e de contextos políticos 

específicos. Nesse novo quadro já não mais cabem “atores históricos que obedecem a um 

modelo de racionalidade anacrônico e limitado” associados a “uma cronologia ordenada, 

uma personalidade coerente e estável, ações sem inércia e decisões sem incerteza” (LEVI, 

2005, p. 169). Seus escritos são polifônicos, tocam muitos temas e seus posicionamentos 

nem sempre caminham em um sentido único.  

 Cremos que somente uma nova abordagem do papel social (teológico, pastoral, in-

telectual) desse episcopado poderá revelar os aspectos de uma recepção que se vai desco-

brindo plural e multifacetada. Às novas formas inauguradas pelo Vaticano II de olhar 

para múnus apostólico dos bispos (Christus Dominus) e para a sua colegialidade (ALMEIDA, 

2001), impõe-se a autoimagem e a movimentação cotidiana, que comportam idas e vindas 

de cada um desses sujeitos. Buscamos, então, re-problematizar os horizontes abertos para a 

mudança ao bispo e pelo bispo no processo de recepção do Concílio, o que certamente 

nos ajuda a compreender melhor as transformações da Igreja no Brasil ao longo dos últi-

mos cinquenta anos (INP, 2003). 

Vale ainda destacar que o papel dos leigos não está ausente do nosso panorama de 

pesquisa e que a escolha do individual não anula, aqui, o social. Permite, pelo contrário, 

radiografar as linhas de força e as relações que esse indivíduo tece em seu universo rela-

cional, que para um bispo extrapola a cúria, o clero, e chega a todos os seus fiéis. Ele é 

certamente uma figura da Igreja que se coloca diante de todos aqueles que o veem cotidi-

anamente ou apenas uma vez em suas vidas, que leem seus artigos semanalmente ou ape-

nas esporadicamente, que absorvem o conjunto de sua mensagem ou que apenas a co-

nhecem superficialmente. O que para nós parece ser fragmentado, como insistiremos 

várias vezes, para os fiéis católicos, tudo indica, era muito mais homogêneo – e essa parece 

não ser uma assertiva válida apenas para o Vaticano II, mas também para todos os outros 

concílios, alguns dos quais recebidos muito lentamente pela cristandade (CONGAR, 

1997). 

O presente estudo dedica-se, assim, a recolocar algumas questões fundamentais 

para os estudiosos da recepção do Concílio no Brasil, pensando tal processo na Arquidio-
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cese de Mariana através de um enfoque que permita visualizar seus elementos dinâmicos, 

propiciando-nos uma maior aproximação com os sujeitos dessa recepção. Por isso, todo o 

texto tende, de alguma forma, para uma análise da ação do bispo, frente a uma Igreja, que 

nos anos 1960 e a partir dessa década, estará em constantes transformações. Mas a ques-

tão central por nós colocada a todo tempo é: Que transformações? Em que ritmo de trans- 

formações? E quanto porosas para a não-mudança são essas transformações? 

Quase sempre historiadores e sociólogos analisaram as mudanças na Igreja Católi-

ca brasileira, na segunda metade do século XX, através ou de conjuntos de bispos reunidos 

em órgãos colegiados (como a CNBB) ou de casos extremos: o da Igreja dos Pobres, na emi-

nente figura de Dom Helder Câmara, ou dos integristas Dom Antonio de Castro Mayer e 

Dom Geraldo de Proença Sigaud, aliados brasileiros de uma corrente cismática liderada 

pelo Mons. Marcel Lefebvre. Aos prelados tidos como moderados – em geral bispos con-

servadores em cujo horizonte só cabiam continuidades e nunca rupturas, sem grande pro-

jeção nacional e à frente de dioceses não marcadas pelo pioneirismo dos anos pós-conci-

liares – parece não haver espaço, mesmo quando, ao que tudo indica, esse foi o caso de 

uma grande maioria. Embora apareçam em amostragens, ou sirvam para dizer de um mo-

vimento geral da Igreja, o interesse em estudá-los quase nunca está presente. Poulat aler-

tava-nos que, diante de eventos da grandeza do Vaticano II, a experiência vivida pelos 

sujeitos “raramente chama nossa atenção: só queremos ver os resultados” (POULAT, 

1996, p. 27). Mas nesses casos, os resultados não saltam aos olhos, pois estão diluídos em 

transformações lentas, conjugadas a movimentos inerciais e inspirados em uma visão de 

mundo conservadora que as matrizes historiográficas mais ligadas ao pensamento de esquer-

da tenderam a ignorar. 

Em linhas gerais, o que constatamos em nossa pesquisa não se choca, entretanto, 

com essas análises mais globais e de conjuntos sociais maiores. Mas é de se esperar que a 

alteração na escala de análise (REVEL, 1998) possibilite ver também peculiaridades e di-

ferenças ainda não notadas. Evitaremos, assim, a contraposição de dois modelos de Igreja 

ou de episcopado (tomados necessariamente como tipos-ideais) e também não apresenta-

remos comparações de casos, pois buscamos pensar “a exemplaridade de um fato social de 

outra forma que não em termos rigorosamente estatísticos” (Idem, p. 32). Interessa-nos, 
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muito mais, adentrar no emaranhado de discursos e práticas da recepção do Vaticano II 

na Igreja Marianense, tornando minimamente inteligível a forma como o bispo, sua cúria 

e os fiéis católicos possivelmente o viram. 

Em diversos sentidos, Dom Oscar de Oliveira, o bispo por nós analisado em seus 

28 anos de arcebispado, se aproximou e se distanciou em suas visadas teológicas e em sua 

ação pastoral de diversos bispos brasileiros, mas não é isso que nos parece o mais relevan-

te. O que chama nossa atenção são as estratégias encontradas pelo próprio sujeito, no 

caso o arcebispo, para implementar na sua diocese esse Concílio do qual participou desde 

a fase preparatória. Certamente, ao longo dos muitos meses que esteve em Roma e através 

da convivência com outros padres conciliares, da atualização teológica e pastoral que os 

trabalhos conciliares possibilitaram aos bispos de todo o mundo e dos documentos ema-

nados do Concílio, esse prelado foi tocado por um sentimento de que a Igreja estava mu-

dando. Como temos apontado, esse sentimento não era só seu, mas de muitos homens da 

hierarquia e mesmo dos leigos seus contemporâneos. Até as últimas palavras do papa João 

XXIII, dirigidas ao seu secretário e colaborador, Monsenhor Loris Cappovilla, parecem 

sugeri-lo: “nenhum medo. O Senhor está presente. Um tempo novo começou” (apud BEOZ-

ZO, 2005, p. 43). Mas como esse sentimento acompanhou suas ações na sua diocese? 

O desafio parece ser, então, compreender como esse homem, se colocou na con-

fluência de mudanças e permanências, nas muitas temporalidades que começavam a con-

fluir para o interior da instituição, na necessidade de “aggiornar” sua Igreja particular, na 

possibilidade de reformar seminários, conselhos e paróquias em sua diocese e de trans-

formar mesmo a relação dos seus fiéis com a fé. Esse modelo de análise mescla, então, 

sujeito e instituição, rupturas e continuidades, eventos e estruturas, o local e o global. 

Para além disso, leva em conta que esse sujeito foi formado por uma Igreja e estabelece 

com ela, com sua filosofia e com seus antecessores, uma relação de proximidade e de con-

tinuidade. Espelha, em geral, sua ação na dos bispos que o precederam, retoma suas pala-

vras, ressignifica sua semântica. Busca implementar o Concílio como eles o fariam. É isso 

que sugerem seus escritos em todos os números do órgão oficial da Arquidiocese de Mariana, 

o jornal O Arquidiocesano, a principal fonte em que baseamos esse estudo. 
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Em muitos sentidos o bispo parece ter, ao mesmo tempo, consciência de seu po-

der de ação para arrebanhar os fiéis, dirigir seu clero, formar opiniões entre seus leigos, 

orientar formações políticas, modular experiências das comunidades, sem que isso lhe 

propicie transformar ou lhe apresente sequer a demanda por transformações. Em suas pa-

lavras, quase sempre a Igreja é interpretada como única depositária de um “conjunto de 

doutrinas dogmáticas contidas nas Sagradas Escrituras e interpretadas pelo Magistério” 

que jamais podem ser postas em dúvida. “Uma verdade de fé pode, em sua apresentação, 

ser revestida de nova roupagem, de nova forma de expressão, segundo o linguajar moder-

no; jamais, porém, poderá ser reformada em seu genuíno sentido. O que foi ontem Ver-

dade divina, o é também hoje e o será para sempre imutável”3. 

Ao contrário do que havíamos aventado no início da pesquisa – nossa hipótese 

era a de uma recepção tardia do Vaticano II em Mariana, o que aconteceria somente com a 

chegada de Dom Luciano Mendes de Almeida (1988) – o trabalho com as fontes foi-nos 

mostrando uma Igreja local que responde praticamente de imediato a algumas questões 

postas pelo Concílio, sem que isso implique, entretanto, uma adesão a um catolicismo 

social e inclusivo (MATA, 1996, 2007), ou àquilo que se tem denominado Igreja Popular 

(MAINWARING, 1989) ou Igreja dos Pobres (GUTIÉRREZ, 1984). O esforço do arcebis-

po de por em prática o Plano de Emergência4 e a Reforma Litúrgica5 ou na criação de 

                                                
3 OLIVEIRA, Oscar de. “Defesa da Fé”. In: A Fé. Mariana: Dom Viçoso, 1969. p. 29. 
4 O documento intitulado Plano de Emergência para a Igreja do Brasil, aprovado pela CNBB em 

1962, nasceu como uma resposta aos apelos dirigidos pelo papa João XXIII ao episcopado lati-
no-americano, entre os anos de 1958 e 1961, para que “lançassem mão de todos os meios para 
uma decidida e renovada ação evangelizadora” através da construção de “um programa imediato 
de ação, que implicasse o melhor aproveitamento de todas as forças vivas da comunidade eclesi-
al, e [da formulação] de um planejamento de longo prazo”, embasado em um diagnóstico da rea-
lidade sócio-eclesial e tendo como objetivo a implantação de uma pastoral de conjunto. Cf. 
FREITAS, 1997. pp. 78ss. Ver também CNBB, 2004a. 

5 Iniciada nos papados de Pio X e Pio XII, tal reforma vinha lentamente produzindo frutos desde 
o início do século XX, com o chamado Movimento Litúrgico que, desde suas raízes buscou articu-
lar os significados profundos da liturgia e as necessárias transformações nos ritos com uma dada 
“compreensão de Igreja”. O principal momento desta reforma foi, no entanto, a aprovação e 
publicação da Constituição Sacrossanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia (1963), o primeiro 
e um dos mais importantes documentos promulgados pelo Concílio Vaticano II. Cf. LIBANIO, 
2005. Para uma análise das dimensões desta reforma e de sua repercussão na Igreja do Brasil ver 
SILVA, 2004. 
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uma Pastoral de Conjunto6 podem atestar a consciência da necessidade de implementar 

as diretrizes do Concílio, sem que isso implicasse, entretanto, uma nova eclesiologia, ou que 

impusesse um novo olhar sobre a autoridade, a hierarquia, a organização interna da Igreja 

e, consequentemente, adesão aos novos modelos que se fortaleceriam ao longo dos anos 

posteriores na CNBB e no CELAM (BERNAL, 1989; QUEIROGA, 1977). 

Uma hipótese que nos parece melhor adequada é, então, a de que essa recepção se 

deu através de práticas e discursos fragmentados, que aliam dinâmicas temporais distintas 

e diversas chaves teológicas operando, simultaneamente, na leitura de mundo do arcebispo. 

Mas é importante notar que essa leitura não se restringe ao sujeito, e, no caso do arcebis-

po, é constantemente extrapolada para os demais membros da hierarquia eclesiástica que 

estão ao seu redor e mais ainda para os leigos. À medida que escreve para (in)formar o 

clero e o laicato, essa hierarquia sustenta também determinados imaginários sociais que ser-

vem, ou deveriam servir, para nortear a ação de todos os católicos, criando uma realidade 

[e uma linguagem] comum, um espaço social no qual cada um dos atores envolvidos com-

porta-se segundo as representações mútuas que possui (VERLINDO, 2004, p. 84). Cre-

mos que é essa recepção fragmentada que permite destacar no conjunto do Vaticano II os 

elementos que o bispado pensa serem fundamentais para uma apreensão verdadeira do 

Concílio, tido como aprofundamento dos trabalhos dos padres reunidos nos concílios de 

Trento (1545-1563) e Vaticano I (1869-1870).  

Em geral, essas imagens plasmadas no passado deixam transparecer, ainda hoje, a 

dificuldade de conciliar a Igreja à Modernidade, conjuntos entendidos, pelo menos até me-

ados do século XX, como incompatíveis. Por isso, partimos da tarefa atribuída ao Concí-

lio, seja pela Igreja ou pelos intérpretes desse evento eclesial – para elucidarmos, na medi-

da do possível – seus aspectos mais concretos em uma Igreja Particular.  

                                                
6 Trata-se de uma série de atividades pastorais que tocam todos os aspectos da vida humana e espi-

ritual da Igreja, cujas diretrizes começam a ser traçadas no Brasil com o Plano de Emergência e que 
são amplificadas pela publicação do Plano Pastoral de Conjunto (1966-1970), aprovado pelos bis-
pos brasileiros na VII Assembléia Nacional da CNBB, realizada em Roma durante a última ses-
são conciliar (1965). O documento reflete, nitidamente, a preocupação do episcopado em revi-
sar algumas questões do Plano de Emergência que começavam a parecer superadas e em “criar 
meios e condições para que a Igreja no Brasil se ajustasse o mais rápida e plenamente possível à 
imagem de Igreja do Vaticano II” (CNBB, 2004b, p. 63). Ver também FREITAS, 1997. pp. 138ss. 
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Assim, o primeiro e o segundo capítulos são dedicados a debater as oposições en-

tre Igreja e Modernidade e o processo de constituição de uma identidade para o catolicismo 

brasileiro, em uma tentativa de historiar também as matrizes historiográficas com as quais 

se buscou analisá-lo, sobretudo a partir de meados do século XIX. No terceiro capítulo 

buscamos apresentar as muitas expectativas investidas no Concílio por seus atores – das 

quais os vota deixam transparecer apenas uma pequena dimensão – além de traçarmos sua 

caracterização como um evento eclesial que põe em movimento não apenas a instituição, 

mas todo o universo social católico.  

Os dois últimos capítulos apresentam, por sua vez, as dinâmicas e as linhas de for-

ça que marcaram essas transformações na Arquidiocese de Mariana, elucidando aspectos 

que tocam desde a formação e atuação intelectual do Arcebispo e sua intensa atividade 

editorial até os movimentos eclesiais com os quais a hierarquia orientou a recepção do 

Vaticano II, centrada, a nosso ver, mais em uma leitura juridicista dos documentos conci-

liares (VALADIER, 1991), do que naquilo que os principais teólogos do Vaticano II 

chamaram de espírito do Concílio. 
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... “é de lamentar profundamente ao se considerar os delírios em que cai a 

razão humana, quando alguém busca coisas novas e, contra à admoesta-

ção do Apóstolo, esforça-se em saber mais do que o consentido, e com pre-

sunção pensa buscar a verdade fora da Igreja Católica, na qual se encon-

tra sem a menor mancha de erro, motivo pelo qual é chama e é coluna e 

fundamento da verdade. 

Papa Gregório XVI, 1834 
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CAPÍTULO I 

Igreja e Modernidade, um esboço histórico e historiográfico 

 

 

 

Traçar um panorama dos embates entre Igreja e Modernidade e buscar compreendê-lo em 

sua historicidade são tarefas que permanecem ainda em aberto, quer por seu caráter sem-

pre inacabado, quer pela sensação de constante adiamento que motiva a comunidade de 

historiadores, sociólogos, antropólogos e mesmo teólogos preocupados com uma reavalia-

ção dos marcos teóricos (e teológicos) que balizaram a escrita de uma História da Igreja 

Católica. Pois, à medida que ideias mais precisas do que sejam a Igreja e a modernidade 

nos fogem, ficamos sempre a uma meia distância de percebermos as implicações recípro-

cas que comportam.  

 Parece haver, nesse sentido, ainda um segundo obstáculo bastante considerável; 

nem a Igreja, nem a modernidade se restringem a superfícies que comportam uma reali-

dade facilmente apreensível. Ambas, pelo contrário, possuem dimensões múltiplas que 

dificilmente podem ser reduzidas em quadros conceituais fechados e precisos (GUM-

BRECHT, 1998). Assim, poderíamos falar de muitas Igrejas – ou pelo menos de muitos 

setores dentro dela – e muitas modernidades que se relacionaram, por sua vez, de formas 

igualmente diversas com a Igreja (MARCHI, 1997). 

Hans Ulrich Gumbrecht (1998) nos remete a um processo de modernização dos sen-

tidos no qual uma série de diferentes conceitos de modernidade se sobrepõem. Talvez essa 

seja também uma fórmula válida e interessante de tentar compreender a Igreja em seu 

processo de modernização, movido sobretudo a partir do que se convencionou chamar de 

Contra-Reforma ou Reforma Católica, no século XVI (PIERRARD, 1982). Se “como cas-
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catas, esses conceitos diferentes de modernidade parecem seguir um ao outro numa se-

quência extremamente veloz”, mas que nos permite, retrospectivamente, observar como 

eles “se cruzam, como seus efeitos se acumulam e como interferem numa relação múltipla 

de reciprocidade” (GUMBRECHT, 1998, p. 09), assim também a catolicidade concebeu, 

ao longo dos últimos séculos – para as elites eclesiásticas e para os fiéis – ideias de Igreja e 

de modernidade que, em suas diversas configurações, pareceram sempre antitéticas. 

Mesmo depois que o Concílio Vaticano II (1962-1965) movimentou a imensa es-

trutura da tradição7 no sentido de uma reconciliação com a modernidade (VAZ, 1968), os 

temas postos pelo moderno continuam a desafiar a Igreja, principalmente em seus aspectos 

dogmáticos, a todo o momento em choque com um mundo em constantes e profundas 

transformações. Por sua própria pluralidade, a Igreja recebeu de formas diferentes (que 

variam no tempo e no espaço) a mensagem dos vários Concílios e a proposta de aggior-

namento8 lançada por João XXIII (CONGAR, 1997), de forma que a imagem que temos 

do catolicismo nas últimas décadas é certamente a de um conjunto eclético, às vezes 

mesmo precariamente amalgamado. Émile Poulat (1977) se referia a uma “explosão da 

linguagem”, um “caleidoscópio de imagens e ideias religiosas” que alguns estudiosos têm 

chamado de crise da vaticanidade (BRIGHENTI, 2004, p. 54), um momento no qual a 

Igreja Católica se vê desafiada a superar uma elaboração teológica da fides como “norma 

de ortodoxia” e “adesão à correta doutrina”, ligada, portanto, estritamente ao pertenci-

mento à ecclesia (GIUMBELLI, 2002, p. 29-30). 

A insuficiência dos discursos religiosos totalizantes ou a pluralização desses discur-

sos e o deslocamento da religião da esfera pública para o ambiente privado (BERGER, 

                                                
7 O termo tradição é aqui utilizado para nos referirmos a todo o Magistério da Igreja, que inclui 

além das Sagradas Escrituras uma ampla produção teológica acumulada pelos doutores da Igreja, 
desde a Patrística até os mais importantes teólogos contemporâneos e também os documentos e 
dogmas promulgados ao longo dos séculos pelos Concílios. 

8 Um dos conceitos-chave para se compreender o Concílio Vaticano II e que, de acordo com o 
jesuíta Juan Gopegui (2005, p. 12), foi prudentemente escolhido por João XXIII para evitar en-
tre os padres conciliares o uso de duas outras expressões não muito caras à Igreja: “„moderniza-
ção‟, que acenderia de imediato a polêmica da crise modernista, e „reforma‟, que parecia secun-
dar – com quatro séculos de atraso – o protesto de Lutero”. Porém, mais que uma expressão, a 
palavra aggiornamento ganhou força em seu significado mais abrangente – o de atualização e tra-
dução da doutrina cristã ao tempo presente – passando a nortear a grande maioria das análises sobre 
o aprofundamento do Vaticano II no pensamento e nas práticas da Igreja Católica. 
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1985), motivando novas experiências de fé, parece ter rompido o espesso tecido do “dis-

curso religioso que fornecia [nas sociedades tradicionais] coesão e significado para todo o 

tecido social” (CALDEIRA, 2005, p. 18). Estaríamos, então, diante daquilo que Peter 

Berger e Thomas Luckmann (2005) indicam como a falência de um modelo institucional 

capaz de “conservar e disponibilizar o sentido tanto para o agir do indivíduo em diversas 

áreas quanto para toda sua conduta”? (BERGER & LUCKMANN, 2005, p. 31). Não 

seria preciso considerar que mesmo que a religião continue, sem dúvidas, uma “forma 

significativa de um padrão abrangente [de sentido], rico em conteúdo e sistematicamente 

estruturado de experiências e de valores” (Idem, p. 49) já não é mais possível, como há 

alguns séculos, pensar uma sociedade regida por uma única religião, que diga respeito a 

tudo e normatize a vida de todos? Não seria preciso ainda considerar que tais situações 

impuseram ao catolicismo uma perda na autoevidência de seus sistemas simbólicos e dou-

trinais, empurrando seus fiéis para uma reflexão mais apurada de seus “papéis institucio-

nais relevantes, [e sobre] as [suas] identidades, os [seus] esquemas de interpretação, os 

[seus] valores e maneiras de ver o mundo”? (Idem, p. 57). 

Gerard Vincent (1992) chamava nossa atenção para o quanto até as primeiras dé-

cadas do século XX a vida privada dos católicos ainda continuava “minuciosamente pres-

crita pelo papado” e o quanto, até hoje ele “ainda se obstina em manter princípios, quais-

quer que sejam as práticas, [e] em impor a ética elaborada em Roma, ao passo que os mi-

lhões de cristãos da América Latina e de outros lugares do mundo têm experiências dife-

rentes nascidas de pressões implacáveis” que lhes são impostas pelo seu dia a dia (VIN-

CENT, 1992, p. 410). Michel de Certeau havia formulado antes essa questão tentando 

compreender como a Igreja pôde continuar insistindo em não “enxergar „o caráter decisi-

vo das práticas na elaboração da teoria que as articula e é por ela confirmada ou refuta-

da‟” (Idem, p. 415). Mas esse hiato de pouco mais de cem anos, que afastou a voz impera-

tiva da Igreja ou do papa da maioria dos católicos não pode nos dizer o quanto a doutrina 

da Igreja continua a ressoar nas vivências cotidianas dos “modernos” fiéis, orientando, 

senão todas, ao menos algumas de suas ações (ROSADO-NUNES, 2004). 

Essa questão nos ajuda, inclusive, a perceber que a ausência de uma reflexão mais 

aprofundada pode acabar extirpando de nosso passado “religioso” elementos essenciais 
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para a sua compreensão, simplesmente porque eles nos parecem atualmente estranhos e 

até mesmo ininteligíveis. Afinal, devemos levar em conta – e essa deve ser uma lição im-

portante também para os estudiosos da religião – que “toda afirmação histórica está asso-

ciada um ponto de vista” (KOSELLECK, 2006, p. 161) e que diversas categorias presentes 

em nosso objeto são já para nós outra coisa bastante distinta do que foram para os perso-

nagens que buscamos observar no tempo e no espaço. Como destaca Reinhart Koselleck, 

“a velha tríade lugar, tempo e pessoa também está presente na obra do historiador [e] caso 

se altere um desses três elementos, trata-se já de outra obra, ainda que se debruce ou pare-

ça debruçar-se sobre o mesmo objeto” (Idem). 

Isso aplicado à História da Igreja tem um impacto bastante considerável. Em pri-

meiro lugar porque durante muito tempo essas questões estiveram alheias a uma perspec-

tiva que confundia, para usar uma expressão de Poulat (1971), “uma compreensão histórica 

da Igreja” e “uma compreensão eclesial da história”. Com deslizes conceituais que serviam 

mais para “recriar uma memória coletiva que se mostrou vacilante e cuja perda conduzia a 

uma crise de identidade” (POULAT, 1971, p. 817) do que para levar a uma reflexão que 

permitisse compreender a instituição em seu “condicionamento histórico e sua plastici-

dade cultural”, essa perspectiva favoreceu uma história eclesiástica que entrelaçava, nem 

sempre de forma muito confortável, história e teologia, alimentando ambiguidades entre o 

que se considerava uma história profana e aquilo que os especialistas da religião chamavam 

de uma história sagrada, inscrita no “plano da salvação” (DANIÉLOU, 1954; MOMIGLI-

ANO, 2004). Assim, a história da Igreja confundiu-se, muitas vezes, com a própria voz do 

magistério ou da hierarquia ou com a palavra de homens que desejavam ardorosamente 

segui-los. 

Em segundo lugar, porque, debruçados sobre esses trabalhos, somos, na maioria 

das vezes, obrigados a considerá-los como uma cadeia de autorreformulações na qual nos 

inserimos como herdeiros e da qual o nosso ponto de vista permanece impregnado. Basta 

notar o quanto se tem usado entre nós o conceito teológico (ainda que não exclusivamen-

te teológico) de autocompreensão para explicar as sucessivas ondas (de modernização) que 

permitiram à Igreja transformar suas estruturas, práticas e discursos. Se tal conceito per-

manece fundamental, bem como muitos outros advindos da teologia, ainda aí é preciso 

estarmos atentos aos processos de objetivação que nos permitem “recuperar e apreender” 
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o passado (KOSELLECK, 2006) e fazer a devida distinção entre o trabalho teológico e o 

ofício do historiador (ALBERIGO, 1986). Como insistia Poulat (1971), onde o teólogo 

fala de autocompreensão da Igreja, o historiador constata uma pluralidade de compreen-

sões, das quais uma versão, mais forte e bem delimitada, por isso mesmo dominante, ten-

de a se impor como a única válida. Mas “o historiador não se limita ao que foi objetiva-

mente obra da Igreja” e, por isso, não está enclausurado apenas na pertença ou na identi-

dade institucional. 

 

Ele as estende a todo o jogo de imagens observáveis: a imagem que a I-
greja fazia de si própria em um dado momento; a imagem que então ela 
dava de si mesma aos diversos grupos; a imagem que ela tinha desses 
diversos grupos (POULAT, 1971, p. 817). 

 
Entretanto, na medida em que o tempo passa e o “espaço histórico da experiência” se dis-

tancia, esse conjunto, antes vivo e dinâmico, tal como a identidade que o sustenta, tende 

a esmaecer, entrando “no céu do imaginário” (Idem, p. 818). 

Não é de se estranhar, assim, que muitas vezes soe com certa estranheza, entre nos-

sos contemporâneos, a luta que os pontífices romanos travaram ao longo do século XIX 

contra a liberdade de consciência, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa (de cren-

ça e culto), ou contra a laicização do Estado, das escolas, das universidades, das ideias, en-

fim (AUBERT, 1975). Na maioria das vezes, esses são pontos tão consolidados para as úl-

timas gerações, já elas também amplamente secularizadas em diversos aspectos da vida 

cotidiana, que esse tipo de catolicismo intransigente9 acaba aparecendo apenas como remi-

niscências de um passado longínquo cuja herança são pequenos grupos integristas, ciosos 

pela restauração de uma pretensa cristandade medieval10, que nos parece hoje anacrônica 

e inoportuna. 

                                                
9 Trata-se de um conceito cunhado pelo sociólogo e historiador francês, Émile Poulat, em diversos 

de seus estudos sobre a Igreja no século XIX para designar uma matriz de pensamento compro-
metida, em geral, com a defesa de uma identidade institucional da Igreja Católica. Utilizamos 
aqui a síntese apresentada por MARTINA, 2005. pp. 147-181. 

10 Pode-se dizer que esses movimentos restauradores partem, em geral, de figuras congeladas e cari-
catas, da Idade Média, muito mais próximas das formações hierarquizadas do segundo milênio 
do que da riqueza teológica e doutrinal do cristianismo medieval. Uma boa síntese do dina-
mismo do catolicismo entre os séculos VIII e XIII nos é oferecida por André Vauchéz (1995, p. 
12), para quem este é um período no qual “havia lugar, no próprio seio da ortodoxia, para dife-
rentes formas de interpretar e viver a mensagem cristã, isto é, para diversas espiritualidades”. 
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Merece destaque, por outro lado, que alguns estudiosos desse tema tenham, cada 

vez mais, insistido nas semelhanças guardadas entre o fortalecimento institucional alme-

jado pelas correntes ultramontanas daquele período e as linhas de pensamento e ação pre-

sentes nos fundamentalismos do século XX, tão mais próximos de nossa realidade e de 

nosso vocabulário (PIERUCCI, 1992; MATA, 2007). Isso talvez se dê porque também no 

campo da linguagem os distanciamentos parecem ter amainado o embate entre a Igreja e 

o que se queria ou designava por moderno – um embate real e com importantes elementos 

de continuidade que vão pelo menos do Concílio de Trento (1545-1563) aos pontificados 

dos papas Pios11 e que a mudança de autoimagem da Igreja processada nos anos concilia-

res parece ter relegado ao semiesquecimento no imediato pós-Vaticano II. 

Embora esses conflitos tenham sido acirrados pela profunda renovação que marca 

a linguagem europeia “entre as décadas de 1750 e 1850” e que, de acordo com Koselleck, 

é responsável (nas suas diversas expressões) por “um processo radical de transformação e 

ultrapassagem dos fundamentos da sociedade aristocrática” e de seu ambiente sacral (JAS-

MIN in KOSELLECK, 2006, p. 10), eles já existiam desde o Renascimento, quando a 

Igreja Católica começou a perder o domínio sobre o campo semântico que organizava a 

vida dos homens e até mesmo dos Estados Europeus. Desde então, esse universo sofreu 

constantes e sucessivas crises e fragmentações, que mexeram de forma substancial com as 

“instâncias de sentido” que pautavam aquela sociedade (VALADIER, 1991). 

Lutero e toda a mentalidade da Reforma Protestante já haviam quebrado a homo-

geneidade do discurso religioso que envolvia os mecanismos de obtenção da graça (LI-

BANIO, 2002, p. 13-14), mas ainda sustentavam pelo menos uma longa tradição cristã 

que mantinha o futuro atrelado à contínua expectativa do final dos tempos, o que permi-

tia que “a história da Igreja se perpetuasse como a própria história da salvação” (KOSEL-

LECK, 2006, p. 26). Nos dois séculos seguintes, no entanto, o futuro se abre definitiva-

mente para novas experiências que os homens planejarão, não mais sob o signo da escato-

                                                
11 Referimo-nos aos papados de Pio IX (1846-1878), Pio X (1903-1914), Pio XI (1922-1939) e Pio 

XII (1939-1958), embora também Pio VII (1800-1823) e Pio VIII (1829-1830) tenham vivido 
sua experiência pontificial sob o signo da modernidade triunfante na Europa do século XIX. 
Vale notar que a identificação com os antecessores parece ter sido desde muito tempo o princi-
pal fator que motiva a escolha do nome pelos papas, chegando mesmo a delinear, desta forma, 
o programa de alguns papados. Cf. MCBRIEN. 2000.  
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logia, mas sob a dupla construção de um “prognóstico racional” e “de uma filosofia da 

história”12, ambas pautadas sob o nascimento da ideia de progresso (ROSSI, 2001). Para 

uma Igreja que sustentava ainda um projeto de hegemonia, esse foi o momento especial-

mente difícil, o que explica, em partes, a formatação de uma matriz que vai alimentar seus 

embates contra a ciência ou filosofia laica ao longo de todo esse período, como é o caso, 

por exemplo, dos debates sobre a historicidade das verdades de fé, os dogmas, que já esta-

vam presentes na crítica de Espinosa às ortodoxias religiosas (CHAUÍ, 2004) e que con-

siste também no principal elemento detonador da condenação de diversos teólogos cató-

licos, alguns incluídos no Index Librorum Prohibitorum13, até os anos 1950 (AUBERT, 

1975). 

Uma das cartas encíclicas redigidas por Pio X (1903-1914), o primeiro papa do sé-

culo XX, parece ilustrar com bastante riqueza o que queremos dizer. Esse papa criou na 

Encíclica Pascendi Dominici Gregis (1907), sobre as doutrinas modernistas, um rótulo no qual 

pôde colocar tudo aquilo que julgava ser contrário aos desejos da Igreja. Foi assim que o 

termo modernismo – que já condensava a essa altura uma carga de significação construída 

ao longo de muitas décadas – passou a equivaler, para os católicos romanos, à síntese de 

todas as heresias14. Obviamente, a expressão comporta uma determinada percepção do que 

seja moderno que não anula seus aspectos multifacetados e sobrepostos. Assim, o modernis-

mo não corresponde, nessa concepção, a uma única heresia, mas à soma e ao amálgama de 

elementos que a Igreja vinha combatendo já há bastante tempo e que pareciam, aos papas 

e à Cúria Romana pelo menos, sempre inconciliáveis com uma ordenação sagrada do 

Universo. 

                                                
12 Essas são as duas idéias de “futuro como fim” que Reinhart Koselleck (2006) identifica como 

substitutas modernas das “previsões do fim do mundo” (p. 31).  
13 Um importante mecanismo criado pela ortodoxia para combater as ideias dos Reformadores e a 

difusão de escritos que a Cúria Romana julgava heréticos e contrários à Doutrina Católica. Foi 
publicado pela primeira vez em 1559, pelo Papa Paulo IV (1555-1559) e suprimido oficialmente 
apenas em 1966 por Paulo VI. De acordo com J. M. Bujanda (2002), ao longo desses quatro sé-
culos, o Index tornou-se um dos principais mecanismos de controle doutrinal, moral e social uti-
lizados pela Inquisição, tendo inscrito entre as leituras proibidas para os católicos mais de 3000 
autores e 5000 títulos. 

14 PIO X. “Pascendi Dominici Gregis. Sobre as doutrinas modernistas” (1907). In: MARIN, 2002. p. 
52. 
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Em uma sequência longa e um tanto difícil de recapitular, desde Galileu e Descar-

tes até o evolucionismo darwinista um enorme caminho havia sido percorrido no sentido 

de tornar Deus e homens, criaturas que habitavam dois mundos diferentes, cujos canais de 

ligação não estavam necessariamente fechados, mas cuja hierarquia entre esses dois polos, 

tendo a Igreja como mediadora, também já não mais se sustentava, frustrando assim “o 

sonho cristão de unificar o mundo pela adesão à fé” (ABRÃO, 2004, p. 128). De acordo 

com o dominicano Jacques Arnould (1999), oscilando entre a defesa ferrenha e a retirada, 

a Igreja se esforçava em construir “ilhas de fixismo” capazes de “barrar a expansão do rela-

tivismo” que marcava uma “representação científica do mundo” (p. 21).  

Se de início a vigia recai de forma privilegiada sob a física e a astronomia, alguns 

anos mais tarde também a biologia e a zoologia estarão sob estreita observância. Isso por-

que as pesquisas nesses campos, além de avançar as discussões sobre a cronologia e as “ida-

des da terra” (ROSSI, 1992, p. 171), moviam o imenso debate acerca da criação do mun-

do. Principalmente para os teólogos, o que estava em jogo era a veracidade histórica de 

Adão e Eva, uma contestação que poderia arrastar consigo e colocar em xeque todos os 

“fundamentos do conjunto da economia da salvação, que culmina com a vinda do Novo 

Adão, Jesus Cristo” (Cf. ARNOULD, 1999, p. 13)! As descobertas do novo mundo havi-

am imposto ao Ocidente novas civilizações e era preciso se perguntar de onde elas vinham 

e se sua existência estaria ou não em contradição com os dados da Bíblia e da Tradição 

(Idem). Além disso, era ainda preciso considerar que, “desde as origens e sob a influência 

da filosofia grega, o pensamento cristão raciocinava no imutável, no eterno. O que muda 

é o que se corrompe, o que é, portanto, imperfeito” (Idem, p. 20). Mas esse era também 

um conjunto de concepções cada vez mais vulneráveis e que ameaçavam ruir à medida 

que as ideias de evolução e de progresso entravam em cena.  

 

Se as espécies não são imutáveis, se os seres evoluem em profundidade, 
se o mundo do ser vivo é sujeito a mudanças, o pensamento de hoje 
não será válido amanhã, e o de ontem não é válido hoje. Para teólogos 
que se apoiam na autoridade de textos „congelados‟(...) no tomismo in-
temporal e nos decretos eternos e irreformáveis, a evolução é um escân-
dalo. Não podem admitir que a verdade de hoje não seja necessaria-
mente a de ontem ou a de amanhã. (MINOIS apud ARNOULD, 1999, 
p. 20). 
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Especialmente na França, essas questões se apresentam de forma dramática para a 

Igreja, pois ali haviam se operado de forma extremamente rápida os câmbios entre os pro-

jetos de futuro esboçados pelos “progressistas” e a vivência e a prática política, o que tão 

somente parecia confirmar as expectativas dos papas de que as agitações no campo das 

ideias certamente passariam a uma contestação generalizada da ordem social estabelecida. 

Era esse pelo menos o quadro vivenciado pelo primeiro pontífice do século XIX que, qua-

se cem anos antes da publicação da Pascendi, vivia, na pele, um dos momentos mais aves-

sos à Igreja em toda a sua história, o que já naquele momento lhe parecia a culminância 

de um processo iniciado com a primeira modernidade15. 

O beneditino Luigi Chiaramonti, Pio VII, assumiu em 1800, uma Igreja que pare-

cia se esfacelar junto com o Antigo Regime e sua organização social (RÉMOND, 1976). 

Os anos da Revolução Francesa haviam desestruturado internamente toda a Instituição, 

solapada pela “exportação revolucionária” (COMBY, 2001, p. 205) que atingia vários 

países da Europa. As vitórias dos exércitos revolucionários acarretaram um certo número 

de anexações à República ou a criação de Estados-satélites, nas quais os decretos sobre a 

religião foram aplicados de formas distintas, embora seguindo um mesmo programa. A-

lém da concessão de cultos aos não católicos, em geral 

 
os bens do clero foram postos à disposição da nação, ficando esta res-
ponsável de prover „às despesas do culto, ao sustento dos ministros e ao 
alívio dos pobres‟; no futuro, proibição dos votos perpétuos – assim, o 
clero regular corria o risco de desaparecer por falta de recrutamento. Os 
monges foram autorizados a entrar na vida leiga. O registro civil foi re-
tirado do clero e dado às prefeituras; o divórcio foi admitido (...) a Cons-
tituição civil do clero, votada em 1790 (...) decidiu que párocos e bispos se 
tornariam funcionários eleitos, como os deputados e os juízes, na cida-
de principal por um colégio estrito de eleitores ricos. O papa não daria 

                                                
15 Cf. GUMBRECHT (1998) essa noção do Início da Idade Moderna está ligada a diversos aconteci-

mentos famosos como a descoberta do Novo Mundo ou a invenção da imprensa e subsume os 
movimentos e as mudanças que criaram a impressão de “deixar para trás” um universo mergu-
lhado em uma ordenação religiosa. Hanah Arendt (1997) e Reinhart Koselleck (2006) incluem 
outros elementos que marcam essa transição como, por exemplo, a Reforma e a invenção do te-
lescópio. Fredric Jameson (2005, p. 43-44), no entanto, expande essa lista a uma enormidade de 
fatores, propostos por várias tradições historiográficas que buscaram delimitar o início da mo-
dernidade, o que para este autor corresponde a um movimento natural, já que “modernidade, 
significa sempre estabelecer e postular uma data e um começo”. 
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mais a investidura espiritual aos bispos, que se contentariam a informar 
a Roma sua eleição (DELUMEAU & MELCHOIR-BONNET, 2000, p. 
259-260). 

 
Roma mesmo havia deixado temporariamente de ser o centro da cristandade quando seu 

antecessor, Pio VI, “ele mesmo um aristocrata que havia declarado a Constituição Civil 

de 1791 inválida e, com uma referência à revelação divina, rejeitado a „abominável filoso-

fia dos direitos humanos” e todas as transformações políticas em curso (KÜNG, 2002, p. 

195), havia falecido exilado na França e vendo os Estados Pontifícios se dissolverem sob o 

domínio de Napoleão. Pio VII, eleito num conclave que havia se reunido em Veneza, em 

função de Roma permanecer ocupada por tropas napolitanas (MCBRIEN, 2004, p. 335), 

parecia também seguir o mesmo caminho, pois havia sido igualmente exilado por Bona-

parte e somente em função das derrotas militares sofridas pelo imperador, pôde voltar “a 

Roma, cidade na qual ele entrou triunfante no dia 24 de maio de 1814” (COMBY, 2001, 

p. 100).  

O retorno do papa à cidade eterna, no entanto, tinha um caráter dúbio, pois ao 

mesmo tempo alimentava o espírito do que se convencionou chamar de restauração e se 

chocava com um movimento de descristianização da sociedade (conduzido por via autori-

tária) que a esta altura encontrava-se em estágio bastante avançado (SAUVIGNY, 1971). 

Um bom exemplo é que em 1793, a Convenção substituiu até mesmo o calendário cris-

tão pelo calendário revolucionário, inaugurando “uma nova contagem dos anos, cujo pon-

to de partida devia ser o ano 1 da República una e indivisível” (POMIAN, 1993, p. 165). 

De acordo com Krzysztof Pomian, “tratava-se de romper definitivamente com o passado e 

gravar, de modo irreversível, a Revolução na memória” (Idem). E como esse evento, vários 

outros haviam transformado o universo mental dos católicos, bem como algumas de suas 

instituições fundamentais que acabariam por ruir, algum tempo depois, com as monar-

quias (Cf. VOVELLE, 1989). 

 Esse movimento, ao mesmo tempo em que desencadeava, era fruto de uma consci-

ência, mais ou menos generalizada em toda a Europa, de que se vivia um momento histó-

rico diferente, repleto de experiências que jamais haviam sido vivenciadas daquela manei-

ra, o que conferia um “novo” caráter para toda aquela época, entendida a partir de então 
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em ruptura com períodos anteriores (KOSELLECK, 2006, p. 274). É nesse sentido que 

vários estudiosos veem aí a emergência do que temos chamado de modernidade. Anthony 

Giddens enfatizava a importância de uma nova configuração dos estilos e costumes de vi-

da capazes de criar novas instituições e modelos de reflexividade e de organização social 

que “ulteriormente se tornarão mais ou menos mundiais em sua influência” (GIDDENS, 

1991, p. 11). R. Koselleck (2006) e F. Jameson (2005), por sua vez, destacavam como esse 

processo marca o nascimento de novas formas de experienciar o tempo.  

Se a expressão modernus, em si, não era nova – já aparecia no século V, época do 

papa Gelásio I (492-496) – até então ela parecia designar apenas o hodiernus ou tempo do 

agora, tempo mais recente. “Na obra de Cassidoro, que escreveu aproximadamente na mes-

ma época [de Gelásio], após a conquista de Roma pelos godos, o termo adquiriu uma no-

va nuança. Pois modernus, segundo o pensamento essencialmente literário desse erudito, 

conhece agora uma substancial antítese no que Cassidoro chama de antiquas” (JAME-

SON, 2005, p. 27). No entanto, o par antitético antiqui/moderni não significava a ideia de 

uma ruptura com o passado, o que só aconteceu quando a Reforma e o Renascimento 

passaram a demarcar o início de novos tempos que deixavam para trás tanto a Antiguida-

de, quanto aquilo que se foi consolidando como a Idade Média, um período ainda mar-

cado pela espera do juízo final. Como insiste Koselleck (2006), foi “só depois que as ex-

pectativas cristãs do fim deixaram de ser uma constante é que pôde ser descoberto um 

tempo que se transformou em ilimitado e que se abriu para o novo” (p. 278), um tempo 

propriamente moderno, em que evolução e revolução passaram a ter um uso semanticamen-

te análogo, ligado ao processo geral de emancipação do presente e do futuro, aos quais a 

Igreja irá opor, de forma insistente, aquilo que considerava “os valores eternos do passa-

do: religião, moral e hierarquia” (COMBY, 2001, p. 104). 

Para o historiador Jean Comby (2001), o importante é ter em mente que em meio 

aos arranjos que consolidaram a modernidade “a fé dos cristãos saiu purificada da prova 

(...) e que a Igreja [a partir daí] voltava àquilo que acreditava ser sua missão essencial” em-

bora já não se pudesse retomar a primeira grande onda de secularização (COMBY, 2001, 

p. 102). Mas a realidade sugere leituras bastante mais ricas, tanto pela complexidade do 

que se pretende com a restauração, quanto pela riqueza de suas formulações. Afinal, se a 
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modernidade estava se consolidando, o ideal da restauração era fortalecer sua antítese, 

identificando os frutos dessa modernidade nascente como 

 
a raiz do mal, crescendo numa terra adubada pelo racionalismo, o vol-
tarianismo, o laicismo e a maçonaria. Altar, trono e sociedade eram os 
três bens essenciais cobiçados pelos „soldados de satã‟, que haviam colo-
cado o estado no lugar de Deus, o „povo‟ no lugar do rei, representante 
de Deus e uma burguesia egoísta no lugar de uma aristocracia cuja vo-
cação era servir. Católico, legitimista e conservador – essas três palavras, 
se não sempre nos fatos, pelo menos na mentalidade, passariam a ser 
inseparáveis (PIERRARD, 1982, p. 225).   

 
Além disso, se a formação uma mentalidade da reação, como aponta Pierre Pierrard, 

parecia inevitável, os horrores da revolução, ainda vivos na memória de toda uma geração 

de religiosos e fiéis, acabaram por constituir um ânimo adicional ao fortalecimento de uma 

visão de mundo conservadora entre as elites católicas. Segundo Giacomo Martina,  

 
o medo de perder os antigos privilégios, a desconfiança espontânea di-
ante de tudo o que é desconhecido, sobretudo quando este é compara-
do com tudo o que já é conhecido e fartamente experimentado, o es-
forço psicológico necessário para abandonar os antigos hábitos e adap-
tar-se aos novos, o senso de autoridade, próprio de muitos caracteres e 
reforçado por uma educação agora clássica, o respeito e a veneração por 
vetustas tradições, a preferência dada à ordem mais que a outros valores 
como a justiça, a tendência às soluções definitivas, válidas de uma vez 
por todas e que não podem mais ser postas em discussão, vindas possi-
velmente do alto e não conquistadas com dificuldade pelas bases a cus-
to de lentas e repetidas tentativas, a convicção de poder encontrar na 
Revelação a solução concreta e imediata de todos os problemas, sem 
passar pela mediação das situações históricas contingentes, tudo isso era 
reavivado e fortalecido no início do século pela constatação dos males 
imediatos que em todos os campos tinham causado a reviravolta na or-
dem antiga (MARTINA, 2005, p. 150). 

 
Em uma aparente transposição espontânea desses temores para todos os aspectos da vida, 

o espaço de experiência dos cristãos era tecido por uma desconfiança de tudo aquilo que 

se apresentasse como novo, de forma que poderíamos resumir a tônica do magistério da 

Igreja ao longo do XIX num adágio que aprecia na imprensa coeva: “toda novidade na 

política é revolução, em filosofia é um erro, em teologia uma heresia” (Idem). 
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Ainda sob o papado e Pio VII, que reinava como um monarca absolutista fazendo 

valer sua ligação à antiga ordem, a reorganização levada a cabo parece ter sido feita menos 

com palavras hostis à modernidade do que por um esforço obcecado de anular seus efei-

tos, retomando o controle sobre tudo o que fosse possível. Através mais de decretos do 

que de imponentes encíclicas – trabalho no qual era auxiliado por uma elite curial forte – 

“suprimiu todas as leis francesas e os códigos napoleônicos e pôs novamente em vigor a 

antiga e confusa legislação pontificial” (SAUVIGNY, 1971, p. 236), suspendendo os po-

deres dos magistrados civis e criminais. Todos os processos retornaram ao ponto em que 

estavam em 1808, antes de seu exílio, e as decisões tomadas pelos tribunais franceses fo-

ram submetidas à revisão. Suas ordenanças sugeriam tanta influência do pontífice que 

Richard McBrien (2004, p. 338) via nesse papa a antecipação das “reivindicações à auto-

cracia papal feitas cerca de setenta anos mais tarde, no Primeiro Concílio Vaticano” (1869-

1870). Segundo G. Sauvigny, nos meses seguintes do retorno do prelado a Roma 

 
o Santo Ofício, que fora reconstituído, instruiu mais de setecentos ca-
sos de heresia, lançou anátemas indiscriminadamente, sobre todos os 
escritos políticos. Os registros do estado civil foram entregues ao clero; 
as vendas de bens eclesiásticos, anuladas; os conventos, restabelecidos. 
O zelo reacionário foi levado até o absurdo: assim foram suprimidos, 
como produtos perniciosos da usurpação, a iluminação das ruas, a vaci-
na, os regulamentos sobre a mendicância, etc. (SAUVIGNY, 1971, p. 
236), 

 
dando início às querelas da Igreja contra a tecnologia e industrialização – um debate de 

muito fôlego na literatura e na imprensa europeia ao longo de todo o século XIX. 

Na realidade, de início, essa articulação da intelectualidade católica no campo das 

artes e da literatura e através da imprensa parece ter nascido para suprir a lacuna de escri-

tos do próprio papa, mas o fato é que acabou por formar um grupo de “teóricos da con-

trarrevolução” (PIERRARD, 1982, p. 225). No mundo anglo-saxão, a liderança desta inte-

lectualidade esteve por conta de Edmund Burke (1729-1797), que, embora inspirado no 

liberalismo, forneceu os argumentos para toda uma geração de intelectuais que defende-

riam a religião como a “base da sociedade civil e a fonte de todo o bem e de toda a felici-

dade” (RODRIGUES, 2005, p. 32). Nos escritos de Burke, qualquer contestação da or-

dem é identificada como uma “coisa estranha, sem nome e movida por entusiasmo”, e “o 
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espírito de inovação é [tido], em geral, [como] resultado de um caráter egoísta e de pers-

pectivas restritas”, que não permitem assegurar às gerações futuras a transmissão das insti-

tuições políticas, dos bens da fortuna e dos dons da tradição (BURKE, 1982, p. 69). 

Na França desse período, François-René de Chateaubriand (1767-1848), parece ter 

sido “quem primeiro ofereceu, do ponto de vista literário, uma nova legitimidade ao cato-

licismo”, opondo a proeminência do escritor frente ao filósofo iluminista. De acordo com 

Hervé Serry (2004), seu livro Génie du christianisme, ou beautés de la religion chrétienne16, pu-

blicado em 1802, foi pioneiro em sustentar as possibilidades artísticas da religião católica. 

“Sem fundar uma estética completa, o apologista recentemente convertido insere a religi-

ão no centro das interrogações artísticas e defende uma sensibilidade impregnada pela fé” 

(SERRY, 2004, p. 131). Contrariando as teses então em voga, Chateaubriand sustenta que 

longe de ser “inimiga das artes e das letras, da razão e da beleza”, a religião cristã “é a mais 

poética, a mais humana, a mais favorável à liberdade, às artes e às letras”. As fortes evoca-

ções do poeta reabilitam a Idade Média e dão uma nova importância aos monges civiliza-

dores ou ainda à figura do cavaleiro cristão. “São argumentos que renovam a visibilidade 

da religião nos meios literários e entre os leitores da burguesia, os quais contribuem para 

o sucesso do livro. Acrescentemos que a demonstração estética que ajuda a trazer o católi-

co para o âmago da civilização é acompanhada de um adendo político” (Idem). Rejeitando 

ainda o que dissera em seu Ensaio sobre as Revoluções (1797), esse autor desenvolve uma 

visão reacionária que “prepara a ordem moral do Império”. Por outro lado, ainda de a-

cordo com Serry, “o arrazoado de Chateaubriand nega todo poder à ciência e recusa toda 

ideia de progresso; nisso também ele reforça uma recusa da herança revolucionária”, se-

gundo a qual o Homem seria capaz de engendrar um absoluto. O Gênio do Cristianismo 

ajudava, assim, a “solidificar a ideia de uma oposição entre ciência e religião e a selar a 

aliança entre religião e literatura, precisamente contra a ascensão do poder científico” 

(Idem, p. 132), uma dualidade – redutível à oposição espírito e matéria – que estará no cen-

tro das lutas entre os defensores da cultura clássica e os da cultura científica e revolucio-

nária. 

                                                
16 O gênio do Cristianismo, ou a beleza da religião cristã. Utilizamos aqui a tradução de Camilo Castelo 

Branco, prefaciada por Alceu Amoroso Lima (W. M. Jackson Editores, 1970, 2 vol.). 
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Na imprensa dois foram os nomes de maior destaque: Louis-Ambroise De Bonald 

(1754-1840) e Joseph De Maistre (1753-1821). O primeiro ligava, de maneira indissociá-

vel, a monarquia e o catolicismo: um não pode viver sem o outro. Para o segundo a Revo-

lução havia sido um castigo de Deus: era preciso retornar à monarquia de direito divino e 

reconhecer no Sumo Pontífice o garantidor da ordem social (COMBY, 2001, p. 104). 

Apoiado na ressonância desses intelectuais e no tratado da Sacra Aliança (1815)17, Roma 

empreendeu um projeto amplo de recristianização das massas populares, fomentando o 

nascimento de novas Ordens e Congregações e reabilitando ordens antigas, como a Com-

panhia de Jesus, cujo compromisso ultramontano ganhava novo fôlego e de quem a Re-

vista Civiltà Cattolica, fundada em 1850, iria fornecer à Cúria um importante “órgão dou-

trinário e um poderoso agente de propaganda que ia muito além das fronteiras italianas” 

(AUBERT, 1975, p. 29). 

 Diferente de seu antecessor, Leão XII (1823-1829) herdou a sede de Pedro em um 

momento no qual “Roma gozava de respeito e prestígio tal como nunca dantes conhecera 

desde o fim da Idade Média” (SAUVIGNY, 1971, p. 242). Também sem colocar-se em 

choque direto com a filosofia ou a ciência moderna por meio de documentos, coube-lhe 

aprofundar o engrandecimento da obra temporal (via o embelezamento do Vaticano, por 

exemplo), da caridade das associações e da devoção pia das congregações. No terreno da 

moral, seu zelo o levou a crer que antes de uma restauração material, a Igreja precisava de 

uma renovação espiritual e cabia aos pastores dar o exemplo. 

 
Era preciso que Roma se tornasse uma cidade santa, em vez de ser o es-
cândalo que fora tantas vezes. O ponto de partida dessa renovação devia 
ser um jubileu ou um ano santo. Leão XII o anunciou no dia 27 de 
maio de 1824, apesar da oposição dos cardeais que temiam os encargos 
financeiros e o perigo de ver ladrões e conspiradores se misturar aos pe-
regrinos. O jubileu foi aberto em janeiro de 1825 e naquele ano não 
houve carnaval. Não houve alegres cortejos, pelo contrário, o povo ro-
mano foi submetido a um regime intensivo de procissões e de pregações 
populares. O próprio papa participou ativamente, caminhando descalço 

                                                
17 De acordo com os termos desse tratado, o czar Alexandre I da Rússia, o imperador da Áustria e 

o rei da Prússia, representando três diferentes confissões cristãs, se comprometem “em nome da 
Santíssima e indivisível Trindade” a tomar como regra os princípios cristãos e a se prestarem as-
sistência mútua. Cf. COMBY, 2001, p.104. 
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para visitar as igrejas, servindo os peregrinos com as próprias mãos. Vie-
ram centenas de milhares de fiéis e os que tinham sido os mais contrá-
rios ao projeto confessaram que foi um verdadeiro sucesso. Depois do 
Ano Santo em Roma, o jubileu foi estendido a todos os países do 
mundo católico (SAUVIGNY, 1971, p. 242-243), 

 
consolidando o projeto de levar o poder e a palavra do Patriarca de Roma aos quatro can-

tos da Terra – um projeto de impacto variado nas muitas Igrejas locais e que acabou por 

se tornar conhecido como ultramontanismo (PEREIRA, 2004; CALDEIRA, 2005).  

Durante esse pontificado Félicité de Lamennais (1782-1854), outra figura de proa 

da intelectualidade católica e que mais tarde seria duramente reprimido por acolher os 

anseios de liberdade no seio da doutrina católica, iniciou seus escritos em defesa da fé e 

contra o galicanismo “dos funcionários e bispos da Igreja”. Em 1825, seguindo os passos 

da reação francesa, esse padre ainda considerava que “sem o papa, não há Igreja; sem Igre-

ja não há cristianismo; sem cristianismo não há religião nem sociedade: de sorte que a 

vida das nações europeias, tem sua fonte, sua única fonte no poder pontificial” (LA-

MENNAIS apud COMBY, 2001, p. 104).  

Mas já no final do ano 1830, tanto o papado como sua sede estavam novamente 

mergulhados no drama político de novas insurreições revolucionárias e, muito mais do 

que seus antecessores, “Gregório XVI (1831-1846) combateu as revoltas com boas pala-

vras” (SAUVIGNY, 1971, p. 244), antecipando a tendência dos pontífices que o sucede-

ram de escrever sobre tudo, clamar com uma enorme recorrência a providência divina e 

emitir, através das encíclicas, veementes condenações a tudo que não seguisse estritamen-

te a ortodoxia. Colocando o papado “resolutamente no campo dos defensores da ordem 

estabelecida, não foi com menos vigor que esse papa reivindicou os direitos da Igreja con-

tra o Estado” (Idem, p. 246) e assumiu, como um programa seu, a defesa da necessidade do 

poder temporal de Roma, na luta contra os nacionalismos e a ideologia republicana, tidas 

como frutos de “uma mania por novidades” que, “como câncer, se espalha entre os po-

vos”18. Vale ressaltar que nesse momento não apenas a Europa, mas também toda a Amé-

rica Latina, assistia aos movimentos de independência que culminaram na formação de 

                                                
18 GREGÓRIO XVI. “Singulari nos. Os erros de Lamennais em Palavras de um crente” (1834). In: 

COSTA, 1999, p. 47. 
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repúblicas independentes, em geral muito pouco afeitas às elites clericais (Cf. ALCAIDE, 

2003; PIKE, 1976).  

Em defesa ao imperador da Áustria, antigo aliado dos pontífices romanos, e frente 

a um novo avanço das tropas francesas sobre a Itália, o papa redigiu, em 1832, uma encí-

clica sobre A obediência devida às autoridades constituídas – Cum Primum Ad Aures – na qual 

insistia na necessidade de 

 
focalizar, com palavras claras, para utilidade e ensinamento dos fiéis, o 
engano dos mestres [atuais]. A perversidade de seus pensamentos deve 
ser em toda parte corajosamente combatida com os decisivos e irrefutá-
veis ensinamentos da Sagrada Escritura, bem como com o testemunho 
da sagrada e venerável tradição da Igreja. Dessas puríssimas fontes (...) 
somos informados muito abertamente que a obediência, devida pelos 
homens às autoridades estabelecidas por Deus, é um preceito absoluto 
ao qual ninguém pode subtrair-se, ao menos que seja manada alguma 
coisa contra a lei de Deus e da Igreja. „Cada pessoa – diz o apóstolo – 
esteja submissa às autoridades superiores. Afinal não há poder senão de 
Deus. Se o poder existe é porque é querido por Deus. Portanto, quem 

se opõe a ele, opõe-se a ordem estabelecida por Deus... Sede, então, sem-
pre submissos, não só por medo de punição, mas também por coerência (Carta 
aos Romanos). Do mesmo modo São Pedro (na primeira carta) ensina a 
todos os fiéis a serem submissos a cada criatura humana em nome de 
Deus, seja ao Rei, como aquele que detém a primazia, seja aos gover-
nantes, como enviados dele, porque (diz) essa é a vontade de Deus e, 
operando retamente, reduzireis ao silêncio a ignorância dos desprovi-
dos.19 

 
Para os papistas era a desobediência que conduzia mais uma vez os homens ao erro e à 

revolta, sinônimos da reivindicação de liberdade de consciência, de imprensa, de pensa-

mento e de praticar qualquer culto ou religião. Tudo isso afirmado como absurdo, e, às 

vezes, pintado em tons que beiravam o escatológico, como se pode observar na encíclica 

Mirari Vos (1832), do mesmo Gregório XVI: 

 
Em verdade podemos afirmar que esta é a hora do domínio das trevas 
para joeirar, como trigo, os filhos da eleição (Lc 22,53). Na verdade 
„chora e se desfaz a terra... contaminada pelos seus habitantes, porque 

                                                
19 GREGÓRIO XVI. “Cum Primum Ad Aures. A obediência devida às autoridades constituídas” 

(1832). In: COSTA, 1999, p. 21-22. (grifo nosso). 
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esses transgrediram as leis, mudaram o direito e romperam a aliança pe-
rene‟ (Is 24,5). (...) 
Dizemos coisas, veneráveis irmãos, que vós tendes continuamente sob 
vossos olhos e que, por isso, deploramos com pranto comum: triunfa so-
berba a improbidade, insolente a ciência, licencioso o descaramento. A santi-
dade das coisas sacras é desprezada, e a augusta majestade do culto divi-
no, que possui grande força e influxo sobre o coração humano, indig-
namente é rejeitada, contaminada e tornada objeto de escárnio por 
homens tratantes. Então se distorce e perverte a sã doutrina e se disseminam 

de modo audaz erros de todo o gênero. Não há leis sagradas, nem direitos, nem 
instituições e nem disciplinas por santas que sejam que se encontrem protegidas 
do ardil deles, que expelem apenas malvadezas de sua boca imunda.20 

 
Mais do que apenas apelos para um tempo e um mundo que lhes escapavam das 

mãos e cujo futuro não mais estava garantido, esses documentos narram um processo his-

tórico em curso, do qual os papas, bem ao gosto da historiografia pré-moderna, pareciam 

se julgar testemunhas oculares. Recolhendo exemplos do passado áureo da Igreja, eles só 

puderam ver em todos os sinais do presente a ruína e a decadência. À medida que o hori-

zonte de expectativa dos homens comuns (mesmo dos fiéis) foi se alargando, o triunfo do 

religioso (e mais especificamente do institucional) começava a se diluir em um futuro in-

certo para Igreja (Cf. KOSELLECK, 2006). “Nesse clima a teologia da realeza de Cristo e 

teologia da societas perfecta, adquirem uma predominância antes desconhecida” (ALBE-

RIGO, 1999, p. 271). Como reação, os documentos emanados dos papas adotaram o uso 

cada vez mais comum do gênero “ensinamento” nas diversas formas de cartas encíclicas, 

cartas apostólicas, moto proprio, etc. e caminharam, segundo Alberigo, em um movimento 

de aproximação à escolástica, “para o uso esquemático da distinção entre ecclesia docens e 

ecclesia discens, que identificava a primeira com a hierarquia eclesiástica e a segunda com 

os fiéis” (Idem, p. 274). 

A condenação ao indiferentismo religioso – entendido como “aquela perversa opini-

ão que, por fraudulenta obra dos incrédulos, crê que em qualquer tipo de profissão de fé 

se pode conseguir a eterna salvação da alma, desde que os costumes se conformem à 

norma do reto e do honesto”21 – aparece aqui como um bom exemplo. É a ausência da 

                                                
20 GREGÓRIO XVI. “Mirari Vos. Condenação do indiferentismo religioso e da liberdade de 

consciência, de imprensa e de pensamento” (1832). In: COSTA, 1999, p. 27. (grifo nosso). 
21 GREGÓRIO XVI. “Mirari Vos” (1932). In: COSTA, 1999, p. 33. 
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tutela católica que assusta os pontífices romanos, pois sem ela o futuro adentra o campo 

do imprevisível. Isso parece ficar mais claro quando notamos que na concepção dos ho-

mens da Cúria, é dessa “contaminadíssima fonte do indiferentismo” que 

 

verte aquela absoluta e errônea sentença, ou antes delírio, que se deva 
admitir e garantir para cada um a liberdade de consciência. Trata-se de 
erro venenosíssimo para o qual aplaina a vereda aquela plena e desco-
medida liberdade de opinar que vai sempre alimentando em dano da 
Igreja e do Estado (Idem. p. 34, grifo nosso). 

 
Um segundo aspecto que merece ser observado, é que, ao que tudo indica, aos 

poucos, essas condenações foram constituindo um conjunto de lugares comuns, topos tal-

vez, aos quais os papas (pelo menos até meados do século XX) sempre retornaram ao tra-

tar dos tempos modernos. Mesmo pontífices como Leão XIII (1878-1903) – cujo esforço 

em colocar a catolicidade em sintonia com o seu tempo culminou na formulação de uma 

moderna Doutrina Social da Igreja – não deixaram de re-elaborar os mesmos temas e con-

denações de seus antecessores, insistindo igualmente na antiga fórmula extra ecclesiam 

nulla salus. 

Mas foi, sem dúvida, com Pio IX (1846-1878) que todo o pensamento católico an-

timoderno conheceu sua melhor sistematização, tanto no que diz respeito às doutrinas 

quanto nos exercícios retóricos praticados na imprensa. Durante seu pontificado ganhava 

força uma nova geração de intelectuais ultramontanos, cuja maior expressão será Louis 

Veuillot (1813-1886), a quem Michel Lagrée atribuía a personalidade de um “contendor 

incansável da modernidade sob todas as suas formas: política, literária, moral e religiosa” 

(LAGRÉE, 2002, p. 46); e parece ter sido nas palavras desse papa que Pio XI e Pio XII 

buscaram inspiração para dois dos mais importantes documentos do reacionarismo católico 

no século XX: as encíclicas Divini Redemptoris22 e Humani Generis23. 

 De acordo com o historiador belga, Roger Aubert, Pio IX foi um homem com 

olhos voltados para o passado, mais “um papa típico do Antigo Regime” (AUBERT, 1975, 

                                                
22 PIO XI. “Divini Redemptoris. Sobre o comunismo ateu” (1937). In: MARIN, 2004, pp. 554-600. 
23 PIO XII. “Humani Generis. Opiniões falsas que ameaçam a doutrina católica” (1950). In: MA-

RIN, 1998, pp. 431-452. 
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p. 13), que “não soube adaptar-se à profunda evolução política e social que caracterizou o 

século XIX” (Idem, p. 09). Sua primeira encíclica, que costuma ser um programa do papa-

do, já consistia em uma condenação dos erros da época24, cujos tópicos subsidiaram tam-

bém seus documentos sobre a reforma da disciplina religiosa25, a unidade da Igreja26, a censura 

canônica sobre os livros27 e a intangibilidade e necessidade do poder temporal28.  

Os argumentos, visivelmente, não eram novos: “a reta razão revela, protege e de-

fende a fé, enquanto [somente] a fé livra a razão de todo tipo de erro”; “o mandamento de 

obedecer à autoridade constituída não pode ser violado por ninguém sem que haja peca-

do”; os clérigos devem impingir nos fiéis a piedade, a devoção e a virtude, “mostrando-se 

ao povo de Deus modestos, humildes, sóbrios, benignos, pacientes, justos, irrepreensíveis 

por integridade e castidade, dignos de serem honrados pela sabedoria”, mas sustentando a 

fortaleza militar do “exército de Cristo, que luta contra a corrupção dos costumes”. Por 

isso a Igreja deve vigiar e censurar os que pensam, e, “mais odiosamente”, publicam livros 

e opúsculos – “pequenos no tamanho, mas grandíssimos por malícia” – no intuito de 

“propagar doutrinas perversas e nocivas à religião e ao Estado”. O posicionamento com 

relação às outras igrejas cristãs seguia a mesma linha: os católicos do Oriente deveriam 

reconhecer no papa de Roma, e somente nele, o continuador de Pedro e assim retornar a 

Igreja romana, a única “contra a qual as portas do inferno não prevalecerão”29. Aos re-

formados caberia o papel de difusores de ideias demoníacas, como a ciência e a indústria, 

atividades nas quais a presença dos protestantes era maciça e evidente (Cf. LAGRÉE, 2002; 

ARNOULD, 1999). 

 No início da década de 1860, e à medida que a situação política de Roma tornou-

se mais instável e as perspectivas para o papado pioraram, Pio IX e sua Cúria enrijeceram 

ainda mais o discurso. A manutenção da soberania temporal e dos estados pontifícios, 

                                                
24 PIO IX. “Qui Pluribus. Erros da época” (1846). In: COSTA, 1999, pp. 81-99. 
25 PIO IX. “Ubi Primum Arcano. Reforma da disciplina religiosa” (1847). In: COSTA, 1999, pp. 

100-107 . 
26 PIO IX. “In Suprema Petri. A unidade da Igreja” (1848). In: COSTA, 1999, pp. 109-120. 
27 PIO IX. “In Sessioni X Concilii. A censura canônica sobre os livros” (1848). In: COSTA, 1999, 

pp. 121-123. 
28 PIO IX. “Nullis Certe Verbis. Intangibilidade e necessidade do poder temporal” (1860). In: 

COSTA, 1999, pp. 217-224. 
29 Todos esses trechos foram extraídos das encíclicas citadas acima. 
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mais do que nunca, foram vistos como a garantia indispensável para a independência es-

piritual do Vaticano, e os clamores indignados da imprensa ultramontana de toda a Eu-

ropa confirmavam a ideia de que se tratava de um poder no qual o papa era responsável 

pelos católicos do mundo inteiro e do qual ele não podia dispor segundo seu arbítrio. 

 

Aos realistas que tentavam persuadi-los de que era inevitável entrar, 
mais cedo ou mais tarde, em negociações, Pio IX opunha uma confian-
ça mística na Providência, nutrida pela convicção de que as condições 
políticas em que se achavam envolvidos eram apenas um episódio den-
tro da grande luta entre Deus e Satanás, que evidentemente só poderia 
terminar com a vitória do primeiro (AUBERT, 1975, p. 42-43). 

 
Nesse clima foram lançados três novos documentos. Em 1863, a encíclica Quanto Conficia-

mur Moerore e, um ano mais tarde, uma nova encíclica, Quanta Cura, acompanhada de 

uma carta elaborada por diversos cardeais – Sillabus errorum, na qual estão proscritos os oi-

tenta erros da modernidade – que incrementaram, e levaram ao nível máximo, a elabora-

ção dos anátemas e condenações da Igreja à civilização contemporânea. O primeiro desses 

documentos pode ser lido como uma lamentação do papado por não poder anunciar aos 

seus súditos o fim do que considera uma “grande calamidade”: 

 

a corrupção dos costumes, nunca excessivamente deplorada, que se 
propaga por toda parte, continuamente alimentada por escritos ímpios, 
infames, obscenos, representações teatrais, casas de meretrício abertas 
por toda parte e outros perversos artifícios, os erros mais monstruosos e 
horrendos disseminados por toda parte; a crescente e abominável mis-
tura de todas as maldades; o mortífero veneno da incredulidade e do 
indiferentismo largamente difundidos; o descuido e o desprezo para 
com a autoridade eclesiástica, as coisas e as leis sagradas; o injusto e vio-
lento saque dos bens da Igreja; a ferocíssima e contínua perseguição 
contra os ministros sagrados, contra os membros das famílias religiosas 
e contra as virgens consagradas a Deus; o ódio diabólico contra Cristo, 
contra sua Igreja e doutrina e contra a Sé Apostólica.30 

 
Já os outros dois documentos pontifícios consistem em um ataque intransigente ao natu-

ralismo, o materialismo e ao liberalismo, todos os três vistos como “heresias e erros, que, sen-

                                                
30 PIO IX. “Quanto Conficiamur Moerore. Erros doutrinais do tempo presente” (1863). In: COSTA, 

1999, p. 232. 
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do contrários à divina fé, à doutrina da Igreja Católica, à honestidade dos costumes e à 

salvação dos homens, frequentemente deram origem a graves tempestades e de modo mi-

serável funestaram a cristandade e a sociedade civil”31.  

Esse inventário de erros, mais que ataques à nova filosofia, supõe a operacionaliza-

ção de uma defesa institucional-católica. Assim, rejeita-se um sistema que sustente que “a 

Igreja não é uma verdadeira e perfeita sociedade, completamente livre, e não dispõe de seus 

próprios e permanentes direitos, a ela conferidos por seu fundador divino, mas pertence 

ao poder civil definir quais são os direitos da Igreja, e os limites dentro dos quais ela pode 

exercer esses mesmos direitos”. E como reação às contestações políticas ao papado, nega-

se que “a Igreja não tem o direito natural e legítimo de possuir e adquirir”, que ela não 

possa “usar a força, nem qualquer poder temporal direto e indireto”, que “a supressão do 

principado civil, que a Sé Apostólica possui, favoreceria muitíssimo a liberdade e a felici-

dade da Igreja” ou ainda que a “Igreja deve estar separada do Estado, e o Estado da Igre-

ja”32. 

 Obviamente que todas essas condenações tiveram enorme repercussão, mas não 

teriam chegado a todo o mundo católico sem a habilidade que permitiu a Pio IX e seus 

cardeais assessores mesclá-las a um aprofundamento espiritual, embalado duplamente, co-

mo já vimos, no crescimento das Ordens e Congregações religiosas (masculinas e femini-

nas) e na “sensibilidade romântica, que permitia o uso piedoso de formas de expressão 

bombásticas do sentimentalismo que, então, entravam na moda: torrentes de lágrimas, 

transportes inefáveis, efusões afetuosas, sublimes êxtases” (SAUVIGNY, 1971, p. 356).  

É preciso ressaltar, por exemplo, que enquanto o mundo da ciência era embalado 

pelas pesquisas que culminaram na publicação de A origem das espécies, de Charles Darwin 

(1859), o papa preparava o primeiro dogma construído apenas sobre a sua própria autori-

dade. Nada na tradição católica, nem nos livros canônicos, mencionava o fato de Maria 

ter sido concebida sem pecado no ventre de sua mãe; ainda assim, no dia 08 de dezembro 

de 1854, Pio IX promulgou o dogma da Imaculada Concepção de Maria, que foi recebido 

                                                
31 PIO IX. “Quanta Cura. Condenação e proscrição dos graves erros do tempo presente” (1864). 

In: COSTA, 1999, p. 248-249. 
32 Todos os trechos entre aspas foram selecionados entre as condenações expressas no “Sillabus er-

rorum” (1864). In: COSTA, 1999, pp. 260-275 (grifo nosso). 
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entre os católicos com o peso de um novo signo de fé, que reforçava entre os fiéis os cre-

dos ultramontanos: a Santa Missa, o Sagrado Coração de Jesus, a doce e bela figura de Maria, 

livre de toda mácula e a Sagrada Família, modelo de perfeição e conduta para a catolicida-

de. Mais que fomentar apenas a devoção, o dogma vinha acompanhado de nítidas tonali-

dades políticas, que, segundo o historiador italiano Giuseppe Alberigo (1997), adianta-

vam, já em alguns anos, as tendências manifestadas na controversa declaração da infalibili-

dade papal33 promulgada durante o Concílio Vaticano I. 

A própria convocação de um Concílio parecia, por sua vez, requerer para a ação 

dos pastores da Igreja naquele momento a autoridade da tradição conciliar, na qual os 

bispos – reunidos em assembleia e assistidos pelo mesmo Espírito que iluminou a ação 

dos apóstolos – buscavam “regular a doutrina e a disciplina da Igreja” (JEDIN, 1961, p. 

178) e, embora o Vaticano I tenha sido marcado pela centralização curial, sua realização 

reforçava os laços de continuidade com a reforma implementada no século XVI e cujos 

elementos estavam vivos nas palavras do magistério e renascendo nas comunidades de 

fiéis da orbi católica. Nas palavras do jesuíta Paul Valadier (1991), “se Trento conseguiu 

restituir vigor ao catolicismo, engajando-o em uma renovação das suas estruturas e do seu 

espírito, fê-lo ao preço de uma firme demarcação em relação ao que não fosse ele mesmo” 

(VALADIER, 1991, p. 139). É esta mesma tendência que volta a encontrar-se, três séculos 

mais tarde, no Vaticano I, que em seus documentos – as constituições Pastor Aeternus e 

Dei filius – “marcava claramente que no catolicismo o regime de acesso e de formulação 

da verdade passava pelos canais de uma autoridade vinda de cima e não pelos procedi-

mentos de uma razão crítica. Ela pressupunha um organismo no qual o acordo vem da 

subordinação de cada uma das partes às instância superiores em uma espécie de encaixe 

orgânico” (Idem).  

Se a recepção desse Concílio parece ter sido controversa em comunidades que con-

tavam a essa altura com um já adiantado e candente debate teológico – como é o caso da 

Alemanha e algumas Igrejas do norte europeu – para a maioria dos países católicos ela 

forneceria, mais até que as orientações tridentinas, uma identidade que tanto interna-

                                                
33 PIO IX. “Pastor Aeternus. Primeira Constituição Dogmática sobre a Igreja de Cristo” (1870). In: 

COSTA, 1999, pp. 309-318. 
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mente quanto no campo da cultura só permitia dois posicionamentos simplistas e diame-

tralmente opostos: “ou a adesão plena ou o erro” (ALBERIGO, 1999, p. 281). De forma 

geral, poderíamos dizer que a estratégia que o Vaticano adotara – e que pretendia prolon-

gar até o tão desejado momento no qual seria dado à Igreja “presenciar ao pleno triunfo 

da santíssima religião católica, da verdade e da justiça”34 – era o de opor ao isolamento 

externo uma consolidação interna da Igreja. Mesmo que na política, na filosofia, nas ci-

ências e na cultura o catolicismo perdesse espaço, internamente, “o papismo e o maria-

nismo disseminavam o calor do lar: segurança emocional através de todo tipo de devoção 

popular, desde peregrinações, passando pelo culto à eucaristia, até as celebrações de maio, 

quando Maria era homenageada com velas e flores” (KÜNG, 2002, p. 203), aliadas às 

condenações firmes e veementes contra tudo que se opunha à força da Instituição. A cen-

tralização e uniformidade eram vistas, então, como uma exigência que tornaria possível 

instituir, em todos os níveis, uma rígida disciplina, que faria vigorar um modelo único e 

estandartizado de liturgia e devoção, de teologia e catecismo (ALBERIGO, 1999). 

Para Serry, essa “a criação progressiva, pela instituição eclesial, de uma retórica an-

timoderna (a Igreja como contra-sociedade) tem a ver [portanto] com desafios internos, reu-

nindo indivíduos que encontram no destino da instituição, da qual são em parte o pro-

duto, o meio de dar um sentido a seu próprio destino social” (SERRY, 2004, p. 149); o 

que para o teólogo Hans Küng (2003), teve o efeito de manter “os católicos da segunda 

metade do século XIX e da primeira metade do XX amarrados em um meio confessional 

com sua própria visão de mundo. Mal notavam quão burocratizada e centralizada era a es-

trutura do ministério da Igreja” (Idem), o que permitiu que suas estruturas fossem, ao mes-

mo tempo, modernizadas e sacralizadas. Insistimos que mais do que uma oposição à mo-

dernidade em seus diversos sentidos, a Igreja parecia marcada pela necessidade de consti-

tuir sua própria identidade. E como esse movimento só era possível se levasse em conta 

um polo oposto, contra quem se consolida um eu institucional (LIBANIO, 1984; BAU-

MANN, 2005), o clero tinha que se opor ao mundo que abraçava os princípios e efeitos 

dessa mesma modernidade. O fortalecimento dos seminários como lugares apartados do 

mundo e ênfase na santidade do clero são um aspecto importante desse processo (Cf. SER-

                                                
34 PIO IX. “Quanto Conficiamur Moerore” (1863). In: COSTA, 1999, p. 232-233. 
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BIN, 2008). Outro, é a fragilidade das querelas reacionárias que os bispos vão alimentar 

com relação à modernidade técnica, das máquinas e indústrias, e do desenvolvimento dos 

Estados, várias vezes eles próprios abençoados pela presença pública da Igreja. 

Assim, durante mais algumas décadas depois de Pio IX, o magistério eclesiástico 

ainda conseguiu plasmar uma imagem que sugeria, “de um lado, uma distância do mun-

do moderno e, de outro, a pretensão de ter um monopólio de interpretações definitivas” 

(Idem), o que tornava o papa uma espécie figurativa de o “pároco do mundo” e depositá-

rio das esperanças de manter vivos os regimes de cristandade. Pio X – de quem o lema 

pontificial era Instaurare omnia in Christo – manteve o tom enfático ao condenar com o 

decreto Lamentabili35 (o antecessor da Pascendi) sessenta e cinco proposições heterodoxas 

relativas à autoridade do magistério da Igreja, à inspiração e à historicidade dos livros 

sacros, às noções fundamentais de revelação, ao desenvolvimento do dogma e à constitui-

ção da Igreja (PIERRARD, 1982, p. 256-257). Instituiu também, anos mais tarde (1910), 

o juramento antimodernista e “determinou que a Congregação do Santo Ofício deveria 

assumir o adjetivo de „suprema‟ além de ser a única presidida pelo próprio papa”, o que 

significa, segundo Alberigo que “a Igreja no limiar da grande e dramática época ideológica 

das sociedades europeias, criava para si um organismo burocrático centralizado, sem qual-

quer controle para a procura e a condenação do erro” (ALBERIGO, 1999, p. 286, grifo nosso). 

 A par disso, esse momento marca a atribuição de nova importância à organização 

jurídica da Igreja, que culmina com a publicação, em 1917, do Codex Iuris Canonici, que 

pela primeira vez estabelece “um sistema jurídico unitário, destinado a regular de modo 

uniforme a Igreja em todo o Ocidente” (Idem, p. 360), aumentando consideravelmente o 

lastro dos mecanismos que garantirão, a partir daí, maior uniformidade ao catolicismo. 

“Tradições, costumes e usos locais serão removidos” e a eclesiologia de modo único passa 

a ter valor jurídico. Mais do que nunca, as igrejas locais passam a ser “sucursais uniformes 

de um lugar determinado da Igreja universal”, Roma, que durante os três papados seguin-

tes (Bento XV, Pio XI e Pio XII) manterá sobre estrito controle “os grandes movimentos 

                                                
35 PIO X. “Lamentabilli Sane Exitu – Das proposições dos modernistas condenadas pela Igreja”. 

Decreto da Sagrada Inquisição Romana e Universal. (1907). Disponível em «http://www.montfort. 
org.br/index.php?secao=documentos&subsecao=decretos&artigo=lamentabili». Acesso em 17 de janeiro 
de 2009. 
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que animavam a Igreja, desde aquele do retorno às fontes, ao bíblico e ao ecumênico” 

(Idem, p. 288). 

Guardadas as devidas proporções, esses embates e pocessos que delinearam as for-

mas e identidades católicas conformaram, na América Latina e no Brasil, uma imagem de 

Igreja presente até as vésperas do Concílio Vaticano II (BEOZZO, 1993). E podemos con-

siderar que foram essas mesmas identidades que plasmaram para os leigos e para os ecle-

siásticos uma determinada forma de olhar para a Igreja que está tanto no zelo apostólico 

dos hierarcas quanto nas escritas de uma história da Igreja no Brasil. Esse processo, a-

companhado, vai nos permitir encarar as reações dos bispos antes e durante o Vaticano II 

e elucidar as linhas de força presentes no episcopado brasileiro daquele período. 
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“Agora existe a esperança de um crescimento proveitoso do estado Cristão 

entre vós (...) entretanto, cada um dos seus deve aplicar de forma oportu-

na os remédios para os diversos males que se propagam por todos os luga-

res (...). Todos também devem fazer sempre das suas experiências diárias 

seu plano (...) Desde já, as ações dos sacerdotes devem confirmar a doutri-

na (...). Nomeado para a vinha do Senhor, deixe-o assiduamente cultivá-

la, consciente de que deverá prestar contas seriamente pela alma que lhe 

foi confiada (...) Nós devemos realmente brigar ardorosamente por Cristo, 

mas somente quando autorizados por estes que o próprio Cristo escolheu 

como líderes [os bispos]”. 

Papa Leão XIII, na Carta Encíclica Litteras a vobis,1894,  

dirigida ao Episcopado Brasileiro 
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CAPÍTULO II 

Igreja e Identidade Católica no Brasil 

 

 

 

No dia 29 de junho de 1959 – data reservada no calendário litúrgico da Igreja Católica à 

celebração da festa de São Pedro – circulava em Mariana e nos arredores da Sede Episco-

pal o primeiro número do semanário O Arquidiocesano. Dom Oscar de Oliveira, regres-

sando à diocese como seu Arcebispo Coadjutor, explicava aos fiéis as razões deste jornal: ori-

entar os sacerdotes nos vários ramos do seu apostolado e “ministrar aos fiéis o catecismo”! 

Inspirado na Bula Papal que o havia nomeado, lançara este órgão oficial para melhor cum-

prir o compromisso que o Romano Pontífice havia confiado ao seu clero diocesano: “As-

sim como os inimigos da verdade reúnem forças para a ruína das almas que Cristo remiu 

com seu sangue, também é mister que tenhais em comum vossos planos e trabalhos para 

o bem e a felicidade de vossa Igreja”. Para tanto, parecia-lhe imprescindível “levar às almas 

o conhecimento da doutrina social da Santa Igreja, defender o direito de Deus e da Co-

munidade, com absoluta isenção e independência de partidarismos políticos”, adotando 

como única política o próprio Evangelho36. 

Tendo sido publicado pela primeira vez no dia dedicado ao Papa, O Arquidiocesano 

se propunha “doutrinar seus leitores sobre a função do papado, relembrando-lhes os deve-

res graves de amor, respeito e obediência que pesam sobre os católicos que conhecem sua 

fé”37. Sacerdos Magnus e “extraordinária figura” de “alto quilate” que tornava a imponente 

figura do Papa mais próxima do povo, Dom Oscar de Oliveira retornava a Sé Episcopal 
                                                
36 OLIVEIRA, Dom Oscar de. “Razão deste Jornal”. In: O Arquidiocesano: Órgão Oficial da Ar-

quidiocese de Mariana. Ano I, número 1, 29 de junho 1959. p. 01. 
37 OLIVEIRA, Dom Oscar de. “Homenagem de O Arquidiocesano”. In: O Arquidiocesano. Ano I, 

número 1, 29 de junho 1959. p. 01. 

 



55 
 

de Mariana38 para continuar a obra de Dom Helvécio Gomes de Oliveira (1922-1960), um 

prelado tido como exemplar na instrução religiosa de seu rebanho39 e que muito havia avan-

çado na restauração institucional da Igreja Católica (Cf. PEREIRA, 2007). 

Talvez por isso, poucos dias mais tarde, O Arquidiocesano noticiasse a abertura das 

comemorações pelos vinte e cinco anos de fundação do Seminário São José, na cidade de 

Mariana40. Na cerimônia, como que selando a “santa harmonia” que unia novamente Igre-

ja e Estado (AZZI, 1986; MATA, 1996, p. 58ss.), estavam presentes – além dos bispos e 

padres – políticos como Juscelino Kubitscheck e intelectuais do porte de Augusto de Lima 

Júnior. Para além da função catequizadora e formativa do clero e dos fiéis, pretendia-se 

também que o jornal concorresse para “tecer e entrelaçar uma história eclesiástica” daque-

la “circunscrição, através das notícias de todas as paróquias” e da formação de uma me-

mória histórica da Igreja Católica em Minas Gerais. A tônica desse início da atividade 

editorial d‟O Arquidiocesano era, então, a de uma Igreja centrada no fortalecimento insti-

tucional e na construção de uma identidade católica que reconhecia a necessidade pre-

mente de reforçar, ao mesmo tempo, uma profissão de fé ligada estritamente à ortodoxia 

romana e uma história que remetesse as raízes cristãs do Brasil e de Minas Gerais. 

À frente da “mãe e mestra das Igrejas de Minas – a veneranda Sé de Mariana”, a ex-

pressão é do Cônego Raymundo Trindade (1953, p. 217), cabia ao bispo (Príncipe da Igreja) 

conduzir esse processo sem nunca estar só ou isolado. Não nos parece casual, nesse senti-

do, que em um evento que comemorava a fundação de um seminário (símbolo forte do 

processo de romanização iniciado no século XIX) estivessem presentes os bispos da pro-

víncia, o presidente da República e um dos mais importantes escritores mineiros. Cada 

                                                
38 Sobre o retorno de D. Oscar e seus desafios à frente da Arquidiocese de Mariana ver DILAS-

CIO, Con. Vicente. “Sacerdos Magnus” e “Regresso aos Penates”. In: O Arquidiocesano. Ano I, 
número 1, 29 de junho 1959. p. 03-04/ 06. 

39 Escrita por diversos padres, a coluna Instrução Religiosa é uma das poucas seções presentes em 
todos os exemplares do semanário. Nos primeiros tempos do jornal ela é assinada pelo Pe. Bel-
chior Cornélio da Silva que, já no primeiro número, insiste no quanto o povo “necessita que se 
lhe pregue o dogma, com simplicidade, franqueza e unção. Este é o alimento que nutre e agra-
da”. SILVA, Pe. Belchior Cornélio da. “Instrução Religiosa: O próximo Concílio Ecumênico”. 
In: O Arquidiocesano. Ano I, número 1, 29 de junho 1959. p. 02.  

40 OLIVEIRA, Dom Oscar de. “Comemora vinte e cinco anos de fundação o Seminário Maior de 
Mariana”. In: O Arquidiocesano. Ano I, número 2, 16 de agosto 1959. p. 01 e 04. 
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um a seu modo contribuía para a construção da imagem de um povo fervoroso, em um 

país e um estado construídos por braços catolicíssimos e dirigidos por homens que pro-

fessavam sua fé na Igreja (Cf. MINAS, 1936, p. 11). Essa ideia de que o catolicismo esteve 

sempre ligado às raízes do próprio povo e da nação e de que ser brasileiro, e mais ainda ser 

mineiro implicava ser católico, não era estranha portanto, e parece ter sido muito comum 

até esse período. Pode-se dizer mesmo que dominou, de certa forma, e ao longo de muito 

tempo, tanto a escrita de uma história da Igreja no Brasil quanto a mentalidade da hie-

rarquia católica. João Camilo de Oliveira Torres, a quem Odilão Moura em seu estudo 

sobre as ideias católicas no Brasil (1978) reservava o título de “mais brilhante representação 

do pensamento católico mineiro” chegava mesmo a subordinar, em tom enfático, os mui-

tos projetos de modernidade do Estado à religião: “fiel a seu catolicismo e solidamente 

enraizada na vida, [Minas] somente seria moderna se pudesse sê-lo dentro da Igreja” (apud 

MOURA, 1978, p. 179)41. Ainda às vésperas do Concílio Vaticano II, como poderemos 

observar, essa era uma ideologia bastante disseminada e, ao que tudo indica, constante-

mente reforçada nos ambientes eclesiásticos. 

Como uma das poucas vozes contrárias a essa generalização pode-se citar Thales de 

Azevedo (2002), que em um dos pioneiros estudos de sociologia religiosa no Brasil, publi-

cado em 1954, já insistia no fato de que o campo religioso brasileiro estava se transfor-

mando e de que, a Igreja Católica, cada vez mais, deixava de “ser o órgão de controle soci-

al que foi nos outros períodos da vida brasileira” (AZEVEDO, 2002, p. 49). Na visão des-

te pesquisador, esse movimento abria espaço para novas leituras sobre a história da Igreja 

em nosso país, sobretudo entre os pesquisadores mais ligados às ciências sociais (p. 19ss.) 

e menos devotados à instituição e, portanto, a uma historiografia que se misturava com 

uma “apologia da fé” (Cf. QUADROS, 2006; MICELI, 1998). Ainda assim, parece ter de-

morado alguns anos para que a ideia desse antropólogo se firmasse entre os estudiosos do 

catolicismo brasileiro42 e para que essa ligação entre brasilidade e catolicidade pudesse ser 

contestada e lida retrospectivamente (BRANDÃO, 1988, 1992; QUEIROZ, 1985). 

                                                
41 Sobre este assunto ver também a coletânea organizada por Ângela de Castro GOMES, 2005. 
42 Parece-nos importante notar que esse processo acompanha, no Brasil, o fortalecimento dos 

cursos de Pós-Graduação nas Universidades e a formação de grupos de estudo em ambientes 
laicos e, quase sempre, completamente distanciados das autoridades e dos círculos eclesiásticos.  
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Isso porque, até início do século XIX, em boa parte em função do Padroado Ré-

gio, Estado e Igreja estiveram de tal forma unidos que uma história da Igreja na colônia e 

uma história da expansão ultramarina portuguesa pareciam intimamente ligadas, até mes-

mo indissociáveis (BETHENCOURT, 1998). Falar de um pensamento ou de uma identi-

dade católica para esse momento parece, então, absurdo. O próprio rei Dom João III es-

crevera ao primeiro governador geral, Tomé de Souza: “a principal causa que me levou a 

povoar o Brasil, foi que a gente do Brasil se convertesse a nossa Santa fé Católica” (apud 

HOORNAERT, 2008, p. 24). Católicos eram todos os envolvidos na conquista das almas 

dos gentios e na construção de um Império Ultramarino; católicos deviam ser todos os 

súditos da Coroa (HAUCK, 2008; GOMES, 1998). Padre Antonio Vieira, uma das vozes 

mais vibrantes do catolicismo colonial foi também o grande sermonista que levou aos 

púlpitos a conquista política e espiritual lusitana. Para esse ilustre moralista e pregador, 

“Portugal havia entrado de maneira decisiva nos planos salvíficos de Deus, que, depois de 

diversas tentativas mal sucedidas, lhe confiou a missão de estabelecer o Reino neste mun-

do (...) o Reino de Deus por Portugal” (HOORNAERT, 2008, p. 24). 

Mas se considerarmos o longo processo que marcou a construção de nossa identi-

dade como brasileiros (JANCSÓ, 2005; MELLO, 2001), é possível pensar que, guardadas 

as devidas proporções, existe um processo análogo, igualmente longo, que levou à cons-

trução de uma identidade católica no seio desta mesma nacionalidade (HAUCK, 2008). 

Por estar excessivamente imbricada na conquista empreendida pela Coroa Portuguesa, uma 

reflexão histórica sobre catolicismo brasileiro é praticamente inexistente até os anos finais 

do século XVIII. Uma situação que começa a ser alterada com o surgimento de alguns mo-

vimentos que reclamavam a independência e que sustentavam uma nascente “identidade 

brasileira”. 

Assim, parece ter sido apenas nas primeiras décadas dos oitocentos que começa-

ram a surgir algumas interpretações históricas de nosso catolicismo, o que, segundo Fre-

drick Pike (1976), aconteceu de forma mais ou menos generalizada em quase toda a Amé-

rica Latina nesse período. Na realidade, esse movimento é acompanhado, de acordo com 

Riolando Azzi (1981), pela penetração de ideias liberais que rapidamente influenciaram 

alguns poucos (mas muito atuantes) clérigos a trazer novos elementos para a reflexão teo-
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lógica, elementos esses que os levaram para uma “visão nova do mundo e da sociedade” e, 

quase inevitavelmente, para o engajamento político. Daí o grande envolvimento de padres 

e religiosos nos movimentos de independência e o nascimento de uma orientação de tipo 

galicano e regalista43 entre o clero nacional. 

 

Na inconfidência Mineira de 1789 o líder intelectual é o cônego Luiz 
Vieira, professor do Seminário de Mariana. Na Conjuração Baiana de 
1798 são presos dois irmãos carmelitas, acusados de estarem traduzindo 

O Contrato Social, de Rousseau. O líder da Revolução Pernambucana de 
1817 é o Padre João Ribeiro, e em 1824 frei Caneca torna-se o mártir 
da Confederação do Equador (AZZI, 1981, p. 27). 

 
De certa forma, as críticas que esses padres dirigiam à instituição acabavam por desvelar o 

“comprometimento tradicional da própria Igreja com o sistema colonial” (Idem), atrelan-

do a imagem do aparato burocrático da ecclesia às estruturas de poder do Estado, uma per-

cepção que parecia, aliás, não se restringir aos ambientes religiosos.  

Ricardo de Souza (2005), respaldado nas pesquisas de István Jancsó (1997) chega 

mesmo a apontar nesse momento o surgimento de uma primeira onda anticlerical no Bra-

sil, quando durante a Conjuração Baiana “dogmas católicos como a Eucaristia foram ne-

gados e nichos foram apedrejados à noite, no momento em que era celebrado o Ofício Di-

vino”. De acordo com esses pesquisadores, nesse contexto, “percebe-se nitidamente que a 

crítica ao status quo valia-se das oportunidades que a permanente reiteração dos rituais da 

Igreja oferecia para as exteriorizações de descontentamento com a situação vigente” (JANC-

SÓ apud SOUZA, 2005, p. 178). Contestar as práticas ligadas à Igreja Católica podia sig-

nificar, assim, contestar os padrões sociais dominantes e, geralmente, excludentes em re-

lação aos contestadores. Afinal, as críticas dos próprios religiosos já apontavam as defici-

ências do catolicismo, a ponto de sugerirem até mesmo a criação de uma Igreja Nacional, 

                                                
43 De acordo com Pierre PIERRARD (1982, p. 201), o galicanismo pode ser apresentado como uma 

doutrina na qual a autoridade dos soberanos incide diretamente sobre a Igreja e seus bens e na 
qual o poder temporal normatiza a ação do clero, por isso o termo regalismo lhe serve quase co-
mo sinônimo. Em geral os galicanos permaneceram ligados às teses jansenistas que lhes dão su-
porte teológico e eclesiológico, exaltando o “episcopado em detrimento das ordens religiosas e 
do papado” e, em um nível mais profundo, motivando “a ativa participação dos leigos” e “sua 
luta por uma vida espiritual individual, alimentada pela Bíblia”. Ver também MARTINA, 1996. 
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um programa capitaneado pelo Padre Diogo Feijó, outro destacado nome desse clero libe-

ral (Cf. HAUCK, 2008; TRINDADE, 1953, p. 208-213). Antonio Carlos Villaça, em seu 

famoso estudo sobre o pensamento católico no Brasil via nessa geração o “espírito mundano 

e secularizante” que vinha suceder o “espírito missionário” de Anchieta, Nóbrega e depois 

Vieira. Nas palavras desse autor, antes “havia o hábito, o costume religioso. Não havia o 

problema religioso” (VILLAÇA, 2006, p. 50, grifo nosso). 

O problema ao qual se refere Villaça parece ser a conformação (ao menos inicial e 

ainda precária) de uma identidade católica que começava, então, a aparecer nas palavras 

desses sacerdotes militantes, tanto no púlpito quanto na imprensa. Se por um lado suas 

reflexões históricas eram ainda pouco sistematizadas, por outro lado não deixavam de ser 

os primeiros rascunhos da história de uma instituição ligada intimamente aos interesses 

coloniais. Além disso, se buscarmos situar o estudo em termos de autoconsciência da Igre-

ja, poderíamos nos arriscar a dizer também que nasce aí uma matriz longamente repisada 

pela hierarquia ao longo dos anos e bastante difundida pela nossa sociologia religiosa até 

meados do século XX: a de um catolicismo displicente, desprovido de conteúdos dogmá-

ticos, exteriorizado, festivo, triunfalista e nacionalista. “Com muito Deus e pouco padre, 

muito céu e pouca Igreja, muita prece e pouca missa” (apud HAUCK, 2008, p. 17; ver 

SANTOS, 1982). Alguns intelectuais católicos insistirão com muita frequência nessa tese 

a ponto de torná-la quase um lugar-comum na imprensa católica. Um bom exemplo é que 

a coluna sobre instrução religiosa d‟O Arquidiocesano, a qual nos referimos anteriormente, 

retoma esse tema com uma enorme recorrência até pelo menos os anos 1980, republican-

do inclusive textos de Boaventura de Kloppenburg, um eclesiástico consagrado por lutar, 

incansavelmente, contra as formas heterodoxas do catolicismo brasileiro. 

Em suas considerações históricas sobre a teologia no Brasil, Azzi (1981) já nos alertava 

que “o modo de vivência da fé relaciona-se diretamente com a própria visão de Igreja que 

se mantém nos diversos períodos históricos: alterando-se o conceito que a instituição ecle-

siástica tem de si mesma, modifica-se em geral a prática da fé e a consciência religiosa do 

povo” (AZZI, 1981, p. 21). Pois, se o primeiro passo rumo a essas mudanças de autoima-

gem havia sido dado com os movimentos de independência, será preciso esperar o Se-

gundo Reinado e o ultramontanismo para conhecermos algumas finalizações desse pro-
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cesso de construção identitária da Igreja Católica no Brasil que, como vimos, ainda está 

sendo operada pelo Arcebispo de Mariana no momento da criação do seu órgão oficial de 

imprensa. Mais do que isso, vale notar que será apenas após a realização do Concílio Va-

ticano II e com a consequente pluralização das identidades católicas e de seus muitos ato-

res que esta dinâmica de constante (trans)formação poderá ser melhor visualizada (COU-

TINHO, 2003). 

O que se pode dizer, por hora, é que este movimento compreende muitas leituras, 

que a metáfora da modernização em cascatas que evocamos de Gumbrecht (1998) no início 

deste trabalho ajuda a compreender. Nas palavras de outro importante antropólogo brasi-

leiro, Roberto DaMatta, esta não é somente “uma questão de experiência histórica, mas 

também de como uma experiência histórica é recuperada e narrada dentro de uma tradi-

ção” (DAMATTA, 1988, p. 14). E, à medida que essa “tradição” foi se solidificando, no 

caso da Igreja Católica, sobre a herança tridentina e sobre a necessidade de fortalecer o 

alcance dos dogmas e o poder da instituição, as “visões do passado” projetadas na própria 

história da Igreja passaram a refletir diretamente essas intenções. Consta que Pio IX, ao 

final do Concílio Vaticano I, pronunciou a frase célebre frase “a tradição sou eu” (JEDIN, 

1961; ALBERIGO, 1995c), o que deve servir para nos indicar o quanto a história da Igre-

ja, a partir de então, devia estar atrelada a um projeto de catolicidade ditado pelo Vatica-

no e que influía diretamente tanto nas leituras do passado e de suas personagens quanto 

na organização do presente e nos projetos de futuro, “criando um continuum significativo 

e interpretável do tempo” (SARLO, 2007, p. 12; Cf. ALBERIGO, 1999). 

No Brasil, essa cadeia de autorreformulações parece ter cumprido seu papel, refor-

çando uma imagem da Instituição eclesiástica e de seu corpus normativo que ligava a missão 

profética da Igreja na sociedade aos seus aspectos temporais e seus grandes homens. O pró-

prio perfil dos historiadores da Igreja antes do Vaticano II parece ter contribuído para es-

se quadro. Sem minimizar a importância destes estudiosos e de seus trabalhos (que per-

manecem, às vezes, como as mais importantes reflexões históricas sobre algumas Igrejas 

locais), é preciso notar que eles quase sempre mantiveram-se marcados pelo signo da fé; ou 

na fórmula proposta por Eduardo Gusmão de Quadros (2006) embalados por um saber 

que era, ao mesmo tempo: militante, teológico e antimoderno. Embora muito bem subsidia-
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dos documentalmente, eles também deitavam raízes na historiografia eclesiástica antiga, o 

que os tornavam, quase sempre, uma apologia aos regimes de (neo)cristandade e das fun-

ções civilizadoras do catolicismo (Cf. MOMIGLIANO, 2004). O Cônego Raymundo 

Trindade, que redigiu uma excelente obra sobre a Arquidiocese de Mariana, por exemplo, 

o fez sobre o entendimento de que Igreja, “pioneira da civilização, desbarbarizadora das na-

ções”,merecia ter sua história escrita como “a história mesma da civilização, porque é das 

mais nobres conquistas da espécie humana” (TRINDADE, 1953, p. 53). 

Como esse trabalho, vários outros publicados na Revista do Instituto Histórico e Geo-

gráfico Brasileiro (IHGB) e na Revista Eclesiástica Brasileira (REB) também guardavam um 

acentuado caráter laudatório, quando não hagiográfico, e estavam, via de regra, voltados 

para a edificação de uma memória dos homens que haviam aderido à vida religiosa e que 

mereciam, por isso, um lugar de destaque na história Igreja no Brasil. Em seu estudo so-

bre a elite eclesiástica brasileira, Sérgio Miceli (1988), nos indica como essa mentalidade ani-

mou a execução de muitas biografias de bispos e histórias eclesiásticas de ordens religiosas 

e dioceses ao longo das primeiras décadas do Brasil Republicano.  

Retomando esses textos e motivado pela criação da Comissão de Estudos da His-

tória da Igreja na América Latina (CEHILA) Eduardo Hoornaert lançou na REB, nos anos 

de 1973 e 1974, dois textos que convidavam a uma revisão profunda dessa nossa historio-

grafia religiosa. Marcados por um diagnóstico do catolicismo naquele início de década, os 

textos do teólogo belga destacavam o quanto se havia ignorado o fato de o catolicismo 

brasileiro ter sido sempre plural e clamavam para que uma nova história da Igreja fosse es-

crita entre nós, não apenas do ponto de vista institucional, mas levando-se também em 

consideração os diversos atores que haviam sido ignorados pela história oficial, bem como 

suas “ideias” e “mentalidades” (Cf. LONDOÑO, 1995). Indo mais longe, Hoornaert pro-

punha desmontar a cronologia que havia sustentado as análises até aquele momento e 

que se avançasse no sentido de compreender como uma “imagem da instituição eclesiásti-

ca não correspondia à verdade completa”, mas se inseria em um processo de burocratização 

e tradicionalização44 do catolicismo postas em movimento pela Cúria Romana em sua guer-

ra contra a modernidade (Cf. HOORNAERT, 1973/4). Havia, portanto, uma espécie de 
                                                
44 Essas categorias foram usadas por Sérgio da MATA, 2007. p. 240-241. Sobre os dois textos de 

Eduardo Hoornaert publicados na Revista Eclesiástica Brasileira ver SILVEIRA, 2007. 



62 
 

cânon historiográfico que envolvia, certamente, intenções, projetos e engajamentos e que 

precisava ser revisitado. Por isso seus dois primeiros estudos de maior fôlego dedicavam-se 

a traçar um panorama de nossa formação cultural e religiosa, ambas marcadas por um 

difícil processo de institucionalização que vale a pena acompanharmos.  

Desde seu texto que integra a História da Igreja no Brasil (1977), Hoornaert já nos 

chamava a atenção para o fato de que se por um lado todo o empreendimento colonial ha-

via sido “expresso pelos contemporâneos em linguagem religiosa” (p. 24), por outro toda 

a formação do catolicismo brasileiro (1978) se deu bastante distante de Roma. Para o caso de 

Minas Gerais esse postulado parecia ainda mais exemplar. Como aponta Sérgio Ricardo 

da Mata (1996), “se não podemos afirmar categoricamente, como fez Alceu de Amoroso 

Lima, que „a fé religiosa e o catolicismo foram hereditários e congênitos‟ [entre os minei-

ros], não há como negar que a religião exerceu papel preponderante na sociogênese da 

sociedade colonial” (p. 21), muito embora seja preciso notar também que um quadro so-

cial baseado em um “clero despreparado e desregrado” e em certa debilidade doutrinária 

e institucional “não constituía, logicamente, um painel que agradasse à Santa Sé” (MA-

TA, 1996, p. 59). 

De acordo com Azzi (1977), “a autoridade do papa é relativamente muito pequena 

sobre a vida na colônia” (p. 170) e embora Portugal tenha sido um dos primeiros reinos a 

aceitar sem restrições as orientações emanadas de Trento, mesmo “o estatuto de Leis do 

Reino conferido aos decretos conciliares teve pouco significado prático, sendo contraditó-

ria a regulamentação das disposições tridentinas” tanto na Península Ibérica quanto no 

Ultramar (SANTOS, 2007, p. 54-55). Em terras brasileiras, essa regulamentação se deu, 

sobretudo, através das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, “redigidas sobre o 

impulso de Dom Sebastião Monteiro de Vide e „propostas e aceitas‟ no sínodo de 12 de 

junho” de 1707, o único celebrado em toda a América Portuguesa durante o período 

colonial (HOORNAERT, 1977, p. 277). 

Na realidade, a falta de uma atuação orgânica e colegiada do episcopado brasilei-

ro, tornava frágil também a ação individual dos bispos, isolados em suas enormes dioceses 

e, quase sempre, carentes de uma formação teológica e pastoral sólida – o que, por sua vez 

contrastava com a figura do bispo preconizada nos documentos tridentinos (Cf. ALBERI-
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GO, 1999, pp. 221-244) e que demora a se delinear em terras brasileiras. Segundo João 

Fagundes Hauck (1977) a maioria dos bispos em atividade no Brasil durante o século 

XVIII alinhava-se ainda a uma tendência “regalista e jansenista vigentes na Universidade 

de Coimbra, onde muitos deles estudaram” (p. 82). Em virtude do Regime de Padroado, 

“era muito comum entre eles a aceitação da autoridade absoluta do rei em assuntos reli-

giosos e da necessidade de autorização prévia do monarca para a validade dos documentos 

emanados de Roma” (HAUCK, 1977, p. 82). 

Ao que tudo indica, é somente com a crise de legitimidade do Padroado que, du-

rante o Império, uma nova geração de bispos, formados sob o impulso do Seminário de 

Olinda e de seu idealizador, Azeredo Coutinho, começa a transformar essa situação (VILA-

ÇA, 2006, p. 42ss). Antes, mesmo os bispos cuja conduta pessoal era exemplar, pareciam 

alijados de qualquer ideia de renovação e aqueles que ao longo dos setecentos estiveram 

empenhados no alinhamento da vivência religiosa do povo às diretrizes romanas quase 

sempre esbarraram nas contendas entre a Coroa e a Santa Sé, que, sobretudo após o rega-

lismo pombalino, reforçavam a necessidade dos prelados em “haver com os reis lusitanos, 

que sancionavam e orientavam, como Padroeiros de Igreja, as ações episcopais” (SAN-

TOS, 2007, p. 63), construindo imagens de frágeis dioceses, envoltas em redes de poderes 

políticos e sociais. 

A bem da verdade, o que os atuais estudos sobre a romanização nos apontam, é 

que “o Concílio de Trento [quase] não fizera chegar à colônia suas consequências [mais 

práticas]: „moralização‟ do clero, ênfase na espiritualidade, combate às superstições popu-

lares, reforço do poder da hierarquia” (MATA, 1996, p. 59), ou pelo menos que seu enra-

izamento em terras brasileiras se deu de uma pluralidade de formas, e com níveis bastante 

descompassados de temporalidade, carente de um projeto coeso e bem delimitado, tanto 

em termos doutrinais quanto nos aspectos institucionais. Assim, é possível que ainda no 

início do século XIX, o primeiro Núncio Apostólico nomeado após a Independência, D. 

Pedro Ostini, afirmasse salvar-se no conjunto do episcopado brasileiro da época apenas a 

figura do bispo de Mariana, Dom Frei José da Santíssima Trindade (1819-1835), ressaltan-

do o quanto “aos outros „falta, pelo menos, o zelo que os deve distinguir‟” (HAUCK, 1977, 

p. 83). 
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Como destaca Jérri R. Marin (2001), ainda que isso não constitua na historiogra-

fia brasileira “uma unidade interpretativa no tocante à Romanização” (p. 322), o que se po-

de identificar no catolicismo brasileiro, pelo menos até meados do século XIX, é um défi-

cit na formação daquilo que o teólogo João Batista Libanio (1984) chamou de uma iden-

tidade católico-tridentina e a que Émile Poulat (1977) se referia como a “fortaleza do catoli-

cismo”: um sistema baseado no dogma, na moral e nos sacramentos. “Verdades para se crer, 

virtudes a praticar e mandamentos a serem observados. Um programa parado e codificado, uma 

rede de agências e de atividade para colocá-lo em obra, para colocá-lo em prática e inculcá-

lo, um mantimento hierarquizado para controlá-lo e regular o seu funcionamento” (POU-

LAT, 1977, p. 31). Características que só se tornarão marcantes na Igreja Católica brasi-

leira a partir da década 1850, mas que têm sua origem, como afirmamos anteriormente, na 

efervescência de diversos movimentos em torno da independência. 

Mais ou menos concomitante em diversas partes do Império, essa consciência veio 

à tona entre os prelados “brasileiros” como um reflexo dos esforços de Roma em normati-

zar a vida cristã, enquadrando-a nas “verdades teológicas ensinadas pelo magistério e nas 

decisões doutrinais das Congregações Romanas” e também como uma reação à dispersão 

e fragilidade do catolicismo apontada, na maioria das vezes, pelos próprios bispos. De 

acordo com o historiador Giuseppe Alberigo (1999) trata-se de um momento no qual o 

papado sai “completamente da época da cura animarum, colocando-se em compasso com o 

modo de conceber a autoridade que ia se consolidando na Europa” (ALBERIGO, 1999, 

p. 272), o que lhe permite não apenas abarcar um “vastíssimo campo de intervenção num 

nível que corresponde surpreendentemente ao [ensinamento] escolar” (Idem), mas também 

ampliar radicalmente o seu raio de influências que, como vimos, encontrava-se cada vez 

mais limitado no que tange os bens temporais. 

Em geral, a Questão Religiosa que em, 1873, envolvera os bispos de Olinda e do Pa-

rá, Dom Vital e Dom Macedo Costa em uma luta contra as correntes maçônicas, disse-

minadas tanto no governo quanto nas irmandades e ordens terceiras (ANDRADE, 2004), 

era tida como um marco propulsor desse processo em nosso país, pois tornava público, 

ainda que um pouco tardiamente, o lastro que o fortalecimento doutrinal da Igreja vinha 

ganhando entre o episcopado brasileiro. Como destaca Hugo Fragoso (2008), esse pode 
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ter sido um primeiro episódio que tornou flagrante “a transplantação para o Brasil da con-

trovérsia liberal e ultramontana, que agitava os países católicos da Europa” (FRAGOSO, 

2008, p. 188, grifo do autor), mas não se trata, em absoluto, de um marco inaugural dos em-

bates entre os católicos ultramontanos e os liberais e republicanos, de inspiração moder-

nizadora, que cada vez mais povoavam a cena política de nosso país. 

Na realidade, o programa empreendido por Roma a partir de Gregório XVI (1831-

1846) colocava-se muito clara e ostensivamente na contramão dos Estados que vinham sus-

tentando com o papado uma política formal, mas que internamente alimentavam tendên-

cias liberais. No Brasil, onde as relações já vinham se degradando desde a independência, 

 

com a posse de Dom Pedro II a tensão entre a Igreja e o Estado não 
diminuirá, já que seu espírito, a acreditarmos em Joaquim Nabuco, „es-
tava imbuído de preconceito anti-sacerdotal‟. Durante seu reinado cria-
ram-se apenas três dioceses, e recusou-se à criação do primeiro cardina-
lato na América Latina (MATA, 2007, p. 235). 

 
Além disso, dois dos mais importantes documentos do papado de Pio IX (1846-1878), “o 

Syllabus e a encíclica que o acompanhava, a Quanta Cura (1864) não foram oficialmente 

publicadas no Brasil, pois o imperador negou-lhes o placet” (Idem), da mesma forma que 

negaria, anos mais tarde, o beneplácito imperial aos decretos emanados de Dom Vital e 

Dom Macedo Costa.   

Mas é preciso notar que antes mesmo dessa contenda envolvendo a Coroa e a San-

ta Sé, um amplo processo já estava em curso. Dom Frei José da Santíssima Trindade, a 

quem o núncio rendera destaque entre os seus pares, havia mobilizados esforços no sen-

tido de reabrir o Seminário de Mariana e seu sucessor, tido como um dos precursores do 

que se têm chamado de “reforma católica” ou “reforma ultramontana”, o lazarista Dom 

Antonio Ferreira Viçoso (1844-1875), chegou mesmo a implementar nessa mesma dioce-

se, ainda em 1846, um jornal intitulado Seleta Católica, que nos anos seguintes acabou 

por assumir “o significativo nome de Romanus” (AZZI, 200_, p. 04). 

Ao lado de D. Romualdo Seixas (arcebispo Primaz da Bahia), de D. Pedro Maria 

Lacerda (do Rio de Janeiro) e de D. Antonio Joaquim de Melo (de São Paulo) – além dos 

bispos do Pará e de Olinda – D. Viçoso tornou-se uma figura de liderança, capaz de cata-
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lisar, segundo Fragoso (2008), o censo de comunhão e solidariedade então nascente entre o 

episcopado e transformar Minas Gerais em um polo irradiador de um amplo programa de 

“reestruturação do aparato eclesiástico e de enquadramento do catolicismo brasileiro”. De 

acordo com Sérgio da Mata (2007) esse bispo “influenciou diretamente toda uma geração 

de clérigos (como Dom João Antonio dos Santos, futuro bispo de Diamantina e Dom 

Silvério, seu maior seguidor, além dos futuros bispos do Pará, Ceará e Rio de Janeiro), 

que [anos mais tarde] se inseriam no mesmo esforço” (MATA, 2007, p. 233). Parece mes-

mo ter advindo dessa liderança as “páginas memoráveis” que uma historiografia tradicio-

nal da Igreja reservou a este prelado45.  

Tratava-se, antes de tudo, de colocar o catolicismo e os católicos na rota dos pre-

ceitos romanos, reformando hábitos e pensamentos que deveriam, a partir de então, con-

formar-se a uma mentalidade reativa, receosa e profundamente hostil e avessa ao que se 

considerava moderno e progressista (MARTINA, 2005). O próprio D. Viçoso trabalhara, 

através de suas cartas e visitas pastorais nesse sentido, chegando a publicar inclusive “um 

livreto de sua autoria chamado Catecismo de Mariana”, no qual “resumia de forma bastan-

te objetiva os aspectos fundamentais da fé católica (...) na forma de diálogos” (MATA, 

1996, p. 60). Desdenhosos de qualquer ambiente secular que sugeriam o afastamento da 

vida sacramental, os textos do bispo eram, na linha apontada por Martina, prescritivos: 

“Que progressos são estes modernos, com que tanta gente enche a boca? (...) Progressos, 

progressos! Muitos progressistas abstêm-se destas coisas [os sacramentos] nem delas cuidam, 

e se riem ao ouvir estas palavras” (apud PEREIRA, 2004, p. 32), ou ainda em outra carta 

pastoral, na qual busca orientar retamente seus sacerdotes: “Reze o seu breviário, estude as 

cerimônias da Igreja, e procure a Deus deveras, não nas confusas reuniões dos homens, 

mas sim no recolhimento e no retiro” (apud MATA, 1996, p. 60). 

De acordo com Mabel Salgado (2004) a preocupação da hierarquia se concentra-

va, então, em dois pontos, tidos como fundamentais: definir a ortodoxia católica no cam-

po doutrinal e reformar os costumes morais e religiosos da Igreja, desde a hierarquia até as 

                                                
45 Ver, por exemplo, as biografias escritas por Dom Silvério Gomes PIMENTA (1920) e Belchior J. 

da SILVA NETO (1965), além da importante evidência que lhe confere o Cônego Raymundo 
TRINDADE (1959). 
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comunidades de fiéis católicos. O baixo nível de cultura e formação religiosa – quer do po-

vo, quer do próprio clero – eram tidos como alarmantes e apontados como responsáveis 

pelo relaxamento moral, pelo sincretismo excessivo e pela baixa frequência de homens e 

mulheres aos sacramentos. Com relação ao clero, o esforço orientou-se, sobretudo, no sen- 

tido da restauração do celibato eclesiástico, pouco observado durante o período colonial, 

e na preocupação com santidade do clero. “Além da castidade, o padre deve mostrar-se 

diante do povo como um verdadeiro homem de Deus. Era a afirmação do modelo triden-

tino, reforçado pela escola francesa de espiritualidade do século XVII” (PEREIRA, 2004, 

p. 70). Ainda de acordo com esta pesquisadora, outro aspecto fundamental na construção 

desta aura de santidade recaía sobre a preocupação em bem executar 

 

o culto divino e as funções eclesiásticas. O lugar [considerado] próprio 
para o padre era o recinto das Igrejas, onde ele deveria atuar principal-
mente no púlpito, pregando as verdades religiosas e conclamando seus 
fiéis à observância das regras morais; no confessionário, perdoando os 
pecadores e orientando-os na prática dos deveres cristãos e, por fim, no 
altar, no exercício do seu ministério [sacerdotal], onde ele exerce a me-

diação entre a divindade e a humanidade pecadora (Idem). 

 
Reconduzindo os padres ao altar, aplicando-os às suas funções religiosas (para não 

dizer sacramentais) e imbuindo-os de um espírito de oração, pretendia-se afastá-los da 

política. Mais que se opor ao Estado, ou à política estatal, era importante, criar uma iden-

tidade que permitisse ao sacerdote bem atuar junto aos seus fiéis na observância de uma 

vida piedosa que os livrasse da permissividade e da perdição a que conduziam as preocu-

pações “demasiadamente mundanas” (da política) e permitisse também identificá-lo como 

pertencente a um corpus forte e tradicional, guardião dos valores que estavam prestes a se 

dissolver na sociedade coeva. O lugar privilegiado para a vivência da fé passa a ser a paró-

quia, que no “modelo desenhado em Trento” consagra o “triunfo do sacerdócio hierár-

quico sobre o sacerdócio dos fiéis”. Nela “o pároco, além de cumprir integralmente a sua 

função sacerdotal – celebrando corretamente os sacramentos, tomando conta do templo, 

fiscalizando o culto” – trabalha para normatizar as crenças e as condutas dos fiéis. De acor-

do com Fernando Torres Londoño (1997) a paróquia funciona, nessa visão, como uma 

espécie de „unidade tática‟ da Igreja, que deve ser aparelhada com escolas, jornais católi-
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cos e associações de leigos, todas sujeitas ao padre, passando a ocupar assim o lugar privi-

legiado de “motor da catequização” (LONDOÑO, 1997, p. 13-14). 

Para que esse movimento se concretizasse foram também imprescindíveis o auxílio 

das novas ordens religiosas, que já no final dos oitocentos chegavam ao Brasil (AZZI, 2008) 

e uma ampla articulação para a criação de uma imprensa católica forte, provinciana às 

vezes, mas capaz de conter os ecos dos liberais presentes nos grande jornais (LUSTOSA, 

1983; AZZI, 200_). Essa dupla estratégia garantia a Igreja os mecanismos necessários para 

uma espécie de “cruzada” contra os republicanos e maçons, que nos dizeres de uma carta 

pastoral do Arcebispo Primaz da Bahia (1875), tanto “vilipendiavam” a religião cristã de 

todo o povo “nesta Terra de Santa Cruz” (VILAÇA, 1975, p. 125). Sérgio Buarque, refe-

rindo-se ao período imediatamente anterior à Proclamação da República, destacava o im-

pacto dessa mobilização católica na sociedade: “falava-se de padres que criticavam o go-

verno em todas as oportunidades, no púlpito, no confessionário, na prática doméstica, 

certamente na imprensa religiosa, e a alegação de que o país se achava sujeito à maçonaria 

era, em todas essas críticas, inevitável refrão” (HOLANDA, 1972, p. 287). 

Como aconteceria algumas décadas mais tarde com os padres que participaram do 

Concílio Vaticano II, há nesse momento um fator geracional que atua decisivamente so-

bre os bispos, marcados pelo signo do Concílio Vaticano I e do Concílio Plenário Latino- 

Americano (CPLA). Marcados também por uma aproximação física com a Europa, antes 

desconhecida. Vários desses padres haviam estudado no Colégio Pio Latino-Americano – 

fundado por Pio IX em 1858 – ou em outros colégios e Universidades Romanas, nos qua-

is alguns haviam obtido o título de doutor em teologia ou direito canônico. Esses estudos, 

bem como os períodos que passaram distantes de seus países, os haviam aproximado das 

visões dominantes na teologia europeia, sobretudo àquelas da “escola romana”, sendo, 

portanto, esses prelados bastante receptivos às teses favoráveis ao fortalecimento da auto-

ridade papal (ALBERIGO, 1995c; MICELI, 1988). Como observa Elisa Luque Alcaide, no 

debate sobre a infalibilidade pontifícia, um dos pontos-chave do I Concílio Vaticano, 

 
todos los obispos latinoamericanos sostuvieron la infalibilidad, respal-

dando el 18 de julio de 1870 la Constitución Pastor Aeternus. Durante 
las intervenciones los conciliares latinoamericanos percibieron las cor-
rientes culturales contrarias a la fe católica en Europa. Fue una experi-
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encia de la universalidad de la Iglesia. Vivir, a la vez, la ocupación de 
Roma, estrechó los lazos con el papa de algunos prelados que habían 
vivido fuertes desencuentros con los propios gobiernos (ALCAIDE, 
2003, p 74-75). 

 
Essa experiência tornou mais forte também o espírito necessário para levar a frente as ori-

entações emanadas do Concílio Plenário Latino-Americano que se reunia em Roma, em 

1899, e que, em boa medida, correspondiam a uma tradução dos temas tratados durante 

o Vaticano I à realidade latino-americana, embalados agora pela “nova evangelização” pro-

posta por Leão XIII. 

Vale notar, no entanto, que não se tratava de uma inculturação da mensagem con-

ciliar, mas antes de uma “tentativa de unificar as diretrizes sobre a doutrina eclesiástica” 

em todo o mundo católico. De acordo com Josep-Ignasi Saranyana (2005) os textos pro-

mulgados não traziam novidades nos aspectos doutrinais e eclesiológicos, mas apresenta-

vam já alguns elementos bastante próximos do que será o Codex Pio-Beneditino de 1917. 

Para Beozzo (1992), a intenção da Cúria não era que as Igrejas locais dialogassem a respei-

to de suas tradições, “aprofundassem e renovassem o curso de sua história anterior, mas 

sim que rompessem com esse passado e iniciassem todos juntos uma nova etapa e um 

novo curso na vida dessas Igrejas, unificadas sobre o signo da tradição teológica, pastoral e 

jurídico-canônica de Roma”. Por isso, “os esquemas não resgatavam nada da rica tradição 

pastoral, conciliar e canônica latino-americana e partiam exclusivamente das encíclicas e 

documentos pontifícios dos últimos anos (Pio IX e Leão XIII) e, em particular, dos Concí-

lios de Trento e sobretudo do Vaticano I”, ambos evocados com bastante frequência (BE-

OZZO, 1992, p. 142). Muito prudente e tradicional é o capítulo dedicado às relações en-

tre Igreja e Estado, “onde se aponta que entre os dois poderes deve existir „certa aliança 

bem ordenada‟, que se compara às relações entre alma e corpo”. Apela-se também para 

“uma submissão do poder temporal ao espiritual, „naqueles assuntos que, embora por 

motivo diferente, são do mesmo foro e direito comum‟” (SARANYANA, 2005, p. 22-23; 

ver PAZOZ, 1998). 

Tal indicação era de grande valia para os bispos brasileiros que haviam participado 

do CPLA. Afinal, entre os anos que separavam esses dois eventos conciliares, os católicos 
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haviam assistido, no Brasil, ao advento da República que, com o decreto nº 119-A (1890) 

do Governo Provisório, abolira o Padroado e  

 
estabelecera um regime de separação entre a Igreja e o Estado, o que pa-
recia uma afronta à maioria religiosa da população. Ele dava lugar a um 
estado não-confessional, em que o nome de Deus era riscado dos atos 
públicos, o catolicismo nivelado [ao que se considerava] seitas protes-
tantes minoritárias no mesmo regime de liberdade religiosa, os símbo-
los religiosos afastados de todos os atos públicos, o casamento civil ins-
tituído, as propriedades de „mão-morta‟ ameaçadas de expropriação. 
Tudo isso configurava um regime liberal que tinha sido claramente 
condenado pelo magistério oficial da Igreja, particularmente pelo Sylla-

bus de Pio IX (ALMEIDA & MOURA, 1985, p. 323-324). 

 
Se por um lado, o episcopado havia demonstrado seu receio diante da nova situação, por 

outro, demonstrava também certa alegria diante da nova ordem. Os primeiros documentos 

emanados pela hierarquia após a separação nos revelam, assim, um misto de medo e entu-

siasmo, em um ambiente embalado por uma expectativa de “salvação”, para usar um ter-

mo do Pe. Julio Maria, um dos mais importantes homens da Igreja nesse final de século. 

Dos apelos pessoais, conversações e negociações que marcaram o diálogo entre os bis-

pos e a cúpula republicana, nasceram inúmeras cartas circulares, nas quais os pastores, cada 

um no território de sua circunscrição, buscavam orientar os fiéis sobre a nova situação e 

para os riscos que o regime republicano trazia para a Igreja Católica. Mas foi de uma reu-

nião do episcopado para debater os problemas e da Pastoral Coletiva de 1890 que nasceu 

uma nova articulação entre a hierarquia e uma orientação mais clara sobre “as posições 

teóricas da Igreja” com relação ao Estado (LUSTOSA, 1991, pp. 21-22). Bem ao gosto dos 

documentos do Vaticano, essa carta tem um tom dramático e imagens bastante teatrais: 

um trono que submerge e que ameaça levar consigo o altar, tornando o Brasil uma terra 

usurpada de seu Deus na escola, na família, no governo, nos momentos mais importantes 

da vida e na derradeira hora da morte! (in MOOG, 1991, p. 17ss; Cf. MARCHI, 1989, 

1997) De forma semelhante ao que ocorrera na Europa, vários intelectuais católicos se 

levantaram em defesa da restauração, vendo na laicização do Estado um episódio que 

sepultava, de forma funesta e inadmissível, a marca histórica da cristandade ocidental. 
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Mas nos anos seguintes, esse clima de hostilidade parece ter arrefecido e, quando 

voltam a se manifestar coletivamente, em 1900, por ocasião da comemoração do quarto 

centenário da descoberta do Brasil, os bispos (ao que tudo indica embalados pelas orien-

tações do CPLA) adotam um tom mais ameno e conciliatório. “O discurso referia-se a um 

século apóstata, que desaparecia na eternidade (...) Os males do país deveriam ser repara-

dos pelo povo católico através da penitência e do retorno a Cristo” e de uma luta inces-

sante em favor da religião. Nos dizeres de Euclides Marchi, “o Estado já não preocupava 

mais o episcopado”. Suas atenções voltavam-se, mais uma vez, para o resgate do povo cató-

lico, seu culto litúrgico, suas devoções ao Sagrado Coração de Jesus e ao terço, às associa-

ções devocionais e de espiritualidade, ao fortalecimento dos estudos eclesiásticos e à for-

mação seminarística, à reorganização institucional enfim (MARCHI, 1997, p. 190-191; 

SERBIN, 2008). Leão XIII assinalava com palavras e ações neste sentido. Em 1890 o Va-

ticano reconhecia diplomaticamente a República e, em 1901, elevava a sua representação 

diplomática no Brasil à categoria de nunciatura. Em 1904, o papa publicava uma carta 

encíclica – Litteras a vobis – destinada a orientar o episcopado brasileiro em sua nova mis-

são de re-catequizar o país e em 1905, criava na pessoa do arcebispo do Rio de Janeiro, D. 

Joaquim Arcoverde, o primeiro cardinalato da América Latina (Cf. ALMEIDA & MOU-

RA, 1985). 

Uma excelente ilustração do que se passava nas Igrejas locais pode ser obtida em 

Mariana, onde D. Silvério Gomes Pimenta (1897-1922), o primeiro bispo sagrado após a 

República, parece ter cumprido com exatidão o programa da instituição naqueles anos. 

Desde 1901, publicava-se ali um Boletim Eclesiástico como informativo oficial da diocese. 

Em 1902, em carta pastoral, o bispo deixava transparecer o nascimento de uma nova 

consciência entre os prelados, que buscavam traçar novas estratégias para perpetuar a fé 

católica: “a mudança rápida por que passaram as instituições pátrias (...) criaram para a 

Igreja Católica no Brasil uma situação nova e que exige novas medidas para sua perma-

nência e prosperidade” (apud LUSTOSA, 1991, p. 19). Um ano mais tarde, na esteira do 

que ficara estabelecido pelo CPLA fazia realizar em Mariana a primeira reunião um síno-

do diocesano. Ainda, em 1903, iniciava também a publicação de um periódico intitulado 

“Dom Viçoso, nome que evocava o bispo reformador da Diocese”. Somando-se ao órgão 
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oficial o jornal apresentava-se “inicialmente como destinado „a promover os interesses 

católicos, sem se descuidar dos outros interesses da pátria e do povo‟”. Seu programa era 

“valorizar grandes princípios do cristianismo, de muito esquecidos; além disso, informar 

sobre o movimento católico não só no bispado de Mariana, como nas demais dioceses 

brasileiras, e por fim, despertar a fé, esclarecendo-a”. Era, portanto, nas palavras de Azzi 

um “periódico nitidamente eclesiástico” (AZZI, 200_, p. 08). 

Em 1910, já arcebispo, Dom Silvério esteve também à frente do Primeiro Con-

gresso Católico Mineiro, celebrado em Juiz de Fora e cujo objetivo era promover as associ-

ações de católicos leigos em estreita cooperação com a hierarquia. Por isso, compareceram 

aí diversos pensadores católicos que em seus discursos insistiam na necessidade de recon-

quistar para a Igreja um lugar nos “espaços oficiais”, especialmente na legislação. De a-

cordo com Simone de Oliveira, “ao mesmo tempo em que reivindicavam das autoridades 

o respeito aos direitos e à liberdade dos católicos e da comunidade eclesial, buscavam 

promover a mobilização dos seus fiéis, em reação às campanhas anticlericais e positivistas” 

(OLIVEIRA, 2000, p. 55). Homem das letras, Dom Silvério (que viria a ser membro da 

Academia Brasileira de Letras e sócio correspondente da Academia de Filosofia S. Tomás 

de Aquino, em Roma) atraía para o interior a Igreja as vozes de uma catolicíssima intelec-

tualidade empenhada na formação de militantes leigos, num movimento semelhante ao 

que ocorreria, um pouco mais tarde, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. 

Mais ou menos como Mariana, caminhavam as outras dioceses, animadas aliás por 

uma significativa expansão da rede paroquial e pela criação de novas circunscrições eclesi-

ásticas, o que fez aumentar significativamente nesse período o número de (arce)bispos. 

Acresce a isso a formação, de fato, de um princípio de consciência de colegialidade entre os 

bispos que as pastorais coletivas lançadas em 1910 e 1915 e a insistência na realização de 

um Concílio Plenário Brasileiro (um projeto que só se concretizaria em 1939) deixam trans-

parecer. Segundo Marchi, esta última pastoral (1915) era fruto de “reconstrução institu-

cional” advinda da realização de reuniões trienais com objetivo de elaborar as Constituições 

Provinciais da Igreja no Brasil. Por isso “a carta vinha acompanhada de decretos e resoluções 

que orientariam a hierarquia por várias décadas” (MARCHI, 1997, p. 191). Em todo ca-

so, vale destacar que tratava-se de insistir na romanidade da Igreja: “una, santa, católica e 

apostólica”, retomando todos os documentos da “tradição” que pudessem influir e moti-
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var uma restauração, ou na expressão de Pablo Richard (1982) e Scott Mainwaring (1989), 

um regime de neo-cristandade, no qual a missão da Igreja era “cristianizar as principais ins-

tituições sociais, desenvolver um quadro de intelectuais católicos e alinhar as práticas reli-

giosas populares aos procedimentos ortodoxos” (MAINWARING, 1989, p. 41). 

Mais do que em todos os documentos anteriores, esse “programa de ação” apare-

cia em toda a sua riqueza em uma carta pastoral escrita por Dom Sebastião Leme da Sil-

veira Cintra (1916), na qual Azzi (2008, p. 12) vê “o teor de um verdadeiro manifesto”. A 

repercussão desse documento, escrito para saudar os fiéis da diocese de Olinda, é tama-

nha que muitos católicos o viam como “a pastoral do Brasil”, um documento que influen-

ciaria o catolicismo até as vésperas do Vaticano II (Idem), bem como toda intelectualidade 

que produziu trabalhos ligados de alguma forma à Igreja Católica no Brasil. Vilaça vê nes-

sa pastoral um convite à renovação, “um marco na história espiritual brasileira”; depois 

de Júlio Maria, o melhor e mais bem delineado projeto da reação católica! A carta trazia, ao 

mesmo tempo, um diagnóstico e uma proposta de ação. “Sim, somos um país católico, 

dizia Dom Leme. Isto faz parte do nosso organismo social. Somos a maioria, a quase tota-

lidade. Mas cônscia dos seus deveres religiosos e sociais? Um catolicismo não-praticante, 

sem sacramentos”. “Católicos de nome, por tradição e por hábito, católicos só de senti-

mento”, mas que não influenciavam na sociedade, no governo, nas leis, na literatura, nas 

escolas, na imprensa, na indústria, no comércio. “Uma grande força nacional, mas uma 

força que não atua, não influi, uma força inerte”. “Católicos de clausura”. “Uma maioria 

asfixiada”, continuava o arcebispo. O remédio para os males: ir de encontro à sociedade, 

encontrar-se com a “verdadeira fé” para simbolizá-la nas realidades concretas (apud VI-

LAÇA, 2006, p. 135-136). Foi em torno desse programa que nasceu a revista A Ordem e 

boa parte de um pensamento cristão tradicionalista, conservador e antimoderno no Bra-

sil. Mas foi também inspirado nesse escrito que nasceram os primeiros germes da Ação 

Católica e de vários outros movimentos renovadores, sobretudo no que diz respeito ao 

laicato – um convite à reação que ativava, portanto, os motores de uma renovação eclesial. 

Pode-se dizer, assim, que, com D. Leme – futuro Cardeal Arcebispo do Rio de Ja-

neiro – conhecemos uma expressão da Igreja Católica que a partir de então se consolidaria. 

Seu projeto, ao mesmo tempo coeso em termos doutrinais e politicamente aberto para 

que as Igrejas locais encontrassem a melhor forma para executá-lo, conquistava para o ca-
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tolicismo um novo horizonte, que garantia para a religião a retomada seu “prestígio e 

influência”. Entre as classes médias e no campo das ideias, armava-se uma reação contra o 

positivismo e “de maneira progressiva os líderes da reação espiritual contra a moda dos 

critérios utilitários começaram a voltar para a Igreja católica, persuadidos de que os valo-

res humanos superiores para prevalecerem exigiam uma base teológica e espiritual” (PIKE, 

1976, p. 144). Os estudos católicos são incentivados e dinamizados, o sonho de uma Uni-

versidade Católica em breve seria concretizado46 e as escolas confessionais, embaladas na 

luta contra o secularismo ideológico e o comunismo, acabavam por atuar diretamente na 

formação de amplos setores das elites políticas e sociais. 

Por volta dos anos 1920, o retorno dos bispos e cardeais ao papel de figuras políti-

cas de primeiro plano, já não deixava dúvidas sobre o sucesso na concretização de um 

imenso esforço da instituição, nas primeiras décadas do século XX, e nos últimos anos dos 

1800, em reconstruir não apenas uma estrutura burocrática, mas também de reforçar atra-

vés de um programa intelectual, uma identidade capaz de sustentar um lugar privilegiado 

para a Igreja no diálogo com as demais instituições republicanas (MICELI, 1988; BEOZ-

ZO, 1984). Os católicos estavam prontos para “sacralizar a pátria” e “defender, a todo cus-

to, a nação”! Esse projeto comportava, ao mesmo tempo, a recusa de uma modernidade 

social, política e filosófica (inclusive da democracia) e um imperativo processo de moder-

nização das próprias estruturas da Igreja e do Estado (LIBANIO, 1996; 2005), o que a-

contecerá, por exemplo, durante a Era Vargas. Longe de ser encarado como na Europa, o 

projeto restaurador acalentado por Pio IX e seus sucessores, podia ser lido no Brasil (e o 

foi) inclusive ao longo do século XX, não como retrocesso ou como insistência no poder 

temporal e monárquico do Pontífice Romano, mas como um passo decisivo na moderni-

zação das estruturas eclesiais (antes dispersas e precárias), agora renovadas e militantes. 

A fundação do Colégio Pio Brasileiro em Roma (1934) e a realização do tão sonha-

do Concílio Plenário reunindo os bispos de todo o Brasil, alimentavam a ação dos prela-

dos, animados mais do que nunca pelo espírito tridentino e por uma consciência eclesial 

                                                
46 Desejada já desde finais do século XIX e idealizada a partir do modelo da Universidade de Lou-

vain, na Bélgica, a primeira Universidade Católica do Brasil foi criada no Rio de Janeiro entre os 
anos 1932, quando foi fundado o Instituto Católico de Estudos Superiores (ICES), e 1946, 
quando os estatutos da nova Universidade foram aprovados pelo Conselho Nacional de Educa-
ção e sancionados pelo presidente Eurico Gaspar Dutra (Cf. CASALI, 1995, p. 135ss).  
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marcadamente europeia (AZZI, 2008, p. 578ss)47. No espírito militante proposto pelos 

papas Pio X e Pio XI, havia também uma lenta progressão nos movimentos leigos, visível 

nos debates acerca da Ação Católica, na realização dos Congressos Eucarísticos e na orga-

nização das associações religiosas (Apostolado da Oração, Filhas de Maria, Congregações 

Marianas, Cursilhos da Cristandade). Ao lado disso, de forma lenta, mas progressiva, a 

Igreja era renovada por diversos movimentos (bíblico, litúrgico, ecumênico, missionário) 

que lhe propiciavam certas reformas e transformações estruturais que ajudavam a diluir 

uma imagem hierática do catolicismo. Segundo Libanio, esses movimentos “carregavam em 

seu bojo os traços do futuro sujeito moderno” na Igreja (LIBANIO, 2005, p. 21). Também 

a teologia do Corpo Místico acalentada por Pio XII48, parecia propor algumas soluções posi-

tivas entre o que se renovava e a manutenção de uma defesa institucional, já que percebia 

a “Igreja como uma sociedade visível e humana, mas que encerra e manifesta uma realida-

de superior, invisível e divina” (MATOS apud AZZI, 2008, p. 646). 

Mas é preciso ressaltar que, longe de ser linear, esse processo foi também cumula-

do de oposições e gerou inúmeras disputas e dissensões. De modo que, no final da década 

de 1950 e início dos anos 60, era possível ver no episcopado brasileiro duas tendências 

mais ou menos claras49: de um lado, bispos renovados pelos avanços teológicos e sociais do 

pós-guerra. Dom Hélder Câmara, ex-assistente geral da Ação Católica Brasileira (ACB), 

Arcebispo Auxiliar do Rio de Janeiro e depois Arcebispo de Olinda e Recife, despontava 

como um líder desse grupo envolvido com a criação da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), em 1952, e com os projetos do Conselho Episcopal Latino Americano 

(CELAM), criado em 1955 (Cf. BARROS, 2003, p. 43; SARANYANA, 2005). Eram tam-

bém homens otimistas com relação a uma atualização institucional e uma renovação pas-

                                                
47 Ver a esse respeito os capítulos 2 e 3 da obra de Josep-Ignasi SARANYANA, 2005. pp. 25-72. 
48 Ver PIO XII. “Mystici Corporis Christi. O Corpo Místico de Jesus Cristo e nossa união nele com 

Jesus Cristo” (1943). In: MARIN, 1998. pp. 140-199. 
49 Essa oposição era visível também durante o Concílio e a historiografia sobre o Vaticano II pare-

ce ter valorizado bastante as questões a ela relativas. Uma análise sobre os grupos de bispos que 
se articularam durante o Concílio nos é apresentada por José Oscar BEOZZO (2005) em sua 
posopografia dos bispos brasileiros que participaram do Vaticano II, em especial no capítulo in-
titulado Pontos de Articulação, Redes de Relação (pp. 177-194). Outra boa imagem sobre as diver-
gências existentes entre os padres conciliares emerge das cartas circulares escritas por Dom Hél-
der Câmara entre 1962 e 1965. Uma visão panorâmica dessa documentação pode ser encon-
trada no recente livro de José de BROUCKER, 2008. 
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toral que deviam marcar a inserção da Igreja na massa empobrecida da população brasilei-

ra (SANTOS, 1982) e favoráveis à realização de reformas sociais de base por parte do gover-

no federal. Por outro lado, muitos prelados mantinham uma visão autocentrada da Igreja 

e eram profundamente receosos e hostis a qualquer inovação, o que lhes parecia sempre 

um caminho para rupturas na ordem social e política e uma colaboração às ideologias 

ateias e comunistas. Insistiam, portanto, em dar velhas respostas aos problemas – mas res-

postas profundamente conformes ao magistério eclesiástico do século que os havia prece-

dido. Catecismo tradicional aos fiéis, sacramentos na pastoral, escolástica no campo inte-

lectual e na formação ministrada nos seminários e uma análise histórica pré-moderna e apo-

logética que favorecia os interesses de um catolicismo antimoderno. 

Londoño nos dizia que os pensamentos e ações da Igreja comportam sempre dois 

tempos: “o tempo da instituição e o tempo das diversas experiências religiosas”. Se esse é 

um postulado real e verídico, não deixa de ser incompleto. Isso porque, também a institu-

ição tem, em suas estruturas e seus homens, muitas temporalidades distintas, onde mais 

que periodizar, convém realmente “assinalar os movimentos e as reações no interior de 

tempos longos” (LONDOÑO, 1997, p. 11). Isso nos permite observar a existência de uma 

matriz na qual convinha ler a história do catolicismo e que buscava suas raízes na Contra-

Reforma e nos padres reunidos em Trento. A tônica era a de uma Igreja perseguida pelos 

hereges e imune aos erros da sociedade moderna. Mas havia também aqueles que busca-

vam na tradição cristã mais antiga as lições de uma Igreja profética, capaz de reagir ao 

encastelamento institucional.  

Quando o Vaticano II surgiu no horizonte podia, então, ser percebido pela hierar-

quia de muitas maneiras, cada qual conforme à mentalidade, à formação e ao imaginário so-

cial dos bispos e teólogos50. Havia aqueles que só podiam ver no Concílio a expectativa de 

um aprofundamento das verdades de fé da Igreja, sociedade perfeita, reformanda nos seus 

meios jurídicos, intacta nos seus princípios. Outros acreditavam que o Concílio represen-

                                                
50 Este tema é tratado com riqueza por um grupo de teólogos latino-americanos que, por vários 

anos trabalharam em um projeto de pesquisa intitulado Cómo vi y viví el Concilio y el Postconcilio. 
Notas desta pesquisa são apresentadas, juntamente com a íntegra dos depoimentos de “alguns 
padres conciliares brasileiros”, em um número especial da revista Encontros Teológicos dedicado 
ao debate sobre a recepção do Concílio Vaticano II na América Latina. Ver Encontros Teológicos. 
Florianópolis: ITESC, nº 33, 2002. 
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tava a irrupção de novo tempo para os católicos. As imagens, mais uma vez podem falar por 

si. João XXIII, falava em abrir as janelas da Igreja, fazer ventilar suas estruturas seculares. 

Invocava também a imagem do Vaticano II como “flor de inesperada primavera”. Yves 

Congar, por sua vez, se referia ao período que antecedeu imediatamente o Concílio como 

um longo outono; José Comblim o comparava a uma silenciosa noite escura – representa-

ções que traduziam certamente as experiências e expectativas investidas no Concílio. 

O Arquidiocesano publicou entre 1959 e 1962 vários artigos sobre o novo Concílio 

Ecumênico que se aproximava. Fiel aos pedidos emanados de Roma51 o jornal incentivava 

e sugeria diversas “orações para o bom andamento” desse grande evento eclesial52 e expli-

cações sobre a importância dos concílios na caminhada da Igreja. Podia se ler também em 

suas páginas a recorrente insistência em responder prontamente à autoridade, emanada 

da Cátedra de Pedro, e em fazer dessa reunião universal dos bispos um momento de re-

flexão profunda sobre a catolicidade53. Ainda que o próprio papa tivesse claro para si que 

aquele era um momento propício para “distinguir entre o que é princípio sagrado, evange-

lho eterno, do que é mutabilidade dos tempos” (JOÃO XXIII apud ALBERIGO, 2006, p. 

19), esse caráter ambíguo do Depósito de fé da Doutrina Cristã estava por demais confundi-

do com as vicissitudes históricas e demasiadamente temporais da Igreja Católica. Na opi-

nião de Henri Fesquet (1967a, 1967b), um dos mais lúcidos e profundos analistas leigos 

do Concílio54, tratava-se da confusão, quase generalizada entre os homens da Cúria Ro-

mana, “do absoluto com absolutismo, firmeza com esclerose, intransigência com incom-

                                                
51 Cf. a carta do Cardeal Urbani, de Veneza, na qual o prelado convoca a imprensa católica de to-

do o mundo “a iluminar os seus leitores sobre a natureza e a história dos concílios, realizando 
assim, uma instrução religiosa” dos fiéis (apud BEOZZO, 2005, p. 72, grifo nosso). 

52 Ver “Oração de S.S. João XXIII pelo Concílio Ecumênico”. In: O Arquidiocesano: Órgão Oficial 
da Arquidiocese de Mariana. Ano II, número 62, Mariana, 20 de novembro de 1960, p. 02. No 
decorrer do Vaticano II foram publicadas no jornal várias outras “orações pelo Concílio”. 

53 O primeiro dos artigos que trata diretamente do Concílio é de autoria do Pe. Belchior Cornélio 
da SILVA. “Instrução Religiosa: O próximo Concílio Ecumênico”. In: O Arquidiocesano: Órgão 
Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano I, número 2, Mariana, 16 de agosto de 1959. p. 02. 
Seguem, nos próximos dois anos, vários outros artigos nos quais há claramente uma ênfase na 
figura do Papa e na função deliberativa e legislativa dos concílios. 

54 Correspondente do Le Monde em Roma, produziu vários livros a partir de sua experiência junto 
à Igreja Católica nos anos conciliares. Seu Diário do Concílio é uma crônica impressionante sobre 
as articulações que tornaram possível o desenrolar das atividades durante o Vaticano II. 
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preensão, cultura com psitacismo, certeza com preconceitos, transcendência com irrealis-

mo, reforma com traição” (FESQUET, 1967b, p.19). Um cenário do qual os bispos e pa-

dres não estavam alheios e ao qual, desde a convocação do Concílio, todos foram convi-

dados a responder.55 

Na realidade, o próprio evento parecia forçar ao movimento engrenagens e estru-

turas há muito enrijecidas e isso fazia fluir para dentro da Igreja muitos regimes de histori-

cidade e distintas temporalidades (Cf. HARTOG, 2006). Os vota haviam ajudado a radio-

grafar a mentalidade do episcopado e os pontos de dissonância que os seminários e as 

universidades católicas haviam enfrentado em sua aventura moderna (BARAÚNA, 1993). 

Mas eram apenas um esboço, ainda estático, dos posicionamentos que a sessões concilia-

res puseram em cheque e até mesmo em marcha (FOUILLOUX apud BEOZZO, 2005, p. 

80 ss). Em todo caso, os arranjos iniciais do Concílio sinalizavam não apenas a existência 

de mentalidades e posicionamentos distintos sobre quase todos os temas que determina-

vam a inserção da Igreja no mundo, mas também o esforço de toda a Igreja em rever-se e 

reencontrar-se com sua inspiração inicial. Uma redescoberta da tradição que, mesmo en-

tre os círculos mais conservadores, motivava a redescoberta das fontes do catolicismo, de 

suas múltiplas espiritualidades, culturas políticas e ideologias. 

 

 

 

 

                                                
55 Recordemos o discurso inaugural do Concílio, no qual João XXIII se referia a alguns católicos co-

mo “profetas da desgraça” (...) “almas, ardorosas sem dúvida no zelo, mas não dotadas de gran-
de sentido de discrição e moderação. Nos tempos atuais, não veem senão prevaricações e ruí-
nas; vão repetindo que a Nossa época, em comparação com as passadas, tem piorado; e compor-
tam-se como quem nada aprendeu da história, que é também mestra da vida...” (Cf. CONCÍLIO 
VATICANO II, 1967, p. 16, grifo nosso). Uma fala encarada por muitos como um convite à re-
flexão e à mudança de postura diante da realidade das sociedades contemporâneas e daquilo 
que o próprio Papa vinha chamando de sinais dos tempos. Por isso, continua o papa João, “a Igre-
ja deve olhar para o presente, para as novas condições de formas de vida do mundo, que abri-
ram novos caminhos ao apostolado” (p.17) e, diante dele, “usar mais o remédio da misericórdia 
do que o da severidade” (p. 18), “mostrando [mais] a validez de sua doutrina do que condenan-
do erros” (p. 19). 
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“Num Concílio há três tempos: o do Diabo, que procura demolir tudo; o 

dos homens, que se esforçam por trabalhar tudo; e o do Espírito Santo, que 

vem iluminar tudo”. 

Palavras atribuídas a Pio IX, o Papa do Concílio Vaticano I 
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CAPÍTULO III 

O Concílio Vaticano II como evento eclesial. Novas temporalidades nas estruturas da Igreja 

 

 

 

A primeira referência que o jornal oficial da Santa Sé, o Osservatore Romano, fez sobre a 

convocação do Concílio, foi a reprodução de uma comunicação que o Cardeal Giovanni 

Battista Montini, futuro papa Paulo VI, havia dirigido aos seus diocesanos em Milão. Em 

um texto que situava com impressionante discernimento a profundidade da alocução de 

João XXIII, assim se referia o Cardeal ao anúncio do novo concílio: “Um evento histórico 

de primeira grandeza está para acontecer; não de ódio e de terror, como são terrivelmente 

grandiosas as guerras; não de política terrena e de cultura profana, como são fugazmente 

tantas assembleias humanas; não de descobertas científicas ou de interesses temporais, 

como são dubiamente grandes tantos fatos da nossa transformação civil; mas grande de 

paz, de verdade, de espírito, grande hoje, grande para o amanhã, grande para os povos e 

para os corações humanos; grande para a Igreja inteira e para toda a Humanidade” (MON-

TINI apud BEOZZO, 2005, p. 71-72). Sua voz destoava, no entanto, da maioria dos car-

deais – oitenta ao todo – que, igualmente comunicados sobre a alocução de João XXIII, 

parecem ter oscilado entre “respostas protocolares, a oferta de suas orações e préstimos e 

apenas uma ou outra proposta acerca do próprio Concílio” (BEOZZO, 2005, p. 71). 

Isso nos faz pensar até que ponto o universo católico estava preparado para rece-

ber a convocação de um evento daquele porte e ajuda, certamente, a medir a recepção e o 

impacto do Vaticano II sobre a ecclesia. Observava ainda o Cardeal Montini: “Esse concí-

lio será o maior que a Igreja já celebrou nos seus vinte séculos de história, em razão de sua 

confluência espiritual e numérica, na unidade completa e pacífica da sua Hierarquia; será 
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o maior em razão da catolicidade de suas dimensões, verdadeiramente interessante a todo 

o mundo geográfico e civil. A história se abre com visões imensas e seculares aos nossos 

olhos” (apud BEOZZO, 2005, p. 72).  

De acordo com Roger Aubert, a ideia de realizar um concílio ecumênico não era 

tão nova como pode parecer à primeira vista. “Pio XI, logo após sua eleição, havia pensa-

do em uma retomada do Concílio Vaticano, interrompido em 1870 por razões políticas” 

(AUBERT, 1975), e também Pio XII chegou a confiar ao Santo Ofício os trabalhos prepa-

ratórios para um novo sínodo universal, possivelmente adiado tanto pelas divergências in-

ternas à Igreja quanto pela confusa situação política e econômica da Europa no imediato 

pós-guerra (MARTINA, 1997, p. 277). Mas, ao que tudo indica, havia também um pro-

cesso de descrédito que envolvia a necessidade e a relevância dos concílios. Para o historia-

dor alemão Hubert Jedin (1961), sob um ponto de vista teológico, “os concílios ecumêni-

cos nunca foram estritamente necessários”, um fato aparentemente confirmado pelos três 

séculos que se seguiram ao Concílio de Trento e pelo lento enraizamento que marcou a 

história do Vaticano I. Além disso, a afirmação da “infalibilidade” havia conferido ao Su-

mo Pontífice a “autoridade de levantar hipóteses e intervenções cada vez mais incisivas no 

âmbito da doutrina” (ALBERIGO, 1999, p. 279), o que acabou por afastar significativa-

mente a possibilidade de que os problemas da Igreja fossem resolvidos de forma colegiada 

(REESE, 1999). Por tudo isso, ainda que a ideia não fosse original, a convocação do Con-

cílio soou em todo o mundo – e não somente entre os católicos – como uma novidade. 

Segundo Alberigo, a repercussão suscitada pelo anúncio, “apesar de alguma incer-

teza eclesiástica, foi imediatamente muito ampla, dando a impressão de que ele colocara 

em movimento, de novo, demandas profundas, longamente esquecidas e quase despreza-

das”, mas que “se revelavam vivas, muito difundidas e carregadas de uma inesperada for-

ça” (ALBERIGO, 1995c, p. 395). A proposta de João XXIII de fazer do Concílio um mo-

mento de renovação “que deveria abarcar todos os âmbitos cristãos, do mais próximo (o dos 

cardeais, aos quais o Papa pedia adesão e sugestões) ao mais remoto (dos não-católicos)” 

parecia mover as esperanças das milhares de pessoas que respiravam, em todo o mundo, o 

ar sufocante da “guerra fria”. “Talvez, até com ingenuidade, muitos viram na decisão do 

velho Papa uma causa multiplicadora de expectativas e de energias; podia-se sair da imóvel 
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e ácida contraposição dos „blocos‟ e recomeçar a projetar com confiança o futuro” (Idem); 

podia-se sair, enfim, dos anátemas e condenações para uma postura mais branda, de diá-

logo e reconciliação (Cf. ALBERIGO, 1999; LIBANIO, 2000). 

Passados dois anos, “o papa observaria [em seu diário espiritual] que o anúncio foi 

acolhido pelos cardeais „com impressionante e devoto silêncio‟” (apud BEOZZO, 2005, p. 

70). Já às vésperas da abertura do Concílio, Fesquet (1967a) falava, por sua vez, no baru-

lho e nas agitações que a ideia conciliar e o esforço para a sua concretização haviam cau-

sado em Roma, sobretudo nos establishments curiais. “Há enorme resistência no Vatica-

no”56. Incumbida de realizar toda a fase preparatória57, a Cúria – ainda muito afeita à teo-

logia escolástica (e em certo limite estática) da Escola Romana – havia preparado “esque-

mas prolixos e dedicados aos temas mais disparatados”, que não captavam, em sua rique-

za, a iniciativa do bispo de Roma. Sem contemplar o dinamismo da teologia nos anos que 

antecederam imediatamente o Vaticano II (CONGAR, 1969), a 

 
redação dos textos que deveriam ser submetidos à aprovação do concí-
lio, dispersou-se em uma miríade de assuntos, em geral de importância 
menor. Prevaleceu a orientação de sintetizar nos diversos „esquemas‟ os 
ensinamentos doutrinários e disciplinares dos últimos pontífices, sobre-
tudo, de Pio XII, na convicção de que o concílio os homologaria sole-
nemente com sua autoridade; previa-se um rápido desenvolvimento dos 
trabalhos, sem tensões nem debates acalorados. Renovava-se, assim, com 
singular simetria, a ilusão que havia precedido o Vaticano I! (ALBERI-
GO, 1995c, p. 397) 

 
De todos os cantos do mundo pareciam, nascer, entretanto, leituras renovadas do que se-

ria o próximo concílio e, mesmo antes dos textos das comissões preparatórias terem che-

gado aos bispos da Igreja (padres conciliares) esse evento já “começava a ser visto como 

uma oportunidade histórica para se retomar filões da experiência cristã que tinham sido 

                                                
56 Ver a primeira parte do Diário do Concílio (1967), na qual o autor se refere ao período que vai do 

anúncio de sua realização (Alocução de João XXIII em 25 de janeiro de 1959, na Basílica de São 
Paulo fora dos muros, durante a celebração de encerramento da semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos) à abertura da primeira sessão (11 de outubro de 1962). pp. 17-30. 

57 Um estudo minucioso sobre a fase preparatória do Concílio pode ser encontrado no primeiro 
volume da História do Concílio Vaticano II, coordenada por Giuseppe ALBERIGO, 1995a. 
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marginalizados e para dar novo fôlego ao trabalho de evangelização e de testemunho” entre 

os católicos (Idem, p. 398). 

Traduzida para várias línguas, a obra de Hubert Jedin (1961) é uma mostra evi-

dente da revalorização dos concílios ecumênicos como “momentos-chave” da história do 

cristianismo. Pode-se dizer que seu texto chegava mesmo a propor uma hermenêutica que 

permitia ligar “os concílios mais antigos” aos “mais recentes” – “por serem verdadeiros 

concílios de bispos” e destacar, não sem algum pioneirismo, tudo aquilo “que é duradou-

ro na mudança dos fenômenos” (JEDIN, 1961, p. 178). Além disso, articulava, de forma 

precisa, o papel que os concílios, como eventos, ocupavam na história da instituição Igreja 

com a função que “a assistência do Espírito Santo, que, segundo a doutrina católica, dá a 

garantia da inerrância nas resoluções doutrinárias dos concílios” (Idem, p. 179) havia de-

sempenhado na formulação de uma história sagrada do povo de Deus. Segundo esse autor,  

 
se compararmos a história da Igreja com um tapete, no qual estariam 
tecidos os destinos dos concílios, veremos um padrão que se repete, 
mas sempre apresenta um aspecto novo. Justamente em nossa forma de 
considerar a história da Igreja, parece à primeira vista que no quadro 
histórico o mutável sobrepuja o duradouro. Que mudança já no cená-
rio! Constantino o Grande, no seu palácio de verão em Nicéia entre os 
bispos, que passaram pela grande transformação, que em parte sobrevi-
veram às perseguições. Duas imperatrizes, Pulquéria e Irene, coorgani-
zadoras e guardiãs dos Concílios de Calcedônia e do 2º Concílio de Ni-
céia. Multidões jubilosas, em Éfeso, celebrando a Theotokos, que Cirilo 
de Alexandria acabava de tornar vitoriosa. Um papa-rei, Inocêncio III, 
na sua Igreja episcopal lateranense, rodeado dos dignitários de toda a 
cristandade, ainda unida na fé. O suspiro apreensivo de Tadeu de Sues-
sa, quando, após a deposição de Frederico II, as velas se apagaram na 
catedral de Lyon. A enorme multidão diante da casa do comércio de 
Constança, quando depois de 39 anos de cisma, foi anunciado: „Temos 
um Papa‟. A modesta procissão de bispos, que 28 anos depois da publi-
cação das teses de Wittenberg, se dirigia à Catedral de Trento, a fim de 
celebrar o mais tumultuoso e mais demorado dos concílios. Nesta su-
cessão de quadros está contida uma mudança contínua, de pessoas e de 
substância espiritual, isto é, mudança na qualidade dos participantes e, 
na tarefa e nos objetos da convocação dos concílios (JEDIN, 1961, p. 
175-176). 

 
No Brasil, um texto publicado em 1962 deixava transparecer a riqueza que as for-

mulações acerca do Concílio começavam a ganhar, além de evidenciar certo grau de sinto-
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nia sobre esse assunto na Igreja universal. Ao buscar desmitificar a ideia de que um concí-

lio era apenas uma “reunião dos bispos de todo o mundo, em Roma, sob a direção do 

bispo desta cidade”58, os autores citavam uma carta coletiva do episcopado holandês, publica-

da no natal de 1960, que resgatava a figura profética e animadora dos concílios. Nessa 

visão, os concílios deveriam ser compreendidos como eventos 

 
animados, no que têm de mais autêntico, pelo sopro do Espírito Santo, 
cuja ação se manifesta de mil maneiras. Temos de encontrar os laços 
que unem as reuniões do concílio com todos os gestos, atitudes e práti-
cas do magistério e do laicato. Um concílio ecumênico é a „concretização, 

particularmente expressiva, do que se passa, de maneira mais ou menos desper-
cebida, na vida do povo de Deus... Um concílio geral é, pois, uma concentração 
da atividade visível da graça do Espírito Santo, que o Cristo, chefe da Igreja, 
faz descer sobre nós‟. Há um tempo pré-conciliar e um outro de irradiação 
pós-conciliar, que condicionam o tempo forte das decisões (SOUZA, 
2004, p. 241-242, grifo nosso). 

 
Em todos os casos é interessante notar que as ponderações sobre o tempo histórico irrom-

pem de forma surpreendente (inclusive pelo volume) nas reflexões sobre a realização de 

um novo Concílio Ecumênico. Seria impossível, e mesmo desnecessário, elencar aqui as 

várias metáforas que surgiram nesses anos, nos mais diversos níveis da elaboração teológi-

ca e pastoral, desde os mais altos círculos da hierarquia até os ambientes leigos e acadêmi-

cos. Mas a preocupação em situar o Concílio, como um evento (Cf. ALBERIGO, 1993, p. 

16), que se colocava na conjunção de um antes e de um depois; como um ato singular e 

carregado de sentido para a história e para uma cronologia da Igreja nos parece funda-

mental. Talvez, porque o evento-concílio suscitasse um novo regime de historicidade para a 

Igreja (HARTOG, 2006) que, como sabemos, acabou por mexer completamente em sua 

autoimagem e nas autoformulações que sustentavam o edifício institucional, longamente con-

solidado, da cristandade ocidental (POULAT, 1996). 

 Falamos em regime de historicidade no sentido em que lhe atribui François Har-

tog: o de como uma sociedade lida com seu passado, ou, “em uma acepção mais ampla 

                                                
58 DALE, Romeu; LIMA, Danilo & SOUZA, Luiz Alberto Gómez de. Que será o Concílio. Rio de 

Janeiro: Dom Bosco, 1962. O texto também foi publicado na Revista A Ordem (v. 48, n. 04, ou-
tubro de 1962) por iniciativa de Alceu Amoroso Lima e encontra-se reproduzido, com peque-
nas modificações, em SOUZA, 2004. pp. 241-256. 
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(...) para designar a modalidade de consciência de si de uma comunidade humana” e os 

modos de relação e as formas distintas que ela elabora ao experienciar o tempo (HAR-

TOG, 2006, p. 263), o que transforma, consequentemente, tanto o “espaço de experiên-

cia” dos sujeitos quanto seu “horizonte de expectativas” (KOSELLECK, 2006). Por isso 

temos insistido tanto na ideia de que o Concílio fez afluir para o interior da Igreja muitas 

temporalidades, ou, em outras palavras, tornou suas estruturas porosas às diversas formas 

de vivenciar o tempo que caracterizam a vida moderna; daí também tantos analistas terem 

caracterizado o Concílio como um encontro da Igreja com a modernidade (Cf. VAZ, 1968; 

LIBANIO, 1996, 2000). Vejamos, como exemplos, o descentramento vivido pela teologia 

nos anos conciliares que, de acordo com Yves Congar, “durante dezenove séculos de cris-

tianismo” havia se interessado “quase unicamente por Deus” e que passava agora por uma 

experiência radical de “levar em conta aquilo que os homens descobriram sobre o mundo 

e sobre o próprio homem” (CONGAR, 1969, p. 32) ou as reincidentes referências ao 

abandono de um período constantiniano na Igreja.  

Pablo Richard (1982) falaria, mais uma década depois do Concílio, em morte das cris-

tandades, mas essa era um temática que estava na ordem do dia dos padres conciliares, 

sobretudo dos não-europeus, e que parecia circular com muita vivacidade nos setores mais 

engajados do laicato. Não é casual que os brasileiros, escrevendo pouco antes do Vaticano 

II, fossem tão explícitos com relação a este assunto: 

 
ao que tudo indica, chegamos ao fim do grande período de Constanti-
no, no qual se deu a aliança do trono com o altar. (...) A cristandade mor-

reu, escrevia Mounier em 1949. O Concílio Vaticano II assinala não só 
o fim de uma época, mas possivelmente, do ponto de vista conciliar, o 
primeiro ato de uma nova fase, em que o binômio espiritual/ temporal 
terá novo equacionamento. Entretanto a transição não será fácil; há 
hábitos arraigados. O subconsciente coletivo dos cristãos comporta rea-
ções condicionadas pelos tempos que passaram. Não pensamos ainda 
com mentalidade de cristandade em um mundo pluralista? (SOUZA, 
2004, p. 244, grifo nosso) 

 
Alguns anos mais tarde, já nas últimas semanas do Concílio, Dom Hélder Câmara, expu-

nha em uma de suas circulares a angústia de parte do episcopado e levantava praticamente 

a mesma questão: “Veremos nós um papa (talvez mesmo este) sem embaixadores junto de-
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le e sem núncios dispersos pelo mundo inteiro... Veremos um papa que recusará a pres-

tar-se ao jogo equivocado de ser um estranho „servidor dos servidores‟ que se parece com 

um rei dos reis?...” (apud BROUCKER, 2008, p. 29) Se as perguntas eram pertinentes, 

eram também um tanto difíceis de responder, pois certamente atuavam naquele momen-

to – bem como ainda hoje – a força do continuum, daquilo que permanece e dá sentido às 

grandes estruturas e instituições, e uma expectativa de ruptura e de renovação que, sufo-

cadas até as décadas 1940 e 1950, foram crescendo à medida que se aproximava o Concí-

lio. 

Esse movimento arrastava nos dois sentidos – o da permanência e o da ruptura – os 

imaginários sociais dos homens da Igreja (BACKSO, 1985; VOVELLE, 1997) e parece ter 

mexido de forma substancial com as leituras de mundo (MANNHEIM, 1982) que sustenta-

vam esses imaginários. Se por um lado muitos padres se distanciaram das concepções que 

sustentavam antes do Concílio, e que, em geral, haviam recebido de sua própria formação 

no seio da instituição, vários outros se aferraram à posturas de radical resistência às mu-

danças, que lhes pareciam, aliás, assustadoras. O próprio Fernand Braudel um dos mais 

consagrados estudiosos daquilo que se chamou de estruturas ou de tempos longos – a história 

profunda, quase imóvel e de “tendência secular, ou melhor, multissecular”; tudo aquilo que 

“resiste ao tempo da história, o que dura e até perdura longamente” (BRAUDEL, 1992, 

p. 370-371) – ao assistir a uma cerimônia celebrada em latim no subúrbio de Paris, havia 

estranhado de tal forma aquela remissão ao passado que acabou por manifestar seu es-

panto com o fato de o Vaticano II, ter engendrado, em poucos anos, as maiores e mais 

profundas transformações que a Igreja conhecera nos últimos séculos (Idem, p. 339). 

É certo, no entanto, que esta “força transformadora” dos eventos não é uma pro-

priedade apenas do Vaticano II (que entendido dessa forma se equipara a diversos outros 

eventos políticos) e que, como Jedin (1961) e Congar (1997) nos alertavam, todos os con-

cílios fizeram sobressair à continuidade na qual se inseriam algumas marcas de ruptura e 

de renovação. O próprio Vaticano I, envolto nas turbulências políticas de uma Europa 

ainda convulsionada pelas revoluções é prova disto e também Trento ocupou um papel 

fundamental na reação da Igreja frente às teses protestantes e à ameaça de dissolução do 

catolicismo no mundo europeu (VENARD, 1995). No entanto, o Vaticano II foi o Con-
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cílio de um tempo já completamente tomado pela modernidade, seja ela tecnológica ou 

social, e ocorreu em um século marcado pelos fatos políticos (NORA, 1988; RÉMOND, 

2003). Estava envolto, por isso, em uma multiplicidade de níveis de experiência e de con-

ceituação, o que permite entrecruzar o abstrato e o concreto e colocar os seus atores em 

movimento, dentro de dinâmicas que comportam várias temporalidades, nem sempre 

lineares (KOSELLECK, 2001). 

Indícios desta consciência já apareciam em uma carta enviada a um amigo pelo fu-

turo Cardeal John Newman (1871), logo após o término do Vaticano I: “Pio não é o últi-

mo dos papas... [escrevia o teólogo] tenhamos paciência e confiança, um novo papa e um 

novo concílio polirão obra” (apud SOUZA, 2004). As palavras de Newman amarravam, 

assim, as dinâmicas temporais que ligam os concílios como eventos às estruturas da Igreja 

e sugeriam para o futuro a necessidade e a possibilidade, concomitantes, de aprofunda-

mento e de superação. José A. Zanca, mais de um século depois, atribuía às transforma-

ções motivadas pelo Vaticano II o desencadeamento de “una crisis en el pensamiento 

católico, debido a que fueron socavadas las bases de legitimidad en las que se asentaban 

los discursos tradicionalistas” (ZANCA, 2006, p. 27), um movimento que pressupunha a 

superação da cristandade como um “esquema de autodefensa”, “intransigente” e baseado 

“en la inseguridad frente al „otro‟”; apoiado, portanto, “en formas de autoridad económica, 

política e [até mesmo] militar” (Idem, p. 15). 

A melhor forma de observar o caráter dessas experiências parece estar, entretanto, 

nos próprios protagonistas do Concílio Vaticano II; eles viviam a tensão entre fazer per-

durar o que lhes havia sido legado pela tradição, “entendida na maioria das vezes mais 

como o catolicismo pós-tridentino do que como a grande Tradição que engloba também 

o longo período anterior à Reforma Protestante e à Idade Média” (BARAÚNA, 1993, p. 

152), e a possibilidade de projetar para o futuro um cristianismo renovado, nascido sob a 

necessidade de se captar atentamente os sinais dos tempos (Cf. CHENU, 1969). Estavam 

divididos entre o “depósito de experiências” que se encontrava disponível antes mesmo 

de suas gerações e a possibilidade de introduzir no modus vivendi de toda a instituição, algo 

novo e, portanto, praticamente desconhecido. Muitos bispos chegaram, por isso, a nem 

mesmo participar do Concílio. Já idosos, não se envolveram em nenhuma de suas etapas 
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e confiaram até a tarefa de responder à consulta que lhes fora feita pelo Cardeal Tardini 

aos seus coadjutores ou administradores apostólicos de suas dioceses (Cf. BEOZZO, 2005, 

p. 105). A ausência de perspectivas de futuro e a impossibilidade de pensar alguma mu-

dança lhes eximia de qualquer participação, talvez mesmo os tenha excluído da compre-

ensão da importância do Concílio. Tinham os olhos ainda voltados para Pio XII e para as 

resoluções do Concílio Plenário Brasileiro, não haviam compartilhado em geral as experi-

ências eclesiais da CNBB ou do CELAM e concebiam sua ação pastoral distante do “tem-

po quente das transformações” (BRAUDEL, 1992). 

Prefeririam, talvez, a adesão simples a um questionário sobre os temas que deveriam 

ser tratados pelo Concílio59. Mas, diante da decisão de João XXIII de enviar a todo o epis-

copado uma consulta aberta, capaz de captar em sua máxima riqueza os conselhos, aspira-

ções e desejos dos bispos e prelados 60, não sabiam ao certo o que responder. Alguns sim-

plesmente não responderam. Segundo Beozzo (2005), “dos 2594 consultados, responde-

ram 1998, ou seja, 77%” (p. 84). No Brasil, foram, ao todo, 167 consultas, das quais 132 

conheceram resposta. Muitos se contentaram, entretanto, “em dizer que receberam a con-

sulta, que aderiam ao propósito do Papa de convocar o Concílio e que estavam rezando 

pelo seu êxito, enquanto outros debruçaram-se com cuidado sobre o assunto, embora pro-

duzindo, por vezes, respostas estreitas e exclusivamente intra-eclesiásticas” (BEOZZO, 2005, 

p. 85). A maioria se referia a problemas litúrgicos e pastorais; alguns solicitavam do Con-

cílio a condenação dos erros que acometiam a sociedade contemporânea: “o espiritismo”, 

“o cientificismo”, “o comunismo”; outros ainda manifestavam “o sentimento de que a 

própria opinião nada valia” e compartilhavam com Roma a sensação de não ter nada a 

propor. Esses responderam, em geral, apenas depois de receber uma segunda carta urgin-

do seu parecer; alguns sequer escreveram em latim (Idem, p. 95). Nutriam, muito possível-

mente em razão de certo isolamento, a sensação de que o Concílio não lhes dizia muito 

                                                
59 Esse era o propósito inicial da Comissão Antepreparatória: enviar um questionário com o obje-

tivo de colher a opinião dos bispos sobre os assuntos a serem tratados no Concílio. “Uma de-
marcação dos „temas prováveis‟ do trabalho conciliar previa: o apostolado sacerdotal e leigo, a 
família, a doutrina sobre a Igreja, as relações entre Estado e Igreja, a adequação da organização 
eclesiástica às exigências dos tempos modernos, as missões, as relações entre bispos e religiosos, 
a doutrina social”. (Cf. ALBERIGO, 2003, p. 33).  

60 Ver a transcrição da carta enviada pelo Cardeal Tardini aos bispos de todo o mundo no Anexo 1. 
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respeito. Bispos em área de missão ou confinados em grandes dioceses do interior do 

Brasil falavam de sua proximidade com o povo, dos trabalhos cotidianos junto aos fiéis e 

da dificuldade de acompanhar os debates no interior da Igreja. 

A “consciência média” desses bispos pode bem ser apreendida nas memórias de 

Dom Clemente Isnard. Nomeado bispo em 1960, não teve tempo de enviar seu vota, mas 

referindo-se à impressão que teve quando foi convocado ao Concílio, parecia falar de uma 

visão de mundo mais ou menos disseminada entre os bispos do Brasil. “Surpreendeu-me”, 

dizia “uma conversa com Núncio Apostólico, Dom Armando Lombardi, em que ele me 

disse que um objetivo do Concílio era „reformar a Igreja‟. Pensei: será que a Igreja precisa 

de reforma? No fundo eu achava que não”61. Se generalizarmos um pouco as “reminiscên-

cias” do bispo, veremos que o universo mental no qual a maioria dos prelados escreveu seus 

vota é o de homens que quase “nunca tinham sido convidados a expor suas ideias sobre a 

Igreja em geral e nada habituados a serem ouvidos pelas autoridades” romanas (BEOZZO, 

2005, p. 95). Não podiam dimensionar as intenções e a grandeza do Concílio, em alguns 

casos, mesmo após o seu início. “O célebre discurso de abertura de João XXIII me impres-

sionou” continuava D. Clemente Isnard, “mas no dia não compreendi todo seu alcance. 

Embora desejando a união dos cristãos, no fundo eu aspirava por decisões claras em tudo 

que fosse matéria de fé. Na época, Denzinger era meu companheiro inseparável”62. 

Havia, do nosso ponto de vista, duas exceções: os envolvidos em um programa de 

renovação eclesial – capazes, segundo Beozzo (2005, p. 85), de levantar “questões de mai-

or alcance humano e eclesial” – e aqueles que haviam mantido, por sua formação ou por 

terem residido em Roma, uma estreita ligação com a Santa Sé e seu programa de ação, 

ambos construídos sobre um referencial clericalista e eclesiocêntrico. Em todos os casos, 

sem exceção, os vota devem ser considerados, contudo, apenas uma primeira aproxima-

ção, talvez a única possível no pré-concílio, mas ainda estática e que as dinâmicas do Vati-

cano II tenderão a modificar ou a aprofundar. 

Em seu estudo sobre as respostas e sugestões encaminhadas pelo episcopado brasi-

leiro à Comissão Pontifícia presidida pelo Card. Tardini, Luiz J. Baraúna (1993) enqua-

                                                
61 ISNARD, Dom Clemente José Carlos. “Reminiscência do Vaticano II”. In: Encontros Teológicos. 

Florianópolis: ITESC, n. 33, 2002. pp. 19-25. 
62 ISNARD, 2002, p. 19. 
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drava a maioria dos bispos do Brasil em uma mentalidade conservadora e em um grupo 

que o autor preferia chamar de moderados. Esse grupo se constituía em, primeiro lugar, de 

“bispos que desejam um avanço na Igreja. Desejam mudanças [adaptações e reformas], par-

ticularmente na liturgia, na disciplina eclesiástica, no Direito Canônico – já menos na 

doutrina; o avanço, porém, deve ocorrer dentro de uma linha que não comprometa a 

fidelidade ao que chamam de Tradição da Igreja” (BARAÚNA, 1993, p. 152). Em segun-

do lugar, estabelecia-se em oposição a dois outros grupos minoritários, o do integristas, 

ultra-reacionários e o dos avançados ou precursores (que mesmo antes da abertura do Concí-

lio pareciam estar em sintonia com o pensamento de João XXIII). Para Baraúna, conserva-

dores e moderados não compartilhavam nem do otimismo do grupo renovador nem do 

antimodernismo estrito da minoria intransigente (Idem). 

 Ao que tudo indica, quase toda essa parcela do episcopado era composta por bis-

pos formados, ao mesmo tempo, no espírito de aprofundamento das reformas iniciadas 

no século XIX pelos romanizadores e no pensamento conservador que, ao longo de todo 

esse século, embalou o catolicismo europeu e brasileiro. Nos dizeres de É. Poulat (1996), 

eram “reformadores sem ser revolucionários”, nomeados para o episcopado nos pontifi-

cados de Pio XI e Pio XII, papas que nutriam “a convicção de que a Igreja tinha uma so-

lução pronta e inquestionável para todos os problemas modernos, sem exceção” (LIBA-

NIO, 2002, p. 62). Pensando a Igreja como único lugar de salvação, concebiam, em geral, 

para toda a humanidade uma “ordem verdadeira”, em vista da qual 

 
existem os poderes espiritual e temporal, uma lei natural a ser observa-
da e uma lei divina transmitida pela Igreja. O mal da atual humanidade 
vem do abandono de Deus e da negação da autoridade da Igreja. Falta-
lhe a sanção de uma autoridade legítima e [sem ela] o mundo ficará en-
tão entregue às falsas filosofias, às autoridades de ditadores sem lei. „Es-
ta era, segundo eles julgavam, a tragédia do século XX, a causa profunda 
de suas guerras brutais e de suas ditaduras não menos brutais‟ (LIBA-
NIO, 2000, p. 62). 

 
Em graus bastante distintos eram esses prelados também marcados pelos ideais de uma 

reação da Igreja Católica, cuja ação militante, deveria encaminhar para uma reconquista 

dos espaços sociais que o Estado-Nação e que o pensamento laico e científico lhes haviam 

usurpado. Na política, na imprensa, na educação e em todos os espaços públicos era pre-
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ciso tornar evidente a força e a coesão dos católicos, unidos pelo bem da pátria, da família 

e da tradição, em uma espécie de cruzada contra a “dissolução dos costumes” (ver PASSOS 

e PEIXOTO, 2008). 

 Assim, mesmo a penetração de vários movimentos renovadores (não apenas do lai-

cato, mas também entre o clero e as congregações religiosas), pôde ser percebida pela hie-

rarquia, como parte desse programa, na maioria das vezes enquadrado em um perfil cleri-

calizado. Basta lembrar que após as bem sucedidas experiências da Ação Católica na di-

namização de diversos setores leigos, o Concílio Plenário Brasileiro, de 1939, impôs con-

sideráveis obstáculos a uma nova compreensão da contribuição do laicato, o que, segundo 

Beozzo (1984) mantinha a instituição “autocentrada sobre si mesma e não sobre um polo 

de articulação com a sociedade. Por isso privilegiava, enormemente, a hierarquia, bispos e 

sacerdotes e não os leigos” (BEOZZO, 1984, p. 333). Mas é preciso considerar que tam-

bém entre os próprios leigos, essa mentalidade parece ter sido hegemônica, pelo menos 

até o nascimento dos grupos da Ação Católica Especializada (Cf. MAINWARING, 1989; 

BEOZZO, 1984b). Joaquim Nabuco – que Antonio Carlos Villaça (2006) identificava co-

mo membro de uma primeira geração de intelectuais convertidos ao catolicismo do século 

XIX – afirmava que “no Brasil, a liberdade jamais foi sacrificada à ordem” (apud VILLA-

ÇA, 2006, p. 161) e seu pensamento parecia ser completado por Alceu Amoroso Lima, o 

expoente da elite intelectual leiga de várias décadas depois e membro do corpo diplomáti-

co do Brasil no Concílio, para o qual “a suprema liberdade do filho, diante do Pai é ser-

vir” (Idem, p. 251). Tudo muito próximo, até mesmo no campo semântico, do proposto 

por Pio XII na Encíclica Mystici Corporis (apud MARIN, 1998). 

Sobretudo entre os bispos do interior, distante da efervescência política e econômi-

ca das capitais e excetuando-se aqueles que haviam aderido a um engajamento social que 

animou os bispos do Nordeste a partir dos anos 1950 (Cf. INP, 2003), a tendência era 

uma adesão cautelosa ao grupo que Baraúna (1993) chamou de moderados, mas que pode-

ríamos denominar, no sentido que Mannheim (1981, 1982) atribui ao termo, de conser-

vantistas – até mesmo em função do lugar social que esses prelados ocupavam frente ao 

seu rebanho, espalhado em inúmeras e pequenas “cidades católicas”. Ao lembrar-se de sua 
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infância, o teólogo protestante Rubem Alves (2005) dedicou alguns capítulos aos ícones 

dessa identidade que unia a grande maioria da população – os anjos, os padres, os bispos. 

Figuras intermediárias no plano salvífico dos fiéis católicos; um projeto no qual 

 
a Igreja tinha o monopólio de todos os pedágios que levavam aos céus. 
E o preço do pedágio eram os sacramentos que padres e bispos minis-
travam como se fossem o próprio Deus (daí o nome „vigário‟, que é a-
quele tem o poder de realizar funções de um outro). Deus parecia ter 
dado procuração plena aos sacerdotes (...) Sem Igreja, sem padre e sem 
sacramento ninguém ia para o céu. (...) Todo mundo acreditava. Todo 
mundo era católico. Os padres, em suas batinas pretas e chapéus pretos 
redondos, eram a presença do próprio Deus. Mas a epifania do divino 
acontecia de forma especial quando o senhor bispo aparecia. Com a 
presença do Bispo os céus ficavam mais próximos da terra. Era uma 
comoção! O que todos queriam não era ouvir o Bispo; era ver o Bispo, 
chegar perto do Bispo, tocar o braço do Bispo, beijar o anel do Bispo. 
O toque do bispo era mágico, cheio de poder eclesial (ALVES, 2005, p. 
145-146). 

 
Um universo que, ao que tudo indica, era não apenas o do Arcebispo de Mariana, mas o 

da quase totalidade do episcopado brasileiro nos anos que antecederam o Vaticano II. 

Não fosse pela sua proximidade com Roma, Dom Oscar bem poderia se colocar na 

humilde posição de um cura d‟almas, atuando no interior de sua diocese, pacato e distante 

dos problemas que afetam a sociedade moderna, o que o aproximaria sobremaneira dos 

bispos que nada tinham a sugerir à agenda conciliar. Após a efervescência do século XVIII 

e de um estagnado oitocentos, o cenário descrito por Augusto de Lima Júnior (1966) para a 

sua diocese no início do episcopado de Dom Helvécio já era de uma Mariana decadente, 

na política e na economia, e arraigada a uma religiosidade que remetia, de fato, a um catoli-

cismo romano enquadrado nos moldes do século XIX63. Mas sua imagem de bispo roma-

nizado era, ao contrário, a de um prelado militante, edificador, erudito – Príncipe da Igreja, 

doutor em Direito Canônico, Sacerdos Magnus, ainda que sua atuação se desse pratica-

mente no mesmo território eclesiástico que Lima Jr. havia descrito com tanta precisão. 

                                                
63 O romance de Augusto de Lima Júnior começa com a melancólica descrição de uma “tarde, 

morna e cinzenta, de trinta de agosto do ano de Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 
mil novecentos e vinte e dois, [quando] pairava pelos ares da leal cidade de Mariana uma triste-
za incerta que contaminava tudo” (LIMA JÚNIOR, 1966, p. 15). 
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Sem querer impor a primazia do contexto social à ação do indivíduo, na Arquidio-

cese de Mariana, a possibilidade de que um jovem nascido e formado padre ali se tornasse 

um bispo conservador era quase evidente – talvez fosse mesmo a única possibilidade de-

senhada em seu horizonte de expectativas. Uma possibilidade demasiadamente marcada 

por tudo o que as gerações anteriores haviam vivenciado na Igreja e fora dela e que cor-

responde, em certa medida, ao que Koselleck (2001, p. 41) chamava de “depósitos de 

experiências” que transpassam os limites geracionais. Em primeiro lugar, por se tratar de 

uma antiga diocese (ver TRINDADE, 1959), com um dos mais tradicionais seminários do 

país e que ao longo de sua história havia formado toda uma geração de padres e distintos 

membros da elite eclesiástica brasileira. Cônego Trindade, “ilustre chantre do Cabido Me-

tropolitano, que tanto tem honrado a sua Arquidiocese de Mariana no pastoreio das al-

mas e em publicações de livros apreciados por todos pela erudição e beleza de estilo” che-

gou mesmo a preparar um livro, publicado postumamente, no qual traçava apontamentos 

biográficos dos bispos nascidos em Minas Gerais (1984), destacando a enorme colaboração que 

o Seminário de Mariana havia dado para formar tanto “egrégios prelados” quanto inúme-

ros homens da elite política brasileira (Cf. também TRINDADE, 1951). Nas palavras de D. 

Oscar, Trindade contribuía, ao mesmo tempo, para a “gloria de Deus” e a “honra da pá-

tria” com uma obra na qual desejava “ressaltar que Minas Gerais é o estado de nossa Fede-

ração que mais mitras têm oferecido à Santa Igreja, testemunhando, destarte, a piedade da 

família mineira e a eficiência de nossos seminários” (apud TRINDADE, 1984, p. 13). Em 

segundo lugar, porque a liderança de Dom Antonio Ferreira Viçoso (1844-1875) sobre a 

romanização do clero e da instituição havia sido enorme, ao ponto de colocá-lo, na histó-

ria da Arquidiocese, em um papel de destaque, quase como o fundador de uma linhagem 

de ilustres homens à frente de um tradicional bispado (VASCONCELOS, 1919, 1935; 

TRINDADE, 1959). Ainda padre, Dom Silvério Gomes Pimenta, que viria a ser o pri-

meiro arcebispo de Mariana, chegou mesmo a dedicar-lhe uma biografia (Cf. PIMENTA, 

1920)64, entre tantas outras que foram surgindo (SILVA NETO, 1965; CALADO, 1987) 

e que, atribuindo-lhe o papel de homem santo, corroboraram seu processo de beatificação 

                                                
64 A primeira edição da Vida de Dom Antonio Ferreira Viçoso é de 1876. 
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junto à Santa Sé65. A imagem de Dom Viçoso estará gravada na mente do jovem Oscar, 

ainda cura da Catedral, e ocupará mais tarde, durante seu episcopado, um lugar de refe-

rência para a obra de catequização, evangelização e formação sacerdotal empreendida por 

D. Oscar de Oliveira. O apostolado de Nossa Senhora, o incentivo à recitação do Rosário, 

a introdução do culto ao mês de Maria, a consagração da Diocese ao Sagrado Coração de 

Jesus e a profunda devoção eucarística eram heranças importantes que Dom Viçoso havia 

legado aos seus sucessores. Além disso, “a reforma do clero, começando-a pela reorganiza-

ção do Seminário, o levantamento espiritual do povo, sobretudo através das penosas in-

findas visitas pastorais em grande parte de Minas”66 e mais todo o montante de suas reali-

zações e qualidades o deviam colocar “como aquele verdadeiro justo „que mais de perto 

seguiu os modelos da história dos santos, sendo ele mesmo perfeito modelo para ser se-

guido‟”67. 

 Primaz das Minas, Mariana era tida, então, como “nimbo de pureza e santidade”, 

berço que originou um povo catolicíssimo, apegado à tradição e aos “valores patriarcais” e 

que se mantinha ligada aos princípios da moralidade e da fé, mesmo 

 
quando em torno de nós tudo se profana em genuflexões sacrilegas ao 
idolo do modernismo; quando o amor, que ha de ser uma virtude se 
rebaixa a sentimentos de pura animalidade; quando a esposa é sacrifi-
cada aos caprichos de um homem sem coração; quando a mulher se 
descoroa dessa auréola de religioso respeito que é patrimonio de seu 

                                                
65 De acordo com Belchior da SILVA NETO (1965) esse processo foi iniciado em 1916, quando 

Dom Silvério Gomes Pimenta instituiu um tribunal eclesiástico na Arquidiocese com vistas a 
instaurar o processo informativo ordinário necessário à beatificação e, depois de paralisados por 
alguns anos, foi retomado, em 1964, por Dom Oscar de Oliveira de Oliveira. A integra do pro-
cesso apresentado à Sagrada Congregação para a Causa dos Santos pode ser encontrada na Bi-
blioteca D. Oscar de Oliveira do Seminário São José (Mariana), onde também há um exemplar 
do relatório (relato et vota) expedido pela comissão de teólogos e canonistas responsáveis pelo 
caso em 2002. 

66 OLIVEIRA, Dom Oscar de. “Centenário da Morte de Dom Viçoso”. In: O Arquidiocesano: Ór-
gão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano XVII, número 824. Mariana, 29 de junho de 
1975, p. 01. 

67 OLIVEIRA, Dom Oscar de. “Dom Viçoso, „Apóstolo de Minas‟”, In: O Arquidiocesano: Órgão 
Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano XVII, número 825. Mariana, 06 de julho de 1975, p. 
01. Seguem nos próximos números do jornal uma série de artigos de Dom Oscar dedicados à 
vida e trabalho pastoral de Dom Viçoso. 
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marido; quando o filho póde ser impunemente abandonado às sedu-
ções de um mundo, que o fascina, pervertendo-o. (...) sello divino, im-
presso na fronte do Brasil, que jamais poderá ser apagado, porque o 
guarda, ciumentamente, sem transigencias, sem covardia, a sempre no-
bre, sempre christã e exemplarissima familia mineira.68 

 
É dessa tradicional família que Oscar de Oliveira se vê como parte. Ele a atribuía para si e 

se reconhecia como seu membro desde a infância, muito antes de pensar em se tornar um 

eclesiástico. Seu biógrafo, Cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho (1999), ao reconstru-

ir alguns aspectos de sua vida, em um relato quase hagiográfico, atribuía ao bispo Oscar, 

insistentemente, “uma notável piedade filial” (p. 99) que fazia deste homem o filho per-

feito, cujos exemplos materno e paterno (“amor ao trabalho e simplicidade de vida”) haviam 

sido incorporados “in totum” em seu sacerdócio (CARVALHO, 1999, p. 100, grifo nosso). 

Ao longo de seu episcopado são tantos os escritos que o arcebispo dedica a esse tema, que 

eles acabam, em 1974, se tornando um livro que, de acordo com o próprio Dom Oscar, 

nascia dos insistentes pedidos de seus diocesanos, que ansiavam ter acesso ao conjunto 

dos ensinamentos veiculado n‟O Arquidiocesano sobre este “tão delicado assunto” (OLI-

VEIRA, 1974a). 

De fato, os textos compilados em A Família (1974a) tocam o vasto universo dos 

temas que ligam as vivências dos fiéis à moralidade católica e aos ideais de santificação da 

família, inspirada no modelo de Jesus, Maria e José. Muitos dos textos haviam sido publi-

cados em ocasiões festivas – como o dia dos pais e o dia das mães – ou tratavam direta-

mente da educação dos filhos de acordo com os preceitos religiosos. Um ponto básico 

desses escritos é que a família devia ser compreendida como uma instituição natural, “be-

la e santa”; “uma instituição que deve chamar-se fundamental, no sentido mais rigoroso 

da palavra, sem a qual desaba imediatamente o edifício social” (OLIVEIRA, 1974a, p. 61). 

Apropriando-se do dito de “um sábio publicista”, continuava o arcebispo, “„a família é a 

segunda alma da sociedade‟ [e] lastimava de os legisladores o terem muitas vezes esqueci-

do, não refletindo ser a família „o santuário das tradições e dos costumes, o berço das na-

                                                
68 Discurso de Dom Duarte Leopoldo, Arcebispo de São Paulo, por ocasião do Segundo Congres-

so Eucarístico Nacional, em Belo Horizonte. In: MINAS E O PENSAMENTO CATHOLICO 
NO BRASIL, 1936. p. 28-29. 
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ções fortes, a escola onde se formam as virtudes sociais‟” (Idem). Em outro livro seu, escri-

to dez anos antes, Dom Oscar já elencava o “livro de Tobias”, entre as mais belas histórias 

da Bíblia (1964), por ser este “um modelo e guia aos casais, que o podem considerar como 

o seu „Livro de família‟. E ainda o „livro dos noivos‟, onde os jovens poderão aprender 

como pela santidade da vida se atraem as bênçãos de Deus para o seu futuro matrimônio” 

(OLIVEIRA, 1964, p. 30).69 

Cônego Vidigal de Carvalho, diretor d‟O Arquidiocesano por mais de duas décadas, 

o considerava “um defensor intrépido da família contra o divórcio, da sociedade contra o 

comunismo ateu (...) um lutador a favor da vida, condenando sempre o aborto e lutando 

em defesa dos direitos humanos e por uma sociedade mais humana e evangélica” (CAR-

VALHO, 1999, p. 64). Essas palavras servem para esboçar o arcabouço temático do heb-

domadário. Se os assuntos não eram inovadores, a forma de tratá-los era igualmente ori-

entada para a manutenção, a permanência. O que parece de acordo com as observações de 

Karl Mannheim (1982) sobre os modos de pensar dos conservadores. Para esse autor, dife-

rentemente de outras formas de experienciar o tempo70, o conservador percebe o presente, 

não como o começo de um futuro, mas como o “último ponto atingido pelo passado”, um 

passado que, por isso, se apresenta “como sendo uno com o presente; portanto sua con-

cepção de história tende a ser espacial em vez de temporal; ele enfatiza a coexistência em 

vez da sucessão” (MANNHEIM, 1982, p. 128). Nesse sentido, os textos podiam ser poli-

fônicos e informativos, mas é preciso percebê-los em seus aspectos performativos. O pró-

prio arcebispo falava em apresentar para as famílias de leitores, nos ambientes eclesiásticos 

e nos lares católicos, todo um “material bélico” orientado para a formação de consciências 

verdadeiramente cristãs (Cf. CARVALHO, 1999, p. 63). Eram, assim, textos guiados por 

uma dada leitura do social e do político e voltados, por isso, para os valores nos quais 

Dom Oscar foi criado, inclusive àqueles de caráter devocional.  

Seus livros sobre a Fé (1969), a Eucaristia (1970), a Virgem Maria (1968) e o Sagrado 

Coração de Jesus (1976) ilustram bem o que queremos dizer. Todos também são frutos dos 

                                                
69 O capítulo ao qual nos referimos é intitulado “Tobias, o exemplar chefe de família”. pp. 30-32. 
70 Ao longo do texto Mannheim (1982) contrapõe o pensamento conservador em geral ao pensamento 

progressista, mas, às vezes, também ao pensamento revolucionário e do proletariado. Ver também LU-
KÁCS, 1979. 
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textos publicados no Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. O primeiro deles nasce da 

proclamação do “ano da fé” por Paulo VI e pode ser lido como um guia das profissões de fé 

dos católicos romanos. “A fé é a virtude sobrenatural, pela qual cremos, fiados na autori-

dade de Deus, no que Ele revelou e nos propõe a crer, por meio da Igreja (Catecismo de 

São Pio X)” (OLIVEIRA, 1969, p. 21). Veículo imprescindível de salvação, somente a 

Igreja, detentora da verdade e fonte de autoridade, poderia nas palavras de Dom Oscar, 

ensinar a viver, alimentar, purificar, conservar e defender a fé71; uma fé que “livra e preserva os 

erros da razão e lhe comunica múltiplos conhecimentos” (Idem, p. 37). Já o segundo, é 

possivelmente o mais teológico de seus livros, o que não o exime de seus fins práticos: a 

instrução religiosa do povo, a participação e o entendimento da Santa Missa. 

Se em nossa longa tradição católica as festas sobrepujavam as celebrações litúrgicas 

ou se as missas, rezadas em latim e de costas para o povo, acabaram se esvaziando de sen-

tido ao longo dos últimos dois séculos que precederam o Vaticano II, temos que conside-

rar também a que a valorização da eucaristia foi sempre um dos pontos nevrálgicos dos 

movimentos romanizadores (Cf. HAUCK, 2008). Dom Oscar parecia trabalhar nesse sen-

tido. Seus textos, nem sempre muito didáticos, lidavam, no entanto, com expressões sen-

timentais que, se não explicavam exatamente o sentido teológico da transubstanciação, ser-

viam ao menos para valorizar esse acontecimento: “No seu gênero, a Eucaristia é um dos 

mais imperscrutáveis mistérios. Não entendemos como Nosso Senhor se oculta sob os 

véus do Sacramento. Ampara-nos e guia-nos a fé na palavra de Cristo, no seu poder e na 

sua misericórdia. E isso é tudo” (OLIVEIRA, 1970, p. 65). Diante do inefável, cabia im-

plementar cultos e práticas, celebrar corretamente os ritos, captar minimamente o sentido 

profundo de tudo aquilo que era movido por um ato de fé. Daí seus textos retomarem o 

Direito Canônico e as normas para localização do Sacrário, “centro convergente da Igre-

ja”, para a exposição e adoração do Santíssimo ou mesmo para as formas corretas de o fiel 

católico se portar diante do SS. Sacramento: “ao entrar na igreja, seu olhar e coração hão 

de, primeiramente, voltar-se para o Sacrário, em fervente adoração ao Nosso Senhor Jesus 

Cristo, ali realmente presente” (Idem, p. 86). 

                                                
71 Esses são os temas de alguns capítulos do livro. Ver OLIVEIRA, 1969. 
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O mesmo se pode dizer sobre o culto à Virgem Maria e ao Sagrado Coração de Je-

sus. O prólogo do livro dedicado à Virgem é uma compilação dos credos, de tudo que 

reza a ortodoxia sobre Maria. Um repertório com breves lições de dogmática, diluídas no 

incentivo ao culto e na normatização dos ritos e práticas ligados à devoção. Maria emergia, 

então, em todos os seus títulos de grandeza, como um protótipo, uma matriz a ser imitada 

pelos fiéis: esposa de Cristo, Mãe da Misericórdia, Rainha da Igreja; modelo de fé, esperan-

ça, caridade, obediência, prudência, paciência, humildade; modelo de vida de oração e de aposto-

lado72. Já os escritos sobre o Sagrado Coração de Jesus, além de estarem centrados no in-

cremento do culto, possuíam um caráter mais historiográfico. Existe neles uma evidente 

preocupação em historiar o culto e seus fundamentos presentes nas Sagradas Escrituras, 

na teologia e no Magistério Eclesiástico (Cf. OLIVEIRA, 1976, p. 03). Além disso, toda a 

última parte do livro Sagrado Coração de Jesus é dedicada ao Apostolado da Oração e trata des-

de sua fundamentação teológica até de sua história na Arquidiocese de Mariana. Reside aí 

seu aspecto proselitista; um convite dirigido aos homens de seu tempo à “oração como 

fonte inexaurível de misericórdia”, através de “um coração de homem abrasado pelo amor 

de Deus” (Idem, p. 11). 

 Poderíamos citar ainda, na mesma linha, seu livro sobre a devoção à Nossa Senho-

ra de Brotas, publicado pela primeira vez em 1958 e reeditado com alguns acréscimos qua-

se quarenta anos mais tarde73. Não se pode esconder que, como a maioria dos prelados, 

Dom Oscar nutria uma enorme devoção à Maria. Seu brasão episcopal trazia o lema IPSA 

DUCE, “da frase de São Bernardo: „Ipsa Duce, non fatigaris‟ – [Se ela, Maria] te conduzir, 

não te cansarás” (Cf. BEOZZO, 2005, p. 496) e foi à Nossa Senhora que ele dedicou gran-

de parte de seus artigos e poesias, além desse livro com o qual buscava recontar aos fiéis a 

história da “Mãe Imaculada”, em cuja igreja, havia sido batizado, recebido a Primeira Co-

munhão, servido ao Altar como coroinha e onde havia despertado, em seu “coração me-

                                                
72 Indicamos novamente as palavras presentes nos títulos de alguns capítulos do livro. Ver OLIVEI-

RA, 1968. 
73 A segunda edição foi publicada depois de o Arcebispo ter visitado o Santuário de Nossa Senho-

ra de Brotas em Portugal. De acordo com Côn. Vidigal de CARVALHO (1999, p. 85), a visita 
se deu em 1980, quando D. Oscar “estava na Europa em visita ad limina, após a audiência parti-
cular que lhe concedera o Santo Padre João Paulo II”. 
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nino, a graça da vocação sacerdotal” (OLIVEIRA, 1958, p. 06). Após sua tese de doutora-

do, esse era o primeiro trabalho de Dom Oscar envolvendo pesquisa histórica. Logica-

mente que o livro, distante do rigor metodológico de uma tese defendida na Universida-

de Gregoriana, misturava orações e poemas à história de uma devoção e de dois povoa-

dos, um no Alentejo outro em terras brasileiras. Mas ainda assim, podemos considerá-lo o 

início de sua atividade editorial e um passo fundamental em sua produção intelectual, já 

que fora publicado quando ainda era bispo de Pouso Alegre e antes mesmo que fosse 

idealizado o projeto de um jornal semanal do porte d‟O Arquidiocesano. 

Mas não seria preciso, a essa altura, nos perguntarmos sobre que projeto intelec-

tual era esse e mesmo se o bispo pode ser entendido como um intelectual? Jean François 

Sirinelli (2003) nos falava do caráter polissêmico da noção de intelectual e do aspecto poli-

morfo dos meios intelectuais, o que ligaria esses atores políticos e sociais a duas definições 

da intelectualidade: “uma ampla e sociocultural, englobando os criadores e „mediadores 

culturais‟, a outra mais estreita, baseada na noção de engajamento” (SIRINELLI, 2003, p. 

241). Em todo caso, as duas noções não são tão distintas e estão ligadas à natureza social 

de um grupo, à notoriedade e ao reconhecimento que lhe é conferido e a tudo aquilo que 

os sujeitos que a ele pertencem colocam a serviço das causas que defendem.  

Se partíssemos de uma concepção mais estreita, poderíamos dizer que a opção do 

Pe. Oscar de Oliveira em fazer um doutorado em Roma e de, logo em seguida, publicá-lo, 

colocando suas ideias em circulação é uma opção, uma adesão à função de intelectual da 

ecllesia. Mas uma caracterização mais rigorosa exigiria de nós um exercício de tentar averi-

guar seus itinerários pessoais e sociais, bem como compreender os fatores geracionais e as 

redes de sociabilidade que atuaram sobre o bispo, tanto em sua formação, quanto em sua 

atividade intelectual. Obviamente que isso comporta uma série de dificuldades. Em pri-

meiro lugar porque sua formação só é visível para nós depois de muitos filtros e quando 

uma determinada visão de mundo já está consolidada na figura de um bispo que, pelas 

próprias palavras e por sua posição na hierarquia, devia comungar com a grande maioria 

dos ideais da Igreja na qual se formou. Tanto Koselleck (2001) quanto Mannheim (1982) 

nos alertavam para o quanto cada indivíduo, vivendo em sociedade, participa de um pro-

cesso que consiste, na maioria das vezes, em “levar avante o que outros pensaram antes 

dele”. Ambos os autores, cada um à sua maneira, destacam também o quanto cada sujeito 
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encontra-se dentro de uma situação herdada, com padrões de pensa-
mento a ela apropriados, e procura aperfeiçoar mais ainda os modos de 
reação herdados ou substituí-los por outros, para enfrentar com armas 
mais adequadas as novas dificuldades provenientes das variações e mu-
danças de situação. Cada indivíduo é, pois, num duplo sentido, prede-
terminado pelo fato de se ter criado dentro de uma sociedade: por um 
lado já encontra uma situação definida e, por outro, encontra, dentro 
dessa situação, padrões de conduta e de pensamento estabelecidos 
(MANNHEIM, 1982, p. 98). 

 
Ao falarmos de intelectuais, essas questões nos parecem ainda mais fundamentais, princi-

palmente porque suas intervenções estão sempre marcadas por determinados lugares de 

fala e por certa aderência a uma identidade que certamente, em momentos anteriores de 

sua vida havia sido mais fluida. Isso se considerarmos essa identidade, no sentido em que a 

tratava Zygmunt Bauman (2005, p. 21-22): algo a ser construído e como uma tarefa que 

nunca é individual, mas sempre um fazer coletivo. Em todos esses sentidos, D. Oscar atuou 

como um intelectual profundamente envolvido com as questões de seu tempo e de seus 

espaços sociais, atrelando-se a uma identidade católica e não apenas circulando suas idei-

as, mas criando espaços voltados para a sociabilidade de intelectuais com os quais guarda-

va alguma afinidade (Cf. GONTIJO, 2005), o que pode ser visualizado através da recorrên-

cia com que determinados autores escrevem n‟O Arquidiocesano. 

 Em seu estudo sobre o anticomunismo em periódicos católicos, Francis Andrade 

(2006) levantava a hipótese de uma articulação entre esses jornais e os seus intelectuais, 

que formavam assim uma espécie de rede para a difusão das campanhas anticomunistas 

em todo o Brasil (p. 96). Uma hipótese que não apenas nos parece verídica, mas que po-

deria também ser ampliada para uma série de outros escritos presentes no semanário da 

Arquidiocese de Mariana74 e mesmo na obra de Dom Oscar de Oliveira. Isso porque, essa 

articulação parece se dar, na verdade, não apenas em torno das campanhas ou cruzadas 

propostas pelos redatores e articulistas, mas como um projeto mais amplo compartilhado 

entre os setores conservadores do catolicismo brasileiro do período por nós estudado. Não 

                                                
74 Há enorme recorrência de artigos, em geral não-assinados, transcritos para as páginas do arqui-

diocesano depois de terem sido publicados em outros jornais, quase sempre jornais católicos, 
como o São Paulo, A Voz do Paraná, A Escuta, de Niterói e o Diário de Notícias, de Ribeirão Preto. 
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apenas um projeto intelectual, e sim um programa estético75, historiográfico e ao mesmo 

tempo religioso e eclesial; voltado, simultaneamente, para “germinar interioridade” e tra-

balhar a subjetividade dos católicos e para levá-los “à ação externa”, nos diversos espaços 

públicos de suas vidas (CURY, 2008). Insistimos mais uma vez: um projeto identitário. 

 “Quem conviveu com este arcebispo vinte e nove anos pode atestar que (...) nunca 

se viu Dom Oscar a não ser num árduo trabalho intelectual ou na ação pastoral ou nas 

suas íntimas tertúlias com Deus. Viveu ele longe do luxo, morreu franciscanamente”, con-

fidenciava o Côn. José Geraldo Vidigal de Carvalho (1999, p. 100) na biografia que dedi-

cou a Dom Oscar. Isso nos leva a crer que esses eram aspectos que apareciam intimamen-

te ligados na obra do bispo que, se por um lado buscava atuar como um intelectual, por 

outro ressaltava, com enorme recorrência, sua atitude de obediência à Igreja. Ainda de 

acordo com Vidigal, Dom Oscar teria escrito um “grande número de artigos sobre a Igre-

ja, nos quais fulge sua dedicação a esta Instituição querida por Cristo. Fidelidade a ela era 

um leit motiv de suas pregações” (CARVALHO, 1999, p. 43). O mesmo autor, em outra bio-

grafia, dedicada desta vez, ao Cônego Trindade, chamava a atenção para as virtudes neces-

sárias àqueles ilustres homens da Igreja que se dedicavam à história: o senso da hierarquia, 

a busca da verdade, fidelidade à Igreja e a humildade intelectual (CARVALHO, 198_, p. 

74ss); todas elas marcas distintivas de um projeto no qual “a igreja crê poder esperar do 

historiador que ele se informe em todos os casos da consciência histórica que ela tem de si 

mesma, isto é, da maneira com que ela se considera um fato histórico e em que ela consi-

dera sua relação com a história humana”.76 

 Para o caso de Dom Oscar, essa “consciência” perpassa todos os seus escritos e ori-

enta sua temática, quase sempre, em dois sentidos: para a manutenção dos laços tradicio-

nais, visíveis pelo apego que o bispo mantinha à sua terra natal (à pátria) e às devoções ro-
                                                
75 Parece-nos que, além de estar associado a determinadas temáticas e referenciais historiográficos, 

os escritos de Dom Oscar também estavam ligados a certos padrões estéticos, que podem ser 
melhor visualizados em sua poesia, mas que permeavam também a sua narrativa. Arriscamos di-
zer que há, em quase todos os seus textos, um apego ao estilo clássico e às formas retóricas, 
sempre buscando observar algumas regras; como que remetendo à importância que o arcebispo 
atribuía às formas litúrgicas no ambiente eclesial e também a uma certa ritualização do social. 

76 Palavras pronunciadas por Pio XII e retomadas por João Paulo II em 20 de dezembro de 1982, 
por ocasião de uma audiência do papa com os membros da Pontifícia Comissão de Ciências 
Históricas (apud CARVALHO, 198_, p. 80, grifo nosso). 
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manizadas e para uma leitura juridicista da Igreja, que alimentou não apenas sua percep-

ção inicial do Concílio, mas que parece ter organizado também sua visão do processo de 

recepção do Vaticano II em Mariana. Esse apego à letra, à lei canônica emerge com toda a 

sua força em seu vota, no qual representando o arcebispo de Pouso Alegre – Dom Otávio 

Chagas de Miranda, Dom Oscar elabora um texto relativamente longo, “recheado de su-

gestões para a reforma do CIC” e para as coisas litúrgicas (BEOZZO, 2005, p. 105). Temos 

que considerar que além de denotar uma dada consciência eclesial, esse era, também, seu 

campo específico de conhecimento, já que havia concluído um doutorado em Direito Ca-

nônico e que havia publicado, em 1951, um livro intitulado De Delictis et Poenis – que con-

sistia em um comentário sobre o livro V do Código Pio-Beneditino de 1917. Talvez, por isso, 

suas sugestões explorassem com tanta riqueza a necessidade de uma maior adequação da 

liturgia e também de alguns cânones à realidade das Igrejas locais. Ao considerar, por e-

xemplo, o fato de o Código de Direito Canônico ter “uma índole mais internacional”, suge-

ria o bispo que fossem “suprimidas várias normas suas que, na prática, nunca ou quase 

nunca acontecem (...) o sínodo diocesano prescrito para cada dez anos (can. 356 § 1) deve 

ser celebrado menos, existindo necessidade. O mesmo é dito dos sínodos celebrados em 

cada província também ao menos em vinte anos (can. 283)”. Dom Oscar sugeria ainda que 

fossem simplificados ou ab-rogados alguns cânones dos livros IV e V (14) e fazia algumas 

proposições de caráter prático com relação à celebração da missa vespertina (28, 29, 31), 

ao preceito da comunhão pascal (34), ao uso do vernáculo em algumas orações da Santa 

Missa (5, 6, 7), à recitação do Ofício Divino (11) e ao indulto para que os padres pudessem 

se alimentar em dias de festa, no qual celebravam por várias vezes consecutivas (30).77  

Sua tese de doutoramento, defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana de 

Roma (1938) já esboçava essa preocupação com a adequação da letra à realidade. Nela, o 

então padre Oscar de Oliveira, buscava construir um “tratado sistemático”, sobre a estru-

tura e arrecadação dos dízimos eclesiásticos no Brasil no período da Colônia e do Império, 

com o qual pudesse contribuir “para a História do Direito Canônico e para a História da 

                                                
77 Cf. Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series I (Antepreparatoria). Volu-

men II: Consilia et Vota Episcoporum ac Praelatorum. Pars VII: America Meridionalis – Oceania. 
Brasilia. Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXI. pp. 320-324. Os números indicados entre parên-
teses correspondem à numeração das sugestões apresentadas no vota. Ver a tradução dos textos, 
originalmente em latim, no Anexo 2. 
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Igreja no Brasil”, cujas abordagens e tratamentos ainda lhe pareciam insuficientes, “re-

querendo mãos hábeis que as elaborem” (OLIVEIRA, 1964b, p. 11-12). Um dos principais 

pontos de seu trabalho consistia em identificar as dificuldades existentes na adequação 

das disposições da Antiga Legislação Eclesiástica do Brasil às estruturas mutantes da Igreja e 

do Estado. Lembrava, nesse sentido, a importância que adquiriram as Igrejas locais após 

as divergências entre a hierarquia e o governo regalista de D. Pedro II e a traumática sepa-

ração entre Igreja e Estado que estabelecia, proclamada a República, a extinção do Pa-

droado Régio “com as suas instituições, recursos e prerrogativas”. De acordo com o autor, 

o S. Padre Leão XIII, preocupado 

 
com a nova situação da Igreja no Brasil, dirigiu, paternalmente, uma e-
pístola a nosso episcopado, datada de 18 de setembro de 1899, sugerin-
do, entre outras coisas, que se constituísse em cada diocese uma caixa 
alimentada por uma cotização anual dos fiéis, sob a direção dos curas 
de almas, que deviam ser os primeiros a concorrer com uma parte de 
„suas rendas certas, muitas vezes avultadíssimas‟, e aos ricos se proporia 
o louvável costume de seus antepassados, de fazer testamento em favor 
das associações pias ou de beneficência, ou de legar parte de sua fortuna 
em prol da Igreja. Entretanto, de modo geral, tais sugestões não chega-
ram à realidade. 

Mudada, assim, a nossa situação, restabelecida, para engrandecimento 
da Igreja no Brasil, a sua plena liberdade, iam agora os bispos lembrar 
às suas ovelhas a grave obrigação de concorrerem para o culto divino, 
tributando dos dízimos à Igreja. Mas em vão (OLIVEIRA, 1964, p. 120-
121). 

 
Há nesse trecho a identificação de um problema pastoral e institucional, ainda enfrenta-

do pela Igreja de seu tempo e que lhe é acessível pela via da história, a história magistra vi-

tae. O reconhecimento alcançado por este trabalho parece tê-lo levado ao encontro de uma 

série de outros intelectuais que ele certamente já conhecia e com os quais dialogaria mais 

de perto a partir de então. Isso fica evidente em seus escritos sobre sua “querida Entre Rios 

de Minas”, nos quais, como já afirmamos, buscava construir uma memória histórica de 

sua terra natal e em cuja poesia emergirá como o tema da pátria distante, de forma seme-

lhante ao que faziam os poetas árcades, bastante admirados por Dom Oscar (Cf. OLIVEI-

RA, 1958, 1962, 1962, 1974, 1994). Ao que nos parece, esse momento marca sua in-

tegração nesse projeto compartilhado por diversos intelectuais católicos mineiros que já 
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desde os anos 1930, baseados na produção de corografias78 (que os antecedia em várias dé-

cadas) buscavam recompor a História de Minas, somando-lhes elementos próprios de cada 

povoação, vila, arraial, cidade e comarca. 

De acordo com Vidigal, esses primeiros trabalhos fizeram “com que fosse convi-

dado para participar do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, de tal forma 

que quando foi nomeado Arcebispo de Mariana, já pertencia a este culto cenáculo de his-

toriadores” (CARVALHO, 1999, p. 127). Anos mais tarde (1975), passou a integrar tam-

bém o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo – no qual ocupou “a vaga de Salo-

mão de Vasconcelos, cujo patrono era o poeta Alphonsus de Guimaraens”79 (poeta ado-

rado por Dom Oscar) – e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em cuja cerimônia 

de posse “pronunciou uma palestra sobre o que fez a Igreja no Brasil pelo escravo africano” 

(Idem)80. Suas preocupações acerca da preservação dos bens artísticos e culturais da região 

dos inconfidentes e mesmo dos dilemas que a renovação litúrgica dos anos pós-conciliares 

impunham a tal conservação o levaram, a partir de 1972, também a integrar o Instituto 

Estadual de Patrimônio Histórico (IEPHA), a convite do estado de Minas Gerais, Rondon 

Pacheco (Idem). Por sua atuação militante no campo das letras e da educação chegou ain-

da a ser condecorado pelo governo militar, em 1978, com a medalha da Ordem Nacional 

do Mérito Educativo.81 

                                                
78 A corografia foi um modelo particular de narrativa histórica, muito utilizada nos séculos XVIII e 

XIX, para “descrever com detalhes um lugar ou uma pequena extensão de terra”, em geral, as 
cidades e vilarejos do interior. De acordo com Valdei Lopes de Araújo e Bruno Medeiros (2007), 
essa forma de escrita estava associada a uma compreensão na qual o que chamamos hoje de his-
tória regional se enquadrava no conceito amplo de histórias particulares que, totalizadas em mo-
mentos posteriores, formariam uma história geral. Em geral essas histórias particulares eram rea-
lizadas com base em um recorte espacial circunscrito ou definidas por uma temática específica,  
“como a história militar, literária ou eclesiástica” (Cf. ARAÚJO & MEDEIROS, 2007, p. 24). 

79 Cf. MORAES, Lauro. “Dom Oscar de Oliveira é recebido no Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo”. In: O Arquidiocesano: Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano XVII, 
número 844, Mariana, 16 de novembro de 1975, p. 01; e SAVELLI, Mario. “Recepção de Dom 
Oscar de Oliveira, Arcebispo de Mariana, e Alberto Deodato no IHC de S. Paulo, a 25-10-75.” 
In: Idem. p. 03-04. 

80 A conferência foi reproduzida n‟O Arquidiocesano (n. 1055 e 1056) e publicada também na Revis-
ta do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: IHGB, n. 326, 1980. pp. 311-326. 

81 Cf. nota publicada n‟O Arquidiocesano: Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano XX, nú-
mero 979, Mariana, 29 de junho de 1978. p. 05. 
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Essa íntima ligação entre a atividade intelectual e as questões religiosas, sociais e 

políticas de seu tempo, comportava, ao que tudo indica, um projeto muito claro para o ar-

cebispo, mas, como temos afirmado, não apenas para ele. Frutos de uma geração do clero 

formada sobre o espírito da romanização, a grande maioria da hierarquia desse período 

estava embalada por um ideal de recuperação do lugar institucional da Igreja na sociedade, 

e mais ainda de uma identidade que lhe permitisse falar ao mesmo tempo em nome da 

ortodoxia romana e do rebanho dos fiéis e que lhe conferisse um papel de liderança, às 

vezes, mesmo política (MICELI, 1988, BEOZZO, 1984). A saudação que o então Gover-

nador do Estado, Tancredo Neves, fez a Dom Oscar em sua posse na Academia Mineira 

de Letras, ajuda-nos a dimensionar a riqueza e a amplitude desse projeto: 

 
Vossa contribuição para a cultura é rica e fecunda. Sois o homem de le-
tras e o historiador (...) O esteta que em vós habita se reafirma em di-
versos escritos porejando encantos (...) O estilo é sóbrio, direto o enre-
do e a mensagem que dali se evola recende à ternura. Na fé na Pátria 
encontraste a inspiração dos vossos versos e o esteio em que vindes sus-
tentando o ideal de incansável lidador do Belo e da Verdade. 

Escrevendo, como dizia Vieira, „com toda alma na pena‟, encheste com 
trabalhos e estudos relevantes a imprensa do Estado e do País, levando 
a todas as direções as vossas sólidas convicções e os princípios inabalá-
veis do vosso devotamento sem trinca às verdades eternas. Defendeis com 
arrojo nossas tradições... (apud OLIVEIRA, 1984, p. 22-25). 

 
Isso porque o prelado marianense sucederia na cadeira número 27 da Academia o tão “in-

signe homem da Igreja, varão engrandecedor de Minas, patriota dos mais dedicados e be-

neméritos do Brasil: Carlos Carmelo de Vasconcelos, Cardeal Motta” (Idem, p. 03), igual-

mente nascido entre as “formosas montanhas” do interior mineiro e um ilustre represen-

tante da elite eclesiástica brasileira; membro, portanto, de um grupo de homens aos quais 

Dom Oscar se ligará, todo o tempo, quer através de seus escritos sobre os bispos que o 

precederam, quer construindo uma espécie de teogonia, na qual seu apostolado aparece já 

claramente estabelecido nos desígnios de Deus. 

Oscar, ainda menino, havia sido recebido no Seminário Menor de Mariana, em 

1925, com apenas 13 anos de idade e num momento em que o arcebispado iniciava, pelas 

mãos de Dom Helvécio Gomes de Oliveira, um amplo processo de reorganização (PEREI-
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RA, 2007). Ao longo de sua “carreira” na vida eclesiástica, as ligações que o padre, depois 

cura da catedral, bispo coadjutor e arcebispo Oscar de Oliveira vai fazer de si com os dois 

prelados que o antecederam é impressionante. Vindo de uma família sem muitas posses e 

de uma cidade do interior, foi com a instituição e com a benevolência desses antístites que 

o jovem Oscar pôde contar em sua formação. Nisso sua história era semelhante a de Dom 

Silvério Gomes Pimenta, que, nascido pobre em Congonhas do Campo, havia se tornado 

não somente o primeiro arcebispo de Mariana, mas também um intelectual admirado por 

seus escritos e pela sua prática pastoral e ilustre membro da Academia Brasileira de Letras 

(SOUZA, 1927). Como afirma Sérgio Miceli (1988) esse era o caso de todo um grupo de 

clero, de origem humilde, 

 
„levados adiante‟ até ao posto supremo de prelado ao cabo de uma vida 
inteira moldada pela própria organização clerical. Eram homens que 
deviam seus estudos, roupas, alimentação, títulos, promoções, vanta-
gens e quaisquer possibilidades de êxito profissional, ou melhor, [quase] 
toda sua sobrevivência material e social à proteção e aos subsídios per-
manentes da organização eclesiástica (MICELI, 1988, p. 96-97).  

 
Na maioria dos casos, esses se tornavam os devotados homens da Igreja, que buscavam re-

tribuir com a própria vida, “de corpo e alma”, os investimentos de que haviam sido bene-

ficiários, dando “mostras fervorosas de entrega e submissão aos seus ideais organizacionais” 

(MICELI, 1988, p. 100). Por outro lado, esse homem devotado e dinâmico podia ser tam-

bém, e o era, identificado com a figura de Dom Helvécio. Fora este último que havia per-

mitido ao padre da paróquia de Nossa Senhora de Brotas arrecadar fundos que garantis-

sem a manutenção do brilhante aluno, Oscar, no seminário82 e fora ele também que or-

denara o jovem padre e, anos mais tarde o sagrara bispo auxiliar de Pouso Alegre83, cargo 

exercido por Dom Oscar entre os anos de 1954 e 1959, quando se transferiu de volta a Ma-

riana como bispo coadjutor com direito a sucessão dessa sede episcopal. Daí que na velhi-

ce de Dom Helvécio, mesmo como seu auxiliar, Dom Oscar tenha empreendido a refor-

                                                
82 Cf. artigo publicado pelo padre Pedro Sarneel, intitulado “Três Bispos e uma carta”, no número 

59 (ano II), do semanário O Arquidiocesano. Mariana, 30 de outubro de 1960. p. 03. Todo esse 
número é dedicado à comemoração dos 25 anos (Bodas de Prata) da ordenação Sacerdotal de 
Dom Oscar. 

83 Na mesma edição d‟O Arquidiocesano há uma matéria do Mons. Pedro Cintra, intitulada “A 
obra de Dom Oscar em Pouso Alegre”. p. 02. 
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ma do Cabido Eclesiástico e tenha lançado também o jornal O Arquidiocesano, órgão oficial 

no qual escreveu semanalmente, por mais de 28 anos, e onde imprimiu sua visão da Igre-

ja, da sociedade e, consequentemente, do Concílio Vaticano II. 

 Dom Oscar sabia, até mesmo pela história dos concílios, que o Vaticano II seria 

um evento importante para o mundo cristão e que como bispo da Igreja, participaria pro-

fundamente de tudo aquilo que o Concílio viesse a promulgar. Por isso, tratou logo de 

enquadrá-lo em sua visão de mundo, revestindo-o com o signo da continuidade. Em pri-

meiro lugar, esperava que o Concílio tivesse apenas um caráter intra-eclesial84, uma expec-

tativa que já havia expressado em seu vota, e em segundo subordinava todo o Concílio ao 

papa, o que, de fato, encontrava fundamentação histórica e teológica (REESE, 1999, 53ss) 

e parece ter sido uma estratégia muito comum entre os setores mais conservadores. Daí 

que o primeiro artigo no qual Dom Oscar saudava a convocação do Concílio tivesse como 

título A Igreja e o Sumo Pontificado85
 e fosse tão incisivamente dedicado a ressaltar o quanto 

“qualquer sociedade, e sobretudo a mais sublime das sociedades, a sociedade espiritual, a 

sociedade divino-humana que é a Igreja”, precisa de “um chefe, de uma cabeça, de um 

guia que lhe assegure a unidade de direção e ação, a propiciar-lhe subsistência e desenvol-

vimento”. Essa é a tônica de todos os articulistas do jornal até o início do Concílio. 

Depois da publicação da Encíclica Mater et Magistra86, na qual o social emergia com 

todo entusiasmo, parece haver um esforço para adequar a missão do Concílio, impressa n‟O 

Arquidiocesano, aos tempos modernos, em uma linguagem que chega a beirar a do Cardeal 

Montini em sua carta publicada no Osservatore Romano87. Embora a ênfase fosse quase sem-

pre na letra, na doutrina “una e imutável”, destacava-se também que a Igreja “não é estáti-

ca. Carrega no seu bojo a dinâmica necessária para que possa fazer valer sua doutrina no 

                                                
84 Cf. artigo publicado pelo Pe. Ildeu Pinto COELHO. “O concílio atenderá primeiro os proble-

mas da Igreja”. In: O Arquidiocesano: Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano I, número 
28, Mariana, 27 de março de 1960, p. 03; e também BEAL, Frei Adauto Tarcísio. “O Concílio 
precisa de nossas orações”. In: O Arquidiocesano. Ano III, número 105, Mariana, 17 de setembro 
de 1961, p. 01. 

85 OLIVEIRA, Oscar de. “A Igreja e o Sumo Pontificado”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da 
Arquidiocese de Mariana. Ano II, número 83, 16 de abril de 1961. p. 02. 

86 Quinta Carta Encíclica do Papa João XXIII, promulgada em 1961. 
87 Ver, como exemplo, o artigo de Jarbas FURLAN. “O grande Concílio no pensamento de João 

XXIII” In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano III, número 128, 
25 de fevereiro de 1962, p. 02. 
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tempo e no espaço”, em todo o tempo e em todo lugar. Existe, por vezes, tremenda confu-

são sobre o dogma, continuava o autor. “Os princípios teológicos e morais da Igreja são dog-

máticos, mas nem todos”88, e tudo aquilo que não estava revestido dessa aura sacral que 

todo o dogma contém, podia, às vezes mesmo necessitava, ser revisto. Alguns articulistas 

chegavam a destacar essa necessidade, como o Frei Adalto Tarcísio. “Ninguém nega que, em-

bora intocável em sua doutrina, o catolicismo está precisando rever alguns de seus méto-

dos tradicionais de apostolado que parecem não mais surtir efeito em nossos dias”, consi-

derava o religioso, “embora destacando que não se trata de condescender com o laicismo 

hodierno, mas de encontrar meios para que o cristianismo seja melhor difundido e me-

lhor praticado na sociedade atual”89. Por isso, asseverava outro dos porta-vozes da impren-

sa diocesana: “não se pense no absurdo de vir o próximo Concílio a chamar de verdade o 

que é erro, ou diminuir a doutrina de Cristo, sob o pretexto de alcançar a união entre as 

seitas cristãs”90. Antes, os padres conciliares deveriam assumir como missão a tarefa de 

“responder à negação de Deus e ao espírito revolucionário com a apresentação da Igreja 

em todo o seu esplendor: sine macula et sine ruga, sobrevivente as tempestades anti-eclesiás-

ticas do século XVI; guardiã da verdadeira fé em Jesus Cristo e da autêntica civilização, ba-

seada na crença inabalável de um Deus Eterno”.91 

Essas linhas esboçavam mais uma vez um programa? Talvez! Mas o fato é que essa 

consciência seria abalada pela presença de Dom Oscar no próprio Concílio que, durante 

seu desenrolar, mexeu de alguma forma com a consciência eclesial até mesmo dos conser-

vadores. Se até 1962, Dom Oscar podia guardar certa distância dos projetos de João XIII, 

o que o colocava no lugar de um espectador, a partir daí, pela sua presença nas assemblei-

as conciliares e pela dura tarefa de trabalhar para a recepção da mensagem conciliar em 

sua diocese, o arcebispo passava, efetivamente, a ser um protagonista do Concílio. 

                                                
88 “O Vaticano é o rumo”. Artigo transcrito do Diário de Notícias de Ribeirão Preto. In: O Arquidi-

ocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano II, número 109, 15 de outubro de 
1961. p. 01. 

89 BEAL, Frei Adauto Tarcísio. “O Concílio precisa de nossas orações”. In: O Arquidiocesano. Ór-
gão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano III, número 105, 17 de setembro de 1961, p. 01. 

90 SILVA, Pe. Belchior Cornélio da. “Instrução Religiosa: O próximo Concílio Ecumênico. In: O 
Arquidiocesano. Ano I, número 1, 29 de junho 1959. p. 02. 

91 TERRA, Cônego Pedro. “O papa João XXIII e sua providencial missão”. In: O Arquidiocesano. 
Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano III, número 113, 12 de novembro de 1961, p. 
01-04. 
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“Um bispo que tenha tomado parte no Concílio Vaticano II sente que 

lhe é devedor. O Concílio, com efeito, além daqueles valores que já lhe 

foram atribuídos e que lhe serão atribuídos no futuro, tem um valor e um 

significado únicos e irrepetíveis para todos os que tomaram parte nele e o 

levaram a cabo, antes de tudo, portanto, para os bispos, padres concilia-

res”. 

Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, 1972 
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CAPÍTULO IV 

Dom Oscar de Oliveira, um protagonista do Concílio 

 

 

 

Dom Oscar não pôde ir à primeira sessão do Concílio Vaticano II – inaugurada no dia 11 

de outubro de 1962, em função de um acidente automobilístico sofrido pelo arcebispo, do-

is meses antes, por ocasião de uma visita pastoral a Piranga92, uma pequena cidade da ar-

quidiocese. Mas a imagem do Concílio – sob a égide do papa – que havia plasmado nas 

páginas d‟O Arquidiocesano e que correspondia à sua visão da Igreja e do social, não era de 

todo descabida e parecia estar presente na maioria dos padres que desembarcaram em Ro-

ma, dias antes da sessão solene de abertura do XXI Concílio Ecumênico celebrado pela Igre-

ja Católica. Na opinião de Alberigo (2000), quase todos aqueles homens da Igreja haviam 

interiorizado ao longo de suas vidas uma sequência inquietante, gravada na memória ca-

tólica proveniente do Vaticano I, na qual toda ênfase na colegialidade dos bispos e na 

resolução compartilhada dos problemas eclesiais se aproximava demasiadamente de um 

conciliarismo antipapista (Cf. ALBERIGO, 2000, p. 511). Nutriam, por isso, um extraor-

dinário senso de submissão ao papa e às Congregações romanas. A grande maioria dos 

presentes também não tinha experiência próxima das assembleias parlamentares que ca-

racterizavam a democracia ocidental e, “ainda que o Concílio não fosse o parlamento da 

Igreja, a familiaridade com os métodos das votações, com os sistemas democráticos, com a 

                                                
92 Uma nota sobre o acidente foi publicada n‟O Arquidiocesano, de 19 de agosto de 1962 (n. 153, p. 

01), solicitando, de todos os fiéis, a “Oração pelo Bispo Diocesano”. Dois meses mais tarde é 
publicada no jornal uma nova matéria, desta vez saudando a chegada de Dom Oscar em Maria-
na. Cf. ROCHA, Lincoln. “O regresso de V. Excia. a  esta cidade é-nos comovente e sumamen-
te confortador”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano IV, nú-
mero 161, 14 de outubro de 1962, p. 01. 
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formação da maioria e minoria, teria podido ajudar a conceber as dinâmicas de uma gran-

de Assembleia que – segundo a Tradição – era chamada a escolher mediante sufrágios de 

seus componentes” (Idem, p. 28). Nesse panorama, o voto devia expressar a vontade dos pa-

dres ou devia representar somente uma adesão aos projetos da Santa Sé? A resposta a esta 

questão ajuda a definir quem foram realmente os protagonistas do concílio e como, na 

maioria dos casos, os bispos se viram desafiados a enfrentar a tarefa de assumir, de forma 

compartilhada, os rumos da Igreja. No começo de dezembro do mesmo ano, um cardeal 

hindu exprimiria, em poucas palavras, a experiência resultante das primeiras discussões le-

vantadas durante o Concílio: “estamos aprendendo a caminhar com nossas próprias per-

nas” (apud ALBERIGO, 2000, p. 513). 

De qualquer forma, a alocução de abertura, pronunciada por João XXIII (Gaudet 

Mater Ecclesia), sinalizava algumas respostas possíveis e até desejadas. Muitos esperavam do 

papa uma fala que, na linha dos pronunciamentos de Pio XII, servisse para “diluir as in-

certezas”, indicando o que fazer. Mas o pontífice propunha em seu discurso um aggiorna-

mento da Igreja, com o qual ela se pusesse, em mútua colaboração com a sociedade, a fazer 

com que “os homens, as famílias, os povos realmente se voltem para as coisas celestes”. 

Para isso, sugeria um distanciamento de uma cultura do medo e da suspeição que havia le-

vado a Igreja a pronunciar fórmulas dogmáticas que se opunham à vida e à cultura mo-

derna, e a fazer, prevalentemente, escolhas defensivas. “Essa cultura exigira que a Igreja 

mantivesse seu isolamento para defender sua verdade dos riscos de contaminações que o 

encontro com os outros e com o mundo podiam introduzir” (Idem, p. 33). Ao contrário dis-

so, o papa propunha que os padres conciliares se encontrassem com seu tempo, distan-

ciando-se de um ideal de restauração, para concentrarem-se “naquilo que eles podiam ge-

nuinamente oferecer ao mundo contemporâneo: a antiga mensagem do evangelho” (Idem, 

p. 34). O Vaticano II era, assim, chamado a transmiti-lo aos homens “sem atenuações nem 

subterfúgios”. 

 
O nosso dever não é só preservar este tesouro precioso, como se nos 
preocupássemos unicamente da antiguidade, mas também dedicar-nos 
com vontade pronta e sem temor àquele trabalho que a nossa época 
exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há vinte sé-
culos. O punctum saliens deste concílio não é, portanto, a discussão de 
um artigo ou outro da doutrina fundamental da Igreja, repetindo e 
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proclamando o ensino dos Padres e dos Teólogos antigos e modernos, 
pois este supõe-se bem presente e familiar ao nosso espírito. Para isso, 
não havia necessidade de um Concílio. Mas da renovada, serena e tran-
quila adesão a todo o ensino da Igreja, na sua integridade e exatidão 
(...) o espírito cristão, católico e apostólico do mundo inteiro espera por 
um progresso na penetração doutrinal e na formação de consciências, 
em correspondência mais perfeita com a fidelidade à doutrina autênti-
ca (...) estudada e exposta por meio de formas de indagação e formula-
ção literária do pensamento atual (CONCÍLIO VATICANO II, 1967, 
p. 18). 

 
Como os bispos, e especialmente Dom Oscar, reagiram a este desafio? A princípio 

parece que sem muito envolvimento. Alberigo destacava que os efeitos imediatos das pala-

vras do papa haviam sido escassos, poucos o haviam compreendido em sua profundidade. 

Yves Congar anotava em seu diário que tudo ainda lhe parecia muito próximo à face cons-

tantiniana da Igreja: “Vejo o peso, não denunciado, da época em que a Igreja tinha o po-

der temporal (...) nunca se repudiou isso em Roma” (apud ALBERIIGO, 2000, p. 36) e o 

desafio colocado para a assembleia conciliar era exercer outra forma de autoridade e bus-

car exprimir-se fora “da mentalidade típica da escolástica” que havia entrado, há muito, na 

Igreja. A opinião pública mundial havia sido, no entanto, bastante receptiva às palavras 

do pontífice romano que parecia, mais uma vez, oferecer para toda a catolicidade, e não 

apenas aos bispos, um novo caminho e o esboço de uma nova mentalidade eclesial. N‟O 

Arquidiocesano das três semanas que se seguem à abertura do Concílio, nenhuma palavra 

sobre a alocução papal; apenas uma “ladainha do Concílio Ecumênico”93, depois um tex-

to enfatizando a mensagem que os padres conciliares haviam dirigido a toda a humanida-

de94 e, já no mês de novembro, um texto de Boaventura de Kloppenburg, perito conciliar 

brasileiro, que tratava da equiparação do Secretariado para a União dos Cristãos às comissões 

conciliares95. Poucas são as menções da imprensa diocesana às discussões que os padres 

conciliares vinham travando durante a primeira etapa do Vaticano II, que só reaparece 

com destaque nas páginas do jornal por ocasião de nova alocução do papa, agora encer-

                                                
93 “Ladainha do Concílio Ecumênico”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Ma-

riana. Ano IV, número 162, 22 de outubro de 1962, p. 01. 
94 “Paz e Justiça Social pedem os Padres Conciliares”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arqui-

diocese de Mariana. Ano IV, número 165, 11 de novembro de 1962, p. 01. 
95 KLOPPENBURG, Boaventura. “Pormenores do Concílio”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial 

da Arquidiocese de Mariana. Ano IV, número 166, 18 de novembro de 1962, p. 01. 
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ramento da primeira sessão96. Ainda assim, publicam-se apenas as palavras de João XXIII, 

sem comentários. Muito embora não tenham recebido ênfase na Arquidiocese de Maria-

na, as discussões desse período foram decisivas para determinar os rumos do Concílio 

(PIERRARD, 1982, p. 272). 

Durante os dois anos de trabalho que marcaram a fase preparatória, o Concílio ha-

via se constituído de uma forma ambígua, gerando um mal estar que tornava a aparecer 

no início da primeira sessão. De um lado, o papa falava das linhas que deviam marcar pro-

fundamente a fisionomia conciliar: o encontro entre as Igrejas cristãs, a pastoralidade como eixo 

central e a liberdade do episcopado. Por outro, a Cúria Romana havia elaborado cerca de 70 

textos que deveriam ser discutidos durante o Concílio e que quase nada tinham a ver com 

as propostas de João XXIII. Essa tensão ficou evidente quando os bispos começaram a re-

ceber os esquemas que seriam discutidos na primeira sessão97 e foi agravada pelo fato de o 

regulamento só ter chegado às mãos dos prelados na véspera do início dos trabalhos. Es-

quematicamente, o regulamento previa dois níveis de trabalho: o plenário (congregações 

gerais) e os grupos de trabalho (11 comissões, mais 2 órgãos técnicos). As decisões deveriam 

ser aprovadas em sessões solenes. Os trabalhos seriam dirigidos por um conselho de pre-

sidência (inicialmente com 10 cardeais) e assistido pela secretaria geral. As comissões, por 

sua vez, seriam dirigidas por um cardeal designado pelo papa, o qual nomeava também um 

terço dos 24 membros; os outros dois terços seriam eleitos pelo Concílio (Cf. ALBERIGO, 

1995c, p. 399). 

Ocorre que também estava previsto no regulamento que os membros das comis-

sões seriam eleitos já no segundo dia. Ao todo, deveriam ser escolhidos 160 bispos em uma 

lista de mais de 2500 prelados que, em geral, não se conheciam. A tendência natural era, 

então, que permanecessem nas comissões os homens que haviam trabalhado na fase pre-

                                                
96 “Alocução de Sua Santidade João XXIII no encerramento da Primeira Sessão do Concílio Vati-

cano II”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano IV, número 171, 
23 de dezembro de 1962, p. 01-04. 

97 Esquemas sobre: 1. As fontes de Revelação, 2. a Ordem Moral, 3. o Depósito da Fé e 4. sobre a Famí-
lia e a Castidade (elaborados pela Comissão Teológica); 5. a Liturgia (elaborado pela Comissão 
de Liturgia); 6. Os meios de difusão (elaborado pelo Secretariado para a Imprensa e os Espetácu-
los); 7. a Unidade da Igreja (elaborado pela Comissão das Igrejas Orientais). Cf. FESQUET, 1967, 
p. 38-39. 
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paratória, garantindo estreita continuidade entre o pré-concílio e as assembleias. No en-

tanto, depois de certo desconcerto e bastante indecisão “a assembleia, sob a influência do 

cardeal Liénart, recusou-se a eleger os membros das dez comissões, considerando ser neces-

sário que antes os participantes se conhecessem” (PIERRARD, 1982, p. 272). 

Assim, as assembleias só foram eleitas no dia 16 de outubro, tomando por base as 

listas elaboradas pelas conferências episcopais, resultando daí uma nítida preferência pe-

los bispos centro-europeus e dos outros continentes, em prejuízo dos bispos latinos (itali-

anos e espanhóis). Por razões análogas o papa, superando uma clássica distinção entre te-

mas doutrinários e disciplinares, decidiu que o primeiro esquema examinado pelos padres fos-

se o dedicado à liturgia. Na opinião de Alberigo, “esse era o aspecto mais maduro da reno-

vação da vida da Igreja e o único cujo projeto preparatório tinha conseguido [certo] con-

senso entre os bispos, já sensibilizados pelo movimento litúrgico” (ALBERIGO, 2006, p. 

55). Por isso, as votações sobre o conjunto do esquema e sobre cada um dos capítulos ob-

tiveram sempre a aprovação de uma ampla maioria, “malgrado a tenaz resistência de uma 

minoria contrária a qualquer renovação. Talvez a acolhida favorável não se referisse só ao 

texto proposto, mas pretendesse também expressar a convicção de que o tempo dos me-

dos e da Igreja entendida como uma cidadela fortificada tinha passado”(ALBERIGO, 

1995c, p. 402). A adoção do vernáculo em algumas partes da liturgia era o mais importan-

te e “vistoso” ponto da reforma proposta, mas durante os debates “vieram à tona vários 

outros dados teológicos relevantes, há tempo deixados de lado. A Igreja local retomava a 

centralidade como autêntica comunidade cristã” e isso revigorava a figura dos bispos, que 

passava novamente a receber a “dimensão de sucessor dos apóstolos”. Apesar de todo o 

consenso, e em função de diversas emendas, o documento não recebeu, entretanto, uma 

redação final e sua aprovação ficou para a próxima sessão, “derrubando assim outro lugar-

comum da fase preparatória, de que o concílio aprovaria todo o material preparado previ-

amente em brevíssimo tempo” (Idem). 

Seguiram-se, então, os debates sobre o polêmico esquema que tratava das fontes de 

Revelação – “considerado como inadequado e aquém das definições do Concílio de Trento” 

(PIERRARD, 1982, p. 272) e que acabou sendo rejeitado pela maioria e devolvido para 

uma comissão mista para uma completa reelaboração – e sobre os esquemas dedicados aos 

meios de comunicação e à unidade da Igreja. “No debate, o texto sobre as comunicações 
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sociais foi criticado pela verbosidade, imprópria para um decreto conciliar; o esquema pa-

recia também dominado pelos direitos da Igreja e por demandas moralizantes”; era aceito 

pela assembleia em sua substância, desde que fosse “reduzido pela comissão à poucas pro-

posições essenciais” (ALBERIGO, 1995c, p. 404). O mesmo não se podia fazer com o texto 

sobre a união dos cristãos, baseado apenas na abertura às Igrejas Orientais e ainda assenta-

do na estéril esperança de um retorno dos que haviam sido considerados cismáticos e here-

ges à Igreja Romana, e com o mais esperado dos esquemas, o De ecclesia, ao qual levanta-

ram-se graves objeções, “não só em relação à sua redação, mas também à linha eclesiológica 

que o inspirava” (Idem, p. 405). Por tudo isso, o Concílio concluía sua primeira fase em um 

clima de instabilidade. Nenhum documento havia sido concluído e, excetuando-se o es-

quema sobre a liturgia, nada do que tinha sido preparado previamente obtivera consenso. 

Os padres brasileiros que haviam participado da primeira sessão98 não emitiram no-

ta coletiva ou mensagem ao final dos trabalhos, como fariam a partir de 1963. Apenas al-

gumas impressões, publicadas em jornais ou em cartas pastorais individuais foram elenca-

das por Kloppenburg (1963) em sua crônica do Concílio. Dom Agnelo Rossi, Arcebispo 

de Ribeirão Preto (SP), destacava o aprendizado que a primeira etapa dos trabalhos havia 

propiciado aos brasileiros: 

 
fomos alunos da melhor, da mais seleta, da mais importante universi-
dade do mundo. Voltamos aos bancos escolares, tendo como compa-
nheiros e mestres homens de todas as raças e de todos os povos, sacer-
dotes amadurecidos pela experiência e pelo estudo, grandes pensadores, 
mestres da palavras, mas sobretudo pastores, apóstolos desta humani-
dade do século XX, com todas as suas glórias, mas também com todas 
as suas angústias e deficiências99. 

 
Já Dom Hélder Câmara destacava, a imagem renovadora que os padres conciliares deviam 

obter da assembleia: “A Igreja ao sair do Concílio Ecumênico será a sonhada pela humani- 

                                                
98 De acordo com levantamento realizado por José Oscar BEOZZO (2005, p. 161), participaram da 

primeira sessão do Concílio, 173 dos 204 bispos brasileiros. Para a segunda, a terceira e a quarta 
sessão os números são, respectivamente, 183 de 220, 167 de 221 e 194 de 227. A média percen-
tual dessa presença é de 82%. Incluímos aqui Luís Gonzaga Fernandes, bispo auxiliar de Vitó-
ria (ES), e Ivo Lorscheider, bispo auxiliar Porto Alegre (RS); ambos nomeados já nas últimas se-
manas do Concílio Vaticano II. 

99 Apud KLOPPENBURG, Boaventura. “Repercussões: entre nossos bispos”. In: Concílio Vaticano 
II. Volume II. Primeira Sessão (set.-dez. de 1962). Petrópolis: Vozes, 1963. p. 356. 
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dade, desgarrada do passado e que terá o grande mérito de vir a chamar a Deus a juven-

tude”100. Essas impressões eram impulsionadas, em certa medida, pelas duas cartas que o 

papa havia dirigido aos bispos101, solicitando-lhes disposição de espírito para as coisas do Con-

cílio, e pelas palavras incisivas com que João XXIII havia encerrado a primeira sessão. Du-

rante a alocução, o papa havia assinalado que o fim daquele primeiro encontro não signi-

ficava o fim do Concílio – que continuava, agora, na dispersão da Igreja pelo mundo e nas 

mãos de cada bispo, a quem cabia 

 
estender a todos os campos da vida da Igreja e às suas repercussões soci-
ais tudo quanto for indicado pela assembleia conciliar e de aplicar as 
suas normas com „generosa adesão e pronta execução‟. Nessa fase im-
portantíssima ver-se-ão os Pastores unidos num gigantesco esforço de 
pregação da verdadeira doutrina e de aplicação das leis por eles mesmo 
decretadas; nesta obra hão de colaborar as forças do clero secular e re-
gular, as famílias religiosas, e o laicato católico com todas as suas atribu-
ições e possibilidades, para que a ação dos Padres encontre a resposta 
mais pronta e fiel (CONCÍLIO VATICANO II, 1967, p. 28). 

 
Pode-se dizer que começava aí uma nova fase dos trabalhos conciliares, a da recepção, que, 

como já vinham notando os especialistas, havia sido uma etapa fundamental para quase to-

dos os concílios, especialmente para o Concílio de Trento, que contou com importantes e 

significativos intervalos, e para o Vaticano I (JEDIN, 1961; CONGAR, 1997). 

A repercussão que o articulistas d‟O Arquidiocesano davam aos temas dessa primeira 

fase era ainda muito pequena e, às vezes, beirava a ambiguidade. Dom Oscar, por exem-

plo, encerrava 1962 publicando na primeira página do jornal um artigo intitulado Defen-

damos a nossa Santa Fé Católica, Fora da Igreja não há Salvação102 – um adágio muito utilizado 

pelos católicos intransigentes e ao qual já nos referimos anteriormente, mas iniciava o ano 

seguinte convidando seus fiéis a rezar pela união dos cristãos103. Um tema que seria contem- 

                                                
100 KLOPPENBURG, 1963, p. 358. 
101 Omnes sane, de 15 de abril de 1962, mas publicada nos Acta Apostolicae Sedis em setembro de 

1962, já durante as assembléias, e Mirabilis ille, de 06 de janeiro de 1963. Cf. KLOPPENBURG, 
1963. pp. 287-291/344-351. 

102 In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano IV, número 172, 30 de de-
zembro de 1962, p. 02. 

103 OLIVEIRA, Oscar de. “Oremos pela União dos Cristãos”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial 
da Arquidiocese de Mariana. Ano IV, número 174, 13 de janeiro de 1963, p. 01. 
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plado, aliás, com uma série de vinte artigos do arcebispo, divulgados pelo jornal entre os 

meses de fevereiro e agosto de 1963104. Embora os artigos nem sempre se alinhassem com o 

que havia de mais avançado em teologia e a uma postura aberta ao ecumenismo, ao me-

nos se dedicavam a um tema debatido na agenda conciliar. O mesmo acontecia com a tra-

dução de um artigo do Mons. Paul F. Tanner105, secretário da National Catholic Welfare 

Conference dos Estados Unidos, no qual esboçava-se uma visão positiva do papel que as 

conferências episcopais passariam a ocupar após o concílio. Nesse mesmo sentido há tam-

bém, durante esse período, uma simpatia do jornal pela CNBB, não manifestada através 

de artigos, mas com notas que davam a dimensão do trabalho que a Conferência vinha 

desenvolvendo já há uma década.   

Nos meses de abril e maio, o jornal havia também dado certa visibilidade à Encí-

clica Pacem in Terris, publicando comentários elogiosos aos esforços do velho papa em prol 

da paz no mundo106, e ao longo do mês de junho várias temáticas da Igreja haviam aflora-

do em função do falecimento de João XXIII e da eleição e posse de Paulo VI107. No entan-

to, durante esse período, a guerra contra o comunismo e as desconfianças que os setores 

mais conservadores da Igreja nutriam pelo governo de João Goulart ganharam um espaço 

considerável na imprensa diocesana. Em 1962, o jornal já havia aderido a uma espécie de 

cruzada pela criação, em todas as cidades da diocese, da Aliança Eleitoral pela Família108, 

                                                
104 OLIVEIRA, Oscar de. “Pela União dos Cristãos: Católicos e batizados não-católicos”. Série de 

20 artigos publicados n‟O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. O primei-
ro texto foi publicado no número 178, ano IV, 10 de fevereiro de 1963, p. 01 e o último no nú-
mero 203, ano V, 04 de agosto de 1963, p. 01-04. 

105 TANNER, Mons. Paul F.. “O Concílio e as Conferências Episcopais”. In: O Arquidiocesano. Ór-
gão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano IV, número 181, 03 de março de 1963, p. 04. 

106 Cf. se pode notar no artigo de MAGER, Pe. Bertrand. “João XXIII: Encíclica é um apelo de a-
mor ao homem deste tempo”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. 
Ano IV, número 188, 21 de abril de 1963, p. 01-04, e, duas semanas mais tarde, na seguinte 
matéria de capa: “Mundo aplaude a Encíclica Pacem in Terris” (n. 190, 05 de maio de 1963, p. 
01). 

107 João XXIII faleceu em 03 de junho de 1963. No dia 19 do mesmo mês o colégio cardinalício se 
reuniu em um breve conclave que, no dia 21 de junho, elegeu o Cardeal de Milão, Giovanni 
Battista Montini: Paulo VI. 

108 Dom Oscar chegou mesmo a publicar no Governo Arquidiocesano um decreto considerando ati-
va a Liga eleitoral pela Família na Arquidiocese e recomendando aos párocos e fiéis “acatar e fa-
vorecer” os princípios pregados pela organização. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arqui-
diocese de Mariana. Ano III, número 141, 27 de maio de 1962, p. 02. 
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que orientava o voto dos católicos para candidatos ligados à Igreja e aprovados pela hie-

rarquia. Agora passava-se do clima de otimismo que embalou o apoio de Jango a diversos 

projetos da Igreja109 para uma manifestada desconfiança, que recaía sobre as reformas de 

base propostas pelo governo, em especial sobre a reforma agrária. Rodrigo Patto Sá Motta 

(2002) apontava esse período como sendo marcado por uma forte radicalização das posi-

ções tanto da direita quanto da esquerda, capaz de tornar novamente presente um imagi-

nário anticomunista gerado, em parte, no seio do catolicismo. Ao que tudo indica se tra-

tava também de um momento no qual os apelos por mudanças em diversos setores da 

sociedade, inclusive dentro da Igreja, colocavam em xeque várias das concepções dos con-

servadores, ligadas à defesa “das hierarquias, privilégios e da ordem social” (MOTTA, 

2002b, p. 47). Dom Oscar formulava a imagem desse tempo “cheio de apreensões e de 

confusões” em uma mensagem os seus diocesanos110, na qual convocava todos para uma defe-

sa da fé, sob a liderança do bispo, “mestre e guia dos povos”, a fim de prevenirem-se “de 

tantos perigos que ameaçam confundir a pureza da doutrina social da Igreja e da doutrina 

evangélica”. Em um espírito de reação, em que todos eram convidados “a servir a Deus. 

Em primeiro lugar, participando de sua vida divina, vivendo da graça santificante”, man-

tendo-se distante do pecado; e também orando e trabalhando em comunidade, sem nunca 

“permanecer passivo diante de um mundo conturbado”. Esses ideais de ordem e hierar-

quia já davam a tônica em um outro artigo seu, dedicado à comemoração da instituição dos 

seminários, “nos moldes até hoje conservados”, pelo Decreto Adulescentium aetas, promul-

gado quatrocentos anos antes durante o Concílio de Trento, e do “centenário da entrega 

formal e solene” do Seminário de Mariana aos Revmos. Lazaristas.111 

                                                
109 João Goulart havia demonstrado abertura para que a CNBB opinasse sobre diversos assuntos 

durante seu governo, sobretudo em projetos ligados à SUDENE e na manutenção do Movimen-
to de Educação de Base (MEB); além disso, havia custeado parte dos gastos com a hospedagem 
do episcopado em Roma e a ida dos bispos brasileiros à primeira Sessão do Concílio em avião 
especial da Panair do Brasil, fretado pelo Governo Brasileiro (Cf. BEOZZ0, 2005, p. 151ss). 

110 OLIVEIRA, Oscar de. “Mensagem do Senhor Arcebispo aos arquidiocesanos”. In: O Arquidio-
cesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano V, número 208, 08 de setembro de 
1963, p. 01. 

111 OLIVEIRA, Oscar. “Mensagem do Exmo. Sr. Arcebispo sobre o IV Centenário da Instituição 
dos Seminários e o I Centenário da entrega solene de Nosso Seminário aos Revmos. Lazaristas”. 
In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano V, número 207, 01 de se-
tembro de 1963, p. 01. 
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Dias depois da comemoração nos seminários, Dom Oscar partia para Roma, para 

tomar seu lugar no segundo período do Concílio Ecumênico, apresentado aos diocesanos 

em sua despedida “como uma ação de toda a Igreja, nas pessoas dos seus membros, segun-

do a posição de cada um no Corpo Místico de Cristo”. Pois “todos vós, Sacerdotes, Religiosas 

e Fiéis cristãos, estareis presentes no Concílio através de vosso modesto arcebispo”, conti-

nuava Dom Oscar, citando uma carta do episcopado francês que afirmava estarem “os bis-

pos presentes no Concílio,... não como simples delegados ou representantes do Papa, mas 

enquanto chefes de sua Igreja particular”112. Viajou, muito possivelmente, junto com os 

outros bispos e deve ter se hospedado na Domus Marie, como a grande maioria de nosso 

episcopado. Não temos notas particulares do bispo e a documentação que poderia nos co-

municar ao menos algumas das experiências pessoais de Dom Oscar durante as assemblei-

as (cartas, diários e anotações) ainda permanece fechada no Arquivo Eclesiástico da Arqui-

diocese de Mariana. Em 1989, durante a constituição do Fundo Vaticano II, o mais im-

portante acervo documental sobre a participação dos bispos brasileiros no Concílio113, 

Dom Oscar foi convidado a doar originais e cópias da documentação que havia colecio-

nado durante o evento, mas respondeu aos coordenadores do projeto, argumentando que 

nada tinha que distinguisse seus pertences da documentação que havia sido entregue a 

todos os demais bispos e que tudo aquilo que havia produzido acerca do Concílio encon-

trava-se impresso nas paginas do Órgão Oficial da Arquidiocese, onde o Vaticano II “foi 

sempre lembrado, estudado e louvado” (Cf. BARAÚNA, 1993, p. 35). 

Durante a participação de Dom Oscar na segunda sessão foram publicados três ar-

tigos do arcebispo sobre renovação paroquial114 na linha das deliberações aprovadas na V 

Assembleia Ordinária da CNBB (1962). De acordo com documento, a paróquia devia ocu-

par o papel não apenas de comunidade de culto, mas também de comunidade de fé e cari-

dade, “ponto de inserção dos homens na vida da Igreja” e “instrumento apto a responder 

                                                
112 OLIVEIRA, Oscar. “Ao Colendo Cabido Metropolitano, ao Revmo. Clero, às Revdas. Religio-

sas, Seminaristas e Fiéis em geral da Arquidiocese de Mariana, Saudações e bênçãos no Senhor”. 
In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano V, número 211, 29 de 
setembro de 1963, p. 01. grifo nosso. 

113 O Fundo recolhe, hoje, mais de cinco mil documentos doados por bispos e peritos brasileiros 
que participaram do Concílio Vaticano II. Cf. BARAÚNA, 1993. 

114 OLIVEIRA, Oscar. “Renovação Paroquial”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidioce-
se de Mariana. Ano V, número 212, 06 de outubro de 1963, p. 01 e nos dois números seguintes. 
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à premência das circunstâncias e da realidade”, “família onde todos os irmãos se unem no 

tributo do louvor a Deus, acompanhando todos à missa, recitando as preces litúrgicas, 

cantando os salmos, tão instrutivos, tão consoladores”. Dom Oscar acrescentava ao texto 

coletivo um aspecto mais tradicional, mais ligado à figura do padre e do bispo, com os 

quais os leigos deviam colaborar e cuja iniciativa estava “circunscrita à orientação dada pe-

la Igreja, representada pelo pároco”. Por essa comunidade, o bispo – “mestre que ilumina, 

sacerdote que santifica, pastor que conduz” – devia zelar cuidadosamente, abençoando-a. 

Essa parece ter sido, aliás, uma ideia muito cara a Dom Oscar: o bispo como aquele que 

instrui e abençoa. Suas radiomensagens115 durante o concílio a sugerem. Todos os anos ele 

as enviará, através da Radio Vaticano à sua arquidiocese. São falas leves, suaves, voltadas a 

indicar, de alguma forma, para os fiéis do que se trata no Concílio, mas em um tom pie-

doso, sempre como a fala daquele que contuamente ora por todos os seus fiéis e pelos ru-

mos da Igreja. Sem menções aos debates conciliares, o bispo apenas indicava, na primeira 

dessas falas, a natural contraposição de opiniões dos “bem mais de dois mil bispos e pre-

lados procedentes das mais longínquas regiões do mundo (...) num ambiente de mútuo 

respeito e de união fraternal”. 

Novamente, não há nada nas páginas do jornal que trate dos debates da segunda e-

tapa do Concílio, na qual avançaram as discussões sobre os esquemas relativos à Igreja (De 

ecclesia) e ao ecumenismo, e foram tratados três outros temas muito apreciados pelo pre-

lado marianense: a conclusão da reforma litúrgica e do documento sobre as comunicações 

sociais e o múnus apostólicos dos bispos (sua relação com o conjunto do episcopado e com o 

papa). Esse último era um assunto delicado para muitos bispos que, ao mesmo tempo, ali-

mentavam uma postura de reverência diante do papa – entendido como Chefe da Igreja – 

mas que, cada vez mais, aderiam às demandas para a constituição, em torno do pontífice, 

de “um organismo episcopal que pudesse reassumir as funções exercidas, por alguns sécu-

los, pelo consistório dos cardeais”, solicitando “uma estreita e frequente colaboração com o 

papa nos problemas que interessam à Igreja no seu conjunto” (ALBERIGO, 1995c, p. 414). 

Dessa forma, os debates que culminaram na criação do Sínodo dos Bispos, arrastava tam-

bém uma série de outras questões que seriam decisivas para a recepção do Vaticano II, como 

                                                
115 OLIVEIRA, Oscar. “Palavra do Exmo. Sr. Arcebispo Dom Oscar de Oliveira através da Rádio 

Vaticana”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano V, número 
219, 24 de novembro de 1963, p. 01. 
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o estatuto eclesial das conferências episcopais e os papéis do bispo em uma Igreja entendi-

da como Povo de Deus e onde ficavam secundadas as concepções de sociedade perfeita e de 

corpo místico. Veremos adiante a imensa dificuldade que Dom Oscar de Oliveira teve para 

lidar com isso. 

Quanto aos documentos promulgados116, o Arcebispo de Mariana os acolheria com 

relativo entusiasmo. Assim, os saudava em uma série de artigos publicados n‟O Arquidioce-

sano, a partir de janeiro de 1964, como importantes “frutos de uma renovação espiritual” 

que se processava no interior da Igreja117. Elogiava “as discussões e os estudos aprofunda-

dos” que, observando a ênfase pastoral que João XXIII havia imprimido aos trabalhos con-

ciliares, “visam iluminar mais intensamente as almas e os corações [dos cristãos] e elevá-los 

mais na vida espiritual”. “Empenha-se a Igreja em dar novas vestes às verdades reveladas, 

com termos mais adaptados à mentalidade dos homens de hoje”, formulando “uma teo-

logia e uma liturgia que com o novo linguajar possam melhor ser assimiladas e vividas pe-

los fiéis, e melhor compreendidas até pelos que não participam de nossa fé”118, ponderava 

Dom Oscar de Oliveira. E utilizando as palavras de Paulo VI, manifestava sua concordân-

cia com os frutos da constituição sobre a liturgia: 

 
«Estamos satisfeitos com o resultado. Vemos que se respeitou nele a es-
cala de valores e deveres: Deus em primeiro lugar; a oração, nossa pri-
meira obrigação; a liturgia, primeira fonte da vida divina que se nos co-
munica, a primeira escola de nossa vida espiritual, o primeiro dom que 
podemos fazer ao povo cristão, que conosco crê e reza, o primeiro con-
vite ao mundo para que solte a língua muda em oração feliz e autêntica 
e sinta a inefável força regeneradora, ao cantar conosco os divinos lou-
vores e as esperanças humanas por Cristo Senhor Nosso e no Espírito 
Santo. É justo que apreciemos como tesouro este fruto do nosso concí-
lio, como algo que deve animar e caracterizar a vida da Igreja». 

 
Mas há ainda os “riquíssimos frutos” advindos da promulgação de um documento sobre as 

                                                
116 Constituição Sacrossanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia e Decreto Inter Mirifica sobre os 

Meios de Comunicação Social. Os dois outros esquemas discutidos na segunda sessão, sobre a 
Igreja e sobre o ecumenismo, foram devolvidos às respectivas comissões para a redação final. 

117 Os artigos são intitulados “O Concílio” e estão publicados n‟O Arquidiocesano a partir do nú-
mero 227, Ano V, 19 de janeiro de 1964, p. 01. 

118 OLIVEIRA, Oscar de. “O Concílio” In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de 
Mariana. Ano V, número 228, 26 de janeiro de 1964, p. 01. 
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 comunicações sociais. “Índice da capacidade que a Igreja possui de unir a vida interior à 

exterior, a contemplação à ação, a oração ao apostolado”, ela ofereceria “às almas sólidas e 

solícitas instruções para o seu aperfeiçoamento moral”119. Essa havia sido, muito possivel-

mente a intenção de Dom Oscar ao refundar um órgão de imprensa na arquidiocese de 

Mariana e ele via, agora, seu esforço transformado em uma diretriz para todo o orbe cató-

lico. Por várias vezes ele havia louvado a palavra escrita de seus antecessores, num elogio à 

“função civilizadora do jornal católico”120, reconhecido, agora pelo Concílio, como impor-

tante meio para “recrear e enriquecer o espírito, propagar e consolidar o reino de Deus” 

(CONCÍLIO VATICANO II, 1967, p. 94). 

O Arquidiocesano representava, talvez, o grande elemento articulador do projeto e-

clesial de Dom Oscar; um espaço ideal onde o arcebispo e sua cúria podiam exercer um 

papel informativo e diretivo sobre o clero diocesano e os fiéis católicos; um espaço volta-

do para a ação intelectual e militante, que passava a contar com a sanção do Vaticano II 

para “prosseguir seu apostolado”. “Não basta pregar do púlpito”, continuava Dom Oscar, 

“mormente em nossos dias, a palavra de Deus não chega a muitas outras almas mais preci-

sadas dela” do que as que frequentemente vão à Igreja. 

 
Em carta dirigida ao Episcopado brasileiro, em 1899, dizia o papa Leão 
XIII: «O mundo pensa conforme a imprensa».  

Espada de dois gumes a imprensa salva ou mata. A má imprensa, a im-
prensa sensacionalista, a imprensa venal deforma os espíritos, corrompe 
os corações, metaliza as almas. Seus efeitos são altamente perniciosos na 
sociedade moderna: irreverência para com as autoridades, críticas mor-
dazes e descaridosas, espírito de insubmissão, ânsia de nivelamento de 
súditos com superiores, negação das hierarquias, amor desenfreado aos 
prazeres, egoísmo, ambição, desvalorização dos bens espirituais e eter-
nos, esquecimento de Deus e adoração da matéria.  

Não há exagero ou pessimismo em tais observações. Estão bem patentes 
os fatos, e contra fatos não há argumentos. Certos termos de tão nobre 
significado como, por exemplo, personalidade, obediência, liberdade, 

                                                
119 OLIVEIRA, Oscar de. “O Concílio”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Ma-

riana. Ano V, número 229, 02 de fevereiro de 1964, p. 01. 
120 Sua exposição mais sistemática sobre o tema aparece em OLIVEIRA, Oscar de. “A Imprensa 

Episcopal em Mariana”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano 
III, número 103, 03 de setembro de 1961, p. 01. 
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democracia, autodeterminação, nacionalismo, paz, perderam seu verda-
deiro sentido, devido à imprensa pervertedora. 

 
As palavras do bispo, no entanto, embora baseadas na letra – no documento conciliar, têm 

como referência muito mais o catolicismo antimoderno do século XIX do que os elemen-

tos que motivaram os debates conciliares e levaram à promulgação do Decreto Inter Mirifi-

ca. Por isso, Dom Oscar segue citando “São Pio X: «Em vão construireis escolas, igrejas e hospi-

tais, se vos descuidardes de fundar a imprensa, para domínio da opinião pública». E Leão XIII 

«Imprensa contra imprensa: contra a má imprensa só a boa imprensa»121. Nesse caso, como em 

vários outros, os documentos não alteram as práticas do arcebispo. São utilizados, antes, pa-

ra confirmá-las sem suscitar sequer um debate sobre suas linhas de força, seus fundamen-

tos teológicos e eclesiológicos mais profundos. 

A apologia à imprensa católica e militante122 se conjugava, então, com a defesa ins-

titucional da Igreja, com sua ânsia de santificação dos diversos espaços da sociedade civil e 

com alguns embates que a hierarquia católica havia assumido no campo da política, em 

uma postura que, mesmo durante uma intersessão do Vaticano II, fazia lembrar os bispos 

romanizados dedicados à restauração (AZZI, 1986) e presos a uma mentalidade caracterís-

tica da neocristandade (PEREIRA, 2007). O início do ano de 1964 é um momento especial-

mente rico para se visualizar essas questões. O jornal trazia, quase todas as semanas, claras 

mensagens políticas de hostilidade a João Goulart e, depois, de simpatia pelo golpe mili-

tar123. Mas a par disso, aparecem de forma destaca as ações de caráter sacramental do arce-

bispo, implementando a reforma litúrgica, festejando a elevação da Catedral da Sé de Ma-

riana a Basílica e promovendo uma cruzada eucarística que tornaria a sede do bispado uma 

cidade consagrada ao Jesus-hóstia124. Beozzo (2005) já havia notado que o agravamento da 

                                                
121 OLIVEIRA, Oscar de. “O Concílio”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Ma-

riana. Ano V, número 229, 02 de fevereiro de 1964, p. 01. 
122 Há inúmeros artigos n‟O Arquidiocesano tratando da Boa Imprensa. Eles são publicados especi-

almente no primeiro número de cada ano do jornal, que começa sempre na semana do dia 29 
de junho, Dia do Papa, ou nas proximidades de 15 de agosto, data que a Igreja reservou à cele-
bração da boa imprensa. 

123 DEODATO, Alberto. “E era nisso em que Jango não acreditava...”. O Arquidiocesano. Órgão Ofi-
cial da Arquidiocese de Mariana. Ano VI, número 240, 19 de abril de 1964, p. 03. 

124 DILASCIO, Côn. Paulo. “Mariana demonstrou publicamente ainda mais uma vez que é uma 
cidade de Maria, uma cidade de Jesus-hóstia”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidio-
cese de Mariana. Ano VI, número 251, 05 de junho de 1964, p. 04. 



124 
 

crise política no Brasil havia tido impacto direto na presença dos bispos no Concílio e no 

princípio de sua recepção. Os próprios prelados haviam mencionado essa preocupação na 

mensagem que enviavam ao povo brasileiro após a segunda sessão. Depois de um parágra-

fo introdutório, o texto desdobra-se em três blocos: O Concílio, O diálogo com Deus e o dialo-

go com os homens. “Este último comporta dois momentos distintos, um mais doutrinal e o 

outro voltado para a realidade brasileira” (BEOZZO, 2005, p. 273), no qual os bispos fala-

vam das incertezas do momento e da crença no futuro. 

 
A índole da nossa gente e o bom-senso de cunho sinceramente cristão 
que marcou as grandes etapas de nossa história têm sempre atenuado as 
consequências de nossos desacertos e nos tem projetado para as mais 
imprevisíveis conquistas do progresso e da cultura. Hoje, no entanto, 
sentimos com consciência muito mais viva o mal-estar das desigualdades 

sociais, ao lado das incertezas dos rumos que se deve tomar.125 

 
Ao despedir-se da arquidiocese, rumando novamente a Roma, Dom Oscar plas-

mava uma imagem do Concílio e fornecia subsídios sobre os trabalhos conciliares126. De 

acordo com o arcebispo, além dos documentos já promulgados, “muitos outros assuntos 

foram debatidos nas sessões conciliares que, por complexos e exigirem mais profundos es-

tudos, deverão agora ser retomados, tal a prudência da Santa Igreja, cônscia de sua altís-

sima responsabilidade”. Mas era com pesar que o prelado marianense falava de uma ima-

gem “injusta e desfigurada” do Concílio que havia acompanhado na imprensa brasileira. 

“O pensamento de um ou outro prelado, dentro ou fora das sessões conciliares, em nome 

pessoal ou de alguns outros, foi aqui interpretado como ato ou como responsabilidade do 

próprio Concílio”, diante do que, alertava Dom Oscar, “chamamos, pois, a atenção de nos-

sos queridos arquidiocesanos, para que se previnam e não se deixem imbuir de informa-

ções através de fontes não categorizadas”127. 

Do ponto de vista da produção teológica e pastoral, as duas últimas sessões marca-

riam, de fato, a fase mais produtiva do Vaticano II, que caminhava na direção do encerra-

                                                
125 Apud KLOPPENBURG, Boaventura. “Saudação do Episcopado Brasileiro após a Segunda Ses-

são”. In: Concílio Vaticano II. Volume III. Segunda Sessão (set.-dez. de 1963). Petrópolis: Vozes, 
1964. p. 552. 

126 OLIVEIRA, Oscar de. “Despedida do Sr. Arcebispo Dom Oscar”. In: O Arquidiocesano. Órgão 

Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano VI, número 261, 13 de setembro de 1964, p. 01. 
127 Idem. 
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mento de alguns dos debates lançados nas primeiras etapas e na elaboração final dos docu-

mentos. Segundo Alberigo, a sessão solene de 14 de setembro de 1964 “inaugurou o novo 

período de trabalho com uma concelebração de Paulo VI com 24 padres, exprimindo de 

modo emblemático a renovação litúrgica promovida pela constituição aprovada alguns me-

ses antes” (ALBERIGO, 1995c, p. 418). Estavam presentes, enfim, alguns delegados da 

Igreja Ortodoxas e seriam rediscutidos os esquemas sobre a Igreja, o ecumenismo e o mú-

nus dos bispos, além de outros três textos que completariam a pauta: revelação, apostolado 

dos leigos e a Igreja no mundo contemporâneo. De forma geral, os principais problemas persis-

tiam: alguns textos foram julgados insatisfatórios e tiveram de ser amplamente revistos, 

quando não refeitos, e para os que haviam obtido consenso, a proposição de um grande 

número de emendas dificultava a redação final. Havia, ainda, as inevitáveis resistências do 

passado que tornavam alguns textos por demais ambíguos e que foram sempre motivo de 

amplo debate entre a maioria, que os queria ver desvinculados de uma visão passadista e 

estritamente eclesiástica, apontando agora para uma eclesiologia de comunhão. Sobretudo 

nos documentos que tratavam do laicato e da Igreja nos dias atuais, havia uma tentativa 

evidente de sair de uma visão paternalista e patrimonialista da Igreja, “que pensada mais 

livre dos condicionamentos mundanos” e buscando reencontrar, em uma linguagem teo-

lógica, “sua natureza profunda de Povo de Deus em peregrinação pela história, seria um 

fato novo e explosivo que certamente daria colaboração decisiva” para o seu progresso (Idem, 

p. 425). No entanto, essa sessão foi marcada também pela intervenção direta, e nem sem-

pre bem aceita, do papa nos assuntos do Concílio; quase sempre para advogar que as con-

cepções mais tradicionais, nutridas pela minoria conservadora, fossem contempladas nos 

documentos, o que na opinião de diversos estudiosos do Vaticano II parece ter levado à 

construção de alguns “textos de compromisso e teologicamente fracos” (Idem, 432). Ainda 

assim, ao final da sessão, foram promulgados três importantes documentos128 que, se com-

portavam alguma ambiguidade, certamente marcavam também um avanço significativo na 

autoimagem e na autocompreensão da Igreja Católica. 

Já profundamente envolvido no Vaticano II e, certamente, nutrindo a sensação de 

que era um de seus protagonistas, Dom Oscar parecia buscar, a todo o tempo, livrar o Con-

                                                
128 Constituição Dogmática Lúmen Gentium sobre a Igreja, Decreto Orientalium Ecclesiarum sobre as 

Igrejas Orientais Católicas e Decreto Unitatis Redintegratio sobre o Ecumenismo. 
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cílio desse caráter ambíguo que se tornava cada vez mais evidente. Não no sentido da re-

novação, mas sim para colocá-lo em continuidade com o legado de Trento e do Vaticano 

I, e em estrita observância aos desejos do papa. Talvez por isso, sua radiomensagem de 

1964 se iniciasse com a exaltação da figura de Pio XII que, na visão do arcebispo, havia pre-

parado os caminhos do Vaticano II, “pelo muito que realizou no campo doutrinal e dis-

ciplinar”129. Mas sua maior preocupação continuava sendo uma imagem inadequada que 

a imprensa fomentava dos trabalhos conciliares, na qual as divergências eram ressaltadas 

mais que “o esforço comum (...) de atingir o equilíbrio e a unidade”. Para Dom Oscar de 

Oliveira, o Vaticano II devia ser encarado, acima de tudo, como um ato de fé. “Cremos na 

Santa Igreja Católica. Como Jesus Cristo, a Igreja é a luz do mundo! Cremos que o Con-

cílio é guiado pelo Espírito Santo. Está Nosso Senhor empenhado nessa obra conciliar que 

é mais sua que dos homens”130. Por isso, a participação dos fiéis naquele evento se dava so-

bretudo através das preces e orações pelos padres conciliares131 e a renovação que os traba-

lhos propunham deviam ser meramente espirituais. Na instituição, apenas atualizações e-

ram possíveis; ainda assim, nem sempre desejadas.132 

A mensagem dos bispos brasileiros ao final da penúltima sessão era mais otimista. 

Mantinha-se como eixo da mensagem133, publicada também n‟O Arquidiocesano, a palavra 

diálogo (interno da Igreja, com os irmão separados, com o mundo de hoje). Nela “os bispos relata-

vam a sua nova experiência de serem bispos de uma Igreja local, mas que „recebem do 

Concílio novos estímulos para a sua ação pastoral e alargam o coração na solicitude para 

com a Igreja inteira‟. Prosseguem [ainda] com uma palavra dirigida aos sacerdotes, aos 

religiosos e aos leigos‟” (BEOZZO, 2005, p. 277), na qual remetem a “um espírito de gene-

                                                
129 OLIVEIRA, Oscar de. “Mensagem do Exmo. Sr. Arcebispo D. Oscar através da Rádio Vatica-

no, no dia 27 de outubro”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano 
VI, número 269, 08 de novembro de 1964, p. 01. 

130 Idem. 
131 “Dez maneiras de participar do Concílio” In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese 

de Mariana. Ano VI, número 262, 20 de setembro de 1964, p. 04. 
132 Cf. nota contendo as palavras do Cardeal Tisserant, Decano do Sacro Colégio, durante visita 

ao México: “Renovação não. Atualização sim”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidi-
ocese de Mariana. Ano VI, número 274, 13 de dezembro de 1964, p. 01. 

133 “Mensagem do Episcopado Brasileiro sobre a terceira fase do Concílio Ecumênico Vaticano II”. 
In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano VI, número 272, 29 de no-
vembro de 1964, p. 01- 04. 



127 
 

rosa abertura para com todos os anseios da humanidade, suscitando, diríamos, um plebis-

cito ecumênico de interesse para com o Evangelho como jamais se vira na história”134. No 

entanto, ainda durante a terceira sessão, o arcebispo de Mariana publicava novamente 

artigos nos quais voltava a insistir que “fora da Igreja não há salvação” e, durante o perío-

do de imediata recepção dos documentos que haviam sido promulgados, prevalece nos 

escritos do bispo uma mentalidade centrada na instituição, naquilo que os teólogos cha-

mavam de uma formulação ad intra, estrita ao campo doutrinal135. Isso aparece com algu-

ma clareza em uma mensagem proveniente da Conferência Episcopal dos Bispos da Pro-

víncia Eclesiástica de Mariana136. O documento trata da renovação litúrgica, do catecismo 

e das devoções e, embora aponte para a pastoral de conjunto e para o apostolado dos lei-

gos, o faz com demasiada ênfase no clero, no bispo e nos mecanismos institucionais da 

Igreja local. 

A última assembleia é certamente a mais produtiva e é nela que Dom Oscar pare-

ce ter estado mais à vontade para atuar. Em 1964, já havia proposto uma observação para 

o juízo dos padres conciliares a respeito do esquema sobre a renovação da vida religiosa137, 

que agora ganhava maior espaço na pauta de discussões, e proporia novamente uma obser-

vação ao esquema sobre a atividade missionária da Igreja. Em ambos, sua preocupação é a 

manutenção de uma imagem intocada da Igreja e dos princípios de hierarquia e obediên-

cia que, aos seus olhos, estavam perdendo a necessária relevância. Vale destacar que am-

bos também são subscritos por outros bispos brasileiros, sobretudo pelos mineiros; o que 

nos faz pensar que Dom Oscar exercia alguma influência sobre esses prelados, afinal esta-

va a frente da diocese mais antiga do Estado, a primaz de Minas, como ele mesmo gostava 

de ressaltar. No entanto, suas observações nunca foram acompanhadas da assinatura do 

                                                
134 KLOPPENBURG, Boaventura. “Mensagem dos Bispos do Brasil sobre o Concílio após a III 

Sessão”. In: Concílio Vaticano II. Volume IV. Terceira Sessão (set.-dez. de 1964). Petrópolis: Vo-
zes, 1965. p. 627. 

135 Essa visão pode ser apreendida de uma série de artigos publicados por Dom Oscar de Oliveira 
com o título “Defendamos nossa Fé Católica”. O primeiro deles está no número 270, ano VI, 15 de 
novembro de 1964 e o último no número 281, ano VI, 31 de janeiro de 1965. p. 01.  

136 “Mensagem dos bispos da Província Eclesiástica de Mariana”. In: O Arquidiocesano. Órgão Ofi-
cial da Arquidiocese de Mariana. Ano VI, número 285, 28 de fevereiro de 1965, p. 01-03. As-
sinam, além de Dom Oscar, Dom José Eugênio Corrêa, bispo de Caratinga, e Dom Hermegil-
do Malzone Hugo, bispo de Governador Valadares. 

137 Ver a tradução de suas observações no Anexo 3. 
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bispo de Belo Horizonte, uma diocese que vivia, já durante o Concílio, um ambiente bem 

mais tomado pelos ares de renovação provenientes das formulações teológicas e pastorais 

do Vaticano II (Cf. MATA, 1996, 2007; ANTONIAZZI, 2002). Ao final dessa sessão e 

prestes a encerrar o evento conciliar, os padres aprovavam os últimos documentos que, de 

alguma forma, completavam os anteriores ou neles se inspiravam para construir a “obra 

acabada” que Dom Oscar tanto esperava do Vaticano II. 

Ao longo da última sessão foram aprovados, ao todo, mais onze documentos138, 

que nasciam, mais uma vez, dos debates acirrados e da intervenção conciliadora de Paulo 

VI. Em sua mensagem ao final do Concílio139, os bispos brasileiros propunham uma nova 

leitura da Igreja a partir da Lumen Gentium e de novos conceitos eclesiológicos que se mos-

trariam fundamentais para o trabalho posterior do CELAM e da CNBB. Mas era talvez a 

Gaudium et Spes o documento que mais havia mexido com a mentalidade do episcopado. 

Em sua última fala na Rádio Vaticano, como era de se esperar, Dom Oscar nada fala em 

renovação.  Apenas convidava os fiéis a seguir as orientações do Sumo Pontífice e a ama-

rem a Igreja e indicava que os frutos do Concílio continuariam, através de árduo traba-

lho, quando terminadas as assembleias. “Esforçar-se-á o episcopado por difundir e cum-

prir em suas circunscrições eclesiásticas o mandado de nosso Concílio, o seu plano pasto-

ral, a fim de que possamos conduzir em nossa vida cotidiana as suas orientações” 140. Co-

mo os demais bispos brasileiros poderia dizer que foi testemunha e ator do Concílio, mas 

parecia igualmente consciente que, como para a maioria de nosso episcopado, sua parti-

cipação seria muito mais decisiva na recepção do que na elaboração da obra conciliar. 

                                                
138 Na ordem cronológica: Decreto Christus Dominus sobre o Múnus Pastoral dos Bispos na Igreja, 

Decreto Perfectae Caritatis sobre a Conveniente Renovação da Vida Religiosa, Decreto Optatam 
Totius sobre a Formação Sacerdotal, Decreto Gravissimum Educationis sobre a Educação Cristã, 
Decreto Nostra Aetate sobre As relações da Igreja com as Religiões Não-Cristãs, Constituição 
Dogmática Dei Verbum sobre a Revelação Divina, Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o A-
postolado dos Leigos, Decreto Dignitatis Humanae sobre a Liberdade Religiosa, Decreto Ad 
Gentes sobre a Atividade Missionária, Decreto Presbyterorum Ordinis sobre o Ministério e a Vida 
dos Presbíteros e a Constituição Pastoral Gaudium Et Spes sobre A Igreja no Mundo de Hoje. 

139 KLOPPENBURG, Boaventura. “Mensagem do Episcopado Brasileiro no Encerramento do 
Concílio Ecumênico Vaticano II”. In: Concílio Vaticano II. Volume V. Quarta Sessão (set.-dez. 
de 1965). Petrópolis: Vozes, 1966. pp. 522-525. 

140 OLIVEIRA, Oscar de. “O Concílio na palavra de Dom Oscar de Oliveira, através da Rádio 
Vaticano no dia 27 de outubro”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Arquidiocese de Mari-
ana. Ano VII, número 321, 07 de novembro de 1965, p. 01. 
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“O nosso dever não é só preservar o precioso tesouro do patrimônio da fé 

como se não tivéssemos de nos preocupar senão com o passado, mas dar-

nos também com uma vontade resoluta e sem nenhum temor a obra que 

a nossa época reclama, prosseguindo assim o caminho que a Igreja per-

corre há vinte séculos”. 

João XXIII, no discurso de abertura do Concílio Vaticano II, 1962 
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CAPÍTULO V 

Sacerdos Magnus. Os papéis do bispo  

e a recepção do Vaticano II na Arquidiocese de Mariana 
 

 

 

Uma matéria publicada n‟O Arquidiocesano, ainda em janeiro de 1966, fazia ressoar algu-

mas palavras de Dom Vicente Scherer ao final do Concílio, que representavam, certamen-

te, uma consciência mais ou menos generalizada entre os bispos do Brasil. Dizia o arcebis-

po de Porto Alegre em um programa televisivo: «Concílio terminado, Concílio iniciado»141. En-

tretanto, a forma pela qual cada bispo iria aplicar o Vaticano II em sua Igreja local parecia 

ser uma questão ainda em aberto. O teólogo Mario de França Miranda (2006), ao tratar 

do enraizamento do Concílio nas comunidades de fiéis, remetia aos desafios da Igreja nu-

ma sociedade fragmentada, construída de muitas realidades políticas, sociais e eclesiais parti-

culares e amplamente diferenciadas142. Trataremos, aqui, do que temos chamado de recep-

ção fragmentada e que, a nosso ver, ajuda a explicar a recepção do Vaticano II na Arquidi-

ocese de Mariana. 

Enquanto alguns bispos se esforçaram por reunir o clero e o laicato de sua dioce-

ses para melhor implementar as diretrizes traçadas durante o Vaticano II e, sobretudo, pe-

los documentos que os padres conciliares haviam promulgado juntamente com o papa, 
                                                
141 “O rei destronado e o Concílio”. In: O Arquidiocesano: Órgão Oficial da Arquidiocese de Mari-

ana. Ano VII, número 329, 02 de janeiro de 1966. p. 03. Transcrito do Correio Católico de Ri-
beirão Preto. 

142 Cf. os capítulos “Igreja Local e momentos eclesiais” e “Igreja local e sociedade Moderna”, nos 
quais o autor apresenta, além de uma conceituação para Igreja local e Igreja particular, uma aná-
lise das tarefas e desafios envolvidos na recepção do Vaticano II. In: MIRANDA, 2006. pp. 59-
80/173-192. Ver também ALMEIDA, 2001. 
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Dom Oscar de Oliveira parece ter-se dedicado à imprensa como meio de difusão da men-

sagem conciliar. Mas, como vimos, sua preocupação não caminhava no sentido de renovar 

concepções e práticas vigentes na Igreja marianense. Estava voltada, antes, para criar uma 

imagem adequada do Concílio, que o arcebispo julgava “infelizmente desvirtuada e de-

turpada pela imprensa sensacionalista”143. Depois de narrar um episódio de um padre dio-

cesano que “lamentavelmente” havia se desvinculado do sacerdócio e que, “ante uma soli-

citação exarada de próprio punho” por Paulo VI, havia obtido da Santa Sé o direito de se 

casar, afirmava que o Concílio não significava uma revolução e que a Igreja não abria mão 

nem do celibato, nem do matrimônio; justificando que na história da Igreja havia prece-

dentes para tal fato e convidando os seus diocesanos a se portarem como “sinceros cris-

tãos [que] devem sentir com a Igreja. Sentir com a Igreja, compreendendo que, se vez ou ou-

tra, ela julga necessário conceder tais dispensas é para o bem das almas, compreendendo 

também que é para o bem das almas que ela mantém sua sadia lei do celibato eclesiástico”144. 

Menos de um mês mais tarde, o jornal transcrevia uma matéria do Osservatore Romano145 

sobre o sacerdócio, além de vários outros artigos que tratavam da virtude do celibato. 

Dom Oscar iniciava também a publicação de uma sequência de artigos intitulados o Semi-

nário e o Concílio146. Nestes textos, dedicados a comentar o Decreto Optatam Totius (sobre a 

Formação Sacerdotal), Vidigal de Carvalho (1999, p. 75) pôde ver uma interpretação, “com 

rara sabedoria”, a orientar as “aplicações devidas [do Concílio] aos Seminários de Maria-

na”. Para este autor, mais que orientar apenas os docentes e discentes dos Seminários, os 

textos do prelado serviam para “todos os fiéis tomarem conhecimento do quanto o arce-

bispo desejava que as normas conciliares fossem logo retamente aplicadas” em sua Igreja 

local (CARVALHO, 1999, p. 76). 

                                                
143 OLIVEIRA, Oscar de. “Esclarecimento do Sr. Arcebispo aos diocesanos”. In: O Arquidiocesano: 

Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano VII, número 331, 16 de janeiro de 1966. p. 
01. 

144 Idem. Grifo do autor. 
145 CONCETTI, Gino. “O ensinamento de Paulo VI sobre o sacerdócio”. In: O Arquidiocesano: 

Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. Ano VII, número 334, 06 de fevereiro de 1966. p. 
02. 

146 OLIVEIRA, Oscar de. “O Seminário e o Concílio”. In: O Arquidiocesano: Órgão Oficial da 
Arquidiocese de Mariana. O primeiro texto foi publicado no número 335, ano VII, de 13 de 
fevereiro de 1966 (p. 01) e o último, no número 359, ano VIII, de 31 de julho de 1966. p. 01.  
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Não era essa a opinião que os padres lazaristas manifestavam, no final de 1966, ao 

deixar – depois de mais um de um século de trabalho – a coordenação do Seminário Mai-

or de Mariana. De acordo com Kenneth Serbin (2008), na comunicação que enviaram ao 

Vaticano após o desfecho dos incidentes envolvendo os seminaristas de Mariana, os vicen-

tinos se referiam a Dom Oscar “como um homem altivo e distante, incapaz de compre-

ender a nova geração” (SERBIN, 2008, p. 190). Em primeiro lugar, a crise que afetou o 

Seminário São José denotava que os debates conciliares haviam tomado todo o universo 

eclesiástico e que retumbavam em todos os cantos do mundo. Em segundo, serve como 

uma primeira evidência de que Mariana, a “Roma de Minas Gerais” (Idem, p. 189), somen-

te poderia receber o Concílio filtrado pela ação do bispo e, por isso, de forma um tanto 

fragmentada. Por fim, servia também para apontar que, em algum limite, aquela socieda-

de (intra e extra-eclesial) tornava-se cada vez mais plural e que isso dificultava que a palavra 

e ação de um bispo que “defendia fervorosamente o regime tridentino” (Idem, p. 190) ti-

vesse ali a mesma penetração que antes. Assim, era possível que se apreendesse uma crise 

de sentido (BERGER & LUCHMANN, 2005) na visão de Igreja sustentada por Dom Os-

car de Oliveira147 e que um membro de seu clero considerasse, ao mesmo tempo, que, “a-

pesar das sábias orientações do pastor”, os episódios que levaram ao fechamento do Se-

minário, eram frutos de uma “interpretação equivocada do Vaticano II, que a Sagrada 

Congregação para a Doutrina da Fé chamaria de „opiniões peregrinas e audazes‟, as quais 

provocaram grande desorientação” (CARVALHO, 1999, p. 76, grifo do autor). 

A Revista Eclesiástica Brasileira publicou, em sua crônica eclesiástica, de novembro da-

quele ano uma nota comunicando o fechamento do Seminário, que abrigava àquela altu-

ra 115 estudantes de filosofia e teologia, apresentando a justificativa de Dom Oscar para o 

encerramento antecipado do ano letivo: “Destinado a formar pastores para a Santa Igreja, 

os seminários participam intensamente da situação histórica de seu tempo. A eles, portan-

to, se aplica o que o Concílio Vaticano II disse a propósito das mudanças de mentalidade 

                                                
147 Essa parece ter sido uma tendência na imprensa não-confessional da época. O Estado de Minas e 

O Estado de São Paulo, por exemplo, deram alguma repercussão ao fechamento do Seminário 
São José que, segundo Serbin, “enviou ondas de choque a toda a Igreja institucional, pois mui-
tos clérigos viam Mariana como uma „garantia de esperança para a formação sacerdotal de nos-
so país‟”. (SERBIN, 2008, p. 192). 
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dos nossos dias”, nos quais “„a impaciência da juventude entra em sério conflito com a 

lentidão com que evoluem as instituições‟. Daí o sentirem os educadores dificuldades sem-

pre crescentes em equilibrar as duas forças”148. E assim continuava a nota: 

 
Quando O Diário de Belo Horizonte deu a entender que o Seminário 
seguia ainda as normas estabelecidas pelo Concílio de Trento e por isso 
não era recomendado para os nossos dias, a Cúria de Mariana explicou 
em nota oficial (12 de setembro) com mais clareza: „O Seminário Maior 
encerrou mais cedo o curso letivo foi por confessarem a Diretoria e os 
Professores ao Sr. Arcebispo, no dia 2 do corrente mês, após se terem 
reunido em conselho, que lhes era de todo impossível manter o Semi-
nário, por falta de piedade, por falta de disciplina, por falta de obediên-
cia, por desinteresse pelos estudos sérios, por ideias contra o celibato 
sacerdotal, de vários alunos, em completo desacordo com o Decreto 
Conciliar Optatam Totius‟. Seria o caso de perguntar pela causa, pelo 
porquê dessa desordem entre os seminaristas. – No entanto, o seminá-
rio abrirá no próximo ano, conforme a mesma nota: „O Sr. Arcebispo co-

munica que no próximo ano, o Seminário Maior São José estará aberto para 
aqueles que sinceramente desejarem ser sacerdotes segundo o Coração de Deus, 
pondo em prática os verdadeiros ensinamentos e orientações da Santa Igreja, a-
fim de que o Seminário de Mariana, que goza de louvável tradição, possa con-
tinuar a dar à Santa Igreja dignos sacerdotes‟.149  

 
Mas Serbin via no episódio uma revolta dos seminaristas que lutavam por reformas. “Em 

1965, os seminaristas de Mariana filiaram-se à Ação Católica e reivindicaram participação 

na gestão do Seminário”. A partir daí, era natural que as tensões explodissem, quando, na 

realidade cotidiana, os estudantes “enfrentavam problemas psicológicos, falta de acomoda-

ções individuais, biblioteca desatualizada, clericalismo tradicional dos párocos locais e in-

decisão com respeito ao celibato e, portanto, à sua vocação” (SERBIN, 2008, p. 189). 

Mons. Marcel Pinto Carvalheira (1966), que na época ocupava o cargo de Reitor do Semi-

nário Regional do Nordeste, em sua reflexão sobre a formação sacerdotal após o Vaticano II, 

considerava o cerrar-se das portas do venerando Seminário de Mariana como “uma adver-

tência e um símbolo”, e propunha enquadrar a realidade da instituição marianense no 

campo mais amplo de transformações que surpreendiam “a cada passo a geração dos mais 

                                                
148 “Fechado o Seminário de Mariana”. In: Revista Eclesiástica Brasileira (Crônica Eclesiástica). Pe-

trópolis: Vozes, vol. XXVI, fasc. 04, dezembro de 1966. p. 980.  
149 Idem. p. 980-981. Grifo nosso. 
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velhos”. Referia-se o padre a “uma significativa mudança na área das jovens vocações”, a 

uma transformação no “estado de espírito dos mais jovens”, entendida como um “sinal dos 

tempos” e procedia, então, sua narrativa sobre os acontecimentos de Mariana: 

 
Os seminaristas desse Seminário Maior tinham respondido a um in-
quérito proposto pelo reitor e denunciavam a inépcia do regime atual 
do Seminário para formar os padres de hoje. Acusavam-se francamente 
de infantilismo, irresponsabilidade, mediocridade, ausência de espírito 
evangélico. Viviam insatisfeitos consigo, com o Seminário, com os ho-
mens e com as estruturas clericais vigentes. Em uma entrevista de jornal 
assim falava o Reitor: „Não fechamos o Seminário de um dia para ou-
tro. Pensamos bem, antes e depois da enquete que fizemos os semina-
ristas. Levamos o problema ao Arcebispo e pensamos até no escândalo 
que isso poderia dar e nas más interpretações. Mas é que realmente 
precisamos fazer um trabalho muito sério‟. „Esta casa terá que mudar de 
vida se quiser continuar de pé‟, dizia, por sua vez, um seminarista ao 
descer as escadas com as malas na mão e muitas ideias na cabeça (CAR-
VALHEIRA, 1966, p. 795). 

 
Os lazaristas partiram somente quando se esgotaram as possibilidades de um acordo com 

o bispo acerca da reforma do programa de estudos do Seminário. Para Serbin, Dom Os-

car, “concluiu que sua diocese, tão tradicional, não estava pronta para a mudança (...) ava-

liara a situação meramente como uma questão disciplinar” (SERBIN, 2008, p. 192). Para 

Vidigal de Carvalho, “o arcebispo se portou de maneira sábia e coerente em todo o episó-

dio”, entregando o Seminário, daí por diante, ao clero diocesano e a uma restauração, cu-

jo objetivo era reabilitar uma “casa formadora de sacerdotes íntegros, de cujo zelo, caridade, mo-

deração e sã doutrina ela, a Igreja tem sede” (CARVALHO, 1999, p. 78-79, grifo do autor). 

Duas atitudes opostas, que servem também para contrapor a insistência de Dom 

Oscar em seus textos sobre o Seminário e o Concílio em uma imagem e uma identidade tri-

dentina do clero e das casas de formação religiosa (Cf. LIBANIO, 1984) e a constatação 

do padre Marcel Carvalheira de certa debilidade no sistema simbólico e hierárquico de 

um catolicismo pouco adaptado ao desafio da evangelização pós-conciliar. “Muitas coisas 

entre nós tinham se tornado puro rito, existindo só por si, sem inquietação alguma pelo 

seu valor significativo ou se eram verdadeiramente os gestos de alguém”, constava este padre. 
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O convencionalismo vinha gerando o moralismo impessoal, a arbitrari-
edade e o farisaísmo. Quantas das nossas casas de formação e comuni-
dades de seminário se tinham colocado assim sob o signo soberano de 
uma lei impessoal, desconhecendo a mentalidade da Boa Nova do E-
vangelho que insere o homem, filho de Deus, no mundo pessoal da A-
liança, no plano de relações responsáveis e intersubjetivas com Deus e 
com os Homens! (...) 

O simples argumento da autoridade, o mero prestígio do superior, o 
apelo convencional a sentimentos piedosos – que outrora, não raro, a-
tuavam mais devido ao clima psico-sociológico do que devido à convic-
ções seriamente motivadas – já não movem eficazmente o rapaz de hoje. 
(...) 

Essa derribada de mitos, por vezes cruamente dolorosa, não deixa de ser 
salutar. É que a verdade sempre nos liberta. A irradiação mítica, que se 
desprendia, por motivos contingentes, de certas verdades e servia bem 
às nossas explorações e inautenticidades, está hoje desacreditada e se 
denuncia a fatuidade do seu brilho. O mito, que cercou a autoridade e 
conferiu uma excrescência a tantas verdades religiosas, caiu por terra 
sem consistência. (...) 

Quer queiramos que não, há certas condutas que não funcionam mais 
no sentido educativo ou de formação religiosa. Assim, por exemplo, a 
verdade revelada da autoridade na Igreja, seja do Papa, do Bispo ou do 
Superior, já não atua na base da impressão do super-homem ou de e-
motividade romântica provocada por títulos e por aspectos acessórios á 
função hierárquica. É preciso dar razões verdadeiras. Descer aos moti-
vos sérios (CARVALHEIRA, 1966, p. 798-799). 

 
Pode-se dizer que há, aqui, dois modelos distintos de recepção, que impulsionam em ca-

minhos distintos tanto a Igreja universal, quanto as Igrejas locais.  

Alberigo, ao buscar encontrar os critérios hermenêuticos para se escrever as histó-

ria dos Concílios Ecumênicos, já chamava a atenção para a existência de uma vertente que 

os havia compreendido como importantes atos jurídicos, determinantes para a sustenta-

ção de uma fé que se queria universal (ALBERIGO, 1993, 1995c). A herança que o direi-

to romano havia deixado para a institucionalidade da Igreja e o apelo a cânon e aos seus 

doutores dão mostras evidentes da longevidade desse modelo. Os estudos mais recentes 

sobre a recepção dos concílios na vida da Igreja complexificaram bastante, no entanto, a a-

nálise das dinâmicas envolvidas nesse processo. Yves Congar (1997) buscava entre as cor-

rentes galicanas, as primeiras tentativas de fazer das Igrejas locais os centros vivos nos qua-
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is se operam as adaptações da lei canônica às “estruturas pastorais locais”. Esse enfoque, já 

parecia suscitar uma leitura retrospectiva do processo de institucionalização que substitu-

iu a estrutura comunitária “por uma concepção inteiramente piramidal da Igreja como 

uma massa totalmente determinada por seu ápice, onde, posto de lado o campo de uma 

espiritualidade bastante intimista, não se falava absolutamente em Espírito Santo, a não 

ser como garantidor da infalibilidade das instâncias hierárquicas e na qual os decretos dos 

concílios haviam se tornado, eles próprios, decretos do papa sacro approbante concilio” 

(CONGAR, 1997, p. 282). Como superação da norma, esse teólogo propunha que a re-

cepção fosse compreendida em seu sentido eclesiológico que, para Congar, correspondia 

ao “ato pelo qual o povo cristão (...) reconhece seu bem e reconhece que uma decisão é pa-

ra ele um ato de vida. Os atores em questão, não são só os membros do „corpo eclesiásti-

co‟, mas o povo cristão; não se trata de mera „medida promulgada‟, mas de uma decisão que 

„contribui à vida‟” (apud BRIGHENTI, 2002b, p. 43). Esse sentido é completado pelo Car-

deal Willebrands que, de maneira ainda mais ampla que Congar, sugere que a recepção 

seja vista como “um processo de assimilação progressiva, na perspectiva da tradição apos-

tólica e em harmonia com o sensus fidelium de toda a Igreja. Além disso, „os testemunhos 

novos‟ recebidos são reconhecidos como „elementos autênticos da apostolicidade e da 

catolicidade‟ a serem „incluídos na fé viva da Igreja‟” (Idem, p. 44). 

Em todos os casos, trata-se, é claro, de conceitos teológicos e eclesiológicos, muito 

mais que históricos, mas que caminham no sentido de melhor elucidar as dinâmicas en-

volvidas nos processos de recepção dos concílios e, de forma especial, do Vaticano II. Em 

um sentido mais amplo, fala-se também em uma re-recepção, em um ato de constantes, 

plurais e contínuas apropriações, que, aos poucos vão construindo e ressignificando o 

legado de um concílio. Para o teólogo Agenor Brighenti, esse processo 

 
envolve basicamente quatro variáveis: o tempo, o espaço, os atores e o 
objeto em causa. O tempo diz respeito ao fato de a recepção se inscrever 
na história; o espaço evoca as condições sociais, políticas, econômicas e 
culturais de um lugar determinado, em meio às quais dar-se-á a recep-
ção; os atores concernem à interação de diferentes pessoas ou grupos de 
pessoas; e, finalmente, o objeto em causa se remete ao conteúdo a ser 
recebido como um bem espiritual. Em resumo, a recepção é um proces-
so interativo, que se dá no tempo, entre pessoas inseridas num lugar de-
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terminado, mediadas por uma igreja local em relação a um conteúdo 
em causa (BRIGHENTI, 2002b, p. 48). 

 
Por fim, Sérgio Coutinho (2005) propunha ainda uma análise habermasiana, na qual a re-

cepção seria percebida como um processo de transformação da pragmática argumentativa re-

ligiosa, envolvendo um profundo remodelamento do vocabulário da Igreja (clero e comu-

nidade de fiéis) e de sua autocompreensão. 

Como já apontamos anteriormente, todos estes aspectos nos parecem inseparáveis 

e o que temos chamado de recepção fragmentada nos ajuda a compreender os motivos pelos 

quais esses muitos elementos não podem ser analisados separadamente. Parece um ponto 

consolidado na historiografia da Igreja no Brasil do século XX, que o impulso na ação da 

CNBB esteve ligado a uma proposta de recepção do Concílio que animou a execução dos 

Planos Pastorais de Conjunto e que motivou o catolicismo brasileiro para uma adequação 

e um aprofundamento da mensagem conciliar à realidade, não apenas brasileira, mas la-

tino-americana, na linha proposta pela Conferência Episcopal de Medellín, realizada em 

1968, apenas três anos após o encerramento do Vaticano II (FREITAS, 1997). Se olhar-

mos retrospectivamente para o conjunto da Igreja brasileira, nesses “anos de primavera”150 

que marcaram o pós-Concílio, é possível ver uma fisionomia alterada e a emergência de 

um novo campo semântico e eclesiológico pautado sobre os princípios da colegialidade e 

do fortalecimento das Conferências Episcopais (QUEIROGA, 1977). 

Mas na maioria das vezes, a dinâmica que alimentava a vida do episcopado nacio-

nal, reunido em assembleias, acabava por não chegar às dioceses, e mesmo no campo dis-

cursivo, as opções da CNBB nem sempre foram traduzidas na prática cotidiana dos bispos 

e de algumas Igrejas locais. Esse parece ter sido o caso de Mariana. Ali, a opção de receber 

o Concílio parece ter sido acompanhada muito mais por uma adesão à letra, ao aspecto 

jurídico e canônico dos documentos conciliares, do que pelas orientações traçadas pelo 

episcopado reunido. Isso exigia exercícios retóricos elaborados, não para implantar uma 

nova pragmática argumentativa como propunha Coutinho (2005), mas para evitar que a i-

dentidade tridentina e o apelo “tradicional” da vivência religiosa dos diocesanos perdesse 

sentido diante da renovação que se processava na Igreja nacional e continental.   

                                                
150 A expressão de Luiz Baraúna apud INP, 2003. 
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Se esses projetos renovadores estavam articulados a partir do descentramento da fi-

gura do bispo e da implantação de novos modelos eclesiais que transpunham a paróquia 

como principal referencial da vivência espiritual dos fiéis (Cf. LONDOÑO, 1997), na Ar-

quidiocese de Mariana é possível visualizar um esforço intenso de fortalecer a imagem do 

bispo como “âncora da Igreja” e estimular a função evangelizadora da vida em paróquia e 

do mesmo rol de devoções romanizadas que haviam fortalecido a Igreja institucional do 

século XIX. Medellín (1968) e Puebla (1979) quase não aparecem nas páginas d‟O Arqui-

diocesano, bem como quase não há menção às CEBs. Mas há menção e até certo entusias-

mo com a participação do arcebispo em um Congresso Internacional para a devoção ao 

Sagrado Coração de Jesus151, celebrado em Bogotá, no ano de 1977. A Pastoral de Con-

junto e a Catequese, que poderiam ter incorporado alguns dos mais significativos avanços 

da teologia e da pastoral conciliar, continuavam sendo tratadas dentro de um âmbito que 

incluía movimentos diversos, em geral, de caráter conservador, quando não defensivo, co-

mo é o caso do Movimento Familiar Cristão. Há grande incentivo aos Cursilhos da Cris-

tandade. O reforço ao movimento leigo se deu, sobretudo, através da Ação Católica, ainda 

que nesse período, entre as décadas de 1960 e 1970, os setores especializados da AC já se 

tivessem diluído em diversas tendências, algumas das quais seguindo seus caminhos sem 

qualquer identificação com a hierarquia (MAINWARING, 1989). 

Assim, a recepção promovida por Dom Oscar se dava por meio de uma intensa e 

contínua seleção dos aspectos do Concílio tomados como “verdadeiros” e que mereciam 

de fato chegar até os fiéis; o jornal cumpria a função de levar a todos o que o arcebispo 

considerava realmente relevante dos documentos conciliares, implementados imediata-

mente na maioria das vezes, mas orientados para a manutenção e lidos em uma ótica con-

servadora. Ressaltava-se, por exemplo, o papel da hierarquia nos documentos sobre o a-

postolado dos leigos, o espírito de corpo nos documentos de caráter mais eclesiológico, a 

primazia do catolicismo nos textos que tratavam do ecumenismo e da liberdade religiosa e 

assim por diante. Aos poucos, as posições da CNBB deixaram de aparecer no jornal e 

foram ganhando espaço os questionamentos que o próprio Paulo VI (1968) levantava 

acerca das “consequências” do Vaticano II.  

                                                
151 “O Sr. Arcebispo na Colômbia”. In: O Arquidiocesano: Órgão Oficial da Arquidiocese de Mari-

ana. Ano XIX, número 949, 20 de novembro de 1977. p. 01. 
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A imagem do bispo por sua vez, era apresentada à semelhança do que desejava e 

praticava o prelado marianense. No exemplar d‟O Arquidiocesano que comemorava seus 25 

anos de sagração episcopal, era apresentada uma descrição dos bons bispos, a quem  

 
como profetas na lei antiga (...) cumpre-lhes o dever de dar aos seus fiéis 
as decisões e esclarecimentos necessários”. Capitães vigilantes do grande 
navio de circunscrições diocesanas, cabe-lhes providenciar que a nave-
gação para o porto celeste se faça sem risco entre tantos parceis deste 
oceano tempestuoso do mundo. E quando ameaça o perigo, quando as 
nuvens suspeitas sombreiam o horizonte, e se encrespa a superfície do 
mar, a eles compete soltar vigoroso o brado de alerta.152 

 
Um perfil que coincidia com o envolvimento de Dom Oscar de Oliveira nos mais diver-

sos combates que o bispo movia ao que chamava de “ídolos modernos” e com as diversas 

campanhas que o Órgão Oficial da Arquidiocese propunha contra os debates que ganhavam 

a cena pública, a exemplo do divórcio, da emancipação feminina, do aborto, da televisão e 

do cinema, da secularização e da indiferença religiosa e, sobretudo, dos “perigos do comu-

nismo” e da “ideologia marxista”. 

Quase vinte anos mais tarde, Pedro Maciel Vidigal, assíduo colaborador d‟O Arqui-

diocesano, aprofundava o sentido dessa centralidade do bispos na Igreja que, numa referên-

cia a Dom Oscar, o autor denominava Sacerdos Magnus153. Um bispo que leva a sério as no-

ve promessas feitas com vontade deliberada de levá-las a sério, segundo prescreve a Igreja. 

 
A de pôr em prática a virtude da Prudência, auxiliar da caridade e mãe 
da fortaleza. A de ensinar pelas palavras e pelos bons exemplos. A de 
conservar as doutrinas tradicionais. A de ser obediente ao Sumo Pontí-
fice. A de não ser soberbo e não se deixar dominar pela ira, não ter o 
maligno espírito de perseguição, nem estimar o lucro torpe, nem dizer 
que é mau o que é bom e que é bom o que é mau. A de encarar o epis-
copado como trabalho pesado, em que deve crescer na humildade e não 
na distinção honorífica ou fonte de gostoso passatempo ou de esquisita 
vaidade. A de nunca se interessar pelos negócios terrenos e pelos deso-
nestos lucros objetivando o interesse pessoal. A de viver na humildade, 
cultivando a virtude da paciência. Quanto Magnus es, humilia te in omni-

                                                
152 HENRIQUEZ, Pe. Tomás. “O que é o bispo”. In: O Arquidiocesano: Órgão Oficial da Arquidi-

ocese de Mariana. Ano II, número 58, 23 de outubro de 1960. p. 02. 
153 VIDIGAL, Pedro Maciel. “Sacerdos Magnus”. In: O Arquidiocesano: Órgão Oficial da Arquidio-

cese de Mariana. Ano XXIII, número 1043, 09 de setembro de 1979. p. 02-03. 
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bus. A de sempre se mostrar afável, acessível e misericordioso para com 
todos154. 

 
Mas essa imagem não estava distante de um ideal de Igreja que passou a ser nova-

mente acalentado durante o papado de João Paulo II e que emergia com toda força após a 

publicação da reforma do Código de Direito Canônico, em 1983 e o Sínodo dos Bispos 

de 1985. Talvez por isso, essa imagem emergisse com tanta força na visão do Concílio 

apresentada por Dom Oscar no II Sínodo da Arquidiocese de Mariana. O primeiro havia 

sido realizado por Dom Silvério Gomes Pimenta, no início do século XX (1903), quando 

Mariana ainda era diocese. Várias décadas depois, esse novo Sínodo buscava – aprofun-

dando o trabalho dos antístites marianenses – adequar essa Igreja às novas realidades ecle-

siais e dar prosseguimento às reformas exigidas pela Santa Sé para que a Igreja Católica 

pudesse enfrentar os desafios do novo século que começava a se aproximar. Se o papa 

João Paulo II havia proposto para os bispos reunidos em Roma um balanço sobre as duas 

décadas que se haviam passado desde o encerramento da assembleia conciliar, o arcebispo 

de Mariana buscava, reunindo a Igreja local, adequá-la às normas diretrizes conciliares e a 

todo o legado do Vaticano II que, naqueles vinte anos que os separavam do evento conci-

liar, havia se incorporado nas mudanças sofridas pela Igreja e pelo mundo. 

Baseado nas palavras de João Paulo II, o arcebispo indicava que a mensagem con-

ciliar continuava em permanente recepção, “não encerrada nos documentos nem concluí-

da nas aplicações já realizadas”, o que tornava sua “obrigação fundamental promover, com 

atividade prudente e ao mesmo tempo estimulante, a mais exata (sic) execução das normas 

e orientação do mesmo Concílio”155. Isso exigiria de todos os diocesanos, clero e fiéis, uma 

 
mentalidade adequada, [em] sintonia com o Concílio para pôr em prá-
tica o que ele estabeleceu. É preciso, numa palavra, levar a que frutifi-
quem, no sentido do movimento e da vida, as sementes fecundas que 
os Padres da Assembleia Ecumênica, alimentados pela Palavra de Deus, 
lançaram em bom terreno... «Seja critério geral que haja fidelidade ao 
Vaticano II e [empenho em] aplicá-lo em todos os seus setores, de modo 
organizativo» (...) Que se verifique, pois, especial coesão, ou colegialida-
de «com Pedro e sob Pedro» ... [e] por isso, [uma] adesão ao texto conci-

                                                
154 Idem. 
155 OLIVEIRA, Oscar de. “Visão do Vaticano II”. In: Segundo Sínodo da Arquidiocese de Mariana, 

1989. p. 04 e 05. 
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liar, visto à luz da Tradição e relacionado com as fórmulas dogmáticas, 
um século antes, formuladas pelo Concílio Vaticano I.156 

 
Em virtude das “muitas insídias” que o bispo via de várias partes se levantarem “contra 

certas verdades da fé católica”, o centro de tal recepção, deveria ser uma “adesão convicta 

ao Magistério de Pedro, especialmente no campo doutrinal”, o que excluiria da institui-

ção quer “os arbítrios de inovações injustificadas, quer as rejeições obstinadas do que foi 

legitimamente previsto e introduzido nos sagrados ritos” e na sã doutrina. A essa adesão 

estariam ligados dois conceitos fundamentais: fidelidade e disciplina.  

 
Explica o Santo Padre (...) que «a disciplina, de fato, não tende a supri-
mir o que é bom, mas a garantir a justa ordem, própria do Corpo Míti-
co» [e que a] fidelidade significa correspondência generosa às exigências 
da vocação sacerdotal e religiosa, de maneira que tudo o que, livremen-
te se prometeu a Deus, seja mantido sempre e seja desenvolvido de uma 
maneira sobrenatural e estável.157 

 
 Por mais que não seja a única, nem a definitiva, poderíamos dizer que esta é uma 

imagem madura e significativa que o bispo faz do Concílio e também da Igreja. Já na úl-

tima década de sua vida e nos últimos anos à frente da arquidiocese158, é sobre o signo da 

hierarquia e da continuidade que está baseada sua eclesiologia. Ao aludir o significado do 

sínodo, ele o faz mais uma vez sobre esses dois eixos. Os sacerdotes e os leigos auxiliam o 

bispo em seu trabalho, mas constitui o Sínodo em uma assembleia na qual o único legis-

lador “é o Bispo Diocesano, tendo os outros membros voto somente consultivo”159. Por 

isso, somente ele “assina as declarações e decretos sinodais” e somente “por sua autorida-

de podem [os documentos] ser publicados”160. Talvez possamos dizer, nesse caso, que 

também a Arquidiocese (pensada como um Corpo Místico) tem sua cabeça no bispo e que 

sem ele não pode ser compreendida. Essa parece ser a concepção alimentada por Dom 

Oscar não apenas para si, mas para toda a sua Igreja particular, e esse parece ser o elemen-

to central que nos propicia entender a recepção fragmentada do Concílio processada na 

Igreja marianense. 
                                                
156 Idem, p. 05. 
157 Idem. 
158 Dom Oscar deixou a diocese em 1988 e faleceu, em Entre Rios de Minas, em 1997. 
159 OLIVEIRA, Oscar de. “O Segundo Sínodo da Arquidiocese de Mariana. Documento de aber-

tura, do dia 14 de abril de 1988”. In: Segundo Sínodo da Arquidiocese de Mariana, 1989. p. 02. 
160 Idem, p. 05. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

A julgar pela intenção que Dom Oscar de Oliveira manifestava ao convocar, em 1986, um 

novo Sínodo Diocesano em Mariana, poderíamos dizer que muito pouco do Concílio ha-

via chegado àquela arquidiocese que, somente depois de passados mais de vinte anos do 

encerramento do Vaticano II, buscava “verificar e promover o Concílio Vaticano II, com 

leal empenho e solicitude”161, propondo para o legado conciliar uma “visão de conjun-

to”162, na qual todos pudessem compreendê-lo como fruto de uma inspiração do Deus vivo 

“que constantemente ilumina e guia toda a Igreja, essencialmente santa, «nascida do amor 

do Pai Eterno, fundada no tempo por Cristo Redentor e coadunada pelo Espírito Santo» 

(Gaudium et Spes, n. 40). Mas essa imagem, como vimos no último capítulo, apesar de 

sedutora, é falsa e incapaz de captar em toda a sua riqueza, os processos de recepção que 

marcaram o enraizamento dos concílios na vida da Igreja (CONGAR, 1997). Os padres 

conciliares pareciam reconhecer que a recepção de um concílio, a exemplo de Trento e do 

Vaticano I, era um processo lento (LIBANIO, 2005) e as resistências que foram aparecen-

do, ao longo das últimas décadas, ajudaram a revelar as complexidades das tarefas envol-

vidas e o quanto elas mexiam com as concepções de mundo, os imaginários sociais e as culturas 

políticas (GOMES, 2005), longamente formatadas na sociedade civil e no interior da Igreja 

e que, quase sempre, haviam colocado o catolicismo e a modernidade em campos opostos. 

                                                
161 OLIVEIRA, Oscar de. “O Segundo Sínodo da Arquidiocese de Mariana. Documento de aber-

tura, do dia 14 de abril de 1988”. In: Segundo Sínodo da Arquidiocese de Mariana, solenemente 
promulgado na Catedral da Sé no dia 14 de abril de 1988. Viçosa: UFV, 1989. p. 02. A pri-
meira circular conclamando o Sínodo foi publicada n‟O Arquidiocesano em março de 1986 e 
data de 27 de fevereiro do mesmo ano. 

162 OLIVEIRA, Oscar de. “Visão do Vaticano II”. In: Segundo Sínodo da Arquidiocese de Mariana, 
1989. pp. 04 e 05. 
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 Por isso, boa parte da historiografia e da sociologia religiosa no Brasil, apenas viu 

recepção do concílio onde os sinais de reconciliação entre Igreja e modernidade apareci-

am com certa evidência e nas Igrejas locais onde uma guinada profunda na ação dos bis-

pos e na concepção eclesiológica se processou. Durante muito tempo, pensou-se que ape-

nas teriam recebido o Concílio, em sua integridade, ou pelo menos em sua inspiração mais 

profunda, os bispos que aggiornaram suas Igrejas particulares, captando o potencial trans-

formador dos documentos promulgados pelo Vaticano II e que se haviam envolvido nas 

propostas de recepção elaboradas pela CNBB e pelo CELAM, sobretudo nas conferências 

episcopais de Medellín (1968) e Puebla (1979), nos quais o legado do concílio buscava ser 

lido e adaptado para a realidade eclesial dos países latino-americanos. Tratava-se, quase 

sempre, dos bispos reunidos em conjuntos amplos, marcados por dinâmicas que refletiam 

pouco os ideais de uma maioria moderada e conservadora (BARAÚNA, 1993). Nesse sen-

tido, o papel dos bispos permanecia pouco destacado, sobretudo quando não marcado por 

tendências renovadoras. 

Em certo sentido, quando se propunha estudar a vivência religiosa dos sujeitos era 

para fugir à figura dos bispos que podiam ter sido os principais personagens da recepção 

do dois últimos concílios, mas que agora pareciam ceder lugar à comunidade dos fiéis que 

emergia com toda a força da eclesiologia de comunhão proposta do nos documentos concili-

ares (COUTINHO, 2003, 2005). Permanecíamos assim sem compreender, ao certo, quais 

os papéis do bispo na renovação e quais dinâmicas o empurravam para ela. Mesmo a com-

preensão de que as transformações ocorridas na Igreja brasileira dos anos que sucederam 

o Vaticano II são fruto de uma relação dialética entre os bispos e leigos (MAINWARING, 

1989) – na qual nenhuma das partes teria, isolada, o poder de modificar as estruturas da 

Igreja – por mais que nos pareça real, é ainda claramente insuficiente. A formação ou o 

despertar de uma nova sensibilidade entre os bispos, a partir dos anos 1960, na aborda-

gem dos problemas sociais ou estruturais da sociedade brasileira, não pode simplesmente 

ser identificada com a conformação de um novo lugar teológico ou político para o qual al-

guns membros da hierarquia foram migrando (MORAIS, 1982). E também não parece su-

ficiente opor a um episcopado tradicional, bispos “democráticos”, que não mais se colo-

cam como “alvo de deferência dentro da Igreja”, mas, ao contrário, como um “irmão i-

gual aos outros, um cristão com a função específica de sacerdote, [mas] sem poder autori-

tário” (Idem). A situação nos pareceu sempre mais complexa e exigia uma melhor compre-

ensão dos elementos que permitiam ao episcopado, e mesmo aos bispos individualmente, 
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transformar sua visão de Igreja e consequentemente a de sua missão à frente dessa Igreja. 

Foi o que buscamos apresentar ao longo deste trabalho. 

Desde o princípio, buscamos problematizar como essa relação entre a Igreja e mo-

dernidade, e entre a tradição e o Vaticano II como força modernizadora, estiveram presen-

tes nas muitas formas pelas quais o último Concílio Ecumênico foi visto pela catolicidade 

e pela historiografia; sempre como um evento que colocava em movimento as imagens 

que se queriam estáticas de um passado idealizado, do sonho constantiniano da Cristan-

dade e da neocristandade, de uma identidade católica sólida e pretensamente imutável. 

Apontamos, assim, um processo relativamente longo de criação de uma identidade católi-

ca romanizada no Brasil, na qual a quase totalidade dos prelados que estavam à frente das 

dioceses brasileiras às vésperas do Vaticano II haviam sido formados e pela qual buscavam 

orientar sua atuação teológica e pastoral, às vezes também sua militância política e social, 

além de uma produção literária característica de um clero letrado e formado em seminá-

rios nos quais obtinham boa formação na cultura e nas línguas clássicas e na teologia es-

colástica (MICELI, 1988; SERBIN, 2008). 

Alguns desses bispos, como indicamos ao longo do texto, sequer buscaram apro-

fundar o significado que um novo Concílio teria para a Igreja, sobretudo para a sua Igreja 

– a diocese. Mas a grande maioria participou do Vaticano II na absoluta convicção de que, 

mais que um evento eclesial, ele marcava um ato de fé fundamental na milenar trajetória 

da instituição católica. Terminado o concílio, cada bispo buscou recebê-lo e implementá-

lo, à sua maneira e frente aos desafios e possibilidades que lhe eram apresentados por suas 

realidades locais (POULAT, 1996). Yves Congar falava da recepção como um ato de criação 

de uma realidade eclesiológica e buscava caracterizá-la como um processo sempre aberto, com 

seus traços mutáveis e não previamente definidos, se afastando da aplicação simples de 

uma lei ou da criação inusitada de algo completamente novo. Para esse autor, a recepção 

é um “processo pelo qual um corpo eclesial torna sua, na verdade, uma determinação que 

ele próprio não se concedeu, ao reconhecer, na medida promulgada, uma regra apropria-

da à sua existência. Existe na recepção algo bem diverso do que os escolásticos entendem 

por obediência. Para eles, trata-se do ato pelo qual um subordinado regula sua vontade e 

sua conduta pelo preceito legítimo de um superior, por respeito à autoridade desse últi-

mo. A recepção não é, pura e simplesmente, a realização da relação sucundum sub et supra; 

ela comporta um afluxo próprio de consentimento, eventualmente de julgamento, onde 
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se expressa a vida de um corpo que põe em funcionamento recursos espirituais” (CON-

GAR, 1997, p. 254). No entanto, nem as experiências que extrapolam a letra nem uma 

interpretação escolástica estão excluídas dessa recepção.  

Ao que tudo indica, essa última foi uma estratégia bastante usada pelos setores ma-

is conservadores para receber e adequar a mensagem conciliar às suas visões de mundo, se-

us imaginários sociais e suas culturas políticas. Indicando os principais traços dessa men-

talidade conservadora, procuramos, então, apresentar como o Arcebispo de Mariana, Dom 

Oscar de Oliveira – cujo apego à letra, à norma canônica e a uma ordenação hierárquica 

da Igreja eram evidentes – recebeu o Vaticano II em Mariana, não impulsionando uma re-

novação eclesial profunda, mas implementando os documentos conciliares, entendidos, na 

maioria das vezes, como constituições e decretos stricto sensu. Tais práticas, a nosso ver, cor-

roboraram uma recepção fragmentada da “obra conciliar”, uma vez que operavam certa 

seleção dos aspectos que cabiam ou não na ordenação eclesial vislumbrada pelo bispo e sus-

tentada por uma dada leitura do papel da Igreja e dos papéis dos diferentes atores no inte-

rior da Igreja. Cumpre salientar que essa recepção foi imediata e veio acompanhada de uma 

consciência do bispo de que era preciso “viver o concílio”, muito embora se tenha apelado 

sempre para uma verdadeira imagem do concílio, em conformidade com a voz do papa e 

como um aprofundamento da tradição conciliar, sobretudo das definições tridentinas. 

Esses aspectos puderam ser visualizados através das páginas do Órgão Oficial da Ar-

quidiocese de Mariana, o semanário O Arquidiocesano, criado pelo bispo em 1959 e mantido 

sob a estrita observância do prelado até 1988. Nesse jornal, a figura do bispo – Sacerdos Mag-

nus; Pai, Mestre e Pastor – aparece como uma mediação ideal entre a Igreja universal e a 

Igreja local, e é destacada como sendo um modelo da mais precisa e verdadeira recepção 

do Concílio, na linha proposta por João Paulo II, a quem Dom Oscar parecia querer se 

ligar, inclusive por seu conservadorismo; um termo que a imprensa diocesana busca tra-

balhar como um atributo dos “verdadeiros homens da Igreja”. Nesse sentido, o texto da 

dissertação foi construído tendo por base a caracterização do pensamento conservador ela-

borada por Karl Mannheim (1982) e que, para nós, marcou de forma decisiva a recepção 

fragmentada do Concílio Vaticano II em Mariana. Mais que um conceito externo ao ob-

jeto, a imagem do bispo conservador, era abraçada por Dom Oscar de Oliveira nas páginas 

d‟O Arquidiocesano e exaltada, às vésperas do final de seu episcopado, por um articulista que 

parece resumir, de forma precisa, tudo aquilo que buscamos apresentar ao longo deste traba-
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lho. Concluímos, assim, com as palavras de Pedro Maciel Vidigal, que sintetizam de forma 

lapidar a ação de Dom Oscar na quase três décadas em que esteve à frente de sua diocese: 

“Homem da disciplina, eis o que, na verdade, é Dom Oscar, sempre obediente ao 

regime da ordem que convém ao funcionamento da Igreja, nunca deixando de observar 

os preceitos da Santa Sé e as normas canônicas. Por isso, ele tem que ser conservador (...) 

Modelo de coerência, com probidade fora do comum, no permanente exercício de suas 

árduas funções, ele tem velado pela conservação do bom depósito da doutrina cristã (...). 

E evitando perniciosas novidades, conserva aquelas tradições legadas pelos seus antepas-

sados no Áureo Trono Episcopal, zeloso na manutenção de tradicionais devoções, como à 

frequência à mesa da Comunhão Eucarística, a recitação diária do terço do Rosário de 

Nossa Senhora, em família ou na Matriz de cada paróquia. 

O Bom bispo, como qualquer bom católico, deve ser tradicional, no sentido vivo e 

dinâmico do termo, que faz do cristianismo uma corrente de elos vivos, ligados à cruz de 

nossa redenção (...) Conservador, no melhor sentido da palavra, Dom Oscar tem sido reto 

na conservação daquela disciplina que o prende cordialmente ao papa, cuja autoridade 

ele sempre respeitou, e cujo supremo magistério ele nunca contestou. E, energicamente, 

se recusa a aliar-se aos piores inimigos da Igreja, que não estão fora dela, estão lá dentro, 

como, corajosamente, Paulo VI denunciou. Foi esse mesmo papa quem certa vez afirmou: 

a Igreja encontra-se numa hora de inquietação, dir-se-ia de autodestruição, como que numa sub-

versão interna aguda e completa, que ninguém teria esperado depois do Concílio. 

Quem ler com atenção, a História Eclesiástica, a que não mente, ficará sabendo 

que mitras, concedidas a indivíduos que as não mereciam, foram as que levantaram cis-

mas, suscitaram heresias e ocasionaram apóstatas. Crente e consciente de que a união é 

divina, enquanto a desunião é diabólica; de que nada é mais prejudicial para a Igreja do 

que a divisão, como nada é melhor para ela, do que a união, o conservador Dom Oscar 

sempre tem desejado a união de todos os bispos do Brasil ao Papa. Pois desvinculados do 

Papa, os bispos caem no abismo de confusões deploráveis (...) Homem da disciplina, da 

paz e da prudência, Dom Oscar de Oliveira não se envergonha de ser conservador, pois 

este honroso título ele tem como brasão de sua extremada fidelidade ao papa e à Igre-

ja”.163 

                                                
163 VIDIGAL, Pedro Maciel. “O Bispo Conservador”. In: O Arquidiocesano. Órgão Oficial da Ar-

quidiocese de Mariana. Ano XXIX, número 1496, 22 de maio de 1988, p. 02. Grifo nosso. 
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ANEXOS 

 

 

 

1. Carta enviada pelo Cardeal Tardini ao episcopado de todo o mundo solicitan-

do «vota et concilia» acerca dos temas a serem tratados pelos padres concilia-

res no Vaticano II. 

2. Vota enviado por Dom Oscar em resposta à consulta realizada durante a fase 

preparatória do Concílio Vaticano II; 

3. Intervenções apresentadas por Dom Oscar de Oliveira aos conciliares; 

4. Carta do Núncio Apostólico felicitando Dom Oscar pela iniciativa de fundar o 

semanário O Arquidiocesano, Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana e 

editorial publicado no primeiro número; 

5. Estampas comemorativas dos 20 e dos 25 anos do Órgão Oficial da Arquidio-

cese de Mariana; 

6. Os papas nas páginas d‟O Arquidiocesano; 

7. Os bispos de Mariana nas páginas d‟O Arquidiocesano; 

8. As imagens do Arcebispo – Sacerdos Magnus; 

9. Documentos e notícias do Vaticano II nas páginas d‟O Arquidiocesano; 

10. O recorrente tema da Boa Imprensa; 

11. As cruzadas d‟O Arquidiocesano; 

12. Pátria, patriotismo e a proximidade com o regime militar; 
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Cidade do Vaticano, 18 de junho de 1959 

 

Excelência Reverendíssima,  

 

 

Apraz-me comunicar a V. Ex.cia que o Sumo Pontífice João XXIII felizmente reinante, em 

17 de maio de 1959, dia de Pentecostes, criou a Comissão antepreparatória, que tenho a 

honra de presidir, para o próximo Concílio Ecumênico. 

 O augusto Pontífice, em primeiro lugar, deseja conhecer opiniões e pareceres, e 

recolher conselhos e vota do Ex.mos bispos e prelados que são chamados de direito á par-

ticipar do Concílio Ecumênico (cân. 223): de fato sua Santidade atribui a maior impor-

tância aos pareceres, conselhos e vota dos futuros padres conciliares; o que se muito útil 

na preparação dos tema para o concílio 

 Peço, portanto, vivamente a V. Ex.cia que queira fazer chegar a essa Comissão 

Pontifícia, com absoluta liberdade e sinceridade, pareceres, conselhos e vota que a solici-

tude pastoral e pelo zelo das almas possam sugerir a V. Ex.cia em ordem às matérias e aos 

temas que poderão ser discutidos no próximo concílio. Esses temas poderão dizer respito 

a alguns pontos de doutrina, disciplina do clero e do povo cristão, a múltipla atividade 

que empenha toda a Igreja, os problemas de maior importância que essa deve enfrentar 

hoje, e toda outra coisa que V. Ex.cia julgar oportuno apresentar e desenvolver. 

Neste trabalho, V. Ex.cia poderá se valer, com discrição, do conselho de eclesiásti-

cos prudentes e peritos. 

Essa Comissão Pontifícia acolherá de sua parte com profunda consideração e res-

peito o quanto V. Ex.cia julgar útil para o bem da Igreja e das almas. 
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As respostas, V. Excia queira redigir em latim, e devem ser enviadas o quanto an-

tes à Pontifícia Comissão Mencionada, e, se possível, não depois de 12 de setembro do 

corrente ano. 

 

Com expressão de meu profundo e cordial respeito etc, 

Dom Card. Tardini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Carta enviada pelo Cardeal Tardini ao episcopado de todo o mundo solicitando «vota et concilia» 

acerca dos temas a serem tratados pelos padres conciliares no Vaticano II. 

A transcrição do original latino pode ser consultada em BEOZZO, 2005, p. 78-79. 
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ACTA ET DOCUMENTA 

CONCILIO OECUMENICO 

VATICANO II APPARANDO 
 
 
 

SERIES I 
(ANTEPREPARATORIA) 

 
 

VOLUMEN II 
CONSILIA ET VOTA 

EPISCOPORUM AC PRAELATORUM 
 
 

PARS VII 
AMERICA MERIDIONALIS - OCEANIA 

 
 

 
 
 

TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS 
MCMLXI 

 
 

 
ANEXO 2 

Vota enviado por Dom Oscar em resposta à consulta realizada ao episcopado de todo 

 o mundo durante a fase preparatória do Concílio Vaticano II; 
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BRASILIA 

 

109 

EXMO. PE. D. OSCAR DE OLIVEIRA 

Arcebispo Titular 

Administrador Apostólico de Mariana e Pouso Alegre 

 

Como Administrador Apostólico «em exercício pleno» da Arquidiocese de Mariana e tam-

bém da Diocese de Pouso Alegre, no Brasil, respondendo ao Prot. N. 1 C/59-2518 e N. 

C/59-1068, com reverência em tudo, humildemente e de todos os modos com submissão, 

propomos estas sugestões: 

 

Nas coisas litúrgicas 

1. Que o rito de consagração das igrejas e dos altares imóveis sejam pronunciados de 

forma mais simples e breve. 

2. Que sejam suprimidas certas observações na reunião sagrada do presbiterado, por 

exemplo: «exorto-te que aprendas diligentemente a disposição da Missa e da consagração 

da hóstia de outros sacerdotes já instruídos antes que te aproximes do altar». 

3. Na administração da Sagrada Comunhão seja empregada a forma antiga: «O Cor-

po de Cristo. Amém». 

4. _  

5. Seja usada a língua vernácula na administração dos sacramentais. 

6. Na administração dos Sacramentos, o uso da língua latina seja restringido ao es-

sencial. 

7. No Sacrifício Sagrado, o uso da língua latina seja mantido somente na parte do 

Cânone que deve ser recitada em voz baixa. 

8. Na celebração da Missa, sejam suprimidas as orações finais que agora costumam 

ser recitadas pelo sacerdote de joelhos. 

9. As Missas dos Santos que no apêndice do Missal – «Diante de Alguns Locais» – 

possam ser livremente celebradas em todas as igrejas titulares. 
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10. Seja instituído o diácono laico, conforme o uso dos primeiros tempos da Igreja. 

11. Sobre o Ofício Divino, é pedido que certos ofícios sejam completamente modi-

ficados para serem recitados mais comodamente e com maiores frutos para os sacerdotes. 

É desejado que seja feito um Breviário especial para aqueles que sem empenham na obra 

do cuidado das almas. Tenha-se regularmente apenas um Breviário noturno e permaneçam 

livres da recitação do Ofício Divino os pastores de almas nos dias de festas e outros nos 

quais por horas se incumbem das almas. 

12. É desejado o Códice da Sagrada Liturgia.  

 

No Códice de Direito Canônico 

13. O Código de Direito Canônico tem uma índole mais internacional. Sejam supri-

midas várias normas suas que, na prática, nunca ou quase nunca acontecem, por exem-

plo, o sínodo diocesano prescrito para cada dez anos (can. 356 § 1) deve ser celebrado me-

nos, existindo necessidade. O mesmo é dito dos sínodos celebrados em cada província 

também ao menos em vinte anos (can. 283). 

14. O Livro IV e V do C.I.C. devem ser redigidos de forma mais simples. Principal-

mente, algumas penas devem ser ab-rogadas. 

15. Os descendentes fiéis do rito oriental geralmente não querem seguir o seu rito, já 

que, com a imigração da pátria, ignoram completamente o rito e a língua dos ascendentes 

(can. 98 § 1). 

16. Que a tonsura clerical seja ou ampliada a toda Igreja ou completamente erradi-

cada. 

17. Sejam suprimidos os hábitos talares distintivos de certos religiosos que foram pro-

movidos à dignidade episcopal. 

18. Aos Religiosos Ordinários locais, diante de sua renúncia ao Ofício, permaneçam 

livres para voltar ao próprio costume. 

19. Seja instituída uma lei para os ordinários locais que trabalham na velhice ou inva-

lidez, para que, incapazes, escapem de cumprir os encargos; seja generosamente suplicada 

a sua renúncia, para que não permaneçam nas igrejas em detrimento das obrigações. 

20. Seja ab-rogado o uso paroquiano imóvel. 
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21. Seja suprimida a obrigação dos ordinários locais de enviar cartas testemunhais 

(can. 544 § 2) aos superiores dos religiosos aspirantes, em razão somente da origem deles, 

que viveram seis meses na mesma diocese após completo o décimo quarto ano. 

22. Seja instituído um novo sistema de dotes em favor dos religiosos. 

23. É desejada a uniformidade da nomenclatura das pias associações e, ao mesmo tem-

po, que sejam estudadas minuciosamente as formas de seus apostolados. 

24. Seja preparado um capítulo especial sobre a Ação Católica no C.I.C. 

25. Pedimos a Santa Igreja Romana que o óleo de oliveira isoladamente seja matéria 

válida para o Sacramento da Confirmação, já que, por sua própria natureza, exprime o e-

feito desse Sacramento, e que reforce, entretanto, a lei de que o rito seja consagrado pelo 

bispo na V Festa da Semana Maior. 

Além disso, na falta do óleo consagrado para o rito, seja possível, em caso de neces-

sidade grave, por exemplo, em perigo de morte, ser licitamente empregado na adminis-

tração do Sacramento. 

Razão: Certo bispo idoso, que por causa da debilidade da mente, foi proibido pela 

Santa Sé de conferir as Ordens Sagradas, todavia, realizou o rito da consagração do óleo 

após a V Festa da Semana Maior, gerando assim escrúpulo e ansiedade nas almas de cer-

tos Sacerdotes. 

26. Em perigo de morte, o Sacramento da Confirmação possa ser administrado por 

qualquer sacerdote que tenha o uso da ordem e que tenha ao menos a licença presumida 

do pároco. 

27. Seja ab-rogada a disposição do can. 799, que estabelece: «se o próprio pároco dos 

confirmados não estiver presente, o ministro mesmo seja comunicado por outro o quanto 

antes». 

28. A Missa Vespertina, para o bem social ou público, possa ser celebrada pela regra 

sem a licença do Ordinário. 

29. É desejado que sejam restringidas as obrigações dos pastores de almas de aplicar 

Missas para o povo não mais que nos dias de Domingo. 

30. É desejado que a Santa Sé instaure aquele antigo indulto para que os sacerdotes 
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possam, após celebrar a Missa duas ou três vezes seguidas, se alimentar na forma de bebi-

da, ao menos nos dias festivos de preceito. 

Razão: nas nossas regiões, um grande número de párocos, únicos sacerdotes da pa-

róquia, que chegam na igreja de manhã cedo nos dias de festa e permanecem nela ouvin-

do confissões entre uma e outra Missa, o que pode ter fruto em favor da Constituição 

«Sagrada Comunhão» do Papa Pio XII.  

31. No Motu proprio «Sagrada Comunhão» do Papa Pio XII, dentro do n. 2 seja incluí-

da a circunstância favorável do seguinte modo: «2. O tempo do jejum eucarístico obser-

vado antes da Missa, a saber, no momento da recepção do Sacramento, também pelos fieis...». 

32. Que aqueles que por causa da dificuldade não foram capazes de assistir a Missa no 

dia de preceito, possam satisfazê-lo assistindo outras Missas na semana. 

33. Possam os fiéis satisfazerem o preceito da Missa em qualquer oratório doméstico 

legitimamente erigido pela Santa Sé. 

34. Aqueles que não possam satisfazer o preceito da Comunhão pascal, possam realizar 

o mesmo durante o ano. 

35. A Santíssima Eucaristia, de direito comum possa ser servida diariamente nas casas 

dos religiosos, após ser requisitada a licença do Ordinário local. 

36. A Santíssima Eucaristia possa ser servida fora do indulto pontifício habitualmente 

nos oratórios privados dos ordinários locais. 

37. Possa ser suprimido o can. 1017, sobre os esponsais. 

38. Em razão da forma jurídica, o matrimônio celebrado diante do Sacerdote que tem 

o uso da ordem na Diocese seja que como sempre válido; ilícito, entretanto, se o Sacerdote 

careça da delegação do Ordinário do lugar ou do pároco. 

39. Seja desejado que a Santa Sé conceda mais facilmente a cura no fundamento dos 

matrimônios, já que os ordinários locais, diante dos acréscimos especiais, não podem es-

tar nem perto de determiná-lo em um número de casos. 

40. No can. 1096 § 1 seja incluído: «a não ser que esteja em jogo no que diz respeito 

aos vigários cooperadores junto da paróquia ao qual são ligados e aos Bispos». 

Razão: dignidade episcopal. De fato, os bispos auxiliares podem menos, no caso, 
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que os vigários cooperadores. 

41. No can. 349 § 1, n. 1, as palavras: «in can. 329 § 1, nn. 7-12; e não n. 2, também 

que espera nos casos reservados ao ordinário local» seja substituída, com o resto mantido, 

pela seqüência: «no can. 329 § 1, nn. 1, 2, 7-12». 

42. Junto da obrigação de alguns no can. 341 § 2, assim seja disposto: «os bispos que 

vivem fora da Europa cuidem de que se dirijam todo ano à Urbe». 

43. No can. 430 § 2 sejam apagadas as palavras: «exceto a reunião dos benefícios ecle-

siásticos». 

44. Do Can. 474, no extenso «... can. 465, § 4, 5 e» seja adicionado também p. 6 assim: 

«... can., 465, §§ 4, 5, 6 et... ». 

45. No Can. 956 seja adicionado ouro parágrafo assim: «§ 2. Promovido de fato à pri-

meira tonsura, se bem que menor, se não tem no momento nem origem nem domicílio 

em diocese, se deseja se vincular a uma diocese de modo permanente, que seja escolhido 

o próprio bispo por acaso jurando como no § 1». 

46. Seja feita a bana menos para receber a primeira tonsura que para as ordens sagra-

das (can. 998-1000). 

47. Menos para os alunos dos Seminários menores que para os maiores seja instituída 

as férias domésticas rurais. De fato, os clérigos devem usufruir dessas férias nas paróquias 

e, ao mesmo tempo, ajudar o pároco, especialmente na obra catequética. 

48. No can. 1435 § 1, n.1º sejam apagadas as palavras: «e das famílias, também so-

mente da dignidade, benefícios no tempo de férias do Sumo Pontífice». 

49. As indulgências da Bem-Aventurada Virgem Maria sejam aplicadas ao Rosário. Na 

atenta devoção do Rosário, tão admiravelmente difundida, seja concedida aos ordinários, 

com a possibilidade do pedido dos outros pela norma can. 210 e da norma can. 913 n.1, 

o poder de bendizer somente com o sinal da cruz do Santíssimo Rosário ou de sua terça 

parte, e aplicar desse modo, a benção para todas as indulgências que ao Santíssimo Rosá-

rio da Bem-Aventurada Virgem do Rosário costumam ser aplicadas. 

50. In can. 2222 seja apagado o § 2. 

51. No can. 2217 § 1, n.3, assim seja ab-rogado: de fato, «infligida a pena suportar a 
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sentença pelo juiz ou superior é dita então ab homine». 

52. Seja ab-rogada a censura de excomunhão latae sententiae contra os clérigos ou reli-

giosos ilegitimamente exercendo atividades no mercado ou negociações. 

 

Teologia Moral 

 53. É desejado que seja feito um exame histórico de Teologia Moral desde os prin-

cípios do Cristianismo.  

 

 

OSCAR DE OLIVEIRA 

Arcebispo Titular 

Administrador Apostólico «em exercício pleno» de Mariana  

e de Pouso Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series I (Antepreparatoria). 

Volumen II: Consilia et Vota Episcoporum ac Praelatorum. Pars VII: America Meridionalis – 

Oceania. Brasilia. Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXI. pp. 320-324. Tradução dos textos, 

originalmente em latim, de Bernardo Guadalupe Lins Brandão (2008). 
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ACTA SYNODALIA 
SACROSANCTI CONCILII 
OECUMENICI VATICANI II 

 
 
 
 

APPENDIX 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS 
MCMLXXXIII 

 
 
 

 

ANEXO 3 

Intervenções apresentadas por Dom Oscar de Oliveira aos conciliares; 

Sobre a renovação na Obediência Religiosa 
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III 

ANIMADVERSIONES 

A PATRIBUS SCRIPTO EXHIBITAE  

DURANTE CONCILIO 

 

OBSERVAÇÕES 

EXPOSTA A JUÍZO PELOS PADRES 

DURANTE O CONCÍLIO 

 

III - PROPOSITIONES 

DE ACCOMMODATA RENOVATIONE VITAE RELIGIOSAE - 1964 

 

2 

EXMO. PE. D. OSCAR DE OLIVEIRA 

Arcebispo de Mariana 

 

Ad. n. 8 (Sobre a renovação na obediência religiosa). Entre alguns religiosos se perdeu o 

senso da virtude cristã da Obediência. Convém obedecer, crêem e dizem, contanto que a 

ordem do Superior, segundo o juízo deles, seja razoável... É por isso que os Superiores, antes 

de confiar um encargo a algum subordinado, não raramente devem cogitar diligentemen-

te se tal ordem é tida realmente como «razoável» pelo subordinado, para que ele possa 

obedecer... Assim, é claro que um «culto da personalidade» não moderado, que cheira a 

liberalíssimo, invade, isso é doloroso, tantos espíritos nesses tempos. 

Ousamos assim pedir que, no texto Sobre a apropriada renovação da vida religiosa sejam 

recordados os exemplos de obediência na Bíblia Sagrada. Seja recomendado ainda a mo-

desta autoridade para os Superiores religiosos e, dos seus subordinados, a «deferência ra-

zoável» da obediência virtuosa. 

 

Também subscreveram: José Nicodemos Grassi, bispo de Bom Jesus da Lapa; José de Medei-

ros Leito, bispo de Oliveira; Delfim Ribeiro Guedes, bispo de São João del Rey; José Alves 

Trindade, bispo de Montes Claros; José d‟Ângelo Neto, arcebispo de Pouso Alegre; frei 
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Henrique Golland Trindade, ofm., arcebispo de Botucatu; Túlio Botero Salazar, arcebis-

po de Medellín; Aloísio del Rosário, arcebispo de Zamboanga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Appendix. III. Animadversiones. A 

Patribus Scripto Exhibitae Durante Concilio. Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXXIII. pp. 517-

518. Tradução dos textos, originalmente em latim, de Bernardo Guadalupe Lins Brandão (2008). 
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ACTA SYNODALIA 
SACROSANCTI CONCILII 
OECUMENICI VATICANI II 

 
 
 
 

VOLUMEN III 
PERIODUS TERTIA 

 
 

PARS VI 
CONGRAGATIONES GENERALES CXII-CXVIII. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS 
MCMLXXV 

 
 
 

 

ANEXO 3 

Intervenções apresentadas por Dom Oscar de Oliveira aos conciliares; 

Sobre a Atividade Missionária da Igreja 
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ANIMADVERSIONES SCRIPTO TRADITAE 

QUOAD SCHEMA PROPOSITIONUM 

DE ACTIVITATE MISSIONALI ECCLESIAE 

 

OBSERVAÇÕES ENTREGUES POR ESCRITO 

COMO PROPOSIÇÕES AO ESQUEMA 

SOBRE A ATIVIDADE MISSIONÁRIA DA IGREJA 

 

20 

EXMO. PE. D. OSCAR DE OLIVEIRA 

Arcebispo de Mariana 

 

Muitos missionários, Padres e Irmãs, movidos pela misericórdia, com o objetivo de 

obter auxílio das Nações assim ditas evoluídas, divulgam imagens impressas por luz ou fo-

tográficas, em fascículos (revistas), diários ou livros, de seus alunos indígenas e de suas mi-

sérias materiais, ainda que com reta intenção, mas muitas vezes em um número exagera-

do. 

Alguns dos missionários chamam os indígenas miseráveis para perto ou entram nas 

choupanas paupérrimas para que possam fotografar eles (homens e mulheres) quase to-

talmente nus. 

Verdadeiramente existem nações, por exemplo, na América Latina, onde simultane-

amente existem certas regiões menos evoluídas próximas a muitas outras bastante evoluí-

das, com belas cidades e indústrias evoluídas com o mesmo grau de progresso de outras 

nações da Europa. 

É doloroso, pois, que imagens fotográficas de tal natureza contribuam muito negati-

vamente para uma idéia reduzida e injusta de tais nações. Donde se pode prever conflito 

entre os poderes civis e a Igreja, não sem um grande prejuízo também da atividade mis-

sionária da Igreja. 

Por isso ousamos rogar: no texto da Atividade Missionária da Igreja seja aconselhado 

que as imagens fotográficas das pessoas indígenas sejam tiradas com cautela e à luz da pru-

dência e não de certas coisas das terras daquelas missões, as quais possam oferecer uma 
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idéia diminuída ou também injusta de toda aquela Nação, também para prevenir dificul-

dades entre as autoridades civis locais ou nacionais e a Igreja. 

 

[Subscreveram também] L. Sartori, bispo de Santa Maria, J. Costas, bispo de Caetité; J. Gras-

si, bispo de Bom Jesus da Lapa, J. Medeiros Leite, bispo de Oliveira, B. da Silva Neto, 

administrador apostólico de Luz; J. Correa, bispo de Caratinga; D. Ribeiro Guedes, bispo 

de São João del Rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Volumen III: Periodus Tertia. Pars 

VI: Congragationes Generales CXII-CXVIII. Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXV. pp. 504-

505. Tradução dos textos, originalmente em latim, de Bernardo Guadalupe Lins Brandão (2008). 



188 
 

 

 
ANEXO 4 

Carta do Núncio Apostólico felicitando D. Oscar pela iniciativa de fundar o semanário O Arqui-

diocesano, Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana e editorial publicado no primeiro número. 
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ANEXO 5 

Estampas comemorativas dos 20 e dos 25 anos do  

Órgão Oficial da Arquidiocese de Mariana. 
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ANEXO 6 

Os papas nas páginas d‟O Arquidiocesano; 

Enunciado de um artigo de D. Oscar e as fotos de Pio XII (1939-1958), João XXIII (1958-1963). 
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ANEXO 6 

Os papas nas páginas d‟O Arquidiocesano; 

Paulo VI (1963-1978) e João Paulo II (1978-2005). 
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ANEXO 7 

Os bispos de Mariana nas páginas d‟O Arquidiocesano; 

Na sequência, os bispos romanizados de Mariana: Dom Antonio Ferreira Viçoso (1844-1875), 

Dom Silvério Gomes Pimenta (1897-1922) e Dom Helvécio Gomes de Oliveira (1922-1960) 
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ANEXO 8 

As imagens do Arcebispo – Sacerdos Magnus – Brasão Episcopal e fotografias de Dom Oscar 
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Dom Oscar benze a coroa de ouro oferecida à Nossa Senhora Aparecida e sustentadas, na ocasião, 
pelo Governador de Minas Gerais, José de Magalhães Pinto. Na sequência o Prefeito de Mariana, 
Daniel Carlos Gomes, recebe a imagem da padroeira das mãos de Dom Oscar. Ao lado do Bispo 

 está a eminente figura do Cardeal D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta (1961) 
 

 
Dom Rodolfo das Mercês Pena, o Cardeal Dom Carlos Carmelo Vasconcelos Mota e Dom Oscar 
de Oliveira no Seminário São José, Mariana, durante as comemorações das Bodas de Prata Sacer- 

dotais do Bispo de Mariana (1960) 
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Dom Oscar discursando durante a inauguração da Rádio Congonhas (1961) 

 

 
Bispos do Brasil em audiência com Paulo VI durante o Concílio Vaticano II (1964) 
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Dom João Resende Costa – Bispo Coadjutor de Belo Horizonte, o Governador do Estado de Minas 
Gerais – Magalhães Pinto e Dom Oscar de Oliveira em missa solene de Sagração da Igreja de São  

José Operário em Barbacena (1965) 
 

 
Visita de Dom Oscar de Oliveira à cidade de Dom Silvério em função das festas jubilares do Padre 

José Martins da Silva (1966) 
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Retiro do clero diocesano no Seminário São José, em Mariana – um indício de recepção do Vaticano 
II(?) O Clero, o papel formador do Bispo e autoridade dos homens da Igreja foram temas centrais  

em toda a obra de Dom Oscar (1977) 

 

 
Dom Oscar de Oliveira ao lado do Governador do Estado de Minas Gerais, Tancredo Neves, duran- 
te sua cerimônia de posse na Academia Mineira de Letras, na qual o Arcebispo de Mariana ocupou 

 a cadeira deixada pelo Cardeal D. Carlos Carmelo Vasconcelos Motta (1984) 
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Dom Oscar de Oliveira e o papa João Paulo II, durante o sínodo dos Bispos (1985) 

Uma nova forma de ler o legado do Concílio Vaticano II 
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Entre Rios de Minas, antigo Brumado, cidade natal do Arcebispo e um dos temas mais recorrentes 
em toda a sua produção intelectual. A ela D. Oscar de Oliveira dedicou inúmeros artigos e poesias 
Documentos e notícias do Vaticano II nas páginas d‟O Arquidiocesano; 
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ANEXO 9 

Documentos e notícias do Vaticano II nas páginas d‟O Arquidiocesano 
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ANEXO 10 

O recorrente tema da Boa Imprensa 
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ANEXO 11 

As cruzadas d‟O Arquidiocesano 
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ANEXO 12 

Pátria, patriotismo e a proximidade com o regime militar 
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