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GURGEL, Eduardo Amaral. Imprensa e Igreja Católica no início do século XX: 

convergências e divergências. 2017. 263 f. Tese (Doutorado em Comunicação Social) – 

Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

 

Resumo 
 

Esta tese descreve e analisa as estratégias dos intelectuais católicos – o clero e o laicato – 

utilizadas por três instituições da imprensa católica brasileira do início do Século XX – o Centro 

da Boa Imprensa – CBI –, o Centro Dom Vital – CDV – e a Associação dos Jornalistas Católicos 

– AJC –, na defesa e manutenção da chamada “Boa Imprensa”. Para tanto, pesquisou-se os 

aspectos das trajetórias dos intelectuais católicos que foram determinantes na instituição e 

organização da imprensa católica. Analisou-se os processos constitutivos das instituições da 

imprensa católica bem como fatos e acontecimentos decisivos para seu desenvolvimento. 

Fundamentada nas pesquisas bibliográfica e documental, nossa trajetória principia nas fontes 

primárias dispostas em documentos raros de personagens e instituições, estendendo-se às obras 

de referência visando a compreensão dos processos pesquisados. A pesquisa revelou que há 

lacunas históricas sobre as instituições da imprensa católica, principalmente em relação à 

Associação dos Jornalistas Católicos. Conclui-se ainda que a primazia de algumas realizações 

na área da imprensa pertencem à Igreja Católica sem contudo o fato não estar consignado em 

lugar algum. 

 

Palavras-chave: Imprensa; Igreja Católica; imprensa católica; Boa Imprensa; instituições da 

imprensa católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GURGEL, Eduardo Amaral. Press and Catholic Church in the early twentieth century: 

convergences and divergences. 2017. 263 f. Thesis (Doctorate Degree in Social 

Communication) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

 

Abstract 

 
This thesis describes and analyzes the Catholic intellectuals strategies – the clergy and the laity 

– utilized by three institutions from the Brazilian Catholic press in the beginning of the 20th 

Century – Center of Good Press – CBI –, Center Dom Vital – CDV – and the Association of 

the Catholic Journalists – AJC –, in the defense and maintenance of the so-called “Good Press”. 

In order to do so, there has been research on the aspects of the trajectory of the catholic 

intellectuals which were decisive for the institution and organization of the catholic press. The 

constituent process of such institutions from the catholic press has also been analyzed, as well 

as facts and events crucial for its development. Grounded on bibliographic and documentary 

research, our trajectory begins in primary sources arranged in rare documents from characters 

and institutions, stretching to reference works aiming to understand the researched processes. 

The research has revealed that there are historic gaps on the institutions from the catholic press, 

specially regarding the Association of the Catholic Journalists. We have concluded that the 

primacy of some accomplishments in the press area belong to the Catholic Church, even though 

this fact is not registered anywhere. 

 

Key-words: Press; Catholic Church; catholic press; Good Press; catholic press institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GURGEL, Eduardo Amaral. Prensa e Iglesia Católica a inicios del siglo XX: convergencias 

y divergencias. 2017. 263 f. Tesis (Doctorado en Comunicación Social) – Universidade 

Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

 

Resumen 
 

Esta tesis describe y analiza las estrategias de los intelectuales católicos, el clero y el laicado, 

usadas por la prensa católica brasilera de inicios del siglo XX: el Centro da Boa Imprensa CBI, 

el Centro Dom Vital CDV y la Associação dos Jornalistas Católicos AJC, en defensa de la 

llamada “buena prensa”. Se investigaron diversos aspectos de las trayectorias de los 

intelectuales católicos que fueron determinantes en la organización e institucionalización de la 

prensa católica. Se analizaron los procesos constitutivos de instituciones de prensa católica, 

como hechos y acontecimientos claves para su desarrollo. Fundamentada en la investigación 

bibliográfica y documental, la trayectoria inicia en las fuentes documentales primarias 

dispuestas en documentos raros de personajes e instituciones, extendiéndose a las obras de 

referencia apuntando a una comprensión general de los procesos investigados. La investigación 

reveló que existen brechas históricas sobre las prensas católicas, especialmente en relación a la 

Associação dos Jornalistas Católicos. Se concluye que, la primacía de algunos logros en la 

prensa pertenece a la Iglesia Católica sin estar ubicados en ningún lugar. 

 

Palabras clave: Prensa, Iglesia Católica, prensa católica, “buena prensa”, instituciones de la 

prensa católica. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Atiramos o passado ao abismo, mas não nos inclinamos para ver se está bem morto”.  

William Shakespeare 

 

 

1 – O CAMINHO OU OS CAMINHOS... 

 

Esta tese procura entender a ação da Igreja Católica por meio dos clérigos e de seus 

intelectuais leigos – laicato – que empreenderam ações hegemônicas ou contra hegemônicas 

perpetradas por três instituições paradigmáticas da Imprensa Católica do início do século XX 

determinantes na defesa e manutenção da chamada “Boa Imprensa”, ou seja, o Centro da Boa 

Imprensa – CBI, o Centro Dom Vital – CDV e a Associação dos Jornalistas Católicos – AJC. 

Para a consecução deste objetivo, antes de iniciarmos este estudo, é necessário elucidar 

qual o caminho (ou os caminhos) a seguir para que não pairem dúvidas quanto à abordagem 

dos processos e os objetivos visados. Assim procuramos fazer uma distinção entre nosso 

propósito e as abordagens de pesquisadores e autores que outrora se debruçaram sobre o tema 

corrente: a relação entre a Igreja Católica e a Comunicação, ou a imprensa católica 

propriamente dita.  

Aludimos aqui a obras de referência na área da Comunicação como as de Oscar de 

Figueiredo Lustosa, frei dominicano com larga bibliografia sobre a historiografia da Igreja 

Católica nas décadas de 1960 e 1970. Seguindo seus passos, outro dominicano, o Frei Romeu 

Dale, em 1973, em sua obra “Igreja e Comunicação Social” traz grande contribuição ao 

apresentar de forma detalhada todos os documentos1 do Vaticano pertinentes à área da 

comunicação e/ou com implicação direta nesta.  

Já na década de 1980 temos as imersões do pesquisador José Marques de Melo com sua 

obra “Igreja, empresa e comunicação”, do Frei Clarêncio Neotti com “A nova ordem mundial 

da informação e da comunicação”, do teólogo Pedro Gilberto Gomes sobre “Cultura, meios de 

comunicação e Igreja”, e as pesquisas de Ismar de Oliveira Soares com sua obra “Do Santo 

Ofício à Libertação: o discurso e a prática do Vaticano e da Igreja Católica no Brasil sobre a 

                                                 
1 Para maior compreensão sobre os Documentos Eclesiásticos recorremos a Joana Puntel (1994, p.31) que explica: 

“Os documentos da Igreja apresentam-se com diferentes nomes, de acordo com seus propósitos. Por exemplo, 

‘encíclica’ é uma carta do papa dirigida a todas as comunidades dos fiéis. Os ‘decretos’ são documentos de 

significado prático, expondo disposições disciplinares. Diferem das ‘constituições’, que apresentam visões 

teológicas abrangentes, com verdades doutrinárias. ‘Declarações’ são definições de princípios particulares”.  
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Comunicação Social”, que, nas palavras do autor “dá continuidade ao livro Igreja e 

Comunicação Social de Frei Romeu Dale” (SOARES, 1988, p.11).  

Em tempos mais recentes, vimos as colaborações das religiosas Joana Puntel, com a 

obra “A Igreja e a democratização da comunicação” publicada na década de 1990 e, nos anos 

2000, Noemi Dariva que organizou a obra “Comunicação Social na Igreja: documentos 

fundamentais”, comemorando os 40 anos do Decreto Inter Mirifica, do Concílio Vaticano II, 

sobre os meios de comunicação social – 1963-2003.  

Fora da área da Comunicação, porém de real importância para a análise dos processos 

da imprensa católica, há estudos das áreas da Educação, História, Letras e Artes etc.  

A maioria deles circunscritos à figura paradigmática de Frei Pedro Sinzig, que, 

curiosamente, não foi alvo de trabalhos na área da comunicação (pelo menos não encontramos 

nenhum até o momento – maio/2016) e, nem mesmo, conta com um número expressivo de 

citações nesses trabalhos. 

Outros estudos que abordam a figura de Frei Pedro Sinzig, na maioria dos casos, ou são 

da Literatura ou, ainda, sobre cinema com uma abordagem intrínseca à sua qualidade 

meramente censória. 

Uma das obras mais significativas é a tese de doutorado de Maria Aparecida Paiva, 

defendida em 1994 no Programa de Pós Graduação em Letras, da Universidade Federal de 

Minas Gerais, intitulada “A voz do veto: a censura católica aos romances na obra de Frei Pedro 

Sinzig”, posteriormente, publicada como livro no ano de 1997, pela Editora Autêntica.  

Em seu estudo, Maria Aparecida Paiva realiza uma análise do discurso católico de 

censura ao ficcional tendo como objeto o livro “Através dos romances: guia para as 

consciências” de Frei Pedro Sinzig, publicado pela primeira vez em 1915, pela Editora Vozes. 

Porém, ao abordar a figura de Pedro Sinzig como censor, Paiva acaba por anotar algumas 

passagens do Frei Franciscano no trato com a imprensa católica, além é claro de traçar o perfil 

do personagem. 

Outro estudo que merece destaque é de Maria Margarete Santos, à época, Mestranda em 

História Social – do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo – DH/FFLCH/USP. Significativo desde a titulação, 

seu trabalho “Frei Pedro Sinzig – o apóstolo da boa imprensa”, um artigo apresentado no I 

Seminário Brasileiro sobre o Livro e História Editorial, realizado no ano de 2004, no Rio de 

Janeiro, faz uma análise sobre a história editorial através da pessoa de Pedro Sinzig, diretor da 

Editora Vozes, de Petrópolis no período entre 1908 e 1920.  
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Ainda que aborde en passant questões pontuais da atuação de Frei Pedro Sinzig na 

imprensa católica como a fundação do Centro da Boa Imprensa, o trabalho de Maria Paiva, até 

mesmo pela limitação do espaço, torna-se comprometido do ponto de vista de aprofundamento 

do tema em questão.  

Mais recentemente, em 2014, encontramos uma dissertação do mestrado em Educação: 

História, Política e Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP –, 

de Talita Deniz Amâncio, sob o título “Um burel a plenos pulmões: atuação de Frei Pedro 

Sinzig na educação franciscana e imprensa católica (1900-1920)”.  

O resumo do estudo diz se tratar “de uma pesquisa histórica que teve como objetivo 

principal pesquisar aspectos da trajetória de Pedro Sinzig [...]” (AMÂNCIO, 2014, p.4). No 

capítulo dois – “Frei Pedro Sinzig: militância na imprensa católica e na educação” são tratadas 

duas fases do personagem: Sinzig na imprensa lageana – espaço de disputa e Sinzig em 

Petrópolis – estabilidade e sucesso editorial.  

A atuação de Pedro Sinzig em sua passagem no município de Lages em Santa Catarina 

mereceu aproximadamente 20 páginas de texto, enquanto que seu desempenho em Petrópolis, 

onde viveu boa parte de sua vida e teve suas principais atuações em favor da “Boa Imprensa”, 

foram anotados em pouco mais de 2 (duas) páginas, entre o último parágrafo da página 48 e as 

páginas completas 49 e 50.  

Não sem razão, finalizamos a análise desses trabalhos com a obra mais emblemática que 

se ocupa da trajetória de Frei Pedro Sinzig na imprensa católica: a tese de doutoramento de 

Cláudio Aguiar Almeida, sob o título “Meios de comunicação católicos na construção de uma 

ordem autoritária: 1907/1937”, defendida no ano de 2002 junto ao Departamento de História 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – F.F.L.C.H – da Universidade de São 

Paulo – USP.  Sem sombras de dúvida um trabalho de fôlego que demonstra um mergulho 

profundo do pesquisador em torno da vida e obra de Pedro Sinzig.   

Já no resumo do trabalho, Cláudio Almeida (2002) diz que analisará “como alguns 

grupos ligados à Ordem dos Franciscanos procuraram utilizar a imprensa [...] como agentes de 

transformação das consciências do povo brasileiro”. Relata ainda que a proposta inicial de sua 

tese era “analisar as relações entre a igreja Católica e o Cinema Brasileiro nas primeiras décadas 

do século XX [...] que, sem desconsiderar a proposta inicial, estendeu-se para a discussão de 

problemas e questões” (ALMEIDA, 2002, p.1) que envolvem a imprensa católica e a figura 

paradigmática do Frei Pedro Sinzig.  
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Tendo a revista Vozes de Petrópolis como “principal objeto de análise”, Almeida (2002, 

p.1) procura então demonstrar como, “entre 1907 e 1937, os católicos de Vozes de Petrópolis 

ajudaram a consolidar um corpo de doutrinas e rituais de condução de massas que foram 

posteriormente apropriados pelo Estado”.  

Especificamente sobre o frei franciscano, Almeida (2002, p.3) destaca que “o acesso ao 

Arquivo de Pedro Sinzig, um dos principais editores e líderes de Vozes de Petrópolis e do 

Centro da Boa Imprensa, permitiu acompanhar os bastidores de uma luta [...]” pela imprensa 

católica.  

A partir daí, tendo basicamente como fonte a Revista Vozes de Petrópolis e documentos 

do Arquivo de Pedro Sinzig da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil em 

São Paulo, Cláudio Almeida constrói sua tese que, ao fim e ao cabo, demonstra como os 

católicos utilizaram os “meios de comunicação social na construção de uma ordem autoritária” 

entre os anos de 1907 e 1937.  

Conforme percebemos nas leituras desses trabalhos, em face de nossa preocupação em 

não sermos repetitivos, apesar da profundidade dos pesquisadores, cada qual em sua área ou 

temática de atuação, estamos certos de que nosso caminho não cruzará com nenhum desses 

estudos.  

Não estamos aqui para julgar o trabalho de pesquisador algum, mesmo porque, àquilo a 

que se propuseram, com certeza cumpriram de forma satisfatória. Assim, estudamos e 

entendemos profícua a imersão dos pesquisadores em torno de Pedro Sinzig e, em dada medida, 

utilizaremos dessas obras como fonte secundária para nosso constructo.  

Não se tratando de críticas, somente de observações, vimos que aspectos importantes da 

trajetória de Frei Pedro Sinzig, especificamente como um intelectual a serviço da imprensa 

católica, ou por não fazerem parte do escopo dos pesquisadores, ou algum outro motivo que 

foge de nossa alçada, foram pouco explorados ou, até mesmo, não foram mencionados nesses 

trabalhos.  

Outra observação pertinente quanto aos trabalhos relacionados ao Frei Pedro Sinzig é 

que, alguns deles, foram feitos com escasso material biobibliográfico e documental, 

comprometendo a totalidade histórica que acerca o personagem.  

Estamos cientes das colaborações de outros autores que foram igualmente importantes 

para a abordagem do tema Igreja e Comunicação, mas, respeitando a concisão desse espaço, 

achamos por bem delimitá-lo assim, referindo-se às obras que possuem uma relação mais 

próxima com o tema de pesquisa aqui proposto.  
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As obras de referência até aqui citadas descrevem “o desenvolvimento histórico e 

teórico da comunicação em diferentes estágios da trajetória da Igreja” (PUNTEL, 1994, p.29) 

sem contudo, em nosso entender, abordarem os processos pelos quais, no início do século XX, 

a Igreja Católica defendeu o que se convencionou chamar “A Boa Imprensa”, por meio da 

atuação de instituições paradigmáticas como o Centro da Boa Imprensa, o Centro Dom Vital e 

a Associação dos Jornalistas Católicos. Clérigos e leigos ligados a essas instituições utilizaram 

de alguma forma a imprensa católica para “a (re) institucionalização das demandas católicas 

depois da separação Estado-Igreja em 1890” (GONÇALVES, 2009, p.29) e, como a própria 

história atesta, conseguiram algum êxito.  

Após esta explicação dos possíveis caminhos a seguir, passamos a elencar também as 

possibilidades dos padrões teórico-metodológicos que devem contribuir na construção desta 

tese.   

 

2 – PADRÕES POSSÍVEIS  

  

Dentre as razões que um homem pode se sentir atraído pela ciência, Thomas Kuhn 

(1998, p.61) destaca “o desejo de ser útil, a excitação advinda da exploração de um novo 

território, a esperança de encontrar ordem e o impulso para testar o conhecimento estabelecido”. 

São esses mesmos motivos que nos impulsionaram a realizar essa pesquisa que tem hipóteses 

a partir do ponto de intersecção entre a Igreja e a comunicação, mais precisamente, a imprensa.  

Neste contexto emergem experiências embrionárias que constituíram os processos de 

consolidação da imprensa católica brasileira e fixaram na sua história personagens que se 

destacaram pela força do pensamento e atuação. Algumas dessas experiências foram 

amplamente abordadas por pesquisadores, historiadores, outras nem tanto.   

Partimos então do pressuposto sustentado por Rosana Schwartz e Angela Schaun (2013, 

p.5) de que “a história está em constante movimento, transformações repletas de permanências 

e continuidades, que um simples relato ou registro de um acontecimento não dá conta da sua 

complexidade”, para lançarmos um olhar ao passado, à historiografia da imprensa católica no 

Brasil. 

Aproveitamos então para delimitar o tempo/espaço das ocorrências nas instituições de 

imprensa católica que se fixam nos processos que ocorreram nas primeiras décadas do século 

XX até o final da década de 1940. Ou ainda, como veremos posteriormente, obedecendo-se à 

divisão do processo da Imprensa Católica no Brasil, elaborada pelo Frei Oscar de Figueiredo 
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Lustosa (1983, p.12), nos fixaremos na terceira fase, ou seja, “fase de organização e articulação 

(1900/1945).  

Como já explicitamos e aqui confirmamos, o objetivo desta tese é analisar e entender 

os processos, que podem ser hegemônicos ou contra hegemônicos (sempre da perspectiva da 

Igreja e não do Estado), conforme a ótica de cada momento histórico, e que determinaram uma 

postura da Igreja Católica e do laicato frente aos processos comunicacionais e à imprensa, 

defendendo a “Boa Imprensa” por meio de suas instituições.  

Na construção de nossa tese nos perguntamos a todo instante se os estudos de 

pesquisadores do campo comunicacional não abordaram completamente as questões e 

atividades das instituições da Imprensa Católica nas primeiras décadas do século XX. Desta 

indagação deriva nosso problema de pesquisa: Quais foram os processos que contribuíram 

para a instituição e institucionalização das organizações da imprensa católica brasileira no início 

do Século XX? Esses processos foram sistematizados e disponibilizados para conhecimento 

geral?  

Nossa hipótese principal é a de que há uma vacância histórica temporal nos relatos sobre 

a imprensa católica entre o início do século XX até a década de 1940, período que compreende 

justamente a atuação das três instituições paradigmáticas da Igreja: o Centro da Boa Imprensa 

– CBI –, o Centro Dom Vital e a Associação dos Jornalistas Católicos, objeto central desta tese. 

Vacância esta traduzida em um hiato histórico onde os processos de fundação e 

desenvolvimento das instituições da imprensa católica no início do Século XX não foram 

totalmente sistematizados e, nem tampouco, socializados para conhecimento geral. A nossa 

hipótese é que os processos de fundação e de desenvolvimento das instituições da imprensa 

católica foram pautados sob a égide de lutas hegemônicas empreendidas por intelectuais 

católicos, entre os principais figuram Frei Pedro Sinzig (Centro da Boa Imprensa), Dom 

Sebastião Leme (Centro Dom Vital) e Alberto Clementino de Azevedo (Associação dos 

Jornalistas Católicos), e não estão totalmente elucidados à luz do conhecimento geral.  

Esta hipótese traz consigo a falta dos conhecimentos que possam advir de tal vacância 

histórica e que, possivelmente, não foram sistematizados e socializados na historiografia do 

campo comunicacional, razão pela qual temos aqui a justificativa para o estudo. 

 

3 – MARCO TEÓRICO 

 

Nos estudos preliminares para a formatação de um projeto de pesquisa chegamos à 

conclusão que a imprensa católica no Brasil do início do século XX, o objeto em questão nesta 
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tese, é parte integrante do todo histórico e, desta forma, sofreu as mudanças paradigmáticas do 

modelo teórico justificando assim sua utilização.   

Sendo o nosso objeto de estudo intrinsecamente histórico ele será estudado por meio de 

uma pesquisa que utilizará o Método Histórico como suporte para a pesquisa do que se pretende 

uma História da Imprensa Católica no Brasil do início do Século XX.  

Em conformidade com os teóricos da área, entendemos e seguiremos a proposição de 

que   

 

[...] a pesquisa histórica ocupa-se do passado do homem, e a tarefa do 

historiador, definida por Borg (1974:81), consiste em “localizar, avaliar e 

sintetizar sistemática e objetivamente as provas, para estabelecer os fatos e 

obter conclusões referentes aos acontecimentos do passado”. 

(RICHARDSON et al, 2012, p.245) 

 

Para a utilização de aportes teórico-metodológicos do campo da história nos 

fundamentamos em Richard Romancini (2010, p.24) que, pesquisando aproximações e/ou 

intersecções entre a História e o Jornalismo, relata que “o campo de estudos de Jornalismo tem 

com a História profunda ligação”. Destaca que, apesar de parecer óbvio para especialistas das 

áreas, “é importante notar que “já existe um corpus de História do Jornalismo (provindo de 

historiadores, mas também de pesquisadores da Comunicação), bem como notáveis trabalhos 

no qual o jornalismo serve de fonte ou objeto para a História”. (ROMANCINI, 2010, p.24).  

Abordamos aqui o campo do jornalismo2 inserido na noção de campo maior da 

Comunicação, entendendo a noção de campo refletida no pensamento de Pierre Bourdieu (1997, 

p.57). Temos então o desdobramento para História da Comunicação, História do Jornalismo e, 

comumente, a História da Imprensa.  

Partindo da premissa de Richard Romancini (2010, p.24), onde “o aporte histórico pode 

se justificar em pesquisas (frequentemente de teor interdisciplinar) com problemáticas 

diversas” no campo de pesquisa em jornalismo, elegemos nossos aportes primeiramente em 

bases teóricas de dois pesquisadores.  

Afirmamos então que esta pesquisa se insere no campo da História Cultural da 

Imprensa, uma abordagem teórico-metodológica versada e utilizada por Marialva Barbosa em 

seu livro História cultural da imprensa: Brasil – 1900-2000 –, lançado pela Editora Mauad, no 

                                                 
2 Para um melhor entendimento sobre Campo Jornalístico é interessante ler o artigo de Gislene Silva, De que 

campo do jornalismo estamos falando? Nele a autora analisa diferentes conceitos de campo empregados nesse 

debate, com críticas a impasses colocados pelo uso indiscriminado desses conceitos e pelo equívoco em reduzir o 

objeto de estudo do Jornalismo à prática da profissão ou em promover a fragmentação de seu objeto.  



17 

 

ano de 2007, no Rio de Janeiro e, também, da História Social da Imprensa, aporte teórico-

metodológico utilizado por José Marques de Melo em sua obra homônima lançada pela Editora 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – EDIPUCRS, em Porto Alegre, no 

ano de 2003, não obstante, sua primeira edição fora lançada pela Editora Vozes de Petrópolis 

no ano de 1973, sob o título de “Sociologia da Imprensa Brasileira”.  

Ainda que ancorada nas perspectivas da história cultural e sociológica da imprensa, 

seguimos o pensamento de José Marques de Melo (2003, p.23) para “atribuir uma orientação 

interdisciplinar à nossa pesquisa, buscando apoio teórico em áreas afins, como a Antropologia, 

a História, a Economia, a Política, etc.”.  

A recorrência aos aportes do método histórico e também a uma orientação 

interdisciplinar para a pesquisa é uma necessidade que vislumbramos diante da complexidade 

que envolve nosso objeto de estudo: as instituições da Imprensa Católica no início do século 

XX, seus intelectuais e, consequentemente, todos os processos engendrados para a manutenção 

da “Boa Imprensa”, da hegemonia católica.  

Marialva Barbosa (2004, p.3), em seu artigo “Como escrever uma história da 

imprensa?”, ressalta que não se trata de somente “alinhar fatos e datas, nomes e mais nomes, 

nem destacar os personagens que se tornaram singulares na construção engendrada no passado 

para o futuro”. Convergindo com os processos constitutivos da imprensa católica – por vezes 

hegemônicos e, por outras vezes, contra hegemônicos – Barbosa revela que as construções são, 

na maioria das vezes, tributárias das estratégias de poder. 

 

Assim, construir uma história da imprensa é fazer o mesmo movimento que 

se produz para a “escrita da história”, seja qual for o objeto empírico 

pesquisado. É perceber a história como um processo complexo, no qual estão 

engendradas relações sociais, culturais, falas e não ditos, silêncios que dizem 

mais do que qualquer forma de expressão, e que na maioria das vezes não 

foram deixados para o futuro. Compete ao historiador perguntar pelos 

silêncios, identificar no que não foi dito uma razão de natureza muitas vezes 

política. (BARBOSA, 2004, p.3) 

 

Para forjar o conceito de História Cultural da Imprensa, Marialva Barbosa (2004, p.4) 

insere “a produção de uma história da imprensa dentro de um campo claramente configurado e 

que se denomina história cultural”. Ressalta ainda que há uma certa dificuldade em definir o 

conceito que, frequentemente, é confundido com história das ideias ou dos pensadores ou outras 

vezes com história das práticas culturais.  
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Para tal definição, Barbosa recorre a dois teóricos: Roger Chartier e Robert Darnton. 

Primeiramente, a história cultural deve,  

 

na definição de Roger Chartier (1990), identificar o modo como em diferentes 

lugares e momentos uma dada realidade é construída, pensada e dada a ler. 

Quando enfatiza a expressão “dada a ler”, Chartier coloca em relevo a questão 

da interpretação, fundamental na operação historiográfica. É preciso perceber 

que qualquer história é reinterpretação, reinvenção, reescritura. Não há 

possibilidade de recuperação do passado tal como ele se deu: o passado é 

inteligível nas fimbrias das narrativas que ele mesmo compôs. O que o 

historiador faz é um ato ficcional, não no sentido de que aquilo que descreve 

não tenha se dado, mas considerando sempre o grau de invenção, composição, 

interpretação, inserção do sujeito pesquisador que compõe a história a ser 

interpretada. Não há possibilidade de isenção diante de qualquer construção 

humana. (BARBOSA, 2004, p.4) 

 

Refletindo sobre o conceito de História Cultural, Robert Darnton (apud BARBOSA, 

2004, p.5) propõe a realização de uma história social e cultural da comunicação impressa.  

 

Para ele, o estudo dos meios de comunicação no seu sentido histórico deve 

envolver todo o processo de sua construção e este movimento termina na 

interpretação dos leitores. Assim, ao escrever a história da imprensa é 

fundamental visualizar a invenção criadora do público no instante em que 

realizam o processo de recepção e também caracterizar práticas que se 

apropriam de modo diferente dos materiais que circulam em determinadas 

sociedades, identificando-se as diferenças. (BARBOSA, 2004, p.5) 

 

Em outro artigo abordando o tema “O que a história pode legar aos estudos de 

jornalismo”, Marialva Barbosa (2005, p.52-53) intentou mostrar como “a teoria da história pode 

ser fundamental para complexificação dos estudos de jornalismo”, levando-se em conta “o fato 

de a história se preocupar com as razões, as causas, os por quês”. Segundo Marialva a inclusão 

dos por quês nos estudos de jornalismo pode melhorar o nível das pesquisas.  

 

Considerar a história, não é necessariamente realizar estudos históricos, mas 

se valer da teoria da história para empreender a análise. E o principal postulado 

da historiografia refere-se à questão da interpretação: não se trata de recuperar 

o que de fato ocorre (até porque o que de fato ocorre não pode jamais ser 

recuperado, mas interpretar - a partir da subjetividade do pesquisador - as 

razões de uma determinação (sic) ação social. (BARBOSA, 2005, p.53)  
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Marialva Barbosa enfatiza que todo relato histórico é uma interpretação do passado a 

partir do presente, onde a história é sempre uma reconstrução que o pesquisador tem que fazer 

a partir dos vestígios do passado que chegam ao futuro.  

Analisando a metodologia de pesquisa de Marialva Barbosa, o pesquisador Sérgio 

Moura (2009, p.110) infere que ela “se sustenta na concepção de uma história da imprensa que 

leva em consideração a relação inalienável entre os agentes e os processos envolvidos nesse 

âmbito, entre eles a história e a memória”.  Portanto, neste percurso teórico-metodológico são 

fundamentais tanto o que aconteceu, quanto o como aconteceu e, sobretudo, por que aconteceu.  

Sobre o conceito de História Social da Imprensa utilizado por José Marques de Melo, 

no prefácio à primeira edição de seu livro, Luiz Beltrão (2003a, p.15) explica que a análise é 

feita “a partir do homem [...], tudo que lhe interessa no que se refere às estruturas sociais 

(MARQUES DE MELO, 2003a, p.15). A identificação e o levantamento dos fatores 

socioculturais destacando os contextos sociais e culturais em que emergem e se desenvolvem 

os processos a serem analisados.  

É com base no quadro teórico acima descrito que buscaremos situar e analisar a ação de 

clérigos e laicos nas instituições da imprensa católica brasileira no início do século XX. 

Desnecessário dizer que seria importante uma pesquisa ampla e específica para analisar o papel 

da imprensa católica brasileira no período. Delimitando assim nosso corpus de pesquisa que 

fica circunscrito à atuação das instituições paradigmáticas da imprensa católica nas primeiras 

décadas do século XX e, consequentemente, aos intelectuais que foram responsáveis pelos 

processos de constituição e desenvolvimento dessas entidades.  

Não temos a pretensão de utilizar como opções teórico-metodológicas o Materialismo 

Histórico Dialético e, nem mesmo, a História Intelectual, contudo, temos que nos apoiar nos 

conceitos de intelectuais de Antonio Gramsci e Jean-François Sirinelli, justificando o uso do 

termo em larga escala.  

Entendemos desta forma que os intelectuais católicos – clérigos e leigos – retratados no 

percurso analítico se enquadram tanto na concepção de Gramsci como na de Sirinelli.  

O conceito de intelectual católico – clérigo ou leigo – nos ajuda a analisar a ação desses 

intelectuais nos processos de criação e de desenvolvimento do Centro da Boa Imprensa, do 

Centro Dom Vital e da Associação dos Jornalistas Católicos, bem como problematizar suas 

ações como estratégias para consolidar a imprensa católica.  

Vamos analisar a ação desses intelectuais na criação e no desenvolvimento das 

instituições da imprensa católica do início do Século XX, incluindo aqui suas lutas no campo 

político, religioso, social e cultural. Pelo caráter indissociável das lutas dos intelectuais 
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católicos com o contexto sociocultural e político do Brasil à época, entendemos que, 

primeiramente, o conceito de intelectual em Gramsci coaduna com esta proposta. 

Para o filósofo italiano, “o modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na 

eloqüência, motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas em um imiscuir-se 

ativamente na vida prática, como construtor, organizador, ‘persuasor permanente’ [...]” 

(GRAMSCI, 1982, p.8).  

Outra proposição nossa busca analisar os processos internos – convergentes e 

divergentes – das instituições da imprensa católica e a luta interna entre seus intelectuais – 

leigos x leigos, clérigos x clérigos e leigos x clérigos. Neste parâmetro encontramos suporte em 

outro conceito de intelectuais.  

Para o historiador francês especialista em história política e cultural, Jean-François 

Sirinelli (1996, p.248), “todo grupo de intelectuais organiza-se também em torno de uma 

sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas igualmente 

determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver”. Esses intelectuais criam 

“redes” ou “estruturas de sociabilidade”.  

Por analogia, entendemos que as instituições da imprensa católica, em seus processos 

constitutivos, acabam por se conformar em uma estrutura para o campo intelectual “por meio 

de forças antagônicas de adesão – pelas amizades que as subtendem, as fidelidades que 

arrebanham e a influência que exercem – e de exclusão – pelas posições tomadas, os debates 

suscitados, e as cisões advindas” (SIRINELLI, 1996, p.249).  

Dimensionando a importância dos intelectuais católicos, Fabricio Lucas (2015, p.14) 

diz que “é preciso ressaltar que todo o projeto de restauração católica seria limitado se 

prescindisse dos intelectuais, eles foram o elo entre a hierarquia eclesiástica e o povo, foram os 

mediadores entre a Igreja e o Estado”.  

Por fim, recorremos ao sociólogo Pierre Bourdieu e seu conceito “de trajetória como 

série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num 

espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações”. (2006, p.190). 

Com este conceito pretendemos analisar a trajetória dos intelectuais católicos e também das 

instituições da imprensa católica.  

Joana Puntel, autora de diversos livros sobre Igreja e Comunicação relata que, quando 

se examina a história da comunicação da Igreja – e aqui cabe o conceito de história da imprensa 

católica – “numa perspectiva da história social ou das relações entre a Igreja e a Comunicação, 

releva-se a importância de considerar a trajetória de tal relacionamento (Igreja e Comunicação), 

seja através de seus documentos, seja de sua prática” (PUNTEL, 2011, p.222). 
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4 – MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

Como Ismar de Oliveira Soares (1988, p. 17), “optamos pela análise histórica do 

problema uma vez que admitimos a hipótese de que a observação metódica e aprofundada da 

gênese e da evolução do corpo da Igreja” frente aos processos constitutivos da imprensa católica 

levados a cabo por instituições paradigmáticas do início do século XX poderá contribuir para a 

historiografia do campo e para o entendimento das tomadas de decisões e dos processos 

adotados posteriormente pela Igreja.  

Alicerçados nesse suporte metodológico, nosso estudo busca por meio de pesquisas 

bibliográficas e documentais os aspectos constitutivos da gênese primordial e da evolução das 

instituições selecionadas para esta tese em busca de novas nuances sobre a historiografia da 

Igreja Católica em relação direta com a comunicação, a imprensa propriamente dita.  

Acompanhamos o pensamento de Antonio Carlos Gil (2002, p.88), que elabora uma 

distinção entre pesquisa bibliográfica e documental que acreditamos estar em conformidade 

com nossos objetivos metodológicos.  

 

A) A pesquisa bibliográfica costuma ser desenvolvida como parte de uma 

pesquisa mais ampla, visando identificar o conhecimento disponível sobre o 

assunto, a melhor formulação do problema ou a construção de hipóteses. Já a 

pesquisa documental, de modo geral, constitui um fim em si mesma, com 

objetivos bem mais específicos, que envolve muitas vezes teste de hipótese; 

B) A pesquisa bibliográfica realiza-se, quase que exclusivamente, com 

material disponível em bibliotecas. Já a documental pode exigir a consulta aos 

mais diversos tipos de arquivos públicos e particulares; C) O material utilizado 

para o fornecimento de dados nas pesquisas bibliográficas é constituído 

basicamente por livros e revistas impressos em papel ou veiculados por meio 

eletrônico. Já o material utilizado nas pesquisas documentais pode aparecer 

sob os mais diversos formatos, tais como fichas, mapas, formulários, 

cadernetas, documentos pessoais, cartas, bilhetes, fotografias, fitas de vídeo e 

discos. 

 

Portanto, acompanhamos o pensamento de Marialva Barbosa, para quem a história se 

constitui como disciplina a partir da lógica de remontar o passado, o primordial, o emblemático 

e, sobretudo, “o tempo fabuloso dos começos singulares”, buscando a essência e a verdade 

desse passado por meio de documentos que forneceriam pistas e, sobretudo, provas das 

circunstâncias e processos que constituem a imprensa católica. “Assim, toda história se inicia 

num começo primordial, numa espécie de gênese grandiosa da narrativa. Mas a história 
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tradicional precisa ir além: é preciso instaurar o começo verdadeiro, o mito primordial dos 

tempos fundadores” (BARBOSA, 2009, p.10). 

A priori, coadunando com o nosso objetivo, buscaremos por meio de importantes 

documentos que não encontramos em outras obras gerais e de referência, senão por exíguas 

citações, desvendar e entender o início e o desenvolvimento dos processos pelos quais a Igreja 

Católica começou a dar maior importância para os processos comunicacionais e a imprensa no 

Brasil, ou seja, a luta da Igreja Católica em favor da “Boa Imprensa”.  

Esses processos, o caminho que seguiremos, constituem o que denominamos: a luta da 

Igreja Católica e de seus intelectuais leigos pela “Boa Imprensa”.  

Necessariamente, temos que iniciar este caminho olhando para as obras dos autores que 

anteriormente escreveram sobre o tema Igreja e Comunicação onde vislumbramos quase que 

uma sequência histórica que retrataremos em uma Revisão de Literatura conformando assim 

o primeiro capítulo da tese.  

Iniciando-se pelo Frei Oscar de Figueiredo Lustosa com seus estudos no Centro de 

Estudos e Pesquisas para a História da Igreja no Brasil – CEPEHIB, que lhe renderam a obra 

“Os Bispos no Brasil e a imprensa”, passando pelo também frei dominicano Romeu Dale, com 

sua obra Igreja e Comunicação Social e, finalmente, com Ismar de Oliveira Soares e seu livro 

“Do Santo Ofício à Libertação: o discurso e a prática do Vaticano e da Igreja Católica no Brasil 

sobre a Comunicação Social”, temos quase que uma sequência de estudos que procuraram 

contar boa parte da história da imprensa católica no Brasil.  

Não obstante a pertinência e a importância das outras obras supracitadas, que 

oportunamente também serão lembradas, nos balizamos nessas últimas que respondem mais ao 

nosso apelo e foco de pesquisa que recai sobre a Igreja Católica e a comunicação.  

Todos os autores citados contribuíram de alguma maneira e contaram “parte da 

história”, sendo que, por alguma razão, outra parte desta mesma história lhes escapou. Um 

documento inacessível, não disponível; uma obra biobibliográfica não encontrada a tempo para 

o fechamento do trabalho; um recorte de jornal que lhes tenha escapado no momento oportuno 

da pesquisa.  

Não há falhas nesse meio, posto que todos se empenharam ao máximo para fazer o 

melhor trabalho em prol das ciências, em prol de uma história que se pretende verdadeira, 

completa. Então há sim falta de oportunidades que são suprimidas a uns e, no momento 

seguinte, oportuno diria, dadas a outrem.   

Durante a pesquisa, após a leitura das obras dos autores que no passado haviam se 

debruçado sobre o assunto, vislumbramos lacunas na história da imprensa católica no Brasil. 
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Foi anotando essas lacunas que entrevemos um caminho que poderia ser trilhado no constructo 

de uma tese que buscasse preencher tais espaços e, ao mesmo tempo reparasse uma falta que 

esses pudessem causar. É esse nosso propósito. É por aqui que iniciamos o nosso caminho.  

Vimos, portanto que, apesar dos autores detalharem a história da imprensa católica no 

Brasil desde 1830, não haviam se atentado completamente aos feitos de Frei Pedro Sinzig, o 

Apóstolo da Imprensa no início do século XX.   

Não obstante a imersão de muitos autores no tema, vislumbramos também nuanças 

históricas do Centro Dom Vital que podem ser analisadas por outros vieses e, daí, surgirem 

novas perspectivas.  

Por último, vimos pesquisadores – e aqui nos incluímos também – se depararem com a 

falta de dados, informações sobre uma entidade, a Associação dos Jornalistas Católicos, e seus 

feitos inéditos até o descobrimento da fonte primária do primeiro Anuário da Imprensa Católica 

do Brasil, de 1938.  

As três visões delimitam uma cronologia e, ainda mais, a atuação segura de pessoas e 

entidades na luta pela “Boa Imprensa”. Primeiro, Frei Pedro Sinzig e o Centro da Boa Imprensa; 

depois Dom Sebastião Leme, o Centro Dom Vital e seus intelectuais; e, finalmente, a 

Associação dos Jornalistas Católicos e seus fundadores.   

E é com fulcro nessas três visões que vislumbramos então um caminho seguro para 

seguir rumo ao objetivo, não de esgotar o tema em si, pretensão insípida diante do quadro 

impressionante da grandeza da história da Igreja Católica, mas sim de contribuir para minimizar 

as lacunas dessa mesma história.  

Não temos “a pretensão de recuperar o verdadeiro passado. Entretanto, isso não quer 

dizer que o verdadeiro passado não seja colocado em cena” (BARBOSA, 2015, p.105-106). 

Pretende-se sim um esforço sistemático de rastreamento dos momentos-chave na história das 

instituições da imprensa católica brasileira, conquanto, estamos também “à busca pela gênese, 

pelo início primordial, por onde tudo teria começado”. 

A história da imprensa católica brasileira assim como a de qualquer acontecimento 

histórico é absolutamente heterogênea. Sua evolução retrata relações sociais e culturais, jogos 

de poder e hegemonia que também estão no cerne do desenvolvimento da sociedade.  

Os caminhos da imprensa católica no Brasil estão repletos de significações históricas 

importantes que merecem ser esmiuçadas, pois, acreditamos que ainda não foram totalmente 

trazidas à tona para o entendimento do grande público e que devem ser preenchidas à luz do 

conhecimento por meio de estudos e pesquisas. 
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5 – FONTES DA PESQUISA 

 

 Para a construção de nosso referencial teórico metodológico que busca entender 

o percurso diacrônico da relação da Igreja Católica com a Comunicação por meio de suas 

instituições de imprensa no início do Século XX, utilizaremos documentos e bibliografia 

pertinente. Servimo-nos primeiramente da documentação eclesiástica – Encíclicas, Bulas, 

Cartas Papais e Cartas Pastorais, etc. – e dos pesquisadores que já se ocuparam desses 

documentos para elaborar um panorama geral dos processos em que a Igreja Católica se viu, de 

alguma forma, atrelada ao campo da Comunicação.    

O passo seguinte é separarmos as fontes para a pesquisa relativas ao período, às 

instituições da Igreja Católica, o Centro da Boa Imprensa, o Centro Dom Vital e a Associação 

dos Jornalistas Católicos, aos personagens inerentes a cada época e instituição e, 

consequentemente, aos processos constitutivos da imprensa católica no Brasil do início do 

século XX.  

Sobre o CBI, seu personagem central, Frei Pedro Sinzig, e outras figuras importantes 

dessa história, a pesquisa privilegia a vasta documentação produzida. Destaca-se aqui 

primeiramente a biobibliografia de Pedro Sinzig que traduz sua saga em torno da luta pela boa 

Imprensa, a implantação e manutenção do CBI com todas as suas atribuições e a realização de 

um sonho: o Diário Católico. Documentos e livros (alguns inéditos) demonstram a sagacidade 

de um intelectual católico pioneiro na defesa da boa imprensa e na construção de uma imprensa 

católica que defendesse com unhas e dentes os interesses da instituição em uma época de 

transição.  

Em segundo lugar, toda a documentação pertinente ao CBI desde sua criação até a sua 

derrocada, contando também com documentos, revistas – principalmente a Revista Vozes de 

Petrópolis –, livros e opúsculos que servirão para elucidar os processos – econômicos, políticos, 

ideológicos, culturais – que o Centro empregou ao longo de aproximadamente duas décadas em 

prol da Boa Imprensa e em defesa dos princípios católicos.  

Por fim, uma documentação especial do Arquivo da Província Imaculada Conceição do 

Brasil, que guarda toda a documentação da Ordem dos Frades Menores – Franciscanos – traz o 

subsídio necessário para a elaboração da história do fim do Centro da Boa Imprensa levado a 

efeito por Dom Sebastião Leme, não sem antes passar por uma queda de braço com Frei Pedro 

Sinzig.  



25 

 

Ainda pertinentes ao CBI, Pedro Sinzig e outras personagens envolvidas nesse processo, 

elencamos outros documentos como jornais de época, documentação eclesiástica, entre outros 

documentos de tipologia e ordem variada elaborados por intelectuais religiosos e laicos.  

Passada a fase do CBI, imediatamente tem-se a fundação do Centro Dom Vital, com a 

atuação de seus intelectuais capitaneados por Dom Sebastião Leme e a fundação da Revista “A 

Ordem”. A construção de uma história de lutas hegemônicas empreendidas para que a Igreja 

Católica recuperasse seu prestígio e poder junto ao Estado é embasada em documentos diversos 

do Centro Dom Vital, biobibliografia de personagens centrais desta trama como Dom Leme, 

Jackson de Figueiredo, Alceu de Amoroso Lima etc., além de documentos da legislação federal 

da época, documentos eclesiásticos entre outros.  

Para se entender essa fase temos que conhecer a fundo a pessoa de Dom Sebastião Leme 

da Silveira Cintra, primeiramente retratado por “sua biógrafa, irmã Maria Regina do Santo 

Rosário, O. C. D, nome religioso de Laurita Pessoa Raja Gabaglia” (SILVA, 2008, p.554). 

Consoante, outros documentos comprovam a atuação deste intelectual religioso que, desde 

presbítero em São Paulo, demonstrou sua organicidade ideológica em favor da Igreja Católica 

conferindo-lhe um largo passo na luta pela hegemonia religiosa à época.  

No terceiro momento, nos debruçamos em especial sobre a mais paradigmática das 

instituições da imprensa católica, a Associação dos Jornalistas Católicos – AJC –, sobre a qual 

pesquisadores como Romeu Dale e Pedro Gilberto Gomes, não encontraram nada sobre sua 

fundação e desenvolvimento. Destacamos aqui, mais uma vez, um dos pontos marcantes desta 

pesquisa que foi, após longo período de buscas, a localização dos quatro exemplares do Anuário 

da Imprensa Católica publicados pela AJC nos anos de 1938, 1939, 1941 e 1942 que serão as 

principais fontes primárias desta parte da pesquisa. Ainda que escassos, trataremos do assunto 

em fontes secundárias nos poucos documentos produzidos pela imprensa católica como jornais 

e raras citações na Revista Vozes de Petrópolis e em artigos produzidos até os dias atuais do 

ano de 2016.  

Essas enfim serão as fontes que darão sustentabilidade para as análises que visam 

demonstrar a efetiva participação da imprensa católica no contexto sócio-político-cultural. De 

maneira mais contundente, essas análises procuram apontar o determinante papel dos 

intelectuais – das elites, eclesiástica e leiga – que por meio de uma militância sistêmica na 

imprensa católica foram responsáveis pelo projeto de restauração católica após a separação 

Estado-Igreja em 1890.   
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6 – DA IMPORTÂNCIA DA PESQUISA: HISTÓRIA DA BUSCA DE UM 

DOCUMENTO  

 

A construção desta tese teve início com uma provocação feita pelo padre jesuíta, filósofo 

e teólogo e doutor em Comunicação, Pedro Gilberto Gomes, que, no ano de 1996, apresentou 

um artigo intitulado “Escola Superior de Jornalismo”, durante o XIX Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação – INTERCOM, na cidade de Londrina – PR. Neste estudo, Gomes 

(1996 p.1) afirmou que “a história da formação dos jornalistas no Brasil é ainda pouco estudada, 

principalmente nas experiências que aconteceram fora do âmbito universitário”. O pesquisador 

cita em particular uma experiência que teria acontecido no final da década de 1930, início da 

de 1940, com uma instituição ligada à Igreja, a Associação dos Jornalistas Católicos, à qual 

passa a dedicar especial atenção.  

Gomes destaca então uma entrevista feita no final dos anos 1980 com o frei dominicano 

Romeu Dale, sobre a história da criação da União Cristã Brasileira de Comunicação Social – 

UCBC. Frei Romeu disserta sobre as experiências pioneiras em que os jornalistas católicos 

tentaram se organizar em associação, dentre elas, o Comitê [sic]da Boa Imprensa e a Associação 

dos Jornalistas Católicos – AJC.  

Sobre a primeira tentativa, o Centro da Boa Imprensa, Romeu Dale sustenta sua 

argumentação basicamente nos registros feitos nas páginas da Revista Vozes de Petrópolis que, 

anos mais tarde, passaria a se chamar Revista de Cultura Vozes. Referindo-se à segunda 

tentativa, Romeu Dale (apud GOMES, 1996, p.2) confessa desolado que “surgiu com a 

Associação dos Jornalistas Católicos, a respeito da qual, infelizmente, não conseguimos um 

mínimo de dados para expô-los aqui”.  

Para a sequência do artigo, Pedro Gilberto Gomes (1996, p.2) então define que o 

objetivo de suas reflexões “é apresentar mais alguns dados sobre esta desconhecida Associação 

dos Jornalistas Católicos”, e completa aquilatando a importância do historiógrafo: “sobre a qual 

um pesquisador como Frei Romeu nada conseguiu recolher”.  

Também pautado somente sobre o suporte das revistas Vozes de Petrópolis do início do 

século XX, Pedro Gilberto Gomes busca o maior número de dados e relata algumas passagens 

sobre o Centro da Boa Imprensa e a Associação dos Jornalistas Católicos – AJC. 

Particularmente sobre esta, os dados são confusos desde a tentativa de se firmar a data oficial 

de sua fundação, inferida por Pedro Gomes através de uma passagem em Vozes de Petrópolis 

de junho de 1936 que dita o dia 24 em comemoração ao segundo aniversário de sua fundação.  
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Sem o aprofundamento necessário, os documentos de Vozes indicam que a AJC foi 

fundada primeiramente em São Paulo e, depois, no Rio de Janeiro. Dentre as ações cabe 

destaque a realização de um Curso Livre de Jornalismo realizado nas duas capitais. Novamente 

os dados são incompletos, aumentando assim a lacuna histórica.  

No mesmo estudo de Gomes há ainda o relato sobre a realização do que foi denominado 

II Congresso de Jornalistas Católicos, realizado na cidade do Rio de Janeiro de 9 a 13 de outubro 

de 1940. Dentre as resoluções tomadas neste congresso, consta, nas moções apresentadas e 

aprovadas em plenário, uma que viria a ser determinante para o desenrolar de nossa pesquisa: 

“3º - Considerar o Anuário da Imprensa Católica que se edita em São Paulo, publicação 

oficial do jornalismo católico do país, solicitando a cooperação dos donos de jornais e revistas 

para a sua máxima divulgação” (GOMES, 1996, p.9, grifo nosso). 

Gomes (1996, p.13) conclui seu estudo dizendo que, apesar de ter conseguido 

“elementos importantes para o conhecimento da história das associações católicas de jornalismo 

no Brasil”, “lamentavelmente, não foi possível recolher dados mais preciosos sobre o momento 

da criação da AJC”.  

Terminamos a leitura do artigo com um misto de frustração e indignação causado pelo 

vazio histórico sobre importante fase da Igreja Católica frente aos desafios da comunicação, da 

imprensa no borbulhar do início do século XX.  

Neste momento, nos encontrávamos imersos em pesquisas relacionadas ao Ensino do 

Jornalismo no Brasil, primeiro foco de nossa pesquisa, fato este que, em razão do título, nos 

colocou em contato com o artigo de Pedro Gilberto Gomes: “Escola Superior de Jornalismo”. 

Não sabemos se por coincidência ou destino mesmo, ao fim e ao cabo, o estudo tratava 

preponderantemente da misteriosa Associação dos Jornalistas Católicos – AJC.  

Desde o início da construção, nosso relatório para a qualificação de doutoramento tinha 

abordagens diferentes para o mesmo assunto: o ensino do jornalismo. Era nítido que o relatório 

sofria do mal de “tentar abraçar o mundo”. Nosso orientador, “em nota de rodapé”, disse 

sabiamente que “havia no estudo vertentes para várias teses”. Dentre essas possibilidades de 

construção da tese destacava-se cada vez mais a relação da Igreja Católica e a imprensa, 

incluindo aí, um possível curso livre de jornalismo realizado pela Associação dos Jornalistas 

Católicos – AJC –, antes mesmo dos cursos pioneiros registrados na historiografia do campo.  

Então, levado pela intrigante falta de dados e elementos, pela curiosidade inata de 

pesquisador, mas, principalmente, pelos conselhos para a delimitação de um foco, firmamos 

opinião sobre a história da Igreja Católica frente à imprensa. Ainda mais que, por meio das 
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pesquisas e das leituras, tomamos conhecimento do fato cabal que nortearia nossas buscas e, 

também, aguçaria nossa curiosidade de pesquisador: a existência do Anuário da Imprensa 

Católica de 1938, ano I, número I. 

Foi mesmo durante a leitura de um Boletim do Centro de Pesquisas e Estudos da História 

da Igreja no Brasil – CEPEHIB, Ano VI, nº 2 (21), de abril de 1984, que tivemos um choque 

de realidade e soubemos que as respostas para as perguntas dos pesquisadores Romeu Dale e 

Pedro Gilberto Gomes realmente existiam e tinham comprovação documental.  

Neste número, outro proeminente historiador dominicano, Frei Oscar de Figueiredo 

Lustosa, apresentava, entre as páginas 4 e 8, seu artigo intitulado “Para uma história da 

Imprensa Católica na cidade de São Paulo”.  

Sem citação alguma no corpo da matéria que aludisse a alguma instituição, mas tão 

somente a nomes de pessoas ligadas a ela, Lustosa guardou para o rodapé da página a 

informação tão preciosa e que tanto procurávamos. Lá estava:  

 

5. Em 1.934, sob a orientação do beneditino Dom Xavier de Mattos, é fundada 

a União Jornalística Católica, depois chamada Associação dos Jornalistas 

Católicos. Publicou um Anuário da Imprensa Católica (1938). Seus 

fundadores foram: Dom Policarpo Amstalden O.S.B., Alberto C. de Azevedo 

(que, presidente da Associação, integra o corpo redatorial de O Legionário) – 

(Cf. Azevedo, Alberto C. de, “Histórico da Fundação da A.J.C.”. In: Anuário 

da Imprensa Católica, São Paulo, 1.938, p.15). (LUSTOSA, 1984, p.5) 

 

Um Anuário da Imprensa Católica com o “Histórico da Fundação da AJC” era bom por 

demais para ser verdade. Ficamos exultantes com a possibilidade de desvendar o mistério da 

fundação da instituição jornalística católica e, sem demora, nos pusemos a serviço de encontrar 

tal obra.  

Consultando nosso orientador, José Marques de Melo, que também foi presidente da 

União Cristã Brasileira de Comunicação Social (UCBC) e autor de obras envolvendo a Igreja 

Católica e a Comunicação, o mesmo sabia da existência do anuário, porém sem nunca ter 

conhecimento do seu paradeiro, nem do assunto relativo à Associação dos Jornalistas Católicos 

– AJC.  

Começou então nossa atuação mais contundente de pesquisador em busca do que 

suspeitávamos, conforme a nota de rodapé, “um Anuário da Imprensa Católica (1938)”, ou seja, 

uma obra única.  
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Foram mais de três anos de pesquisas para a localização dos documentos totalizando 

uma incursão (presencial e/ou digital) em mais de 300 (trezentas) instituições e repositórios das 

mais diversas matizes.  

Primeiramente foram feitas pesquisas nos centros de referência da Igreja Católica, e/ou 

ligados a ela, que tinham grande probabilidade de possuir os documentos procurados. Nesta 

fase, entramos em contato por e-mail e, posteriormente, por telefone com o Centro Dom Vital, 

o Centro Alceu de Amoroso Lima para Liberdade, a Casa de Plinio Salgado, a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Centro de Estatística Religiosa e Investigações 

Sociais – CERIS e o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara (órgãos ligados à 

CNBB), o Arquivo Metropolitano Dom Duarte de São Paulo, o Arquivo da Cúria Metropolitana 

do Rio de Janeiro, etc.  

Em seguida, foram feitas pesquisas nas Bibliotecas de todas as Universidades Estaduais 

e Federais, todas as Pontifícias Universidades Católicas, Faculdades, Universidades e Colégios 

Católicos, Faculdades de Teologia, Biblioteca Nacional Digital, Biblioteca e Arquivo Secreto 

do Vaticano, Fundações das mais diversas, Arquivos Históricos dos mais diversos, Centros de 

Documentação e Memória (CEDEM), Centros de Documentação e Apoio à Pesquisa (CEDAP), 

Centros de Documentação (CEDOC) entre outras instituições que possuem Banco de Dados 

Bibliográficos em base digital.  

Em uma outra etapa da pesquisa enviamos e-mails para todas as Dioceses, 

Arquidioceses, Mitras e/ou Cúrias Diocesanas e seus respectivos órgãos de preservação de 

acervo bibliográfico e documental. O mesmo modus operandi foi empregado nas pesquisas 

junto às Ordens e/ou Congregações Religiosas Católicas: Redentoristas, Dominicanos, Jesuítas, 

Salesianos, Passionistas, Beneditinos, Franciscanos, Verbo Divino, Arautos do Evangelho, 

Cistercienses, etc., também com seus respectivos órgãos de preservação de acervo bibliográfico 

e documental espalhados por dioceses, paróquias, abadias, mosteiros, conventos, seminários, 

centros de espiritualidade, etc. Após certo tempo decorrido, não havendo resposta dos e-mails, 

tentamos um contato telefônico.  

Foi pesquisada a grande maioria das bibliotecas (as que tivemos conhecimento), 

arquivos e centros de documentação e/ou memória de órgãos federais: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, Conselho Nacional de Arquivos CONARC com todos os órgãos 

a ele ligados, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAM, Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro – IHGB, etc. Novamente, após consulta, entramos em contato 

por correio eletrônico para certificação da existência ou não dos documentos.  
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As pesquisas de maior importância in loco foram feitas no Arquivo Metropolitano Dom 

Duarte de São Paulo, nas Bibliotecas: dos Redentoristas (Alto do Ipiranga), dos Jesuítas (Pátio 

do Colégio), dos Beneditinos (São Bento), das Pontifícias Universidades Católicas – PUCs – 

Assumpção (Ipiranga) e Perdizes, Universidade de São Paulo, USP, Mario de Andrade, 

Arquivo Público do Estado de São Paulo, Arquivo da Província Franciscana Imaculada 

Conceição do Brasil, etc. No Estado do Rio de Janeiro estivemos na Biblioteca Nacional, no 

Mosteiro de São Bento e na Biblioteca Frei Constantino Koser do Instituto Teológico 

Franciscano em Petrópolis.  

Desde o início do doutorado até este momento foram três anos e meio, num misto de 

alegria e frustração, localizamos, para nossa surpresa, outros números do Anuário da Imprensa 

Católica que nem nós e, ao que parece, nem os outros historiadores da área sabíamos que 

existiam.  

No início das pesquisas procurávamos essencialmente a obra Anuário da Imprensa 

Católica de 1938, que era o que tínhamos conhecimento da existência. Ao final da pesquisa, 

como resultado, apresentamos a localização de obras raras como os Anuários Católicos 1939, 

1941 e 1942. Lendo os anuários descobrimos que não houve edição no ano de 1940; porém, o 

motivo para a vacância não foi esclarecido. 

Relatamos, após intensa pesquisa, que conseguimos encontrar os Anuários: de 1939, na 

Biblioteca Redentorista de Juiz de Fora – MG; de 1941, na Biblioteca do Memorial Jesuíta da 

Universidade do Vale do Rio do Sinos, em São Leopoldo – RS, e, de 1942, no Centro Salesiano 

de Documentação e Pesquisa (CSDP) na cidade de Barbacena-MG.  

Estávamos felizes e tristes ao mesmo tempo. Felizes por recuperar obras raras que 

pareciam não existir mais e de real importância para a história da Igreja Católica. Mas, ao 

mesmo tempo, tristes por não conseguir achar a obra principal: o primeiro Anuário da Imprensa 

Católica que dissiparia todas as dúvidas, responderia a todas as perguntas.  

Chegamos mesmo a pensar que tal obra não existisse mais, tantos lugares e tentativas 

de encontrá-la em vão.  

Na continuidade dos estudos foram encontrados muitos outros documentos de valor 

inestimável para a historiografia da Igreja Católica, mas nada do Anuário de 1938.  

Sintomático de sua provável inexistência foi a verificação de que, em vasta bibliografia 

consultada ao longo de mais de três anos, somente duas vezes encontramos citação da obra: 

uma em Vozes de Petrópolis reproduzida por Pedro Gilberto Gomes e outra no artigo de Frei 

Lustosa para o Centro de Pesquisas e Estudos da História da Igreja no Brasil – CEPEHIB.  
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Apesar dos fracassos, nunca desistimos de nossa busca e, por menor que fosse, ainda 

nutríamos uma esperança de encontrar o Anuário.  

Esgotavam-se as possibilidades e, começamos a nos agarrar a toda e qualquer pista que 

pudesse levar à obra. Foi assim que começamos a vasculhar o passado dos fundadores da 

Associação dos Jornalistas Católicos.  

Muito pouco ou quase nada mesmo das figuras dos fundadores Dom Xavier de Mattos, 

Alberto Clementino de Azevedo e Constantino C. Fraga, que pudesse nos levar a algum vestígio 

sobre o Anuário.  

Restou-nos a figura paradigmática de Dom Polycarpo Amstalden, Frei Beneditino, um 

dos fundadores e conselheiro da AJC.  

Além de alguma bibliografia sobre sua atuação, Polycarpo Amstalden foi o autor do 

livro “Memorias de um Filho da Colônia Helvetia no Brasil”, que conta a história dos suíços 

que vieram para a região de Campinas, mais precisamente em Indaiatuba, onde fundaram uma 

bem organizada Colônia.  

Lendo a obra soubemos que o frei Polycarpo havia passado boa parte de sua vida 

trabalhando em prol da comunidade da Colônia Helvetia. De posse desta informação, o mais 

rápido possível nos inteiramos sobre a comunidade e suas dependências.  

Como suspeitávamos, conforme o costume dos povos do velho continente, lá estava o 

órgão que reascendia nossas esperanças de localizar o Anuário de 1938. Trata-se do Centro de 

Memória de Helvetia que, conforme anuncia o site oficial da Colônia, com todo material doado 

pelas famílias descendentes que “tem em seu acervo fotos e documentos que contam a história 

dos antepassados que ajudaram a construir a Colônia”.  

Entramos em contato telefônico com o responsável pelo Centro de Memória de Helvetia, 

Luiz Antonio Ambiel, que se prontificou a ajudar-nos, procurando, no acervo, embora alertasse 

que, dentre as obras catalogadas, não se recordava desse título.  

O mau presságio se confirmou com a notícia da inexistência da obra no acervo. Contudo, 

muito solícito, Luiz Ambiel se propôs a “tentar encontrar alguma pessoa, da igreja ou da família 

dele (Polycarpo Amstalden), que pudesse tê-lo”.  

Assim foi feita uma última tentativa que era entrar em contato com uma sobrinha sua, 

Irmã Assumpção, que está em Brasília. Infelizmente, outra tentativa fracassada.  

Registramos a passagem acima, com profunda gratidão aos integrantes da Colônia 

Helvetia em Indaiatuba, na pessoa de Luiz Antonio Ambiel que, por todos os meios, tentou 

auxiliar nossa pesquisa. Ainda que não houve resultado, houve intenção e gesto de boa vontade.  
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O que de bom aconteceu foi que, desta nova tentativa e fracasso, sobreveio a vontade 

de retornar mais uma vez à pesquisa. Após três anos e alguns meses, a velha e boa teimosia nos 

impulsionou a uma nova imersão na rede mundial de computadores. Desta feita, entramos em 

contato com algumas Fundações, Arquivos Públicos Municipais entre outros.  

Foi nesta nova rodada de busca que enviamos um e-mail para a historiadora Denise 

Lemes, do Arquivo Municipal “Arino Sant’Ana de Barros”, pertencente à Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC. Sua resposta foi imediata e quase igual 

a muitas que acostumamos a receber ao longo desse tempo de pesquisa: “Infelizmente não 

temos”. Mas no complemento da mensagem, que não notamos de imediato, havia uma ponta 

de esperança. Ela disse: “Mas vou encaminhar seu e-mail para alguns conhecidos e profissionais 

da História e de Arquivos”, e completou: “Boa sorte na busca”.  

Assim procedendo, a historiadora Denise Lemes encaminhou nosso e-mail a mais de 

duas dezenas de instituições e, dentre elas, o Arquivo Público do Estado de São Paulo – APESP.  

Após uma semana, precisamente em 05 de julho de 2016, quando estávamos quase 

perdendo as esperanças, a resposta mais esperada da nossa pesquisa chegou. Marcelo Antônio 

Chaves, Diretor do Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa do Arquivo Público do Estado de São 

Paulo, foi o portador da boa nova: “Encontramos a publicação solicitada. Veja se é isso 

mesmo. Qualquer dúvida, entre em contato”. 

O e-mail endereçado à historiadora Denise Lemes com cópia para nossa pessoa 

desencadeou de imediato uma súbita onda de euforia e medo. Seria mesmo o Anuário tão 

procurado? Porque o diretor do Arquivo Público disse “veja se é isso mesmo”? No mesmo 

instante entramos em contato telefônico com o diretor Marcelo Chaves e, sem delongas, 

perguntamos sobre a possibilidade de acesso à obra e, imediatamente, solicitamos uma visita in 

loco para sanar todas as dúvidas.  

Nossa visita ao Arquivo Público do Estado de São Paulo se deu na segunda-feira, 11 de 

julho de 2016, às 10 horas, primeiro horário de funcionamento do órgão. Fomos recebidos pelo 

diretor Marcelo Chaves e pela diretora do Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca, Rita de Cássia 

Higa do Nascimento. Marcelo Chaves explicou que, após receber o e-mail de Denise Lemes, 

no dia 29 de junho, solicitou à diretora Rita Higa do Nascimento uma busca no acervo.  

 

Nem todo o acervo está catalogado. Então pedimos para a Rita e sua equipe 

verificar a existência da obra. Sabíamos que havia uma prateleira com um 
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número grande de anuários dos mais diversos tipos. Ela concentrou as buscas 

neste espaço e conseguiu localizar a obra. (Informação Verbal)3  

 

Enfim, conseguimos uma cópia do Anuário da Imprensa Católica de 1938. O primeiro 

número da publicação. Aquele que, conforme nos informou Frei Oscar Lustosa, trazia em sua 

página 15, o “Histórico da fundação da A.J.C.”. 

FIGURA 1: Capa do Anuário da Imprensa de 1938 

 

                                                 
3 Interlocução com Marcelo Chaves, Diretor do Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa do Arquivo do Estado de 

São Paulo, em agosto de 2016 durante a visita àquela instituição, momento da localização do primeiro Anuário da 

Imprensa Católica de 1938, obra rara que procurávamos a bem tempo.  
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No final do ano de 2013, já havíamos consultado o acervo do Arquivo Público do Estado 

de São Paulo sem obter sucesso. No dia 11 de julho de 2016, pela determinação e boa vontade 

de algumas pessoas estamos completando parte importante de nossa pesquisa e, quiçá, sanando 

algumas lacunas na historiografia da Igreja Católica e de suas instituições de imprensa católica. 

O sentimento de gratidão por todos que ajudaram é enorme.  

Em retribuição à consecução do Anuário de 1938, procedemos a doação dos demais 

exemplares de 1939, 1941 e 1942 ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, como forma de 

socialização do conhecimento de parte da história da Igreja.  

Assumimos também um compromisso com o Diretor do Arquivo Público do Estado de 

São Paulo, Marcelo Chaves de, ao término do trabalho, elencar um roteiro de pesquisa com os 

canais de acesso das instituições eclesiásticas que foram consultadas.  

Tão logo terminemos este estudo iremos digitalizar as obras raras que encontramos e 

disponibilizar para as bases digitais de importantes repositórios brasileiros.  

Aproveitamos a oportunidade para agradecer imensamente a colaboração da 

historiadora Denise Lemes, do Diretor do Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, Marcelo Antônio Chaves e da diretora do Núcleo de Biblioteca 

e Hemeroteca, Rita de Cássia Higa do Nascimento. Sem o apoio dessas pessoas essa pesquisa 

estaria comprometida.  

Permitimo-nos essa digressão necessária para, primeiramente, situar a real dimensão da 

importância dos documentos encontrados que serão tratados no bojo deste trabalho.  

Porém, principalmente, esperamos que esta exposição sirva de base para uma reflexão 

sobre as dificuldades de acesso à bibliografia e aos documentos eclesiásticos.  

Muitas instituições mantêm arquivos históricos com riquíssima bibliografia e 

documentação sem o mínimo tratamento. Na maioria delas o acervo não está catalogado e o 

acesso é parcial ou totalmente vedado ao público, quando o mais correto seria a digitalização 

do acervo para preservação e pesquisa.  

Por fim, alertamos que, o trabalho dos pesquisadores pode e deve ser facilitado somente 

com a boa vontade e colaboração dos detentores dos acervos. Rogamos que essas pessoas 

tenham o discernimento da importância da pesquisa para as ciências.  

 

 

 

 

 



35 

 

7 – OUTRAS RARIDADES ENCONTRADAS E UM NORTE 

 

Procurando pelo Anuário da Imprensa Católica encontramos muitos documentos, 

muitas obras que podem ser consideradas raras pela dificuldade de acesso a elas e, também, 

pela falta de citação das mesmas em estudos relevantes sobre os temas tratados nelas.  

Neste particular, queremos abrir um parênteses para destacar pessoas à frente de 

instituições que muito nos ajudaram na consecução de documentos raros e importantíssimos 

para nossa tese. Agradecemos imensamente à Erica D’Azevedo da Biblioteca Frei Constantino 

Koser do Instituto Teológico Franciscano – ITF – de Petrópolis – RJ –, ao Jair Mongelli do 

Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva (Arquivo da Cúria Diocesana de São 

Paulo), à Silvia Maria Azevedo da Biblioteca Jesuíta Padre Antônio Vieira do Pátio do Colégio, 

à Sandra Souza do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa em História da Educação 

(CDAPH) da Universidade São Francisco (USF) de Bragança Paulista – SP – e, principalmente, 

à Elisabete Barbero, encarregada do Arquivo Provincial (Arquivo Histórico Franciscano) da 

Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, com sede na cidade de São Paulo – 

SP. Sem a providencial ajuda dessas pessoas não seria possível a realização desse estudo.  

É neste contexto que nos deparamos com documentos e obras raras de Frei Pedro Sinzig, 

sem sombras de dúvida o maior dos guerreiros católicos na luta pela “Boa Imprensa”.  

Sua atuação pioneira em prol da imprensa católica no Brasil foi pouco estudada e, para 

ser justo com a história, merece muito mais atenção. Em contato com os documentos e a 

biobibliografia de Frei Pedro Sinzig, tivemos a certeza de que sua trajetória seria crucial para o 

desenvolvimento da pesquisa. Abordaremos em profundidade a história deste intelectual da 

imprensa católica no Brasil.  

Felizes com o dever cumprido de pesquisador, olhando para uma pilha de obras e 

documentos raros perscrutados, vislumbramos um caminho para analisar a história de luta que 

a Igreja Católica empreendeu pela “Boa Imprensa”.  

Agora sabemos o que quis dizer Frei Oscar de Figueiredo Lustosa (1983, p.8,) quando 

disse que “até hoje, com justificadas razões, ninguém se abalançou a escrever uma história da 

Imprensa Católica no Brasil”.  

 

Quer sob o ponto de vista quantitativo (os levantamentos de periódicos 

católicos, em nível técnico-científico, se têm tornado precários ou 

praticamente inviáveis por motivos os mais variados), quer sob o ponto de 

vista qualitativo ou interpretativo, pois a tentativa de uma análise global da 

Imprensa Católica nacional se constitui em um desafio que somente a 
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perseverança, a boa vontade, o esforço de muitos poderão aceitar e vencer. 

(LUSTOSA, 1983, p.8-9) 

 

Ao completar seu pensamento, Lustosa (1983, p.9) relata a existência de estudos parciais 

que historiam e abordam, sob ângulos diferentes a imprensa católica. “De qualidade e valor 

heterogêneos, esses trabalhos se ressentem, na maioria dos casos, de lacunas e incorreções nos 

dados”, infere o pesquisador.  

Ao encontrarmos os Anuários da Imprensa Católica, os documentos e a biobibliografia 

de Frei Pedro Sinzig e outros documentos relativos à história da imprensa católica no Brasil, 

nos damos conta de que aceitamos o desafio de Frei Oscar Lustosa de sermos um entre os 

muitos que se esforçarão em contribuir para uma análise global da Imprensa Católica.  

Buscaremos nas lacunas apontadas por Frei Lustosa seguir nosso caminho em busca de 

dados que melhor expliquem a atuação dos católicos clérigos ou leigos na imprensa católica do 

início do século XX.  

 

8 – ESTRUTURA DA TESE 

 

Aqui, como nos diz José Marques de Melo, “vamos deixar os entretantos e passar aos 

finalmentes”, organizando nossa tese que permita ao leitor acompanhar o desenvolvimento 

histórico temporal das instituições de imprensa da Igreja Católica no início do século XX.  

Quanto à estrutura esta tese será apresentada por meio de uma introdução, quatro 

capítulos e a conclusão. 

No primeiro capítulo, “A Igreja e a Comunicação”, há uma exposição de nosso 

referencial teórico como base para a introdução à temática e a evolução histórica da imprensa 

católica. Neste capítulo, pretende-se reconstituir parte da história que conta como a imprensa 

se tornou importante e, com o passar do tempo, foi apropriada pela Igreja Católica como 

instrumento articulador de suas ações político-religiosas.  

Já outros três capítulos apresentam os processos que evidenciam a atuação de clérigos e 

intelectuais católicos leigos em três instituições ligadas à Igreja Católica que foram 

determinantes na luta pela “boa imprensa” no Brasil.  

Desta forma, o segundo capítulo, “Frei Pedro Sinzig e o Centro da Boa Imprensa - CBI” 

pretende trazer à tona a trajetória do “Apóstolo da Boa Imprensa” à frente do CBI. A tarefa aqui 

proposta envolve uma história rica em detalhes contada através de uma biobibliografia, 

autobiografia do personagem, além de vasta biografia e documentação tanto de Pedro Sinzig 
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quanto do CBI, destacado aqui como a primeira instituição paradigmática da imprensa católica 

no Brasil. Ao fim e ao cabo, pretende-se mostrar tudo o que pessoas e instituição fizeram em 

uma verdadeira cruzada pela “Boa Imprensa” no Brasil nas primeiras décadas do século XX. O 

capítulo acompanha desde o nascimento até a derrocada do CBI com as investidas do Cardeal 

Dom Sebastião Leme, desde o nascimento até morte de Frei Pedro Sinzig na Alemanha, 

incluindo aqui tudo o que este baluarte da imprensa católica fez, e que não é pouco, por uma 

causa que achava justa em favor da Igreja. Enfim, buscamos nos processos desenvolvidos no 

início do século ainda mais dados para contribuir com a historiografia da Igreja Católica em 

face à comunicação, à imprensa com tudo o que isto possa implicar no contexto sócio-político-

econômico e cultural de um Brasil ainda em formação.  

O terceiro capítulo, “Dom Sebastião Leme, os intelectuais católicos e o Centro Dom 

Vital”, inicia-se com a peleja entre Dom Leme e Pedro Sinzig que culminou com a derrocada 

do CBI para demonstrar que o Centro Dom Vital seria a nova instituição paradigmática da Igreja 

Católica a lutar e utilizar a “Boa Imprensa” na luta pela recristianização do Brasil e “algo mais”. 

Aqui destaca-se a atuação de Dom Leme que, com braço de ferro, conduziu a Igreja Católica 

para uma virada histórica de situação no Brasil. Pretende-se um mergulho na história do Centro 

Dom Vital fundado por Jackson de Figueiredo sob orientação direta de Dom Leme. Do Centro 

Dom Vital o advento da Revista “A Ordem”, veículo de extrema importância utilizado pela 

Igreja na luta pela “Boa Imprensa”. Após a morte prematura de Jackson de Figueiredo, assume 

o Centro Dom Vital a figura paradigmática de Alceu de Amoroso Lima – ALL, o Tristão de 

Athaíde. Com uma mudança de orientação do Centro e o estreitamento com políticos da Era 

Vargas, ALL acaba por ser decisivo tanto na defesa dos interesses da Igreja Católica quanto 

nos assuntos diretamente ligados à instituição e institucionalização do Ensino do Jornalismo no 

Brasil. Com sua interferência junto ao então Ministro Gustavo Capanema, ALL torna-se figura 

emblemática na questão da Universidade do Distrito Federal, a UDF, que pretendia ser a 

primeira Universidade de Jornalismo do Brasil, projeto prematuramente interrompido.  

O estudo então traz no quarto e último capítulo a trajetória completa da também 

paradigmática Associação dos Jornalistas Católicos – AJC – que, até então, pesquisadores do 

porte de Oscar de Figueiredo Lustosa, Romeu Dale e Pedro Gilberto Gomes pouco conseguiram 

amealhar dados que pudessem contribuir para elucidar sua história. Aqui, destacamos desde o 

histórico completo de sua fundação até a sua derrocada em meados da década de 1940. Seus 

principais artífices, suas histórias frente à “Boa Imprensa”, a atuação desses “apóstolos da 

imprensa” no denominado “Primeiro Congresso de Jornalismo Católico” (ECOS MARIANOS, 

1939, p.20-21), serão esboçados com fulcro nos documentos que reputamos fonte primária 
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desta história. Em especial, este capítulo apresenta as tentativas e as realizações da Associação 

dos Jornalistas Católicos de Cursos Livres de Jornalismo levados a efeito na década de 1930, 

antecipando, talvez, a primazia do primeiro curso livre de jornalismo conferido a Vitorino Prata 

Castelo Branco no ano de 1943 (MARQUES DE MELO, 1974, p.17).  

Para finalizar, fechamos a tese com nossas considerações e conclusões que demandarem 

do estudo e, certamente, as verificações de nossas hipóteses e resoluções (ou não) dos 

problemas de pesquisa.  
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CAPÍTULO I 

 

IGREJA CATÓLICA, COMUNICAÇÃO E PODER 

 

1 – ABORDAGENS POSSÍVEIS PARA UM ESTUDO SOBRE IGREJA E 

COMUNICAÇÃO 

 

Não pretendemos aqui realizar um levantamento histórico rigoroso e detalhado dos 

processos históricos da Igreja4 nem tão pouco da sociedade no período em questão. Buscaremos 

somente a abordagem das ações em que a Igreja Católica se relaciona de alguma forma com a 

comunicação. Neste contexto, serão abordadas as iniciativas da hierarquia católica que 

constituíram alguma influência no meio comunicacional. 

Porém, não há como dissociar os processos sociais dos eclesiásticos, uma vez que 

entendemos que, no contexto histórico, há uma imbricação entre a Igreja, Estado e sociedade. 

“Somente dentro desse contexto global fica visível o processo pelo qual, através do debate em 

torno da comunicação, a Igreja se torna um ator que não pode ser esquecido na organização da 

cultura brasileira” (DELLA CAVA, MONTEIRO, 1991, p.15). 

Nelson Werneck Sodré (2011, p.13) diz que “por muitas razões, fáceis de referir e de 

demonstrar, a história da imprensa é a própria história do desenvolvimento da sociedade 

capitalista”.  

Conforme os pesquisadores Ralph Della Cava e Paula Montero (1991, p.16), “[...]do 

ponto de vista da Igreja, não é possível entender o que se passa no Brasil, sem compreender o 

alto grau de inter-relação entre os quadros que circulam no interior da Igreja e a complexa trama 

de alianças que costura os interesses do centro aos da periferia”. 

Tentaremos então entender a comunicação no seio da igreja do ponto de vista de sua 

própria história – o que envolve suas tensões ideológicas, hierárquicas e institucionais – mas, 

                                                 
4 Para uma melhor compreensão da história da Igreja Católica ver: PIERRARD, Pierre. História da Igreja. São 

Paulo: Paulinas, 1982. 298 p. – HORNAERT, Eduardo; AZZI, Riolando; GRIJP, Klaus Van der; BROD, Benno. 

História da Igreja no Brasil. Ensaio de interpretação a partir do povo. Primeira época – Período Colonial. 

Petropolis: Vozes, 2008. e LENZENWEGER, Josef et alii. História da Igreja Católica. Trad.Frederico Stein. São 

Paulo: Loyola, 2006. 393 p.  
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também, e principalmente, do ponto de vista da evolução da sociedade mundial e, em particular, 

a brasileira.  

Este capítulo então busca descrever o percurso diacrônico dos processos em que a Igreja 

Católica esteve envolvida com a Comunicação Social, mostrando seu posicionamento frente ao 

desenvolvimento histórico e teórico da comunicação.  

Os estudos que envolvem o discurso e a prática da Igreja Católica sobre a Comunicação 

Social são recentes. Segundo Ismar de Oliveira Soares5, datam da década de 1960, tanto na 

Europa quanto na América Latina e, também, no Brasil, a incidência das primeiras reflexões 

que se propuseram a sistematizar o conhecimento da área.  

Enrico Baragli6 identificou aproximadamente noventa documentos oficiais sobre a 

questão da comunicação na Igreja bem antes da era de Gutenberg, destinados “a normatizar a 

conduta dos imperadores, reis, bispos e fiéis no que se referia ao uso dos escritos e livros, dos 

espetáculos teatrais e das imagens” (SOARES, 1988, p.30). 

Mais especificamente, Frei Romeu Dale, em sua obra Igreja e Comunicação social7, ao 

estudar os documentos pontifícios originários depois da invenção da tipografia, a respeito dos 

meios de comunicação social, distinguiu três períodos ou fases comportamentais da Igreja 

frente à Comunicação.  

Com alguma semelhança, ao examinar a história da comunicação da Igreja Católica, em 

uma perspectiva da história social ou da história das relações entre a Igreja e a comunicação, 

José Marques de Melo (2005, p.25) vai além e identifica “quatro fases bem definidas”.   

Apesar de certa similaridade, as fases anotadas pelos pesquisadores destoam em alguns 

momentos históricos e na leitura da postura da Igreja frente a essas fases.  

Na primeira fase, que para ambos vai do pontificado de Inocêncio VIII (1487) –   da 

constituição Inter Multiplices –, até o fim do século XIX, com o papa Pio IX (1846-1878), 

enquanto Romeu Dale (1973, p. 16) a caracteriza como “uma atitude de defesa, às vezes até 

violenta, em face da nova descoberta”, Marques de Melo (2005, p.25) diz que, nesta fase, “o 

comportamento da Igreja está orientado para o exercício da censura e da repressão.  

                                                 
5 Para um panorama completo das obras que abordaram o discurso e a prática da Igreja sobre a Comunicação social 

em nível internacional e nacional ver a obra do Santo Ofício à Libertação de Ismar de Oliveira Soares entre as 

páginas 19 e 22.  
6 Sobre o estudo de documentos antigos da Igreja sobre Comunicação ver a obra de Enrico Baragli: 

Comunicazione, comunione e chiesa: studio romano dela comunicazione sociale.  
7 Igreja e Comunicação Social (Paulinas, 1973) é um verdadeiro tratado sobre o comportamento da Igreja Católica 

frente à mutação da Comunicação Social ao longo do tempo. Reunido nesta obra está um conjunto de documentos, 

em sua grande maioria pontifícios, desde o Século XIV até o Século XX, que deixam claro o comportamento e as 

reações da Igreja Católica perante cada fase da Comunicação no mundo. Para além da simples transcrição dos 

documentos, Romeu Dale faz uma análise crítica concisa, porém, muito bem elaborada que permite uma visão 

ampla das ações da Igreja Católica em relação a cada momento importante da Comunicação Social no mundo.  



41 

 

A segunda fase, para ambos, tem início no pontificado do papa Leão XIII (1878-1903), 

mas enquanto que para Dale encerra-se o período, para Marques de Melo o mesmo estende-se 

até o papa João XXIII (1958-1963).  

Romeu Dale diz que neste período pode-se “vislumbrar um começo de atitude diferente” 

citando como exemplo um gesto de abertura que foi a “primeira audiência coletiva concedida 

por um Papa a jornalistas profissionais, a de Leão XIII, em 1879, meses depois de eleito, ainda 

que pronunciada... em latim!” (DALE, 1973, p.16).  

Na visão de Marques de Melo (2005, p.25), esta fase “registra uma mutação profunda e 

se traduz pela aceitação desconfiada dos novos meios de comunicação”.  

Já imbricada na segunda fase de Marques de Melo, a terceira fase conceituada por 

Romeu Dale é marcada pelo pontificado do papa João XXIII (1958-1963) com destaque para o 

paradigma comunicacional advindo do Concílio Vaticano II, por ele convocado no dia 25 de 

Dezembro de 1961, através da bula papal “Humanae salutis” e inaugurado no dia 11 de outubro 

de 1962.  

Vale lembrar que nesta época, “as Comunicações Sociais, já incluindo a televisão, 

ocupam uma área cada vez maior nas atividades da sociedade contemporânea, tornando-se 

objeto de estudos aprofundados, e comportando avanços permanentes e acelerados” (DALE, 

1973, p.17).  

Marques de Melo (2005, p.26) retrata sua terceira fase sob a égide das transformações 

sociais e tecnológicas onde a Igreja se vê obrigada a adaptar-se às exigências do mundo 

moderno. Para fazer frente às reivindicações dos tempos, o papa João XXIII “proclama a 

imperiosidade do aggiornamento8, palavra-chave do magistério que emerge do Vaticano II. 

Esse processo se traduz por um deslumbramento ingênuo no campo da comunicação”.   

“Durante toda sua trajetória, a Igreja exercitou um controle sobre a imprensa, vigiando-

a, bem como os novos instrumentos que surgiam, em particular o cinema e o rádio. Mas a 

sociedade também se transforma e a Igreja sente-se impelida a adaptar-se aos novos tempos” 

(MARQUES DE MELO, 2005, p.25). 

Finalmente, a quarta fase concretiza-se na contemporaneidade, nos dias atuais, onde a 

Igreja supera a fase de deslumbramento, o que “significa o reencontro do povo pela igreja, ela 

reflete também a redescoberta da comunicação, em toda a sua plenitude” (MARQUES DE 

MELO, 2005, p.26)  

 

                                                 
8 Aggiornamento: termo italiano que significa “atualização”. Palavra-chave dada como orientação e objetivo para 

o Concílio Vaticano II. Aggiornamento significa a adaptação dos princípios católicos ao mundo contemporâneo. 
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Adotando uma postura de avaliação crítica, ela começa a repensar a questão 

da comunicação. Faz uma autocrítica em relação aos posicionamentos 

anteriores e busca novos padrões, resgatando as práticas do cristianismo 

primitivo, em certo sentido vivenciadas intensamente pelas comunidades 

eclesiais de base em todo o continente. A Igreja passa a incentivar, a 

patrocinar, a respaldar experiências de comunicação do próprio povo. 

(MARQUES DE MELO, 2005, p.26)  

 

Para além de explicitarem de forma sucinta o relacionamento da Igreja Católica com a 

Comunicação, as fases elencadas por Romeu Dale e José Marques de Melo apontam para uma 

reação da Igreja em cada momento do percurso diacrônico da Comunicação Social no mundo.  

Ao anotarmos estas fases, criamos um parâmetro de análises que balizará o 

entendimento das ações desenvolvidas no âmbito brasileiro pelas instituições e pelos 

intelectuais católicos que escreveram a história da imprensa católica no início do Século XX no 

Brasil. Buscaremos com isso evidenciar que, toda ação depreendida por nossos artífices, de 

alguma maneira, se coaduna com a proposta provinda da Santa Sé.  

A partir dos momentos históricos da Comunicação, os reclamos e as providências da 

Igreja Católica sobre circunstâncias que envolvem a problemática da Comunicação Social 

foram, de certa forma, padronizados e/ou uniformizados em todo o mundo.  

Os documentos da Igreja Católica sobre a comunicação social funcionaram como uma 

cartilha que deveria ser obedecida à risca por toda a hierarquia eclesiástica e, salvo raras, 

exceções, foi justamente o que aconteceu no mundo inteiro.  

Novamente, há uma série de estudos relativos a esses “momentos históricos” que 

abordam a relação Igreja-Comunicação. Entendemos aqui que, para o contexto geral 

internacional, as obras de Romeu Dale (1973), Ismar de Oliveira Soares (1988), Ralph Della 

Cava e Paula Montero (1991), Joana T. Puntel (1994) e José Marques de Melo (1974, 2003, 

2005), além de eventuais autores que possam surgir, responderão satisfatoriamente aos nossos 

anseios.  

 

2 – PANORAMA INTERNACIONAL ANTES DE GUTENBERG 

 

Seguindo o itinerário histórico, José Marques de Melo (2005, p.23) infere que “nas 

sociedades, os modos de comunicação refletem os modos de produção e [...] essa lição da 

história aplica-se plenamente às instituições”.  
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No caso da Igreja, analisar suas práticas de comunicação significa “entender como se 

estruturam politicamente tais organizações religiosas e como se exercem ali os mecanismos de 

poder” (MARQUES DE MELO, 2005, p.23).  

A premissa de José Marques de Melo, que também é um norte para análise de nosso 

objeto, pode ser facilmente identificada nos processos diacrônicos de que nos ocuparemos a 

seguir.  

Porém, antes de prosseguirmos, Ismar de Oliveira Soares (1988, p.29) nos adverte que, 

para melhor “analisar o discurso da Igreja Católica Romana sobre a Comunicação Social a partir 

das grandes controvérsias [...]”, tem-se que observar o comportamento dos papas que, cada qual 

a seu tempo, reagiu de alguma forma às demandas criadas pelos processos comunicacionais.  

Temos então que aludir à história do cristianismo seguindo a orientação de Eduardo 

Hoornaert (1995, p.22) quando diz: “proponho então que se entenda por cristianismo uma 

realidade histórica, formada por um processo histórico específico”. A proposta de Hoornaert 

nos conduz a uma análise que perpassa os acontecimentos importantes da sociedade como um 

todo.   

Para efeito de contextualização, acompanhamos a história do cristianismo desde sua 

origem na antiguidade quando ainda não era reconhecido como religião e, ainda, eram 

perseguidos os seus praticantes.  

Destacamos a seguir alguns dos pontos chave da história que nos ajudarão, 

posteriormente, a entender algumas posturas da Igreja frente à comunicação.  

A primeira grande vitória do cristianismo veio com o imperador romano Constantino I 

(280-337) que, no início do século IV, mais precisamente no ano de 313, quando promulgou o 

Édito de Milão, concedendo a liberdade de culto aos cristãos pondo fim às perseguições. 

Em meio à crise do Império Romano do Ocidente houve o fenômeno da ascensão do 

cristianismo. O crescimento numérico dos cristãos influenciou o imperador Constantino I que, 

durante o Concílio de Nicéia – o primeiro Concílio universal da igreja, em 325 – instituiu o 

cristianismo como religião principal do Império Romano. 

A consolidação do cristianismo junto ao Império Romano foi decretada pelo imperador 

bizantino Teodósio I (347-395) que em 380 promulgou o Édito de Tessalônica declarando o 

cristianismo religião de Estado, abolindo as práticas de cultos pagãos. 

A queda do Império Romano marca o fim da idade antiga ou antiguidade no ano de 476 

com a invasão bárbara germânica. É o início do período medieval onde o cristianismo 

desempenhou importante papel servindo como articulador entre romanos e germânicos.  
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É importante frisar que a Igreja Católica foi a única instituição que não caiu junto com 

o Império Romano do Ocidente. Já sob as lentes dos processos comunicacionais, em seus 

primórdios, na fase inicial onde todos eram iguais9, a comunicação fluía tendo como 

instrumento a própria comunidade.  

No entanto, o cristianismo se expandiu mudando essa concepção para “a explicitada por 

Inácio de Antioquia, segundo a qual, tudo, na Igreja, gira em torno da tríade bispo-presbítero-

diácono” (SOARES, 1998, p.30) estabelecendo assim um modo de comunicação dominante 

pautado a partir de fluxos verticais obedecendo a hierarquia. A postura denota a questão da 

autoridade, ponto crucial para a compreensão das relações da Igreja não só com a comunicação, 

mas em todo seu decurso histórico. “A autoridade da Igreja neste contexto é sinônimo de 

hierarquia, entendida aqui como a centralização da tomada de decisões[...]” (PUNTEL, 1994, 

p.31).  

Assim se perpetuou a linha hierárquica da Igreja católica que, sob o ponto de vista da 

comunicação que é o que nos interessa, perdurou por séculos sem que os leigos tivessem voz 

ativa.  

Não bastando o controle da hierarquia interna, a Igreja Católica tentou por diversas 

vezes sobrepor sua hegemonia ao poder civil10, recorrendo à célebre declaração bíblica (Mt 

22:21): “Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”.  

Não sem razão, Ismar de Oliveira Soares (1988, p.30) diz que “sob o signo da 

autoridade, que dita as normas e fixa padrões de comportamento, é que a comunicação deve ser 

estudada quando se tem em frente os documentos da Igreja [...]”. Sob a égide deste signo a 

Igreja Católica forjou sua postura frente aos governos civis, buscando sempre manter a 

hegemonia do poder11 sagrado frente ao temporal, ou ainda, o religioso frente ao civil12.  

                                                 
9 Para compreensão de um modelo primitivo de comunidade cristã ver Leonardo Boff, em “Igreja: carisma e 

poder”. Vozes de Petrópolis, 1982.  
10 A esse respeito ver Ismar de Oliveira Soares (1988, p.35) que conta que foi com Gregório VII que o poder 

absoluto do papa se afirmou.  
11 Sobre a concepção jurídica do poder religioso na Igreja Católica e a instituição do poder absoluto do papa ver 

Ismar de Oliveira Soares em “Do Santo Ofício à Libertação”, página 35.  
12 O papa Félix III, em carta ao imperador Zenon, declara o Magistério Romano livre da autoridade civil para 

questões de economia interna e de disciplina, cf. carta Quonian pietas, in, E Baragli, op. cit., p. 69. Dez anos 

depois, o papa Gelásio, em carta ao imperador Anastácio, afirma, pela primeira vez, a doutrina dos dois poderes 

sobre a terra, o do Romano Pontífice e o do Imperador de Roma. No final do século XIX, Leão XIII retomará esta 

doutrina, defendendo a teoria das duas sociedades perfeitas, a Igreja e o Estado. (SOARES, 1988, p.32-33). 
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Seguindo o curso da história, vimos a sistematização do conhecimento levada a cabo 

pela Igreja Católica em movimentos como Patrística13 e Escolástica14 que, além de concorrerem 

para um modo de comunicação da Igreja, foram determinantes para a consolidação da 

hegemonia católica ao longo do tempo.  

O pioneirismo da Igreja Católica na produção, manutenção e distribuição de obras, 

conferindo-lhe o monopólio do saber, garante à instituição um arcabouço de conhecimento que 

será utilizado a seu favor nos processos de comunicação. A saber, 

 

Quanto aos incunábulos, a Igreja não apenas produziu textos e livros, 

difundindo, em latim, a Escritura Sagrada e o pensamento dos grandes 

doutores dos primeiros séculos (Patrística), mas também copiou e preservou 

para a posteridade nas scriptorias dos conventos e universidades, numerosos 

clássicos da literatura greco-romana. (SOARES, 1988, p.30-31) 

 

Ao mesmo tempo em que produzia e sistematizava o conhecimento, a Igreja Católica 

não descuidou das publicações de outras obras, considerada por ela como livros heréticos, que 

ou sofreram censura prévia ou foram condenados ao fogo desde a idade antiga15.  

Essa prática perdurou até os tempos modernos com o Index Librorum Prohibitorum, ou 

índice dos livros proibidos pela Igreja Católica, que somente foi abolido em 1966 pelo papa 

Paulo VI. Mas isto é assunto para mais adiante.  

Retomamos com Ismar de Oliveira Soares (1988, p.31-33) que destaca outros pontos 

importantes da relação da Igreja com a comunicação que tiveram intervenções do papado como 

os documentos que regulamentaram a difusão de ideias por meio de espetáculos cênicos, a 

produção e exibição de imagens nos templos, os documentos que defenderam a independência 

da Igreja na produção cultural frente ao poder civil e a liberdade de consciência para se aderir 

ou não ao cristianismo. 

                                                 
13 Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 1.0, Patrística é filosofia cristã formulada pelos 

padres da Igreja nos primeiros cinco séculos de nossa era, buscando combater a descrença e o paganismo por meio 

de uma apologética da nova religião, calcando-se frequentemente em argumentos e conceitos procedentes da 

filosofia grega.  
14 Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 1.0, Escolástica é o pensamento cristão da Idade 

Média, baseado na tentativa de conciliação entre um ideal de racionalidade, corporificado esp. na tradição grega 

do platonismo e aristotelismo, e a experiência de contato direto com a verdade revelada, tal como a concebe a fé 

cristã; escolasticismo. 
15 Conforme Soares (1988, p.31) “foram condenados ao fogo, de preferência em lugares públicos, os escritos de 

Ario (julgado pelo Concílio de Nicéia, em 325, e pelo Segundo Concílio de Constantinopla, em 553), Nestório 

(julgado pelo papa Celestino, no ano de 431), Fócio (condenado pelo Concílio de Constantinopla em 869), Pedro 

Abelardo e Arnaldo de Brescia (condenados por Inocêncio II, em 1140) João Wyclif e João Huss (condenados 

pelo Concílio de Constança, em 1415)”.   



46 

 

As ações dos papas nas sociedades da Europa tinham como objetivo controlar os 

processos de comunicação e garantir a hegemonia da Igreja. Contudo, no século XIII viu-se 

ameaçada por forças políticas, econômicas e culturais que conseguiam escapar ao controle 

imposto pela Igreja por meio de manuscritos que circulavam pela Europa com informações 

diversas.  

A empreitada contra os rigores da Igreja tornou-se uma verdadeira luta e o “principal 

instrumento desta luta, levada em frente por pensadores livres, judeus e comerciantes, foram, 

sem dúvida, os manuscritos que já no século XIII corriam de mão em mão, entre os que sabiam 

ler, sem o controle dos eclesiásticos” (SOARES, 1988, p.33).  

Os manuscritos que corriam por toda Europa ficaram conhecidos por “libelli” 

“brochuras” ou “nouvelles” e eram escritos em línguas vulgares, isto é, em francês, alemão, 

inglês, português e italiano. 

Por algum tempo, os manuscritos que circularam na Europa foram, senão a única, uma 

das principais fontes de informações que nortearam a opinião pública, sendo por isso utilizados 

por políticos e banqueiros em proveito próprio. 

Tomando ciência da importância das informações contidas nos manuscritos e sua 

atuação na opinião pública, a própria Igreja começou a utilizar das informações neles contidas 

para suas tomadas de decisões.  

Mas os manuscritos não foram os únicos problemas da Igreja Católica neste período.  

Os séculos XIV e XV se configuraram como tempos difíceis para a Igreja Católica com 

diversos acontecimentos que abalaram a estrutura da instituição, a qual precisou responder com 

adaptações e mudanças à altura.  

Entre os acontecimentos mais importantes estão o Cativeiro de Avignon16 (1309-1377), 

o Grande Cisma do Ocidente17 ou Cisma Papal (1378-1417) e a ação de reformadores como 

John Wycliffe e John Huss18 que enfraqueceram a autoridade dos papas e reforçaram a 

necessidade da reforma da Igreja.  

                                                 
16 Cativeiro de Avignon foi o período de crise na história da Igreja Católica entre 1309 e 1377, quando a residência 

do papa foi transferida de Roma na Itália para Avinhão (Avignon em francês) cidade do sul de França. Para outras 

informações, ver a obra “Compêndio de História da Igreja”, de Frei Dagoberto Romag, O.F.M. Volume II – Idade 

Média, p. 239-253.  
17 O Grande Cisma do Ocidente foi uma crise religiosa que ocorreu na Igreja Católica de 1378 a 1417. Para outras 

informações, ver a obra “Compêndio de História da Igreja”, de Frei Dagoberto Romag, O.F.M. Volume II – Idade 

Média, p. 253-260 
18 Sobre John Wycliffe e John Huss ver a obra “Compêndio de História da Igreja”, de Frei Dagoberto Romag, 

O.F.M. Volume II – Idade Média, p. 286 e 289, respectivamente.   
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Mas, para o contexto desta tese, o marco mais importante foi sem dúvida a invenção da 

imprensa por Gutenberg que, no bojo do Renascimento19, perpetraria grande mudança na 

história da sociedade como um todo, afetando todos os setores, em particular a Igreja.    

 

3 – A IGREJA E A COMUNICAÇÃO NA ERA GUTENBERGUIANA  

 

“É fascinante a idéia de que a palavra escrita foi uma invenção diabólica. Para a Igreja 

Católica, sem dúvida, ela o foi. Não por acaso a invenção da imprensa coincide com o advento 

do protestantismo luterano: a tecnologia une-se à ideologia e à teologia. A imprensa rompeu 

com o cartel bíblico da Igreja Católica: todo mundo podia e devia ler a Bíblia. Para tanto, 

todo mundo precisava ler. Espalhando a palavra de Deus, o protestantismo espalhou a palavra 

da ciência e tomou a dianteira do Mundo Moderno”  

Décio Pignatari – Jornal Folha de São Paulo 22/08/1986 

 

 

A sociedade ocidental experimentou entre o final do século XIV e o início do XV 

transformações na dimensão sócio-política, econômica e cultural que foram determinantes para 

os fluxos simbólicos da comunicação.  

Imbuída neste contexto, a Igreja Católica se ressentiu das mudanças de paradigmas 

comunicacionais e tentou, a seu modo, manter um diálogo, ainda que conturbado, com a 

comunicação.  

O advento da invenção dos tipos móveis e o aperfeiçoamento da prensa no Século XV 

por Johannes Genfleisch Gutenberg abalou os paradigmas da comunicação vigente. A invenção 

acelerou os processos comunicacionais que, ao longo do tempo, de certa forma, fugiram ao 

controle da Igreja Católica. Sem jamais desistir, a Igreja empreendeu árdua luta defendendo 

primeiramente a hegemonia do conhecimento.   

José Marques de Melo (2003, p.50) destaca que as principais consequências da imprensa 

podem ser resumidas nos fenômenos destacados por Marshall McLuhan em sua Galáxia de 

Gutenberg (1972) – (a) nacionalismo, (b) individualismo –, aos que ele acrescenta um terceiro 

– (c) espírito de crítica.  

 

                                                 
19 O Renascimento é o período da História da Europa (aproximadamente entre fins do século XIV e o fim do século 

XVII) que foi marcado por intensas transformações na sociedade, afetando a política, a cultura, a economia e a 

religião. Para outras informações, ver a obra de Nicolau Sevcenko: “O Renascimento: os humanistas, uma nova 

visão de mundo: a criação das línguas nacionais: a cultura renascentista na Itália” e, também, a obra de Daniel 

Rops: “Igreja do Renascimento e da Reforma – Uma Revolução Religiosa: A Reforma Protestante”.  
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a) Nacionalismo – Antepondo-se ao ideal de unificação européia pretendido 

pela Igreja, figurando o poder papal como centro irradiador das decisões 

políticas fundamentais, meta de certo modo alcançada no período de luta 

contra os povos não-cristãos, o nacionalismo consolida-se como um 

movimento resultante da afirmação das línguas regionais e da centralização 

de poder buscada pelos monarcas. (MARQUES DE MELO, 2003, p.50) 

 

Em um momento em que a Igreja Católica defendia o uso do latim, a imprensa 

transformou cada idioma em meio de massa extensivo, possibilitando assim a unificação das 

populações por meio de agrupamentos vernáculos e linguísticos (MCLUHAN apud 

MARQUES DE MELO, 2003, p.50). 

De outra forma o desenvolvimento da imprensa privilegiou o individualismo que 

também trouxe consequências para a Igreja Católica.  

 

b) Individualismo – Fenômeno social que tem suas raízes no mecanismo da 

economia monetária aguçando o sentido da propriedade pessoal e particular, 

resultante das relações de produção criadas pela indústria (Von Martin, 1970, 

p.19-29), o individualismo rompe as tradições corporativas da Idade Média. 

No plano cultural, a imprensa liberta o indivíduo dos grilhões que o prendiam 

ao coletivismo da cultura manuscrita. (MARQUES DE MELO, 2003, p.51) 

 

A facilidade conferida pela imprensa à produção individual trouxe também facilidade 

de acesso às técnicas de imprensa e, principalmente, aos livros. Sem contar a diminuição dos 

custos de produção de impressos.  

Já a terceira consequência da imprensa acrescida por José Marques de Melo marca o 

fenômeno mais emblemático e com consequências nefastas para a Igreja Católica: o acesso às 

ideias, ao conhecimento e, consequentemente, o livre pensar.  

 

c) – Espírito de crítica – A ampla difusão de conhecimentos que a imprensa 

realiza no período medieval, enfraquece a posição da Igreja como instituição 

normativa do comportamento intelectual, introduzindo o “espírito de crítica e 

de livre exame” (Martins, 1957, p.213) que emanciparam o pensamento. 

(MARQUES DE MELO, 2003, p.53) 

 

Em resumo, as consequências da invenção da imprensa por Gutenberg e seu 

desenvolvimento, no contexto geral, não foram nada boas para a Igreja Católica.  

Mas a história nos conta que, desde os primórdios da tipografia, a Igreja Católica já 

estava presente nas questões que envolviam a imprensa. Romeu Dale (1973, p.33) destaca que, 

“em Mogúncia (Alemanhã), no ano de 1454, Gutenberg imprimia para o Papa Nicolau V uma 

carta de indulgências; e, no ano seguinte, a primeira Bíblia”. 
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O fato também é apreendido por José Marques de Melo (2003, p.55), para quem “a 

Igreja teve um papel saliente na expansão da tipografia [...] contratando os seus serviços para a 

execução de obras destinadas a fomentar a religião”. Porém, analisando pelo viés comercial, 

reflete que “o desenvolvimento da imprensa não pode ser avaliado apenas sob o prisma da sua 

significação sociocultural, mas também pela sua importância econômica” (MARQUES DE 

MELO, 2003, p.46).  

Nos primórdios da imprensa, a grande maioria dos livros impressos era de caráter 

religioso, cabendo a maior parte a edições da Bíblia. 

 

Ao surgir, “a nova arte é posta a serviço do principal centro de poder dos 

tempos: a Igreja”. Deduz-se, igualmente, que a imprensa já nasce com uma 

das características que se afirmaria como fundamental para a indústria da 

comunicação de massa – a de guiar-se pelas tendências do mercado, seguindo 

o gosto popular. Afigura-se, portanto, muito apropriada a observação feita por 

Febvre e Martin a propósito das edições da Sagrada Escritura:  – “Que outra 

publicação podiam os livreiros considerar mais produtiva, em uma época em 

que a maioria dos leitores eram clérigos?”. (MARQUES DE MELO, 2003, 

p.47) 

 

Em princípio, a Igreja até mesmo serviu-se dos préstimos da imprensa gutenberguiana, 

porém, com o passar do tempo, viu que junto das benesses viriam também problemas com o 

mau uso da invenção. Por isso, o entusiasmo dos detentores do poder político no século XV – 

Igreja e governantes civis – “arrefeceu imediatamente sob o impacto das conseqüências 

advindas da sua força disseminadora de idéias e conhecimentos” (MARQUES DE MELO, 

2003, p.55).  

Mas a situação só veio a piorar já que com a invenção de Gutenberg e a multiplicação 

das oficinas gráficas os manuscritos deram lugar a impressos que vieram saciar a curiosidade 

popular contribuindo ainda mais para a disseminação de ideias.  

Desde meados do século XV e, ainda com mais frequência no século XVI, circularam 

por toda a Europa os “veículos sensacionalistas conhecidos como “Avisi”, na Itália; “Gazettes”, 

na França; “Zeitungen”, na Alemanha e “Relations”, na Inglaterra” (SOARES, 1988, p.34). 

Dos veículos sensacionalistas para o aparecimento do jornal foi uma questão de tempo, 

que se concretizou no início do século XVII. Exemplo típico do jornalismo deste período foi o 

semanário “Gazette”, fundado por Théophraste Renaudot, em Paris, em 1631 (IPANEMA, 

IPANEMA, 1967, p.48; LABARRE, 1981, p.81).  
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Para José Marques de Melo (2003, p.57) o “retardamento que ocorre no nascimento do 

jornalismo, como forma de comunicação coletiva, deve-se inclusive ao regime de controle a 

que é submetida a imprensa nos séculos XVI e XVII”.  

Notamos então que não foram só os clérigos que se serviram da invenção de Gutenberg. 

Também as ideias dos reformadores utilizaram a imprensa – livros, jornais, folhetos, panfletos, 

etc. – como forma de propagação, despertando a ira da Igreja Católica, que não tardou a tomar 

providências para inibir ações reformistas do movimento contestatório.  

Ao mesmo passo em que a Igreja utilizava informações da imprensa em seu benefício, 

condenava veementemente as iniciativas populares de comunicação impressa e, principalmente, 

o que era considerado de conteúdo herético.  

Essa postura foi perpetuada na instituição da censura prévia em 1479 pelas autoridades 

da Universidade de Colônia na Alemanha que, sob os aplausos do papa Sisto IV, queimou na 

fogueira livros considerados heréticos. “O mesmo ocorreu ainda no final do século XV, em 

Mogúncia e em Würzburgo” (SOARES, 1988, p.36).  

Neste momento, condizendo com a proliferação dos meios de comunicação surge “o 

primeiro documento pontifício que toma posição direta “a respeito da imprensa: a constituição 

Inter Multiplices, promulgada pelo Papa Inocêncio VIII, a 17 de novembro de 148720” (DALE, 

1973, p.33).  

Do texto latino original da Constituição de Inocêncio VIII nos apresentado na obra de 

Romeu Dale (1973, p.34 a 37) pudemos depreender a preocupação da Igreja com os meios de 

comunicação impressos e a consequente tomada de posição para conter o que ela toma por 

ameaça clara à hegemonia eclesiástica.  

Alicerçado em uma postura maniqueísta entre o bem e o mal – as publicações boas (da 

Igreja e/ou em conformidade com seus preceitos) e as más (consideradas heréticas) –, o papa 

Inocêncio VIII defende que “no campo do Senhor [...] deve-se semear apenas aquilo que possa 

alimentar espiritualmente as almas fiéis, sabendo-se arrancar o joio e cortar a estéril oliveira 

selvagem” (DALE, 1973, p.34). Atentos a esse dualismo, inferimos que aqui tenha se forjado 

o primeiro esboço do que viria a ser a boa imprensa e a má imprensa, conceito este que, 

oficializado por Leão XIII, será largamente utilizado tanto no panorama internacional como nas 

                                                 
20 Frei Carlos Josaphat afirma em artigo publicado na Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques (Paris, 

octobre 1966, pp.628-43) que a constituição apostólica de mesmo nome, promulgada pelo Papa Alexandre VI, a 

1.º de junho de 1501, nada mais é do que a própria constituição de Inocêncio VIII, dirigida, com as pequenas 

adaptações indispensáveis, a alguns bispos alemães. (DALE, 1973, p.33-34).  
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bases de nosso objeto de estudo circunscrito à realidade das instituições da Igreja Católica 

brasileira.   

Retomando nosso curso, vimos que, ao passo em que reconhece a utilidade da imprensa, 

que pode informar e esclarecer o ser humano, Inocêncio VIII condena veementemente as 

publicações que são opostas às doutrinas consideradas por ele como “sãs” e, também, contrárias 

à ortodoxia religiosa. Ou seja, a imprensa é uma invenção proveitosa desde que não seja 

utilizada para publicar impressos que são contrários aos preceitos da Igreja.  

Tomando por conta a premissa de que o que for julgado contrário à fé católica deve ser 

eliminado, invocando-se para isso recursos “divinos” que lhe conferem autoridade apostólica, 

o papa Inocêncio VIII resolve interditar os impressores, seus auxiliares e colaboradores de 

qualquer nação da cristandade.  

 

Interditamos [...] todos os impressores, seus auxiliares e colaboradores sob 

pena de excomunhão latae sententiae, e de multa a ser determinada e recebida 

pelos Ordinários das respectivas regiões, e proibimos imprimir ou deixar 

imprimir, para o futuro, qualquer livro, tratado ou escrito, quaisquer que sejam 

eles, sem ter sido pedida, previamente, a permissão devida ao Mestre do Sacro 

Palácio da referida Cúria Romana [...]. (Inocêncio VIII apud DALE, 1973, 

p.35-36) 

 

Não bastando coibir a impressão de quaisquer tipos de impresso sem a prévia 

autorização, a Constituição de Inocêncio VIII também se estende aos meios já impressos que 

deverão também passar pelo crivo da censura eclesiástica. Desta feita, os impressores deveriam 

entregar uma lista completa de todos os livros e impressos; e apresentar igualmente todos os 

livros e impressos novamente sob pena de excomunhão e multa. Os impressos seriam entregues 

ao Ordinário e/ou ao Mestre do Sacro Palácio para serem julgados se são ou não contrários à fé 

católica. No caso afirmativo, a ordem de Inocêncio era para que queimassem os impressos.  

Indo mais adiante, há também as mesmas censuras e penalidades para aqueles que se 

ocupam de encadernar ou guardar livros considerados proibidos. E, para terminar de forma 

enfática, o papa Inocêncio VIII adverte: “que ninguém ouse infringir [...]” (Inocêncio VIII apud 

DALE, 1973, p.37). 

Na sequência, no ano de 1513, com a morte do papa Júlio II, durante a realização do V 

Concílio de Latrão (1512-1517), Leão X foi eleito e passou a presidir o evento que confirmaria 

a censura eclesiástica sobre a imprensa de forma ainda mais contundente.  

A Constituição “Inter Sollicitudines”, de Leão X, no V Concílio de Latrão, foi 

homologada a 4 de maio de 1515. Já no parágrafo de introdução da constituição fica clara a 
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orientação do papa sobre a manutenção da “verdade católica”, quando diz: “Entre as nossas 

graves preocupações, sem cessar pensamos em reconduzir os que erram ao caminho da verdade, 

em ganhá-los para Deus” (Leão X apud DALE, 1973, p.37).  

Ato contínuo, o documento primeiro faz uma alusão direta aos benefícios que a imprensa 

pode conferir à Igreja para, logo em seguida, justificar a sua posição temendo danos futuros.   

 

Surgiram porém muitas queixas entre nós, ouvidas igualmente pela Sé 

Apostólica, a respeito de alguns mestres impressores que, em diversas partes 

do mundo, mandam imprimir e ousam vender publicamente, livros [...] 

contendo erros em matéria de fé e doutrinas perniciosas contrárias também à 

religião cristã, e atacando a fama de altos dignitários eclesiásticos. A leitura 

de tais livros não só não edifica os leitores, mas os induz aos maiores erros na 

fé, na vida e nos costumes, tendo daí surgido muitas vezes escândalos (como 

no-lo ensina a experiência); e teme-se que no futuro ainda causem maiores 

danos. (Leão X apud DALE, 1973, p.39-40) 

 

Respaldado nesta justificativa para que a invenção da imprensa não se deturpe nem 

prejudique a salvação dos fiéis e com a autoridade que a Igreja lhe dá, Leão X decreta a 

imposição da censura prévia: “Em vista disso, decretamos e ordenamos, para todo o sempre, 

que ninguém imprima nem ouse mandar imprimir livro ou qualquer outra matéria escrita, tanto 

em Roma como nas outras cidades e dioceses, sem exame prévio” (Leão X apud DALE, 1973, 

p.40).  

A exemplo da constituição de Inocêncio VIII, o documento de Leão X também prevê a 

apreensão e a queima em praça pública dos impressos considerados heréticos, bem como o 

pagamento de multas – neste caso, cem ducados à Fábrica da Basílica de São Pedro, em Roma. 

A novidade aqui ficou por conta da suspensão por um ano da licença de impressor, ficando esse 

sujeito à pena de excomunhão.  

Findando o documento, Leão X faz grave ameaça aos possíveis recalcitrantes 

preconizando que “a agravante da contumácia, seja de tal forma castigado por seu bispo ou pelo 

nosso Vigário, respectivamente, com todos os remédios canônicos, que ninguém mais tenha a 

ousadia de imitar-lhe o exemplo” (Leão X apud DALE, 1973, p.41).  

Para Ismar de Oliveira Soares (1988, p.41), o resultado da divulgação da Constituição 

“Inter Sollicitudines” de Leão X “não poderia ter sido mais desastroso para a unidade que Roma 

queria preservar”.  

Abordando as principais causas do movimento reformista no século XVI, destaca-se que 

“foi justamente contra o rigor do autoritarismo centralizador do discurso e da prática da 
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hierarquia romana que os intelectuais se insurgiram, escudados em motivos de ordem religiosa, 

social, econômica e política (SOARES, 1988, p.40).  

Neste meio tempo, a continuidade das ideias de John Wycliffe surtiram efeito na figura 

do monge alemão Martinho Lutero, que, em 31 de outubro de 1517, na porta da Igreja do 

Castelo de Wittenberg, defendeu suas noventa e cinco teses protestando contra questões 

diversas da doutrina da Igreja Católica, dando assim início ao movimento reformista cristão, a 

Reforma Protestante21. Com grande poder comunicacional, Martinho Lutero, com apoio da 

imprensa, “arrastava consigo quase toda a nobreza alemã e boa parte de seus súditos (SOARES, 

1988, p.41).  

 

Em toda a sua luta posterior, Lutero sentiu a importância da informação e 

valeu-se dos seus dons de escritor e polemista para multiplicar os livros 

impressos e folhetos manuscritos a serviço de suas idéias. A descoberta e 

rápida difusão das impressoras vieram a calhar; tanto mais que o seu 

movimento se inseria na corrente sociocultural e religiosa contemporânea. 

(DALE, 1973, p.42) 

 

Neste mesmo diapasão, nos conta José Marques de Melo (2003, p.54) que Febvre e 

Martin22 destacaram o papel essencial que a imprensa teve no desenvolvimento do 

protestantismo. Como exemplo, esclarecem que “a Igreja enfrentou e derrotou, anteriormente, 

todos os movimentos heréticos, o mesmo não ocorrendo com Lutero e Calvino que tiveram à 

sua disposição ‘a força todo-poderosa’ da nova técnica de produção” (MARQUES DE MELO, 

2003, p.54).  

A secularização da imprensa impulsionou uma cadeia de propaganda a serviço de 

anseios patrióticos e regionalistas que, desde o século XIV, ameaçava o poder da Igreja. Nessa 

esteira, a Reforma Protestante aparece “como o primeiro exemplo de um trabalho de 

propaganda bem sucedido através do uso da imprensa [...]” (SOARES, 1988, p.40).  

Com uma visão diferente, Marcelo e Cybelle de Ipanema tratam a Reforma Protestante 

como uma das “guerras religiosas” em que o assunto rendeu grande produção tipográfica 

conferindo lucros para os tipógrafos de ambos os lados. “A Reforma foi, além de luta religiosa, 

a primeira grande guerra de papel impresso. Valeu a economia dos tipógrafos que souberam 

explorar o estado emocional dos contendores” (IPANEMA; IPANEMA, 1967, p.46).  

                                                 
21 Para outras informações, ver a obra de Daniel Rops: “Igreja do Renascimento e da Reforma – Uma Revolução 

Religiosa: A Reforma Protestante”. 
22 FEBVRE, Lucien; MARTIN, Henri-Jean. La aparición del libro. México: UTHEA, 1962. 439 p.  
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Analisando a reação católica, Romeu Dale (1973, p.42) relata que “a hierarquia da 

Igreja, em seu conjunto, permanecendo e se firmando em posição de defesa, achou que poria 

um dique à avalanche das publicações heréticas e imorais proibindo a sua leitura”. Não foi isso 

que aconteceu.  

Como resultado, a Reforma Protestante de Martinho Lutero desarticulou o poder 

político e religioso de Roma. Utilizando amplamente a imprensa como meio de divulgação dos 

ideais reformistas impôs um saldo extremamente negativo para a Igreja Católica com “a perda 

de influência sobre vastas áreas geográficas, tanto na Europa quanto nas terras americanas, sob 

colonização inglesa e holandesa” (SOARES, 1988, p.41). 

Neste contexto, a Reforma Protestante foi, sem sombra de dúvidas, um estopim e um 

marco para que a Igreja Católica e, mais precisamente, o papado, tomassem medidas drásticas 

contra o avanço da comunicação – da imprensa – no mundo, justificando assim a posição 

anteriormente defendida por Romeu Dale (1973, p.16) como “uma atitude de defesa, às vezes 

até violenta, em face da nova descoberta” e por José Marques de Melo (2005, p.25) como uma 

posição de “censura” e “repressão”.  

O período era de contendas diversas contra os ideais dos reformadores protestante e dos 

humanistas, contra os turcos e os judeus. Mas a teologia concebida por Roma  

 

[...] entendia a Igreja Católica como “única” herdeira absoluta e substituta do 

judaísmo; uma sociedade juridicamente perfeita, autônoma e superior ao 

Estado civil, dotada por Deus de uma missão universal que conferia aos 

eclesiásticos amplos poderes sobre toda a sociedade. (SOARES, 1988, p.42) 

  

Amparada nesses preceitos, a reação enérgica da Igreja veio com o Concílio de Trento, 

realizado de 1545 a 1563 na cidade italiana – à época, ainda principado – de mesmo nome.  

O Concílio foi convocado pelo papa Paulo III como forma de combater a Reforma 

Protestante e a consequente divisão então vivida na Europa, razão pela qual ficou também 

conhecido como Concílio da Contrarreforma. 

Considerado o Concílio ecumênico mais longo da história da Igreja, durou dezoito anos, 

divididos em três fases – 1545-47,1551-52 e 1562-63 –, com interrupções e a morte de quatro 

papas. A oposição ao protestantismo reforçou a necessidade de mudanças emergenciais que 

transformaram o evento de Trento no Concílio com o maior número de decretos dogmáticos e 

reformas da Igreja. 
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Para compreender o momento, seguimos o pensamento de Joaquim Rocha Maciel que 

conseguiu apreender o impacto que a comunicação social utilizada nas reformas causou à Igreja 

Católica recrudescida em seus dogmas.  

 

O que mais apavora aos defensores do dogmatismo é a comunicação social, o 

discurso, a pesquisa que impreterivelmente abala aqueles princípios 

considerados intocáveis, transmitidos fielmente de geração em geração sem 

possibilidade de dúvida ou de mudança. A Igreja sofredora, abalada, portadora 

das feridas profundas recebidas por muitos reformadores das Igrejas 

protestantes: Lutero, Calvino, Henrique VII, etc., tinha-se endurecido e 

dogmatizado através do Concílio de Trento, lançado a excomunhão a quem se 

afastasse das verdades da fé contidas no dogma. Esta firmeza produziu uma 

Igreja compacta e defensora do seu patrimônio “da fé”, mas quase incapaz de 

dialogar. (MACIEL, 1984, p.11) 

 

No bojo do Concílio, “em janeiro de 1559, o papa Paulo IV publica um ‘Índice (Index) 

dos autores e livros, organizado pelo Ofício da Sacra Romana e Universal Inquisição [...]” 

(DALE, 1973, p.42).  

Com a morte de Paulo IV, em agosto do mesmo ano, a questão do catálogo de livros 

proibidos fica nas mãos de seu sucessor, o papa Pio IV, que convoca o terceiro período conciliar 

(1562-1563) que culmina com a publicação da constituição apostólica “Dominici Gregis” em 

24 de março de 1564. 

Novamente sob a alegação de proteger o “rebanho do Senhor” e de que a leitura dos 

livros seria prejudicial, Pio IV interfere na produção e distribuição dos livros. Considerando 

que “seria um remédio adequado para esse mal compor e publicar um Índice (INDEX) ou 

catálogo de livros, heréticos ou suspeitos de heresia, ou na certa prejudiciais à piedade e aos 

costumes” (Pio IV apud DALE, 1973, p.43). Pio IV aprova a lista de livros proibidos publicada 

junto com um conjunto de dez (10) regras gerais23 sobre a interdição dos livros, a serviço dos 

bispos e da inquisição, consideradas por Ismar de Oliveira Soares (1988, p.46) como “mais 

importante que o próprio Índice”.  

À Inquisição caberia um papel proeminente no combate à circulação de livros proibidos 

[...] promovendo espetáculos públicos, através de fogueiras onde eram jogadas as publicações 

apreendidas ou onde eram executados os autores de livros considerados heréticos (MARQUES 

DE MELO, 2003, p.57) 

                                                 
23 O texto traduzido do original latino tanto da Constituição Apostólica “Dominici Gregis” quanto das Regras do 

Índice encontram-se na obra de Frei Romeu Dale (1973, p.43 a 53). 
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As regras afetaram escritores conhecidos e, principalmente, protestantes. Na lista foram 

parar obras literárias de Lutero, Calvino, Zwinglio, Schwenckfeld, Baltazar Pacimontano, entre 

outros. Também dificultaram o acesso aos textos do Antigo Testamento obtidos somente com 

autorização especial para tradução.  

A ênfase maior fica no teor da Regra IV, que proibia o fiel de ler a Bíblia em língua 

vulgar sem a concessão de um atestado de liberação. O controle sobre a produção e a venda das 

traduções da Bíblia afetaram não só o lado espiritual, mas também o comercial.  

Acompanhamos a análise de Ismar de Oliveira Soares (1988, p.46) quando infere que 

“a censura sobre a Bíblia e a proibição de sua difusão ou leitura em língua vulgar (Regra IV) 

significou a ruptura definitiva com os reformadores, com graves conseqüências para o 

desenvolvimento das relações entre os cristãos nos séculos futuros”. 

Este talvez seja o legado mais prejudicial da Constituição de Pio IV, com o Índice e suas 

Regras, herança que perdurou até os dias atuais na forma de intolerância religiosa.  

A sequência histórica afere que, ao longo dos anos, o Índice e suas regras foram 

modificadas em conformidade com a visão dos papas sucessores. Neste meio estão as 

“observações sobre a quarta e a nona regra” elaboradas por Clemente VIII (1592-1605) e as 

“observações à Regra X” feitas pelo papa Alexandre VII (1655-1667).  

Em 24 de abril de 1738, o papa Clemente XII publica a encíclica “In eminenti 

apostolatus specula”. O documento em forma de Bula foi o primeiro de uma série a condenar 

a maçonaria, fato que persiste ainda nos dias atuais.   

Os outros documentos da Igreja que confirmaram essa opinião foram: “Provida 

Romanorum Pontificum”, de Bento XIV (1751), “Ecclesiam a Jesu Christo”, de Pio VII (1821), 

“Quo graviora”, de Leão XII (1825), “Traditi Humilitati”, de Pio VIII (1829), “Mirari Vos”, de 

Gregório XVI (1832) e “Qui Pluribus”, de Pio IX (1846).  

Mas, sem dúvida, o mais ferrenho opositor da maçonaria foi o papa Leão XIII (1878-

1903), que dedicou uma série de documentos a condenar a instituição. A encíclica “Humanum 

Genus” é o documento mais contundente, no qual Leão XIII expõe com clareza os “erros” da 

maçonaria e sua incompatibilidade com a doutrina cristã. 

A postura dos papas, principalmente de Leão XIII, contrária à maçonaria será 

reproduzida e destacada na imprensa católica do mundo inteiro e encontrará eco na “Boa 

Imprensa” brasileira discutida com voracidade nas páginas da revista Vozes de Petrópolis do 

início do século XX.  
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Retomando a história, em 25 de março de 1753, o papa Bento XIV publica a constituição 

“Sollicita ac provida”, em que retoma e completa a legislação existente sobre a proibição e 

censura de livros.  

No entender de Frei Romeu Dale (1973, p.54), a diferença deste documento está em 

“sua preocupação em dar audiência a um fenômeno sociocultural que alcançava, graças também 

à própria difusão da imprensa, uma influência cada vez maior: a opinião pública”. 

A preocupação de Bento XIV – “considerado por um especialista como o verdadeiro 

fundador da moderna ciência histórico-jurídica” (DALE, 1973, p.54 e 72) – com a opinião 

pública calhava com a cena dos primórdios do século XVIII, na qual filósofos e ideólogos 

lutavam pelas liberdades civis e políticas, dentre as quais se destacavam a liberdade de 

pensamento e a liberdade de opinião, conseguidas pela Revolução Francesa de 1789.  

Atenta ao movimento do século, a Igreja Católica, temendo um mal maior, adota 

medidas contrárias aos ideais franceses e contra a imprensa. Essa posição foi tomada antes que 

a revolução se desencadeasse e se estendeu para além de seu fim, como atesta Romeu Dale:  

 

[...] Pio VI (1775-1799) tomara posição decidida contra as “liberdades 

modernas”. Seu sucessor, Pio VII (1800-1823), segue no mesmo diapasão, 

sem esquecer a liberdade de imprensa: “Temos que empregar todas as nossas 

forças sobretudo para barrar o flagelo que causa as maiores destruições, o 

contágio dos maus livros...” (Encíclica Diu Satis, de 15 de maio de 1800). 

(DALE, 1973, p.72)   

 

Às vésperas da Revolução, a Igreja Católica, que sempre tivera uma posição de destaque 

na França, vivia seus melhores dias com grande número de adeptos participantes, exercendo 

grande influência na política – clero com status de Estado – e, também, no tempo com o 

calendário Gregoriano que demarcava as festividades e feriados cristãos. 

Para além de sinalizar o fim do Antigo Regime na Europa, retirando do poder a 

monarquia absolutista, e o fim da Idade Moderna, com o período de transição do Feudalismo 

para o Capitalismo, a Revolução Francesa24 configurou-se como um dos períodos mais difíceis 

da história da Igreja Católica por trazer imbuído nos ideais iluministas a difusão do secularismo 

e um sentimento anticlerical e antirreligioso dando início a um processo de separação entre a 

Igreja e o Estado e colocando os revolucionários contra o catolicismo. 

Na tentativa de acabar com as estruturas feudais, a Revolução Francesa acabou 

atingindo diretamente a Igreja Católica que foi prejudicada em pontos essenciais de sua 

                                                 
24 Para um melhor entendimento da relação entre a Revolução Francesa e a Igreja Católica, ver a obra “Filosofia 

da História” de Juan Cruz Cruz. 
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hegemonia. Desde os primeiros passos da Assembleia Constituinte até a Constituição Civil do 

Clero, foram tomadas medidas capazes de levantar suspeitas de que a revolução era hostil ao 

clero. 

Já nas primeiras fases da Revolução Francesa a Assembleia Nacional Constituinte 

Francesa de 1789 - constituição criada pelo terceiro estado (camponeses, artesãos, burgueses) 

– limitou os poderes do rei Luís XVI e eliminou os privilégios do primeiro estado, do clero e, 

também, do segundo estado, a nobreza. 

A partir daí foi uma sucessão de eventos desfavoráveis à Igreja Católica. Entre os 

acontecimentos mais marcantes estão a abolição dos direitos feudais, a supressão do dizimo, o 

confisco dos bens do clero para saldar déficit nacional, a Constituição Civil do Clero, o 

juramento dos padres em exercício à Constituição, a abjuração do bispo de Paris que marca o 

início da descristianização, entre outros. 

A situação ficou ainda pior por conta da atuação violenta de revolucionários radicais 

que impuseram um período de terror contra a Igreja Católica, apedrejando e saqueando igrejas, 

destruindo imagens religiosas, forçando padres a abdicar, etc. Nesta época, o culto religioso foi 

terminantemente proibido na França. 

A Igreja Católica só teria uma pequena melhora no fim da Revolução Francesa, em 

1799, quando Napoleão Bonaparte, com um golpe militar, tomou o poder na França. Em 

seguida foi instituído o Consulado e, como primeiro-cônsul, Napoleão entra em acordo com 

papa Pio VI e assina, em julho de 1801, uma Concordata que, apesar de reconhecer novamente 

a Igreja e garantir a liberdade de seu culto, em vários pontos o documento subjugava-a aos 

poderes do Estado.  

Com a Revolução Francesa, veio a liberdade de imprensa, por meio da publicação de 

livros e outros impressos, independente da censura prévia, fato este que já havia ocorrido antes 

na Itália, em 1695, conforme anotou José Marques de Melo (2003, p.58). 

Porém, passado o período conturbado da Revolução Francesa, a Igreja Católica, com 

Leão XII (1823-1829) e Pio VIII (1829-1830), continuavam com posições contrárias aos ideais 

liberais e à imprensa.  

Mas mal saía das atribulações do movimento francês, vieram as revoluções de 1830, 

com um conjunto de movimentos revolucionários pregando o liberalismo e o nacionalismo 

como ideologias.  

Nesta época, Hughes Félicité Robert de Lamennais, ordenado padre em 1816, Jean-

Baptiste-Henri Dominique Lacordaire, religioso dominicano, e Charles Forbes René de Tryon, 
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o Conde de Montalembert, escritor, político da corrente neocatólica, defendiam os princípios 

democráticos, a modernização da Igreja e sua separação do Estado. 

Em uma alusão a este episódio, Romeu Dale (1973, p.72) relata que “começou a surgir 

entre os católicos um movimento que sentia a necessidade de se abrir às novas correntes e 

buscar ‘uma conciliação com a civilização moderna e suas liberdades’”, essas últimas, palavras 

de Lamennais, Lacordaire e Montalembert.  

A resposta da Igreja veio rápida e enérgica com a encíclica “Mirari Vos”, publicada em 

15 de agosto de 1832, pelo papa Gregório XVI (1831-1846), desautorizando as opiniões de 

Lamennais, censurando e condenando seu jornal. Conforme ratifica Ismar de Oliveira Soares 

(1988, p.58), “foi Gregório XVI quem, pela primeira vez, condenou um jornal (católico), o 

L’Avenir, de Lamennais, por meio da encíclica ‘Singulari’ em agosto de 1834” (COMBY, 2001, 

p.114).  

Gregório XVI também se mostrou enfaticamente contrário à modernização da Igreja e, 

mais ainda, avesso às liberdades de imprensa a qual condena veementemente em “Mirari Vos”. 

 

Devemos também tratar neste lugar da liberdade de imprensa, nunca 

suficientemente condenada se por tal se entende o direito de levar a público 

toda classe de escritos, liberdade por muitos desejada e promovida. Nós nos 

horrorizamos, veneráveis irmãos, ao considerar que monstros de doutrina, ou 

melhor, que erros sem número nos rodeiam, disseminando-se por todos os 

lados em inumeráveis livros, folhetos e artigos quem se são insignificantes 

pelo tamanho, não o são certamente pela malícia que encerram; e de todos eles 

sai a maldição que vemos com profunda pena espalhar-se por sobre a terra. 

(Gregório XVI apud DALE, 1973, p.72-73) 

 

Também “foi Gregório XVI quem, pela primeira vez, referiu-se ao jornalismo como 

“quotidiana scripta” (carta ao episcopado belga, 25 de abril de 1845), ocasião em que abençoou 

a Pia Associação de Homens e Mulheres para a Imprensa Católica [...]” (SOARES, 1988, p.57).  

Sucedeu-lhe Pio IX (1846-1878) que, em 9 de novembro de 1846, publicou sua primeira 

encíclica “Qui Pluribus”, contestando o liberalismo político, o racionalismo e o comunismo.  

Os tempos eram difíceis com a eclosão das “Revoluções de 1848”25 em toda a Europa. 

Na Itália, ainda sob os efeitos do “Risorgimento”26, a Revolução de 1848 ganhou contornos 

especiais sob a intervenção de Pio IX. Favorável ao Risorgimento, o pontífice teria influenciado 

o Rei de Piemonte e Sardenha, Carlos Alberto, e, juntos, implantaram uma série de reformas 

                                                 
25 Revoluções de 1848 também conhecidas como Primavera dos povos, foi uma série de revoluções de cunho 

liberal, nacional e socialista, ocorridas em alguns países da Europa com início no ano de 1848 na França. 
26 O Risorgimento – Ressurgimento em português – foi um movimento italiano que, entre os anos de 1815 e 1870, 

tentou unificar o país dividido em pequenos Estados. 
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liberais, sobretudo a liberdade de imprensa. Mas, com a derrota dos revolucionários, a 

“Restauração” da monarquia tradicional e do absolutismo foi inevitável em quase todos os 

Estados italianos. Sobre a liberdade de imprensa, o ato que poderia prejudicar dando lugar a 

novas lideranças protestantes italianas, ao contrário, foi um fator decisivo na evolução da 

imprensa católica, dando força para suas publicações. 

 

A concessão de liberdade de imprensa e a eliminação da censura, depois de 

1848 por Pio IX e outros princípios como os de Leopoldo II na Toscana e 

Carlos Alberto de Sabóia, permitiram um forte aumento de toda a imprensa, 

incluindo a Católica, já viva, por outro lado, durante a restauração. 

(TAGLIAFERRI, 1993, p.1) 

 

Após a Restauração, Pio IX seguiu a mesma linha de seus predecessores mantendo 

posição contrária à imprensa. Contudo, em sua constituição “Nostis et Nobiscum”, de 8 de 

dezembro de 1849, Pio IX, ao analisar o papel da imprensa utilizada à época por forças 

“socialistas” e “comunistas”, pela primeira vez na história da Igreja, de forma oficial, encoraja 

os bispos a utilizarem “as mesmas armas” dos revolucionários, ou seja, livros e escritos 

diversos.  

Mas Pio IX conservou-se cético aos benefícios da imprensa e também se afastou da 

civilização contemporânea com a publicação, em 8 de dezembro de 1864, da encíclica “Quanta 

Cura”, que veio acompanhada pelo “Syllabus”, um Resumo dos principais erros dos tempos 

modernos, acabando com a possibilidade da Igreja reconciliar-se com o progresso e a 

civilização moderna. Entre as proposições condenadas no Resumo que se tornou a parte mais 

importante da encíclica destaca-se a de número 79:  

 

5.2. SYLLABUS – 8 de dezembro de 1864 – Pio IX – Prop. 79 a. – É falso 

que a liberdade civil de todos os cultos e o pleno poder concedido a todos de 

manifestarem clara e publicamente as suas opiniões e pensamentos produza 

corrupção dos costumes e dos espíritos dos povos, como contribua para a 

propagação da peste do indiferentismo. (Pio IX  apud DALE, 1973, p.73)   

 

No fim do pontificado de Pio IX (1846-1878), enfrentando outra crise proporcionada 

agora pelo movimento nacionalista de unificação da península itálica sob a hegemonia da união 

de Sardenha e Piemonte em um único reino, em 1870, a Igreja Católica cede às pressões e vê o 

fim dos Estados Pontifícios com Roma se transformando na capital da Itália. Para Ismar de 

Oliveira Soares (1988, p.62-63), “a ruptura com o mundo moderno tornou-se inevitável a partir 
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do momento em que os interesses temporais do papa foram feridos com a queda dos Estados 

Pontifícios”.   

Aqui já não se tratava mais de uma disputa pelo poder do conhecimento, como ocorreu 

na Idade Média, até o século XV, mas sim pelo controle da informação. 

Nesta “guerra”, Pio IX estimula os bispos, pregando a necessidade de formar os fiéis 

para enfrentar a má imprensa. Neste sentido, elogia “a iniciativa dos jesuítas de fundarem a 

revista Civiltà Cattolica, destinada a ‘combater com coragem e método a atual difusão de erros 

e de escritos nocivos’” (Pio IX apud SOARES, 1988, p.59). Esta parece ser a primeira tentativa 

e o primeiro veículo da imprensa católica, a “boa imprensa”, a se opor à imprensa perniciosa, a 

“má imprensa”.  

Foi também durante o pontificado de Pio IX que inaugurou-se, no dia 1º de junho de 

1861, o “jornal Osservatore Romano, [...] de propriedade de Nicola Zanchini e Giuseppe Bastia, 

dois leigos católicos que colocarão seu periódico a serviço da defesa do papado, contra as 

‘calunias’ atiradas sobre a Sé Apostólica” (SOARES, 1988, p.60).  

Com a iniciativa do jornal Osservatore Romano, a Igreja se prepara para uma mudança 

de estratégia que será empregada pelo sucessor de Pio IX.  

Neste tempo – período conturbado entre a Igreja e o Estado Italiano – assume o 

pontificado o papa Leão XIII (1878-1903) que, para Romeu Dale e José Marques de Melo, abre 

uma das fases emblemáticas da história da Igreja em sua relação com a comunicação. Enquanto 

que, para o primeiro, haverá uma abertura de novos rumos, com as encíclicas sociais, doutrinais 

e com a imprensa, o segundo anota a aceitação desconfiada dos meios de comunicação 

principiando a tentativa da utilização dos mesmos em favor da Igreja. 

No cenário mundial, para além da causa Sardo-Piemontês, a Igreja vê alastrar-se pela 

Europa a revolução industrial iniciada na Inglaterra por volta de 1750.  

A revolução industrial sem dúvida significou um grande avanço científico, tecnológico, 

econômico e político. Fundamentada sob o sistema de produção capitalista, tendo como base 

ideológica o liberalismo, traria grande mudança postural da Igreja, que, de forma contundente, 

defende o proletariado na questão social. 

Antevendo os efeitos dos tempos modernos, em sua primeira carta encíclica “Quod 

Apostolici Muneris”, datada de 28 de dezembro de 1878, Leão XIII já discutia os problemas 

advindos do socialismo e do comunismo. Tais problemas serão amplamente abordados e 

discutidos na vindoura “Boa Imprensa”, a Imprensa Católica.  

Mas Leão XIII ainda continuaria sua defesa social em “Encíclicas sobre a soberania 

política, a liberdade humana, a constituição cristã dos Estados (alude-se aqui às Encíclicas 
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“Diuturnum Illud” 1831, “Immortale Dei” 1885, “Libertas” 1888)” (DE SANCTIS, 1971, 

p.13). 

Para nosso propósito, anotamos também a atuação de Leão XIII, um dos papas que mais 

se acercou dos problemas envolvendo Igreja e Comunicação e quem utilizou pela primeira vez 

o termo “Boa Imprensa” que será recorrente nesta tese.  

Foi Leão XIII quem primeiro vislumbrou a importância e o poder de influência de uma 

imprensa periódica que crescia vertiginosamente na Europa. Também foi este papa que, em 22 

de fevereiro de 1879, “recebeu em audiência numeroso grupo de jornalistas católicos – primeira 

audiência do gênero na história do jornalismo católico” (DALE, 1973, p.74) exortando-os a 

utilizarem a imprensa em favor da Igreja Católica, dizendo-lhes: “Estes tempos necessitam de 

vosso auxílio... O costume já universal de editar periódicos converteu-se em uma necessidade... 

É preciso transformar em medicina da sociedade e na defesa da Igreja o que os inimigos usam 

para dano de ambos” (Leão XIII apud DALE, 1973, p.74). 

Em meio à exortação dos jornalistas católicos, Leão XIII também aproveita para criticar 

veementemente o que chama de uso indevido da liberdade de imprensa e dos jornais27.  

A importância conferida à imprensa é a razão principal de inúmeras abordagens do sumo 

pontífice procurando regular o tema.  

 

Nos seus 25 anos de pontificado – de fevereiro de 1878 à julho de 1903 –, 

Leão XIII abordou o problema da imprensa em uns 40 documentos, mais ou 

menos solenes. “(Ele) multiplica as diretrizes aos episcopados dos diversos 

países, em vista de uma ação de conjunto, da qual a imprensa se constituirá o 

instrumento privilegiado. É preciso premunir os fiéis contra a má imprensa e 

opor a esta a boa imprensa, a imprensa católica”; é o leitmotiv de suas 

exortações. (DALE, 1973, p.75, grifos nossos)  

 

Atendendo aos apelos de Leão XIII, não só o clero, mas também o laicato avança na 

questão da boa imprensa.  

Em 1883, em Turim, na Itália, Leonardo Murialdo (1828-1900), militante do laicato 

católico e da boa imprensa, fundou a “Associação para a difusão da boa imprensa” com o intuito 

                                                 
27 “Porque, quando surgiu essa desenfreada liberdade de editar-se tudo quanto se queira, que melhor chamaríamos 

de libertinagem, os partidários de novidades ocuparam-se em disseminar, em seguida, uma multidão quase infinita 

de jornais, que se propuseram seriamente impugnar ou pôr em dúvida os princípios do verdadeiro e do reto, atacar 

e tornar odiosa com suas calúnias a Igreja de Cristo e convencer as mentes com doutrinas perniciosas. Porque 

compreenderam a fundo como é útil e proveitoso para seus fins a edição de jornais diários, que vão envenenando 

lenta e paulatinamente com seus erros a alma do leitor e corrompendo seu coração, com a excitação de apetites 

prejudiciais e provocações sensuais. Tão bem tudo lhes vai saindo, que não se afastará muito da verdade aquele 

que pensar que esta avalanche de males e esta miserável condição a que chegamos se deva, em sua grande parte, 

aos jornais” – Alocução de Leão XIII em 22 de fevereiro de 1879 durante a primeira audiência a um grupo de 

jornalistas (DALE, 1973, p.75-76).  
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de divulgar uma visão cristã da vida por meio da imprensa. No ano seguinte, Murialdo fundou 

e dirigiu o boletim “A Boa Imprensa” e, também, os Comitês das Mulheres da Boa Imprensa, 

contando com a presença feminina na defesa da imprensa católica (GARUTI, 2000, p.18). 

Conforme queria o pontífice, a boa imprensa entre o laicato será disseminada de forma 

concreta e se espalhará mundo afora.  

Leão XIII, em sua constituição “Officiorum ac munerum”, de 8 de fevereiro de 1897, 

traria o assunto dos livros proibidos à baila, novamente mantendo as posições doutrinais e as 

condenações à imprensa feitas por Pio IX. No entanto, revê o Índice de livros proibidos, dando-

lhe novo caráter às regras. Em seus Decretos gerais sobre a proibição e a censura de livros, 

Capítulo VIII, Artigos 21 e 22, determina:  

 

21. Os jornais, folhetos e publicações periódicas, que ataquem 

sistematicamente a religião ou os bons costumes, são proibidos não somente 

por direito natural, mas também por direito eclesiástico. Os ordinários terão o 

cuidado, onde se tornar necessário, de advertir a esse respeito os fiéis dos 

perigos e dos efeitos perniciosos de tais leituras. 22. Os católicos e sobretudo 

os eclesiásticos não escreverão coisa alguma nestes jornais, folhetos ou 

publicações, sem motivo justo e razoável. (Leão XIII apud DALE, 1973, p.86) 

 

Com efeito, as regras impostas por Pio IV, no Concílio de Trento, foram “seguidas, 

aperfeiçoadas, justificadas, estabelecendo os padrões que regularão as relações entre a Igreja e 

os intelectuais” (SOARES, 1988, p.46).  

Quanto ao Índice de Livros Proibidos, o Índex, este foi extinto somente em 16 de junho 

de 1966 em uma comunicação da Congregação da Doutrina da Fé assinada pelo papa Paulo VI. 

“O Índice conserva sua obrigatoriedade moral [...] todavia, o Índice, em si mesmo, com as penas 

anexas, não tem mais força de lei eclesiástica” (Paulo VI apud DALE, 1973, p.183).  

Mas foi reagindo às forças econômicas, diante do que chamou de injustiças 

proporcionadas pelo sistema capitalista que a Igreja, por meio do papa Leão XIII, lançou o 

documento mais importante e sistematizador da doutrina social da Igreja, a encíclica “Rerum 

Novarum”, de 15 de maio de 1891. Muitas das recomendações da Encíclica de Leão XIII foram 

incorporadas ao Tratado de Versailles28, primeiro tratado internacional sobre o trabalho, 

                                                 
28 Assinado em 28 de junho de 1919 durante a Conferência de Paz de Paris reuniu 32 nações o Tratado de 

Versalhes foi um acordo de paz assinado pelos países europeus, visando o fim da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918). Como parte do Tratado de Versalhes foi criada a Organização Internacional do Trabalho – OIT – 

uma agência do Sistema das Nações Unidas com uma estrutura tripartite, composta de representantes de 

governos e de organizações de empregadores e de trabalhadores. Foi nesta organização que despontaram a luta 

pela justiça social defendida por Leão XIII anos antes. Para outras informações, ver a obra: NICOLSON, Harold. 

O Tratado de Versalhes: a paz depois da Primeira Guerra Mundial. 1. ed. Trad. Gleuber Vieira e Jorge Claudio 

Ribeiro. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2014. 260 p. 
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assinado em 1919, durante a Conferência de Paz de Paris, “tornando-se, assim, a fonte onde se 

inspirou a legislação do trabalho em todo o mundo” (DE SANCTIS, 1971, p.7).  

 

Leão XIII apresenta um audacioso programa de política social, em pontos 

como: intervenção do Estado em defesa dos trabalhadores e na estruturação 

de leis sociais, proteção e aquisição da propriedade, greve, repouso dominical, 

limitação do tempo de trabalho, salário, poupança e repouso remunerado. A 

cerrada argumentação dessa Encíclica, baseada no Direito Natural, foi causa 

do ressurgimento do direito de associação, e deu possibilidade ao crescimento 

de um forte sindicalismo, defensor dos direitos e dos progressos dos 

trabalhadores. (DE SANCTIS, 1971, p.12) 

 

O grau de importância do documento e seu alcance pode ser dimensionado nas palavras 

dos sucessores de Leão XIII, como as do papa Pio XI, que, “na ‘Quadragesimo Anno’ chama a 

‘R.N.’ de ‘Carta Magna’ da Política Social e Paulo VI, na ‘Octogesima Adveniens’ diz que ela 

‘continua a inspirar a ação em ordem à justiça social’” (DE SANCTIS, 1971, p.12). 

Os efeitos da encíclica “Rerum Novarum” serão repercutidos de forma sistemática na 

imprensa católica e seus preceitos defendidos pela “Boa Imprensa” em todo o mundo. 

Contudo, Leão XIII não teve bons olhos para a imprensa que crescia à sua frente.  

 
O papa que escreveu a Rerum Novarum [...] não foi capaz de entender a 

natureza das mudanças que se operavam na imprensa diária. Leão XIII viveu, 

de fato, durante a “idade de ouro” do jornalismo, com os editores da Europa e 

dos Estados Unidos transformando seus veículos em rentáveis negócios e com 

os profissionais ajustando seus estilos às exigências de uma sociedade que 

evoluía com rapidez e desenvoltura, exigindo, sempre mais, informações 

rápidas, e, quanto possível, objetivas. (SOARES, 1988, p.64)  

 

Buscando a organização dos católicos, durante seu pontificado, “algumas das cartas de 

Leão XIII destinam-se a incentivar a formação de associações de jornalistas na Hungria (1886), 

na França (1886), na Holanda (1893) e na Alemanha (1896)” (SOARES, 1988, p.65).  

Leão XIII ainda se dirigiria aos bispos do Brasil através da encíclica “Paternae 

providaeque” de 18 de novembro de 1899, onde pontua a importância da imprensa dizendo que 

“em nossa época, o novo povo não forma opiniões nem tampouco regra sua vida senão através 

da leitura cotidiana dos jornais” (DALE, 1973, p.75). 

Mas sem dúvida, a grande colaboração de Leão XIII para o Brasil e para a América 

Latina foi a convocação para o Concílio Plenário da América Latina, feita através da encíclica 

“Quum Diuturnum”, de 25 de dezembro de 1898. O Concílio foi realizado em Roma, no período 

de 28 de maio a 9 de julho de 1899, e o documento elaborado ao final do evento tornou-se um 

guia para a Igreja Católica da América Latina. 
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No documento, Leão XIII incentiva a publicação de boas obras que defendam a fé cristã 

e a criação da imprensa católica com a edição de um boletim católico em cada diocese.  

Parece-nos justa a afirmação de José Marques de Melo de que a fase de Leão XIII se 

traduz em uma aceitação desconfiada dos meios de comunicação e no início de tentativas da 

utilização da imprensa em favor da Igreja. Em sua tratativa com o mundo liberal, Leão XIII 

condena a “má imprensa” – a imprensa perniciosa –, ao mesmo passo que incentiva a utilização 

da “boa imprensa” pelos clérigos e leigos.  

Essa posição de Leão XIII talvez possa ser explicada pela vivência de um pontificado 

que atravessou a barreira dos séculos XIX e XX com todas as suas nuances de um mundo em 

constante estado de mutação e evolução. Adaptar-se à realidade do momento e, à sombra das 

miragens de tempos futuros com o avanço das tecnologias, quebrar o paradigma da 

comunicação, foi o grande desafio da Igreja.  

Esta peleja, longe de se findar, estava somente no início com o papa Leão XIII, ainda 

que desconfiado, utilizando os meios de comunicação – sob a máxima de que já que eram 

utilizados para o mal, também deveriam ser utilizados para o bem – para a defesa dos ideais 

católicos, dava importante passo rumo à inserção da Igreja no universo das comunicações 

sociais.  

Por fim, não se pode negar que a abertura proporcionada por Leão XIII trouxe um novo 

modo de pensar a comunicação na Igreja Católica, que deverá se posicionar frente à imprensa 

e aos novos reclamos de uma sociedade com demandas sociais que exigirão dela muito mais 

inserção do que combatitividade.  

Como herança para seus sucessores, Leão XIII ainda “fez sucessivos apelos à 

organização do povo católico, abandonando de vez a esperança de contar, novamente, com o 

apoio de governantes, lançando as sementes da futura Ação Católica29” (SOARES, 1988, p.65). 

Na linha sucessória de Leão XIII, o primeiro papa a tomar posse no raiar das luzes do 

século XX é Pio X (1903-1914), que também faz um apelo aos jornalistas católicos para 

difundir o trabalho da Ação Católica e combater o socialismo e outros inimigos. A Ação 

Católica seria regulamentada por Pio X e consolidada por seu sucessor Pio XI.  

                                                 
29 “Ação Católica é a participação dos leigos no apostolado hierárquico” Pio XI aos dirigentes da Ação Católica 

de Roma, 19 de abril de 1935. In: COSTA. J.B. Portocarrero. Ação católica: conceito, programa, organização. Rio 

de Janeiro: Editora ABC, 1937. p.37. Ver também SOUZA, Ney de. Ação católica, militância leiga no Brasil: 

méritos e limites. Revista de Cultura Teológica - v. 14 - n. 55 - abr/jun. 2006. Disponível em: 

http://revistas.pucsp.br/index.php/culturateo/article/viewFile/15033/11226. O último autor traz a história do 

nascimento extraoficial da Ação Católica em 1867 em contraponto com o surgimento oficialmente no pontificado 

de Pio XI, a 23/12/1922. 
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Sobre a comunicação, Pio X mantém uma linha conservadora como aponta duas das 

suas encíclicas – “Pieni l’Animo”, de julho de 1906, e “Pascendi”, de setembro de 1907, que 

vieram corroborar os escritos de Leão XIII em “Officiorum ac Munerum”.  

Em “Pieni l’Animo”, Pio X se mostra conservador e proíbe seminaristas de lerem jornais 

e revistas e sacerdotes de escreverem sem licença dos superiores. O papa adverte que “qualquer 

linguagem que possa inspirar no povo aversão às classes superiores deve ser considerada 

contrária ao verdadeiro espírito cristão” (Pio X apud SOARES, 1988, p.66). 

Na encíclica “Pascendi”, Pio X trata basicamente do modernismo, dedicando seis 

tópicos, os de número 50 a 55, à imprensa que, ao seu ver, “os danos provenientes da leitura de 

jornais e livros modernistas não são menores que os provocados pelas leituras imorais” (Pio X 

apud SOARES, 1988, p.66).   

E, para controlar a situação, Pio X constitui um departamento de censura prévia em cada 

uma das dioceses que seriam responsáveis pela leitura prévia de todos os manuscrito destinados 

à publicação.  

Assim feito, “nos livros deveriam constar o imprimatur do bispo e o nihil obstat, com o 

nome do censor” (SOARES, 1988, p.66). No caso dos jornais a censura seria posterior à 

publicação, porém, tendo os censores poder para exigir futuras correções.  

Substituindo Pio X na Sé Apostólica, Bento XV (1914-1922) assume seu pontificado 

sob o horizonte sombrio da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e, mais avante no tempo, em 

1917, ainda teve que enfrentar os problemas advindos da Revolução Russa, com o início do 

comunismo.  

Em sua primeira encíclica “Ad Beatissimi Apostolorum30”, de 1º de novembro de 1914, 

Bento XV adotou uma postura neutra na Primeira Guerra Mundial, defendeu a promoção da 

paz e, em seu transcurso, fez diversas tentativas de negociação entre as partes sem contudo ter 

êxito. No bojo da guerra cresce o interesse da Igreja pelos meios de comunicação como 

possíveis instrumentos da paz. 

Por um decreto de 25 de março de 1915, Bento XV criou a “Obra Nacional para a Boa 

Imprensa31”, na Itália, com o intuito primeiro de conter a disseminação da imprensa anticlerical 

e, consequentemente, promover a “Boa Imprensa”. Para tanto, Bento XV, apelou para que os 

                                                 
30 Encíclica “Ad Beatissimi Apostolorum” de 1º de novembro de 1914 - Bento XV (1914-1922) Disponível em: 

<https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/en/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_01111914_ad-beatissimi-

apostolorum.html. Versão em Espanhol: http://www.mercaba.org/benedicto/ad_beatissimi_apostolorum.htm> 
31 Dados da Revista Cilviltà Cattolica, Anno 69º - Vol. II, – Rivista Della Stampa, p.457. – Pubblicazioni 

dell’Opera dela “Buona Stampa. Roma, 1918. 
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jornais, revistas e periódicos, inspirados por um sentimento real e profundamente católico, 

apoiassem incondicionalmente a causa. 

A iniciativa de Bento XV iria se espalhar mundo afora, com instituições da “Boa 

Imprensa” trabalhando pela causa da Igreja Católica.  

Mais adiante, em sua encíclica “Pacem, Dei Munus Pulcherrimum32”, de 23 de maio de 

1920, em mais uma exortação à paz, Bento XV descreve como quer que seja e que atue o 

jornalista católico.  

 

Escritores e jornalistas deveriam ser convidados a vestir-se “como eleitos de 

Deus, santos e amados, com piedade e bondade”. [16] Que mostrem esta 

caridade em seus escritos, abster-se não apenas de acusações falsas e 

infundadas, mas também de toda intemperança e amargura da linguagem, tudo 

o que é contrário à lei de Cristo [...] recentes. (BENTO XV, Encíclica Pacem, 

Dei Munus Pulcherrimum, tradução nossa) 

 

Bento XV também teve que lidar com as consequências – que não foram poucas – da 

Revolução Russa, de 1917, que, a exemplo da Revolução Francesa, em 1789, também atingiu 

as bases da Igreja, neste caso principalmente para o cristianismo ortodoxo, mas com reflexos 

negativos também para o catolicismo ocidental e para outras religiões que sofreram com a 

intolerância.  

Como na França, os revolucionários russos também se radicalizaram e atacaram igrejas, 

que foram queimadas, saqueadas, depredadas, e clérigos foram presos e/ou executados.  

Entre os fatos idênticos aos que aconteceram na França estão as ações políticas do 

governo socialista russo em detrimento da Igreja, a retirada de todas as regalias de que dispunha 

a Igreja Ortodoxa, a separação entre a Igreja e o Estado, o confisco das propriedades fundiárias 

e dos rendimentos da Igreja e a rejeição da observância dos feriados religiosos que foram 

simplesmente ignorados.  

Já no fim da guerra civil, em meados de 1921, uma onda de fome assolou o Sul da 

Rússia, espalhando notícias chocantes por toda a Europa. Sensibilizado com o sofrimento do 

povo russo, Bento XV se propôs a ajudar financeiramente a causa e a enviar uma Comissão 

Pontifícia ao local, para garantir a aplicação dos recursos. Mas irredutível, o governo da URSS 

– União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – não permitiu a entrada da missão, que só foi 

concluída após a morte de Bento XV, já no ano de 1922, sob os auspícios de Pio XI. 

                                                 
32 Encíclica “Pacem, Dei Munus Pulcherrimum” de 23 de maio de 1920 - Bento XV (1914-1922) Disponível em: 

<https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_23051920_pacem-dei-

munus-pulcherrimum.html> 
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A despeito da luta dos pontífices da época da guerra civil russa, a peleja entre o 

comunismo e a Igreja Católica continuou por longa data envolvendo grandes disputas relatadas 

e/ou mediadas pelos meios de comunicação. A luta da imprensa católica contra este inimigo foi 

pautada em jornais, revistas, folhetos e demais impressos e, ainda, no rádio, na televisão e no 

cinema.  

Pio XI (1922-1939) assume seu pontificado ainda sob os resquícios da Primeira Guerra 

e da Revolução Russa tendo ainda que enfrentar os problemas do fascismo e do nazismo.  

Foi Pio XI quem assinou o “Tratado de São João de Latrão”, ou simplesmente “Tratado 

de Latrão”33, entre a Santa Sé e o Estado italiano governado por Benito Mussolini pondo fim à 

“Questão Romana”34, desencadeada durante a invasão de Roma, no pontificado de Pio IX em 

1870.   

Entre as vantagens concedidas à Igreja, o Tratado de Latrão reconheceu o catolicismo 

como religião oficial da Itália, instituiu o ensino religioso obrigatório nas escolas italianas, entre 

outros. Em contrapartida, a Igreja deveria abster-se totalmente da política, não se opondo ao 

governo fascista.  

A neutralidade do papa em termos políticos durante o regime fascista da Itália trouxe 

inúmeros problemas para a Igreja e seus seguidores. Por fim, O Tratado de Latrão trouxe mais 

benefícios para o regime fascista de Mussolini do que para a Igreja.  

 

O fascismo – é necessário reconhecer – teve uma mão feliz a guiá-lo em sua 

política religiosa: a seu favor, entenda-se, e em prejuízo da Igreja. 

Compreendeu a fôrça e a debilidade da Igreja. Acariciando a última, terminou 

colocando a primeira a seu serviço. (MAZZOLARI, 1966, p.38) 

 

Aos olhos de Pinto de Oliveira (apud SOARES, 1988, p.68-69), no pontificado de Pio 

XI “grande parte da opinião pública católica e eclesiástica acreditava que o Evangelho e a 

civilização seguiam atrás dos batalhões italianos, tendo o próprio fascismo sido apresentado 

[...] como plena realização política dos ensinamentos pontifícios”. 

                                                 
33 O Tratado de Latrão foi um tratado assinado em 11 de fevereiro de 1929, no salão do Palácio Latrão, pelo cardeal 

Gasparri pela Santa Sé e Benito Mussolini pelo Estado Italiano. Os pactos consistiam em três documentos: O 

primeiro tratava da soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano – Criação do Estado do Vaticano, resolvendo 

assim a “Questão Romana”. O segundo, uma concordata que regulamenta “As condições da religião e da Igreja na 

Itália. Pelo terceiro documento, uma convenção financeira onde o Estado Italiano pagaria uma indenização pelos 

territórios e propriedades expropriados – os Estados Pontifícios – durante o processo de unificação italiana. 
34 A Questão Romana foi uma controvérsia política e diplomática resultante da disputa territorial ocorrida entre o 

governo italiano e o papa durante anos, desde 1861, quando os Estados Pontifícios (governados pela Igreja 

Católica) foram anexados à Alta Itália, formando o Reino da Itália, até 1929, quando foi assinado o Tratado de 

Latrão. 
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Ainda que contrário, o papa Pio XI foi comedido em suas críticas ao nazismo, tendo que 

“pronunciar-se depois que Joseph Goebbels, Ministro da Informação e Propaganda, proibiu [...] 

a distribuição de jornais ou qualquer outra literatura de organizações religiosas, sequestrando e 

proibindo o uso do Catecismo da Doutrina Cristã” (SOARES, 1988, p.71).  

Para o contexto desta tese, principalmente no tocante ao Brasil, destaca-se “a 

importância do fascismo de Mussolini na formação e construção da ideologia integralista, assim 

como na formação de sua base social” (BERTONHA, 2001, on line). Com influência do 

fascismo italiano, o integralismo como doutrina social da Igreja Católica incentivará o leigo 

Plínio Salgado a desenvolver a doutrina Integralista no Brasil. 

Além dos problemas das guerras e das revoluções e dos regimes autoritários, Pio XI 

teve que enfrentar também as adversidades de um ambiente sociocultural, político e econômico 

em plena ebulição do início da sociedade midiatizada. Em seu pontificado, a Igreja se defronta 

com o desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação – cinema, rádio e televisão – 

empregando uma nova dinâmica à sociedade como um todo.  

Neste novo horizonte que se lhe apresenta, “a Igreja vê a comunicação social, pelas suas 

estruturas enraizadas na Tradição. Olha com desconfiança tudo o que pode contestar o que ‘já 

se sabe’. O novo é sempre considerado perigoso e estranho [...]” (MACIEL, 1984, p.11).  

Ainda não sabendo muito como assimilar a diversidade e pluralidade das situações 

comunicacionais, a Igreja Católica tomou uma postura defensiva fazendo o julgamento das 

novas tecnologias “sob a ótica da moralidade” (SOARES, 1988, p.72).  

Discordando do entendimento de Romeu Dale (1973, p.95), que, ancorado no 

pensamento de J. Iribarren, diz que, “se os Papas anteriores tratavam de pôr freio à liberdade 

desenfreada desde Pio XI se ocupavam em resgatar a liberdade legítima”, Ismar de Oliveira 

Soares infere que, no pontificado de Pio XI, 

 

[...] os eclesiásticos assumiram como missão interferir no processo, 

formulando projetos de controle moral sobre essa mesma opinião pública. 

Constatamos, na verdade, que do início do século XX até depois de seus 

meados, o Índice dos Livros Proibidos foi mantido, a censura foi aconselhada 

e até exigida; o Estado como poder coercitivo e controlador, foi admitido. 

(SOARES, 1988, p.72) 

 

A partir do pontificado de Pio XI, os documentos já não tratavam da imprensa como um 

todo, mas sim circunscritos à análise de algum meio de comunicação específico como o cinema, 

o rádio ou a televisão.  
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Aliás, Pio XI se interessou particularmente pelo cinema, “ao criar, em 1928, a OCIC – 

Organização Católica Internacional do Cinema, à qual o cardeal Pacelli solicitou contribuições 

para a encíclica que marcará seu pensamento sobre o novo invento” (SOARES, 1988, p.78).  

Nos anos seguintes, Pio XI voltaria a falar sobre cinema em suas encíclicas “Divini Illius 

Magistri”, de 31 de dezembro de 1929, e “Casti Conubii”, de 30 de dezembro de 1930.  

Contudo, seu documento mais importante foi a encíclica “Vigilanti Cura”, primeira 

publicação destinada especificamente sobre o cinema, publicada em 29 de junho de 1936, sob 

o tema “O cinema e a moral cristã”.  

Vigilanti Cura foi uma resposta de Pio XI aos reclamos da Legião da Decência (Legion 

of Decency), instituição criada por bispos católicos dos Estados Unidos na década de 1930 para 

mobilizar fiéis contra o “mau cinema”. Neste diapasão, Pio XI define a posição da Igreja de 

vigilância sobre a atividade cinematográfica agora permitida somente sob rígida moral da Santa 

Sé. Pio XI então traça diretrizes para os fiéis e exorta os clérigos a criarem instituições que 

atuem na classificação moral dos filmes.  

Para Ismar de Oliveira Soares (1988, p.80), “a encíclica Vigilanti Cura, antes de ser um 

documento doutrinário, foi uma ‘ordem do dia’, ditada por um comandante-chefe”. Entre as 

“indicações práticas” da encíclica, destacam-se o item “1. compromisso anual dos católicos”, o 

item “2. boletins regulares com a classificação dos filmes” e o item “3. criação de juntas 

nacionais e suas funções: produção e classificação de filmes” aqui sintetizados nos subitens 34, 

35 e 37:    

 

34. [...] antes de tudo, todos os pastores de almas se esforçarão por obter dos 

fiéis que façam anualmente, como os católicos dos Estados Unidos da 

América, a promessa de se absterem dos filmes que ofendem a verdade e as 

instituições cristãs. [...] 35. [...] que o povo conheça claramente quais os filmes 

permitidos a todos, quais os filmes permitidos com reserva, quais os filmes 

prejudiciais ou positivamente maus. [...] 37 [...] é imprescindivelmente 

necessário que os bispos criem, em cada país, uma Junta Nacional permanente 

de revisão, que promova a produção de bons filmes, classifique os outros e 

divulgue o julgamento ao clero e fiéis. Essa junta seria, com grande proveito, 

ligada aos organismos da Ação Católica, que está, como é do conhecimento 

geral, na dependência imediata dos bispos. (Pio XI apud DALE, 1973, p.112-

113)   

 

Depois de publicar a encíclica Vigilanti Cura, Pio XI ainda tentou instituir um “mercado 

fechado para as produções cinematográficas católicas, com montagem de produtoras e 

organização de salas de exibição nas paróquias e associações” (SOARES, 1988, p.80).  
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No mesmo ano de 1936, em abril, durante o Congresso da Boa Imprensa e a Exposição 

Mundial da Imprensa Católica, o papa Pio XI, em alocução aos participantes dos eventos, 

manifestou seu desejo de organizar uma “grande federação de Boa Imprensa Católica”.  

Logo após o Congresso da Boa Imprensa, o papa Pio XI lançou o volume “Pie XI et la 

Presse”, que trazia em seu bojo uma coletânea de 175 documentos da Igreja sobre o jornalismo 

no período entre 1922 e 1936.  

 

Há documentos sobre a “má” (pp.3 a 44) e a “boa” imprensa (pp.47-65), sobre 

a imprensa e a formação da juventude (pp.69-87), sobre a missão e o dever 

dos jornalistas (pp.89-127), sobre patronos e modelos de escritores e 

jornalistas (pp.131-151), sobre votos e bênçãos (pp.155-249) e sobre 

condenações, com destaque para a inclusão no Índice de exemplares do jornal 

católico L’Action Française por suas críticas à Santa Sé e ao próprio Pio XI 

(pp.253-297). (SOARES, 1988, p.73) 

 

Concluímos nossa passagem sobre esse pontificado sob a observação sistemática de 

Ismar de Oliveira Soares (1988, p.74, grifo nosso) para quem “Pio XI, apesar do interesse que 

sempre demonstrou pelo tema (imprensa), não ofereceu, positivamente, nenhuma análise 

original, permanecendo em considerações gerais”.  

Para efeito de nossa tese, o último papado a ser analisado sob as lentes da relação da 

Igreja com a Comunicação foi o de Pio XII (1939-1958) com significativa atividade voltada 

para questões de imprensa, como atesta Romeu Dale (1973, p.116), dizendo que, ao todo, são 

“[...] mais de 60 alocuções, discursos, radiomensagens – algumas delas de grande importância 

– dirigidos aos profissionais, não apenas católicos, desses meios modernos de comunicação” 

proferidas pelo Sumo Pontífice.  

Em seu pontificado, Pio XII também manteve “vigilância” estreita a sétima arte, 

realizando “46 diferentes intervenções sobre o cinema que mostravam o interesse crescente da 

Igreja pelo papel das ciências sociais, especialmente a sociologia e a psicologia, na 

interpretação dos fenômenos cinematográficos” (PUNTEL, 1994, p.36).  

Pio XII abordou sistematicamente a questão da opinião pública sendo que, em 24 de 

dezembro de 1945, condenou o “controle social exercido pelas ‘potências do dinheiro’ através 

de uma censura arbitrária sobre as manifestações dos grupos sociais e dos meios de 

comunicação” (SOARES, 1988, p.75). 

Mas o documento mais importante de Pio XII foi, sem dúvida, a encíclica “Miranda 

Prorsus”, promulgada a 8 de setembro de 1957. Para Romeu Dale (1973, p.116), com essa 
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encíclica, “o pensamento pontifício a respeito dos Meios de Comunicação Social, 

especialmente Cinema, Rádio e Televisão, atinge a sua idade adulta”. 

Na análise de Joana Puntel (1994, p.39), “[...] a encíclica Miranda Prorsus representa a 

primeira grande síntese da doutrina da Igreja Católica sobre a comunicação social”.  

Seguimos também o pensamento de Ismar de Oliveira Soares (1988, p.75) para quem 

“Pio XII não foi, contudo, além de Leão XIII, ao condicionar a existência da liberdade 

exclusivamente ao seu uso para o que a Igreja entendia ser o ‘bem e a ‘verdade’”.  

Com o período pontifício de Pio XII, respeitando nosso limite temporal que coaduna 

com a divisão do processo da Imprensa Católica no Brasil, elaborada pelo Frei Oscar de 

Figueiredo Lustosa (1983, p.12), a terceira fase ou “fase de organização e articulação” que vai 

de 1900 a 1945, nos damos por satisfeitos.  

Entendemos também que cumprimos com a determinação de nos aproximarmos das 

fases elencadas por Romeu Dale e José Marques de Melo, ficando para a análise deste último 

nossa melhor compreensão relacional da Igreja com a Comunicação.    

Findamos então o período de análise que, em certa medida, recai sobre o entendimento 

de Marques de Melo (2005, p. 26) na terceira fase da relação Igreja-Comunicação. Ainda que 

um pouco adiante no tempo, nesta fase apregoava-se que a Igreja seria obrigada – em face das 

transformações sociedade – a adaptar-se aos novos paradigmas comunicacionais do mundo 

moderno.   

Nossa intenção aqui era a de elencar os principais processos da relação da Igreja Católica 

com a Comunicação imbricados nos acontecimentos históricos da humanidade. Esperamos ter 

cumprido.  

Também intentamos abordar as questões que, de alguma maneira, estarão ligadas aos 

processos constitutivos da imprensa católica brasileira, principalmente daqueles que serão 

reportados e analisados nesta tese com relação às instituições aqui estudadas.    

Enfim, procuramos no percurso diacrônico da Igreja Católica dar ênfase a alguns de 

seus “inimigos”, sejam eles reformas, revoluções, guerras, doutrinas, regimes dos mais variados 

e, também, os meios de comunicação de massa – o jornal, o cinema, o rádio e a televisão – que, 

em algum momento, foram tratados como tal.  

Neste contexto tivemos os movimentos heréticos e outras doutrinas desde os primórdios 

do cristianismo, a literatura herética que determinou a luta da Igreja pelo poder do 

conhecimento desde a Escolástica e a Patrística, os ideais reformadores na Reforma Protestante 

– nacionalismo, individualismo e o espírito de crítica, o humanismo, deísmo, o judaísmo, a 



73 

 

maçonaria, o iluminismo, o secularismo, o racionalismo, o comunismo, o socialismo, o 

fascismo, o nazismo, o integralismo, etc. 

A luta contra os inimigos naturais da Igreja Católica continua com os clérigos e leigos 

no âmbito brasileiro com as ideologias e doutrinas sendo introjetadas e assimiladas pelos 

artífices da imprensa católica no Brasil.   

Esperamos que os aportes acima deem sustentação as nossas teorizações sobre a 

formação da imprensa católica que, a partir de agora, será revista no contexto brasileiro.  

 

4 – A IGREJA E A IMPRENSA NO BRASIL  

 

As dinâmicas relacionais da comunicação com a Igreja Católica no Brasil são legatárias 

das situações anteriormente vislumbradas em âmbito internacional. Porquanto reafirmamos o 

caráter indissociável dos processos sociais dos eclesiásticos e a simbiose entre a história da 

imprensa e a história do desenvolvimento da sociedade capitalista e, também, a relação da Igreja 

com o Estado. É neste sentido que Jean Meyer (1986, p.16) infere que a história da Igreja 

“pertence a uma história total da qual toma uma expressão particular: a dialética de influências 

recíprocas entre a missão da instituição e todo um contexto econômico, social, político, 

cultural”.  

Observamos que os processos constitutivos da imprensa Católica no Brasil também não 

fogem a esse padrão e, a exemplo da história mundial e da América Latina, contam com uma 

periodização formulada por historiadores. Informamos que utilizaremos três tipos de 

periodização: da história da Igreja que retrata acontecimentos sociais, particularmente da 

imprensa católica e da história espiritual do Brasil. 

É de bom tom consignar aqui que não é nossa pretensão elucidar movimentos e correntes 

filosóficas, científicas, políticas, sociais e outras, defendidas pelos artífices da história da Igreja 

Católica no Brasil, senão somente pautá-las em favor de sua implicação com nosso propósito 

que é a imprensa católica e suas instituições.  

Partimos então dos problemas para a periodização da História da Igreja Católica na 

América Latina e para o Brasil que foram abordados e discutidos por diversos autores como 

Antônio Eganã e Alberto Methol Ferré, nos anos 1960, Enrique Dussel e Eduardo Hoornaert, 

na década de 1970, etc. (PRIEN, 1986, p.91).  

Durante a primeira Assembleia Constitutiva da CEHILA – Comissão de Estudos de 

História da Igreja na América –, em Quito, no Equador, no ano de 1973, após o estudo das 
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periodizações existentes proposto por Juan Villegas, adotou-se uma periodização oficial da 

História Geral da Igreja na América Latina (DUSSEL, 1986, p.65).  

Decorrida uma década, entre os dias 10 e 13 de outubro de 1984, durante a I Conferência 

Geral de História da Igreja na América Latina, o tema da periodização voltou à baila e suscitou 

novas perspectivas à luz do processo evolutivo da sociedade.  

No evento, Henrique Dussel (1986, p.65-66) apresenta seu estudo propondo uma nova 

periodização sob o argumento de que na História da Igreja “novos projetos estão em marcha e 

exigem novos critérios ou talvez mais atualizados” “que se deveriam usar para ‘melhorar’ esta 

periodização” apresentada em Quito.  

A periodização proposta por Dussel para servir de estrutura aos projetos históricos do 

CEHILA assim se apresenta:  

 

 

I época: A cristandade das Índias Ocidentais e do Brasil  

(Época do capitalismo mercantil)  

1º período: conquista e evangelização da Ameríndia (1492-1550) 

2º período: organização da Igreja (1551-1620) 

3º período: a cristandade barroca (1620-1700) 

4º período: o novo projeto burbônico (primeira parte do século XVIII). 

II época: crise da cristandade e o neocolonialismo 

A. Momento do capital industrial livre-cambista 

1º período: crise da ordem colonial (segunda parte do século XVIII) 

2º período: guerras da primeira emancipação (1807-1831) 

3º período: a Igreja nas lutas da organização nacional (1830-1880) 

B. Momento do imperialismo 

4º período: a Igreja ante o liberalismo (1880-1914) 

5º período: a Igreja frente ao populismo (1924-1945) 

C. Momento do Capitalismo Transnacional  

6º período: a Igreja e a dependência latino-americana 

1ª fase: a década desenvolvimentista e a renovação da Igreja (1955-1965) 

2ª fase: a Igreja frente aos governos de “Segurança Nacional” (1965-1979) 

3ª fase: a Igreja frente á crise e ao neoconservadorismo (1979-     ).  

III época: para além da ordem capitalista 

1º período: a Igreja nos socialismos reais latino-americanos 

1ª fase: a Igreja em Cuba (1959-     ) 

2ª fase: a Igreja em Nicarágua (1979-     ). (DUSSEL, 1986, p.73) 

 

Ainda que versada sobre um contexto latino-americano, adotaremos a periodização de 

Henrique Dussel primeiramente por entendermos que ela retrata com fidelidade os processos 

evolutivos da Igreja e da sociedade que servem de pano de fundo para o propósito do estudo 

sobre as instituições da imprensa católica.  
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Quanto ao aspecto restrito da imprensa nos apoiaremos na periodização proposta por 

Oscar de Figueiredo Lustosa (1983, p.12), para “que nos forneça uma sequência de 

acontecimentos e uma visão global do desenvolvimento da Imprensa Católica no Brasil”.  

Para Lustosa, o processo da Imprensa Católica no Brasil pode ser dividido em quatro 

fases distintas em um roteiro que não considera estanque, porém, flexível:  

 

1.ª – fase de iniciação (1830 (?) – 186035), sendo dominante o empirismo, o 

artesanato e a dispersão das iniciativas.  

2.ª – fase de consolidação. A Imprensa Católica toma dimensões (1870/1900) 

mais amplas, torna-se mais informativa, sempre sobre a vida interna da Igreja 

e também entra em uma perspectiva polêmica).  

3.ª – fase de organização e articulação (1900-1945). Os responsáveis do 

jornalismo católico se preocupam mais com a infra-estrutura do jornal. Funda-

se o Centro da Boa Imprensa e a Liga correspondente. Há tentativa de 

centralização de informações com agência de notícias católicas.  

4.ª – fase de especialização (1945/...). A ampliação dos meios de comunicação 

social, as inovações tecnológicas, os desafios levantados à Igreja na área do 

periodismo, especialmente, provocam uma tomada de consciência da 

hierarquia e dos jornalistas católicos sobre a necessidade de reformular a 

política eclesial sobre este problema. (LUSTOSA, 1983, p.12)  

 

Anteriormente já nos amparamos nesta periodização de Lustosa para delimitar o 

tempo/espaço das ocorrências desta tese. Agora, utilizaremos também as fases elencadas como 

suporte para os acontecimentos históricos que corroboram a construção identitária da Imprensa 

Católica brasileira.  

Na esteira da história, temos que contextualizar comunicação, imprensa e Igreja em um 

itinerário diacrônico de importantes acontecimentos que sustentem uma história da imprensa 

católica no Brasil. Para essa tarefa, compartilhamos o entendimento de Antônio Carlos Villaça 

(1975, p.9), que, analisando o pensamento católico, infere que há “duas grandes fases na história 

espiritual do Brasil: a escolástica ou portuguesa e a francesa”.  

A fase portuguesa que vai da chegada dos jesuítas no meio do século XVI até a sua 

expulsão em meados do século XVIII é denominada por Antônio Villaça por “fase de 

colonialismo clerical”. Mas “com a expulsão dos jesuítas, rompeu-se a unidade espiritual [...] a 

partida dos padres da Companhia representou uma espécie de fim da Idade Média no Brasil” 

(VILLAÇA, 1975, p.9). 

                                                 
35 Na obra, à página 12, está grafado 1860 como término da primeira fase, porém, acreditamos que a grafia correta 

seja 1870. Sintomático disso é que o início da segunda fase data de 1870 e, até mesmo o subtítulo da página, em 

discordância ao grafado nas fases, remete a outro decênio: “A. Fase de iniciação (1830/1870)”.  
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A expulsão dos jesuítas também significou o fim do domínio absoluto da escolástica 

dando lugar à multiplicidade ou pluralidade ideológica. Assim, a reforma pombalina 

influenciada pelas ideias dos enciclopedistas franceses marca o início da fase francesa. Ao 

introduzir um novo espírito na Universidade de Coimbra, em Portugal, com seu laicismo, a 

Reforma Pombalina terá também um papel decisivo na história espiritual do Brasil.  

Facilitando ainda mais nosso entendimento e a coadunação de ideias e propósitos para 

esta tese, o autor ainda resume em três períodos a História da influência francesa sobre a vida 

espiritual do Brasil:  

 

(1) o de indefinição da espiritualidade, que corresponde ao romantismo, tem 

no franciscano Monte Alverne a sua figura representativa e é o período de 

influência de Victor Cousin e Malebranche que Monte Alverne opunha ao 

sensualismo de Condillac; (2) o de dissolução da espiritualidade, com duas 

expressões típicas, Nabuco e Silvio Romero, isto é, a influência do cepticismo 

renaniano e a influência do evolucionismo (já alemão e inglês); (3) o de 

restauração da espiritualidade, que corresponde a um fenômeno cultural 

realmente novo na História do Brasil e a que podemos chamar de a reação 

católica. (VILLAÇA, 1975, p.10) 

 

Ainda que tenhamos que retroceder no tempo para contextualizar as ações da Igreja 

Católica decorrentes de fatos históricos de outrora, a análise de nossos objetos – as instituições 

da Imprensa Católica – fica circunscrita às terceira e quarta fases de Oscar de Figueiredo 

Lustosa – fase de organização e articulação (1900-1945) e fase de especialização (1945/...). 

Mas ainda assim não podemos negar a ingerência de ocorrências passadas na configuração dos 

processos de instituição da imprensa católica.  

Quanto à questão histórica espiritual do Brasil, partiremos do período da restauração da 

espiritualidade que engloba a fase de influência francesa e avança com “a publicação dos 

Estudos Alemães em 1882, com que Tobias Barreto abre o período de influência germânica na 

cultura Brasileira” (Villaça, 1975, p.10). Mas esse período se principia quando “na década de 

1870-80, processa-se o começo do que Jackson de Figueiredo chamou de a ‘reação católica’”. 

No tocante aos fatos sociais, políticos, econômicos e culturais, principiamos junto com 

a periodização proposta por Henrique Dussel em sua primeira época: “A cristandade das Índias 

Ocidentais e do Brasil” – 1º período: conquista e evangelização da Ameríndia (1492-1550) e 2º 

período: organização da Igreja (1551-1620).  

A chegada dos jesuítas em 1549 e a fundação da diocese de São Salvador da Bahia, 

criada em 25 de fevereiro de 1551, pelo papa Júlio III, são os principais fatos do início da 

organização definitiva da Igreja no Brasil. 
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A história nos conta que a integração da Igreja com o Estado no Brasil se dá antes mesmo 

da fundação do país, obedecendo a um modelo de cristandade vindo de Portugal.  

Atestando o fato acima, Thomas Bruneau (1974, p.30) diz que “a descoberta e a 

colonização do Brasil foi uma aventura conjunta do Estado de Portugal e da Igreja Católica”, e 

ratifica: “Junto à espada ia a cruz e, de fato, a colônia foi originalmente chamada terra de ‘Vera 

Cruz’”. De fato, “[...] foi com o emprego do código religioso (universo simbólico e seu poder 

de coerção moral) que, depois dos contatos iniciais, firmou-se o processo de colonização [...]” 

(SOARES, 1988, p.143).  

A Coroa de Portugal sempre manteve bom relacionamento com a Igreja Católica, fato 

extensivo ao Brasil Colônia. Conforme a narrativa de Edilberto Reis e Fábio Duarte (2010, 

p.69), “a relação Estado-Igreja é uma relação antiguíssima, chegando a alguns momentos da 

história a definir as relações dentro da sociedade”.  

Thomas Charles Bruneau (1974, p.30) explica como funciona essa relação, afirmando 

que “a premissa-chave do modelo de Cristandade é a integração Igreja e Estado. O Estado 

precisa ajudar a Igreja para que todas as pessoas, em todas as áreas, sejam influenciadas através 

de todas as estruturas”.  

O relacionamento Igreja-Estado de Portugal era regido sob os preceitos do “Padroado”36 

– “outorga, pela Igreja de Roma, de certo grau de controle sobre uma Igreja local, ou nacional, 

a um administrador civil” – e de “outro privilégio informal [...]o ‘Placet’ ou direito da Coroa 

de censurar todas as bulas, cartas e outros documentos eclesiásticos antes de sua publicação na 

colônia” (BRUNEAU, 1974, p.31-34). 

O beneplácito do Padroado e do Placet pela Santa Sé, primeiramente ao imperador de 

Portugal e, depois, extensivo ao imperador do Brasil, foi determinante na postura de uma Igreja 

omissa e sem poder durante os períodos da colônia e do império.  

 

O Brasil conservou perfeitamente toda essa ligação Igreja-Estado. Por isso 

podemos afirmar que o Brasil nasceu à sombra da cruz, isto é, enquanto 

colônia da metrópole portuguesa, nasce sobre a proteção da “Santa Cruz 

Católica” e ao mesmo tempo sob o domínio do Império ultramarino português. 

O Estado usava a Igreja para divulgar o seu projeto colonizador nas novas 

terras conquistadas. Logo, a Igreja se torna um meio eficaz para que os 

interesses da Coroa fossem bem sucedidos. Assim, todas as normas impostas 

                                                 
36 Padroado refere-se a um conjunto de privilégios concedidos pela Santa Sé aos reis de Portugal e de Espanha que 

foram extensivos aos imperadores do Brasil. Esse privilégios conferiam o domínio da Coroa nos negócios 

religiosos. Para outras informações, ver o verbete “Padroado”, elaborado por Cézar de Alencar Arnaut de Toledo, 

Flávio Massami Martins Ruckstadter e Vanessa Campos Mariano Ruckstadter. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_padroado2.htm> 
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pelo padroado anulavam qualquer atitude que a Igreja quisesse realizar. 

(REIS; DUARTE, 2010, p.72) 

 

Subjugada pelo Estado com as mãos atadas ao poder temporal, a Igreja não conseguiu 

nem cumprir sua missão, nem desenvolver-se no plano político e eclesiástico percebendo um 

número limitado de clérigos que se dedicavam ao culto. Enquanto isso, o Estado dominava as 

questões econômicas e políticas dentro do sistema mercantilista colonial imposto ao Brasil e 

demais colônias de Portugal.  

Com relação à imprensa, atestando a vanguarda da Igreja Católica nas artes impressas, 

Jorge Deister (1967, p.1071) conta que “a arte de Gutenberg difundiu-se fora da Europa pela 

iniciativa dos missionários”. Confirma tal asserção relatando que “o primado da propaganda 

tipográfica pertence incontestavelmente aos Missionários Católicos”.  

Nas Américas,  

 

[...] o México foi o primeiro país de nosso continente que obteve tipografia. 

Em 1538, o franciscano D. Juan Zumárraga, primeiro bispo, ali a montou 

trazendo da Espanha. O Brasil, como o Equador e a Colômbia, e bem assim o 

complexo norte-americano, devem as suas primeiras tipografias aos padres 

jesuítas. Entre nós, durante os séculos XVII e XVIII, fundaram-se então, na 

região missioneira do sul, várias tipografias. (DEISTER, 1967, p.1071) 

 

É prudente lembrar e registrar que, durante o período colonial (1500-1822), não só os 

Jesuítas vieram para o Brasil. Com a missão precípua de evangelizar e disciplinar os indígenas 

vieram clérigos católicos das ordens dos carmelitas e franciscanos que também se dedicaram à 

imprensa.  

Já sobre as diversas tentativas de impressão, Jorge Deister (1967, p.1073) conta que, no 

período colonial, no povoado de São Miguel (perto da atual cidade de Santa Maria), fundado 

em 1632, já funcionava a primeira tipografia do Brasil, montada pelos padres jesuítas. Entre as 

obras editadas na tipografia de São Miguel figurava um “Martirológio Romano”37, obra 

anteriormente editada por ordem do papa Gregório XIII. 

Mas com a expulsão dos jesuítas e a fiscalização dos livros pelo Marques de Pombal, 

“[...] só no Rio de Janeiro mais de 6 mil livros foram enviados a Portugal como proibidos ou 

queimados como nocivos. E deixou de existir também a ‘célula mater’ da imprensa no Brasil” 

(DEISTER, 1967, p.1074).  

                                                 
37 Martirológio Romano (latim: Martyrologium Romanum) é o catálogo dos santos e beatos da Igreja Católica 

Romana. Trata-se de um livro litúrgico que serve como base para os calendários de festas religiosas. 
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Jorge Deister (1967, p.1074-1075) retrata um impasse criado pelo governo português 

para dificultar o desenvolvimento da imprensa no Brasil38. Além de não achar conveniente a 

existência de prelos no Brasil porque os livros e os jornais poderiam vir de Portugal, infere que 

o governo português não permitia a proliferação da imprensa que, na visão de Moreira de 

Azevedo (apud DEISTER, 1967, p.1075), era “para não propagar idéias que poderiam ser 

contrárias aos interêsses do Estado”.  

Após diversas tentativas de implantação e relatos de empastelamento de tipografias no 

país, “em 6 de julho de 1747, uma carta régia, enfim, proibia definitivamente o funcionamento 

de tôda e qualquer tipografia no Brasil” (DEISTER, 1967, p.1075). 

A peleja pela implantação da imprensa no Brasil avançou durante o período Pombalino39 

(1750 a 1777) – de triste memória para a Igreja –, quando Pombal pôs fim ao período Jesuítico 

(1500-1759), com a expulsão dos padres da Companhia de Jesus que põe fim ao que Antônio 

Villaça chamou de “fase de colonialismo clerical” e marca o início da fase francesa. 

Em um único empreendimento, o Marquês de Pombal toma para si o controle do sistema 

educacional e das missões jesuítas e ainda garante a posse de propriedades da Igreja Católica 

no Brasil que estavam sob o poder dos inacianos. No lugar dos colégios jesuítas, Pombal cria 

as escolas régias leigas, fora do controle religioso, que seriam a base da reforma educacional 

no país, a Reforma Pombalina com a laicização do ensino. “Era o triunfo de Pombal. Realismo 

e laicismo davam-se as mãos. Ao tomismo restaurado pelos coimbrenses, sucedia o 

iluminismo40, progressista e nacionalista” (VILLAÇA, 1975, p.28).  

Tendências iluministas nas Reformas Pombalinas conformam contradições no momento 

histórico que, segundo Gilberto Luiz Alves (2010, p.33) “atingiram, profundamente, a própria 

Igreja Católica luso-brasileira, de onde emergiu um segmento que ousou desafiar a autoridade 

                                                 
38 Sobre as circunstâncias do retardamento na implantação da imprensa no Brasil ver José Marques de Melo (2003, 

p. 95 a 110) que coloca em perspectiva a análise de quase uma dezena de autores sobre o suposto impasse de 

Portugal para com a imprensa brasileira e discorda da posição anotada por Deister. Após perscrutar 

minuciosamente a análise dos autores e fazer cair por terra seus argumentos, Marques de Melo apresenta uma 

análise do problema, aplicando o método de interpretação funcionalista onde a análise não parte da “imprensa 

como instrumento de difusão cultural, mas, fundamentalmente, o processo da comunicação coletiva por ele 

engendrado”. 
39 O Período Pombalino corresponde aos anos em que Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marques de Pombal, 

exerceu o cargo de primeiro-ministro em Portugal (1750 a 1777), durante o reinado de D. José I.  
40 Iluminismo foi um movimento de ideias que tem suas origens no século XVII e se desenvolve especialmente no 

século XVIII, chamado o “século das luzes”. Para outras informações sobre o Iluminismo, ver a obra Dicionário 

de Política dos autores:  Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, disponível em: 

<https://politicaonlineblog.files.wordpress.com/2016/06/bobbio-norberto-org-dicionc3a1rio-de-

polc3adtica.pdf>.  
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papal, sob a bandeira do regalismo41” do Estado impingindo políticas de afirmação plena do 

absolutismo.  

Mas as reformas do Marquês de Pombal não afetaram somente a Igreja Católica com os 

jesuítas e, consequentemente o modelo de ensino perpetrado pelos inacianos “[...] a despeito da 

existência de escolas fundadas por outras ordens religiosas, como os Beneditinos, os 

franciscanos e os carmelitas” (Niskier, 2001, p.34). Um pacote de medidas sociais, políticas e 

econômicas tinham como objetivo aumentar a exploração dos recursos do Brasil e, outras ainda, 

aumentar o controle de Portugal sobre a colônia.  

Após a morte de D. José I, em 1777, sua filha D. Maria I assume o governo de Portugal, 

instituindo-se a “Viradeira”42. Educada na fé católica e contrária a política do Marquês de 

Pombal, a nova mandatária acaba por demiti-lo, perseguindo-o, junto com seus asseclas, até a 

morte de Pombal em 8 de maio de 1782.  

Desde o Renascimento, o mundo passava por intensas mudanças que afetaram a 

sociedade como um todo. A Igreja Católica em particular, sofreria com os percalços 

ocasionados por movimentos advindos da Renascença. Neste diapasão, Alceu Pazzinato e 

Maria Helena Senise (1992, p.98) concordam que “o Iluminismo representou o ápice das 

transformações culturais iniciadas no século XIV pelo movimento renascentista”  

Os movimentos do século XVIII, o Século das Luzes, são impregnados de novos ideais 

e ideologias que contribuíram para transformações profundas de caráter político-social e 

cultural e, também, religioso, primeiro na Europa e, depois, espalhando-se mundo afora. 

O Iluminismo, que “tinha como base o racionalismo, o liberalismo e o desenvolvimento 

do pensamento científico” (PAZZINATO; SENISE, 1992, p.98), marcado pela crítica aos 

valores da Igreja Católica e um forte anticlericalismo, pregava a separação gradativa entre fé e 

a razão, ou seja, a separação da ciência e religião. E foram justamente as bases ideológicas do 

iluminismo que impulsionaram a Revolução Industrial, na Inglaterra, com início em 1760, a 

Revolução Americana, em 1775, e a Revolução Francesa, em 1789.  

O liberalismo do filósofo John Locke, do século XVII, espalhou os ideias de liberdade 

religiosa, liberdade de imprensa, entre outros, e, ainda mais, pleiteavam o estado laico. Tudo o 

que, à época, a Igreja Católica queria coibir de todas as maneiras, temendo a perda da 

hegemonia e do poder, os liberais defendiam em sua filosofia política.    

                                                 
41 Regalismo é a doutrina que concedia aos reis o direito de interferência em questões religiosas. Dicionário 

Eletrônico Houaiss de Língua Portuguesa 1.0 
42 Viradeira é o nome do período que se iniciou com a nomeação de D. Maria I em 13 de Março de 1777, que 

instituiu nova política trocando todos os secretários de Estado do governo do Marquês de Pombal. 



81 

 

Os efeitos do Iluminismo e das Revoluções Industrial, Americana e Francesa se fizeram 

sentir primeiro na Europa, mas se alastraram para outros continentes sob a forma de suas 

ideologias fundantes, várias delas suprimindo sensivelmente o poder da Igreja.   

Enquanto isso, no Brasil, no final do século XVIII, funda-se o famoso e controvertido 

Seminário de Olinda, sob os auspícios de José Joaquim de Azeredo Coutinho (1742-1821), 

nomeado bispo de Olinda em 1794. Conforme infere Gilberto Luiz Alves (2010, p.46), Azeredo 

Coutinho foi classificado por alguns autores como um dos precursores das ideias iluministas no 

Brasil43, “contudo, defensor [...] das bandeiras liberais no plano econômico, o Bispo de Olinda, 

fazia, ao mesmo tempo, apologia do despotismo esclarecido no plano político”. Corrobora a 

assertiva a anotação de Arno Wehling (2008, p.256) da adesão do bispo Azeredo Coutinho à 

política regalista, que afirmava “a preeminência estatal sobre a Igreja por meio de uma defesa 

sistemática e forte do padroado régio”.  

Acompanhamos então o pensamento de Ana Paula Seco e Tania do Amaral (2006, 

online), para quem o projeto do iluminismo pombalino “no contexto da colônia brasileira tratou-

se, na verdade do engrandecimento do poder do Estado e não das liberdades individuais [...]”. 

Situação que parece continuar no caso de Azeredo Coutinho, face ao já citado pensamento dos 

autores que se debruçaram sobre sua atuação.   

No entanto, Márcio Moreira Alves (1979, p.26-27) observa que a elite do clero brasileiro 

estudava na Universidade de Teologia de Coimbra quando o Marquês de Pombal implantou sua 

reforma impingindo ao curso forte tendência galicanista44, jansenista45 e liberal.  

Para Moreira Alves,  

 

Esta ideologia foi transferida para os seminários brasileiros, particularmente 

para o seminário de Olinda, fundado em 1800, que, tendo sido por muito 

tempo o único estabelecimento de ensino secundário no Nordeste, foi um 

viveiro de políticos e revolucionários, tanto leigos quanto clericais. (ALVES, 

1979, p.26-27) 

 

                                                 
43 Antônio Carlos Villaça, em “O Pensamento Católico no Brasil”, em seu capítulo intitulado “O Liberalismo”, 

discute amplamente a atuação de Azeredo Coutinho no Brasil sob a perspectiva de diversos autores como Manoel 

Cardozo, Nelson Werneck Sodré, Sérgio Buarque de Holanda, Bradford Burns, Adam Smith, Fernando de 

Azevedo, etc.  
44 “Galicanismo: movimento originado na França, que defendia a independência administrativa da Igreja católica 

romana de cada país com relação ao controle papal”. Dicionário Eletrônico Houaiss de Língua Portuguesa 1.0 
45 “Jansenismo: 1 conjunto de princípios estabelecidos por Cornélio Jansênio (1585-1638), bispo de Ipres 

condenado como herege pela Igreja Católica, que enfatizam a predestinação, negam o livre-arbítrio e sustentam 

ser a natureza humana por si só incapaz do bem. 2 movimento político que se originou do jansenismo teológico 

e, estimulado pela oposição dos religiosos da abadia de Port-Royal a Luís XIV, prolongou-se por todo o século 

XVIII. 3 austeridade extrema, rigor na aplicação de preceitos religiosos e morais; rigidez de costumes; 

austeridade”. Dicionário Eletrônico Houaiss de Língua Portuguesa 1.0 
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Concordando com a situação, Thomas Bruneau (1974, p.48) relata que “muitos padres 

eram revolucionários, a favor da independência de Portugal, mas agiam individualmente, e 

quase nunca em favor dos interesses institucionais da Igreja”.  

Nesta época “as sociedades secretas multiplicavam-se” (SODRÉ, 2011, p.35) e já havia 

no Brasil influências da maçonaria46 com a participação de alguns maçons iniciados em 

Portugal. “Muitos padres, e até três bispos, se tornaram maçons porque as lojas maçônicas eram 

focos de oposição a Portugal” (BRUNEAU, 1974, p.48). 

No continuum da história, junto ao iluminismo pululam os movimentos nativistas que 

se desdobrarão em crises no tempo em que Henrique Dussel denominou de “II época: crise da 

cristandade e o neocolonialismo, [...] 1º período: crise da ordem colonial (segunda parte do 

século XVIII)”.  

A Igreja Católica atravessa neste período tempos difíceis, em que “o cepticismo do 

século XVIII, que contestava o modelo de cristandade aplicado no Brasil e atribuía pouco valor 

à religião, minou os fundamentos ideológicos da Igreja” (ALVES, 1979, p.25). 

Em meio às crises do absolutismo, impulsionados pelos ideais revolucionários que 

vinham principalmente da França e dos Estados Unidos, com forte sentimento de desigualdade 

social perante o regalismo praticado por Portugal, os brasileiros começaram a organizar focos 

de combate e resistência ao regime colonial.  

Juarez Bahia é quem atesta o fato elencando os principais movimentos 

emancipacionistas e destaca a importância da imprensa no momento delicado para a Coroa 

Portuguesa.  

 

Confrontada pelo nacionalismo que dá sinais de inquietação e atua, em 1720, 

com Felipe Santos; em 1789, na Inconfidência Mineira; em 1798, na 

Revolução dos Alfaiates; em 1817, na Revolução Nativista de Pernambuco; 

e, depois, nos movimentos populares como a Cabanagem, a Coroa teme liberar 

a imprensa e exercita toda a sua autoridade para impossibilitar a tipografia e o 

jornalismo. (BAHIA, 1990, p.10) 

 

                                                 
46 Francisco de Assis Barbosa (1978, p.15 e 26) relata que Cipriano Barata e o padre fazendeiro Francisco 

Agostinho Gomes se iniciaram na maçonaria em 1797 na loja Cavaleiros da Luz, fundada pelo francês Larcher de 

passagem pela Bahia naquele ano. Barbosa confirma que “foi essa, senão a primeira, uma das primeiras lojas 

maçônicas abertas no Brasil. Baseado em Pereira da Costa (Arquivo maçônico, 1910), Oliveira Lima indica o ano 

de 1801 como a data da introdução da maçonaria cm Pernambuco. Cf. Francisco Muniz Tavares, n.º 35 da bibliogr. 

Antes das lojas Pernambuco do Oriente e Pernambuco do Ocidente, fundadas respectivamente por Cabugá e 

Domingos José Martins, em 1814, há referências da existência, no começo do século, das seguintes sociedades 

secretas: Areópago do Itambé, Academia do Paraíso, Academia de Suassuna, Oficina de Iguarassu e Universidade 

Democrática. Não eram propriamente lojas maçônicas, mas clubes de vida efêmera onde se discutiam idéias 

liberais. CF. Ulisses Brandão, n.05 da bibliogr.”. 
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Consonante, sobre o episódio do cerceamento das atividades tipográficas no Brasil, 

Jorge Deister (1967, p.1075) faz a seguinte indagação: “se não era legal a existência de uma 

imprensa profana, onde encontrar condições favoráveis para estabelecer-se a imprensa 

religiosa?”. Porém, à margem do rigor da carta régia de 1747, com o beneplácito do Governo, 

os jesuítas da Bahia mantiveram no século XVIII uma tipografia para uso exclusivo de 

programas escolares de seu colégio.  

Com efeito, “tardiamente” conforme também defendeu José Marques de Melo (2003), 

“a imprensa surgiria, finalmente, no Brasil – e ainda desta vez, a definitiva, sob proteção oficial, 

mais do que isso: por iniciativa oficial –, com o advento da Corte de D. João” (SODRÉ, 2011, 

p.40). Assim, “o Príncipe Regente D. João instalou a primeira tipografia, Impressão Régia, mais 

tarde Tipografia Nacional, hoje Departamento da Imprensa Nacional” (BARBOSA, 1978, 

p.11). 

Hipólito da Costa (apud RIZZINI, 1977, p.170), no número 5 de seu Correio Braziliense 

saudou a chegada da imprensa ao Brasil, ressaltando também a demora do empreendimento, 

com as seguintes palavras:  

 

Saiba o mundo, e a posteridade, que, no ano de 1808 da era cristã, mandou o 

governo português, no Brasil, buscar à Inglaterra uma impressão, com os seus 

apendículos necessários, e a remessa que daqui se lhe fez importou em cem 

libras esterlinas!!! Contudo diz-se que aumentará esse estabelecimento, tanto 

mais necessário quanto o governo ali nem pode imprimir as suas ordens para 

lhes dar suficiente publicidade. Tarde, desgraçadamente tarde: mas, enfim, 

aparecem tipos no Brasil; e eu de todo o meu coração dou os parabéns aos 

meus compatriotas brasilienses.  

 

Mas é preciso se atentar para as circunstâncias adversas do advento da imprensa no 

Brasil captadas por Juarez Bahia (1990, p.11) visto que “só pressionada pela invasão de 

Napoleão em novembro de 1807, a Coroa transfere para o Brasil uma tipografia que perseguia 

por todas as formas”.  

Em um ato real, o então Príncipe Regente D. João VI instituiu, efetivamente, a Imprensa 

Régia no Brasil no dia 13 de maio de 1808 (DEISTER, 1967, p.1075). Logo em seguida, em 24 

de junho do mesmo ano, veio o decreto que subordinava a Impressão Régia ao controle de uma 

junta.  

 

Competia à junta, conforme regimento da mesma data, além da gerência 

“examinar os papéis e livros que se mandassem publicar e fiscalizar que nada 

se imprimisse contra a religião, o governo e os bons costumes”. Era a censura. 

Nada se imprimia sem o exame prévio dos censores reais, frei Antônio de 
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Arrábida, o padre João Manzoni, Carvalho e Melo, e o infalível José da Silva 

Lisboa. (SODRÉ, 2011, p.41)  

 

Não obstante a censura imposta, “dessa oficina, a 10 de setembro de 1808, saiu o 

primeiro número da Gazeta do Rio de Janeiro” (SODRÉ, 2011, p.41), primeiro jornal impresso 

no Brasil. Contudo, com uma diferença de três meses de antecedência, cabe a Hipólito José da 

Costa a primazia do primeiro jornal brasileiro, com a publicação do “Correio Braziliense” no 

dia 1º de junho de 1808, em Londres.  

Aqui apreendemos outro fato importante para nossa tese que é a vanguarda dos católicos 

à frente das questões de imprensa como confirma Jorge Deister (1967, p.1076) quando nos 

conta sobre “a Gazeta do Rio de Janeiro, cuja direção se confiou ao franciscano Frei Tibúrcio 

José da Rocha”.  

O jornal “A Gazeta do Rio de Janeiro” foi uma publicação semanal até 1813, passando 

então a bissemanário até dezembro de 1822. “Após a independência do Brasil, tomou o nome 

de Diário do Govêrno, sendo redigido de 1823 a 1825, por Frei Sampaio, também franciscano” 

(DEISTER, 1967, p.1076).  

Outra incursão de católicos nos recém nascidos jornais impressos foi no “segundo 

periódico publicado no Brasil, o jornal Idade d’Ouro do Brazil, lançado no dia 14 de maio de 

1811, em Salvador [...]” (BND, 2014, online). 

 

Estudos apontam a identidade de dois redatores ao longo da história da 

publicação, ambos pertencentes à elite culta da época: Gonçalo Vicente 

Portela, professor de gramática latina, e o padre Inácio José de Macedo, 

presbítero secular, professor de filosofia e pregador régio. (BND, 2014, 

online) 

 

Como se pode verificar, os dois primeiros jornais publicados no Brasil, ainda que sob a 

orientação da Imprensa Régia, portanto defendendo o absolutismo de Portugal, tiveram a 

participação de clérigos da Igreja Católica. Retratando o ambiente do início do império, Paulo 

Neto (1965, p.134) relata que “vultos do clero, como Frei Francisco de Sampaio e outros padres, 

foram redatores e jornalistas de primeira mão, mas estritamente políticos. Eram no entanto 

jornais de orientação católica [...]”.  

Para além da instalação da Imprensa Régia – única empresa gráfica no Brasil até 1821 

– e da publicação dos primeiros jornais brasileiros, o Período Joanino (1808/21) toma medidas 

para inserir o Brasil no modelo do capitalismo industrial inglês em detrimento do ultrapassado 

colonialismo mercantilista português. 
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O período histórico ainda assistiria a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido ao 

de Portugal e Algarves no ano de 1815 e, também, a elevação do príncipe regente a rei de 

Portugal, Brasil e Algarves, com o título de Dom João VI, em 1818.  

Outra ocorrência que merece destaque no período Joanino foi a eclosão do último 

movimento emancipacionista, a Revolução Pernambucana, deflagrada em 1817, o único a 

chegar às vias de fato com a luta armada. Nessa contenda, “os eclesiásticos se puseram à frente 

de todos, pois a revolução de 1817 foi sobretudo uma ‘revolução de padres’, como a qualificou 

Oliveira Lima” (BARBOSA, 1978, p.17). 

Mas o fato que mudaria por completo os rumos da nação brasileira aconteceu além-mar: 

a Revolução do Porto, movimento liberal de 1820, que obrigou D. João VI e a Corte Portuguesa 

a regressar a Portugal, em 1821, culminando com o fim do absolutismo e a promulgação da 

primeira Constituição portuguesa, no ano de 1822. Mas, antes de partir, no dia “2 de março de 

1821, surgiu o decreto de Dom João VI, que do Rio só partiria para Lisboa em abril, ‘abolindo 

a censura prévia’, e estabelecendo que a liberdade de imprensa seria regulada pela futura 

Constituição de Portugal” (MELLO, 1972, p.8).  

No dia nove de março de 1821, Portugal lançou as bases de sua constituição política 

incluindo a liberdade de expressão e de imprensa:   

 

Art. 8º A livre comunicação dos pensamentos é um dos mais preciosos direitos 

do homem. Todo cidadão pode conseguintemente, sem dependência de 

censura prévia, manifestar suas opiniões em qualquer matéria, contanto que 

haja de responder pelo abuso desta liberdade nos casos e na forma que a lei 

determinar.  

Art. 9º As cortes farão logo esta lei e nomearão um tribunal especial para 

proteger a liberdade de imprensa e coibir os delitos resultantes do seu abuso. 

Art. 10. Quanto, porém, àquele abuso que se pode fazer desta liberdade em 

matérias religiosas, fica salva aos Bispos a censura dos escritos sobre dogma 

e moral e o Governo os auxiliará para serem castigados os culpados. (MELLO, 

1972, p.8) 

 

Arnon de Mello (1972, p.8) conta que, mesmo antes de conhecer o teor da lei de 

Portugal, “[...] Dom Pedro I decidia pôr em execução no Brasil os artigos 8º, 9º e 10º das Bases, 

dando, assim, plena liberdade à nossa imprensa [...]”. Liberdade esta conferida pelo fato de que 

“‘O Tamoyo’, — jornal fundado a 12 de agosto de 1823, um mês após a queda de José 

Bonifácio, para defender a causa dos Andradas, em franca oposição ao Imperador, — saía das 

oficinas da própria Impressão Nacional” (MELLO, 1972, p.8). Assim o autor sustenta que a 
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liberdade de imprensa foi mesmo consolidada por meio do decreto de 22 de novembro de 

182347.  

Mas não é o que reflete o pensamento do padre e jornalista José Martiniano de Alencar 

– pai do escritor José de Alencar –, que foi um dos políticos católicos que mais defendeu a 

liberdade de imprensa. Deputado Constituinte na Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa 

do Império do Brasil, de 17 de abril a 12 de novembro de 1823, e, depois deputado e senador 

pela Província do Ceará, José Martiniano de Alencar foi autor de uma das intervenções mais 

contundentes em favor da imprensa, na Assembleia de 1823, destoando completamente das 

prerrogativas do decreto de D. Pedro I.  

Na ocasião, José Martiniano de Alencar diz que:  

 

Há lei de liberdade de imprensa; mas a questão não é essa; a questão é que de 

fato não há liberdade de imprensa no Rio de Janeiro de certo tempo a esta 

parte. (...) Escreve um partido em sentido contrário e outro partido, que 

poderia escrever em oposição, não escreve; e o motivo parece ser porque 

aquele tem alta e poderosa proteção, ao mesmo tempo que este é espezinhado 

e perseguido por frívolos pretextos. Parece-me, ver aqui o que já vi em Lisboa. 

Havia liberdade de imprensa, porém o partido ministerial podia escrever tudo 

sem incômodo e o partido contrário, muitas vezes debaixo de certas máscaras, 

era perseguido. (...) aqui escreve-se contra um ministro, avançam-se doutrinas 

contra o sistema que o Diário do Governo protege, eis o miserável reputado 

anarquista, desorganizador, democrata etc., e como tal perseguido e não 

tolerado. Vemos, pois, que não há liberdade de escrever, é necessário remediar 

este mal; e sobre isto devemos aplicar toda a nossa atenção. Sem a imprensa, 

Senhores, perdida está a liberdade da pátria. [...] Declaremos que todos podem 

escrever sem susto e exprimir suas idéias da maneira que lhe parecer bem, 

ficando só responsáveis pelo abuso segundo a lei. 24 de maio de 1823, t. I, p. 

107. (BRASIL, 1978, p.68) 

 

Contudo, a imprensa brasileira de modo geral conseguiu seguir adiante e os reflexos da 

Revolução do Porto se fizeram sentir além-mar. Com dada razão, Juarez Bahia (1990, p.19) 

reflete que “o liberalismo português derrota o absolutismo português em Portugal e no Brasil. 

É um passo no caminho da emancipação”, conclui ele. 

Mas entre o final do período colonial e o início do período monárquico no Brasil a Igreja 

Católica sofreu com o desprestígio do governo que adotou diversas medidas coibindo a atuação 

dos clérigos e restringindo algumas prerrogativas do catolicismo. Havia motivos para essa 

represália:  

  

                                                 
47 Para maiores detalhes ver o Decreto Original completo em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-38888-22-novembro-1823-568100-

publicacaooriginal-91489-pe.html> 
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É que, a estas alturas, o governo não possuía mais a certeza de poder contar 

com total subserviência do corpo clerical. Muitos padres do clero secular 

figuravam, na verdade entre os inimigos da Metrópole enquanto simpatizantes 

ou associados aos movimentos dos inconfidentes. (SOARES, 1988, p.160) 

 

É neste sentido que Márcio Moreira Alves, (1968, p.42) relata que “[...] desde os teóricos 

debates republicanos da Inconfidência Mineira e de sua sangrenta repressão, surgem os padres 

como participantes e, muitas vêzes, animadores de rebeliões”.  

Sobre o entusiasmo dos ideais franceses, Nelson Werneck Sodré (2011, p.36) diz que 

“não apenas a maçonaria48 permitia agrupar os que pensavam melhor [...] também a Igreja, 

pelas suas figuras mais eminentes, senão como organização, pelo menos pela ação individual 

de destacados servidores [...]”.  

Contudo, a atuação da Igreja Católica como instituição deixa a desejar no entendimento 

de Thomas Bruneau (1974, p.38) quando conclui que “de fato, durante todo o período colonial 

(1500-1822), talvez seja enganador falar de uma Igreja”. 

Após a Revolução do Porto e a volta da Coroa a Lisboa, os movimentos 

emancipacionistas viram acelerar o processo de Independência. “Em consequência, surgiriam 

condições políticas para a imprensa periódica autêntica, embora modesta” (SODRÉ, 2011, 

p.65).  

Em 7 de setembro de 1822, ocorre a Independência do Brasil, proclamada pelo Príncipe 

Real, D. Pedro. Com a Independência, inicia-se o período do Brasil Império, confirmado em 12 

de outubro de 1822, com a aclamação do Imperador D. Pedro I. “Portugal reconheceu 

oficialmente a independência do Brasil a 28 de agosto de 1825. A Santa Sé, por sua vez, deu o 

seu reconhecimento no dia 23 de janeiro de 1826” (SOUZA, 2013, p.129). 

Atento ao movimento histórico, Ismar Soares (1988, p.161) conta que “o século XIX 

foi um período de profundas transformações sociopolíticas no Brasil”. Para além dos modos e 

das relações de produção e das diversas implicações socioeconômicas e culturais correlatas, o 

autor atenta para o movimento interno da Igreja Católica que terá que reformar-se49.   

                                                 
48 Com o Alvará de 30 de março de 1818, D. João VI manda fechar todas as sociedades secretas, isto é, a maçonaria, 

que estava se difundindo na Corte: “Sou servido declarar por criminosas e proibidas todas e quaisquer sociedades 

secretas de qualquer denominação que elas sejam, ou com nomes e formas já conhecidas. Todas deverão ser 

consideradas de agora em diante como feitas ‘para conselho e confederação contra o rei e contra o Estado”. 

Contudo, a lei da Constituinte de 20 de novembro de 1823, mandada publicar por D. Pedro I, em seu artigo 1º, 

revoga o alvará de 1818 tornando praticamente livre o funcionamento das lojas maçônicas. De acordo com seu 

“artigo 2º: Todos os processos pendentes em virtude do mesmo Alvará ficam de nenhum efeito e se porão em 

perpétuo silêncio, como se nunca tivessem existido [isto é.. anistia] [ ...]” (BRASIL, 1978, p.52). 
49 Para um panorama geral sobre as causas e efeitos da reforma da Igreja Católica ver a obra “Reformistas na igreja 

do Brasil-Império”, de Oscar de Figueiredo Lustosa.  
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Após a proclamação da Independência, a Igreja entra “em um estado de crise crônica, 

acompanhando e partilhando as consequências da ‘desagregação colonial’, com pontos de 

estrangulamento facilmente detectáveis durante quase duas décadas”. (LUSTOSA, 1977, p.11). 

O colapso é sentido pelos dirigentes eclesiásticos que sofrem com um processo de estagnação 

e de deterioração progressiva da Igreja.   

Entre outros problemas da época, conta-nos Boanerges Ribeiro (1973, p.15) que, “ao 

iniciar-se o século XIX, não havia no Brasil vestígio de protestantismo”, mas, como 

consequência dos processos da independência, o Brasil passou a atrair cada vez mais imigrantes 

europeus, muitos dos quais eram protestantes. É após a Independência que o protestantismo 

começou a se alastrar em solo brasileiro, constituindo-se em uma ameaça à hegemonia da Igreja 

Católica.  

Após a Independência, em 25 de março de 1824, é promulgada a Constituição Política 

do Império do Brasil, que, apesar de conceder liberdade de culto a outras religiões, confirmou 

o catolicismo como religião oficial do Império. 

 

TITULO 1º Do Imperio do Brazil, seu Territorio, Governo, Dynastia, e 

Religião. Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a 

Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto 

domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma 

exterior do Templo. (BRASIL, online) 

 

Este artigo sintetiza “a orientação fundamental do espírito com que se processará o 

relacionamento entre os poderes espiritual e temporal, durante o Império [...]” (LUSTOSA, 

1977, p.22).  

Em verdade, o que a Constituição de 1824 fez foi definir a monarquia vitalícia, 

constitucional e hereditária como modelo de governo para Brasil, organizada por quatro 

poderes: o Moderador tendo o Imperador como agente, o Legislativo com a Câmara dos 

Deputados e o senado vitalício, o Judiciário por meio do Supremo Tribunal de Justiça e o 

Executivo comandado pelo imperador e seus ministros. 

À Igreja Católica coube a continuidade das práticas e representações políticas da 

monarquia com a manutenção do Padroado Régio, dentro de “uma matriz ibérica na qual o 

trono e o altar permaneceram ligados” (SILVEIRA, 2015, online). Sobre esta situação, Oscar 

Lustosa (1977, p.25) conta que, “controlada pela autoridade temporal, a Igreja se ressentiria, 

logicamente, de sua condição de ‘serva do Estado’, em todos os planos de sua vida interna e, 

particularmente, no cumprimento de sua tarefa evangelizadora”. Portanto, pensamos como 

Paulo Mercadante (apud MARTINS, 2011, p.76) para quem “a compreensão das bases 
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epistemológicas do Padroado Régio é um aspecto fundamental para a compreensão do sistema 

político monárquico vigente no Brasil [...]”. 

Em uma situação desfavorável, “a Igreja foi trabalhada, interiormente, pela angústia e 

pela preocupação da reforma” (LUSTOSA, 1977, p.8) 

 

Semelhante angústia levou a dois tipos de preocupação reformista: um 

reformismo, impregnado de princípios regalistas e anti-romanos que insinuava 

até mesmo a necessidade de uma igreja nacional e outro, ultramontano e 

voltado para a Santa Sé na linha da centralização papal que dominará a partir 

da segunda metade do século XIX. (LUSTOSA p.8) 

 

Mas o absolutismo de D. Pedro I ao dissolver a assembleia constituinte e impor a 

Constituição de 1824 reacendeu um sentimento antilusitano, despertando a revolta dos 

revolucionários pernambucanos adeptos da República. No mesmo ano da Constituição, foi 

deflagrada a revolta denominada Confederação do Equador, a mais importante insurreição 

contra o governo de Dom Pedro I.  

Durante a Confederação do Equador, destaca-se o importante papel da imprensa que 

difundia as ideias liberais de Frei Caneca e de Cipriano Barata, críticas e propostas políticas. 

Dentre os jornalistas religiosos, Frei Caneca foi “o primeiro sacerdote-mártir das idéias 

republicanas” (ALVES, 1968, p.42). 

Nesta época, a imprensa já se diversificava e se especializava e, no ano de 1823, lançava 

jornais como “O Compilador”, primeiro jornal de Minas Gerais; em Olinda e Recife circula o 

órgão estudantil “O Olindense” e, ainda no mesmo ano, “O Diário de Pernambuco” inicia sua 

epopeia de um dos jornais mais antigos em circulação no Brasil (BAHIA, 1990, p.37-38). 

Seguindo essa tendência, a imprensa libertária do Brasil avançou com inúmeros títulos 

contrários à monarquia, ao absolutismo, trazendo em suas páginas ideias liberais que incitaram 

revoluções no primeiro e no segundo reinado.  

O período que ensejava mudanças pela aspiração de liberdades conforma situações 

críticas no interior da Igreja Católica com posições contrárias dentro do próprio clero. Exemplo 

disso foi o liberalismo eclesiástico pregado pelo padre Feijó50 que traduz um dos momentos 

mais dramáticos da crise vivida pela Igreja, com “a problemática da abolição do celibato 

                                                 
50 Diogo Antônio Feijó, sacerdote católico e estadista brasileiro nasceu em em 3 de agosto de 1784 em São Paulo, 

ordenou-se padre em 1805, foi vereador em Itu, deputado junto às Cortes Gerais e Extraordinárias de Lisboa (1821-

22), deputado geral por São Paulo nas legislaturas de 1826-1829 e 1830-1833, Ministro da Justiça em julho de 

1831 (renunciou em julho de 1832), Senador pela província do Rio de Janeiro em julho de 1833, Regente Único 

do Reino em 1835 (renunciou em 1837), Senador por São Paulo em 1839, participou da Revolução Liberal de 

1842, foi preso e faleceu  em 10 de novembro de 1843. 
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eclesiástico, já levantada pela Câmara ou Assembléia Geral, desde 1827” (LUSTOSA, 1977, 

p.13) “propondo, até mesmo, uma separação da Igreja do Brasil com a Igreja de Roma” 

(WERNET, 1987, p.81).  

No mesmo ano, em um decreto de 13 de setembro De 182751, D. Pedro ratificou o 

Decreto de 22 de Novembro de 1823 e a liberdade de imprensa, conferindo um novo impulso à 

imprensa já nutrida por ideais liberais.   

 

[...] a liberdade de imprensa (1827) abrirá as comportas de sentimento que, 

talvez represados por muitos anos, extravasavam agora com veemência. Os 

debates na Assembléia e na imprensa polarizavam a atenção do público. Nas 

páginas dos jornais como na tribuna do Parlamento, os problemas tomam 

dimensões novas e estimulam os políticos na busca de um estatuto 

constitucional adequado às exigências da Nação”. (LUSTOSA, 1977, p.16-

17)   

 

Contudo, no apagar das luzes da década de 1820 figurava o descontentamento – tanto 

das elites quanto do povo em geral – com o absolutismo de D. Pedro, empregado no caráter 

centralizador de seu governo. Os oposicionistas faziam uso frequente da imprensa criticando 

ações do governo, como a contração de dívidas com a Inglaterra, o gasto de verbas com a 

campanha da Cisplatina (1825-1828), a falência do Banco do Brasil em 1829 e, o fato 

derradeiro, o assassinato do oposicionista liberal Giovanni Battista Libero Badaró, ou 

simplesmente Libero Badaró, na noite de 20 de novembro de 1830. Este foi o estopim para uma 

série de ataques contra Dom Pedro I.  

Ney de Souza (2013, p.131) explica o desenvolvimento dos acontecimentos em que 

“problemas dos mais variados tornam inviável a permanência de D. Pedro I à frente do governo 

brasileiro. O imperador fica cada vez mais isolado. A oposição cresce, encontrando na imprensa 

um instrumento adequado para expressar-se publicamente.  

Assim, no dia 7 de abril de 1831, D. Pedro I abdica em favor do filho D. Pedro de 

Alcântara que, à época tinha apenas cinco anos de idade. Como o único herdeiro do trono era 

menor de idade, portanto impossibilitado de assumir o governo, foi instituído uma Regência 

que deu início ao Período Regencial entre os anos de 1831 a 1840, até que D. Pedro II 

completasse a maioridade.  

No meio desse turbilhão de acontecimentos surge a imprensa católica, com seus jornais 

confessionais, que, como nos conta Jorge Deister (1967, p.1076), “nasceu franzina, 

                                                 
51 Para maiores detalhes ver o Decreto Original completo em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1824-1899/decreto-38368-13-setembro-1827-566632-

publicacaooriginal-90189-pl.html> 
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desenvolvendo-se lentamente com pouca penetração nas camadas populares”. Paulo Neto 

(1965, p. 134) registra o fato: “sendo que os jornais tinham por finalidade defender uma idéia 

ou doutrina, o jornal católico confessional começou a surgir somente a partir de 1830” quando 

surgiram os jornais ‘O Católico’ (1833) e a ‘Selecta Católica’52 (1836-37), ambos de pequena 

influência.  

Conforme observamos, a chamada 1ª Fase, ou fase de iniciação, de Oscar de Figueiredo 

Lustosa, coaduna com o pensamento de Jorge Deister e de Paulo Neto, quando declaram como 

o início da imprensa católica no Brasil o ano de 183053. Para Lustosa (1983, p.13), a fase é 

marcada “pelo artesanato com a dominante do primarismo da técnica de impressão, com 

acanhamento de folhas”.   

Acompanhando a tendência do periodismo brasileiro em geral, a imprensa católica em 

seu início sofrerá com a precarização de recursos e, por isso mesmo, muitos jornais e revistas 

tiveram vida curta. No entanto, com o esforço de prelados, clérigos e leigos, outros tantos 

vieram em seus lugares até que a imprensa católica se erigiu nos anos de 1840.  

Em seu início, a imprensa católica limitou-se à questão doutrinária (NETO, 1965; 

DEISTER, 1967; LUSTOSA, 1983):  

 

No conjunto, os jornais católicos desse período se caracterizavam pelo seu 

estilo e pelo seu conteúdo. Mais se pareciam com um prolongamento do 

catecismo, apenas em formato de pequeno periódico. Voltados, 

principalmente, para as questões do culto, da piedade e da doutrina, nada mais 

pretendiam do que estender aos fiéis os ensinamentos eclesiásticos do púlpito. 

(LUSTOSA, 1983, p.14) 

 

Ainda que a imprensa católica “engatinhasse”, os periódicos da época se ocuparam da 

intensa movimentação em torno da política e da religião que, apesar de terem entre si um bom 

relacionamento, por vezes entravam em atrito. Corrobora a assertiva José Augusto dos Santos 

(2003, p.89), dando “ênfase ao complexo sistema da política na Corte Brasileira retratado pela 

imprensa”. “Os debates na Assembléia e na imprensa polarizavam a atenção do público. Nas 

páginas dos jornais, como na tribuna do Parlamento, os problemas tomam dimensões novas 

(LUSTOSA, 1977, p.16-17).  

                                                 
52 À guisa de informação registramos que o título “Selecta Catholica” foi utilizado por mais de um periódico ao 

longo do século XIX. Assim Paulo Neto (1965) registra a “Selecta Católica” entre 1836 e 1837 e Raquel Martins 

de Assis (2006) registra a “Selecta Catholica” editada entre os anos de 1846 e 1847.   
53 Destoando dos apontamentos de Paulo Neto (1967, p.134), sobre os periódicos católicos no Brasil, Oscar de 

Figueiredo Lustosa diz: “Ao que parece, o primeiro foi editado em Salvador (Bahia) e se intitulava Revista 

Católica. Circulou em 1836”.  
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Bem por isso, para a Igreja Católica, o Período Regencial foi marcado por embates que 

foram travados em arenas distintas: na Câmara dos Deputados e na imprensa. Ainda que não 

houvesse uma imprensa categoricamente católica, os católicos, nesse período, também se 

valeram da imprensa para defender suas posições.  

José Augusto dos Santos (2003, p.105-108) conta que tudo começou quando, em 17 de 

maio e em 11 de junho de 1831, a comissão de negócios eclesiásticos54 enviou à Câmara dos 

Deputados três projetos de reforma eclesiástica sobre a criação de caixa eclesiástica, o 

presbitério e os impedimentos matrimoniais. “A Santa Sé viu neles interferência indevida do 

poder civil em matéria de exclusiva jurisdição eclesiástica” (SANTOS, 2003, p.108). Esses 

projetos serão palco de disputas e discussões nas duas arenas citadas, conferindo grande 

repercussão até 1835, quando, em parte, se tornam fundamentos para uma tentativa de reforma 

eclesiástica.  

Outro momento dramático foi o contencioso ocorrido entre o Brasil e a Santa Sé 

motivado pela “representação do nome do Padre Antonio Maria de Moura para bispo do Rio de 

Janeiro (1833) e a sua não-confirmação da parte de Roma, provocando na facção liberal toda 

uma onda de colocações político-eclesiásticas [...]” (LUSTOSA, 1977, p.13). 

A imprensa foi parte fundamental desde o início deste litígio com defesas e rejeições 

calorosas dos indicados para o cargo de bispo de uma importante sede eclesiástica e do próprio 

andamento do processo. Essa importância pode ser medida na tomada de decisão da Santa Sé 

“ao fundamentar-se na imprensa para destacar a não-idoneidade do nomeado” (SANTOS, 2003, 

p.102-103), Antonio Maria de Moura, e assim recusá-lo.  

José Augusto dos Santos (2003, p.90) conta que essa pendenga 

 

[...] teve seu clímax no ultimato, contendo a ameaça de cisma religioso, que o 

representante do governo brasileiro, junto à Santa Sé, Carlos Vasconcelos 

Menezes de Drumond, entregou à Secretaria de Estado do papa Gregório XVI, 

com a data de 23 de setembro de 1835.  

 

No mesmo ano de 1835, houve “a tentativa de implantação de uma Constituição 

Eclesiástica para o bispado de São Paulo [...]” (LUSTOSA, 1977, p.13). Essa ação foi marcada 

pela forte atuação do chamado “Grupo Paulista”, liderado por Diogo Antônio Feijó, Manuel 

Joaquim do Amaral Gurgel, entre outros clérigos que defendiam mudanças no seio da Igreja.  

                                                 
54 A participação do clero no parlamento já foi objeto de vários estudos (CARVALHO, 2009; BASTOS, 1997; 

SOUZA, 2008 e 2010; SANTIROCCHI, 2010 e 2011, SILVA, 2012) vide SANTIROCCHI, 2013, p. 3. 
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Desde novembro de 1834 o padre Diogo Feijó e seu primo, o também padre Miguel 

Arcanjo Ribeiro de Castro Camargo, haviam fundado em São Paulo o jornal “O Justiceiro”. 

Contrariando a maioria dos jornais da época, Feijó e Miguel assinaram como jornalistas 

responsáveis pelo periódico. Por conta da doença de Feijó o jornal teve vida curta, publicando 

sua derradeira edição em março de 1835. O jornal de Feijó ajudou a disseminar as ideias e os 

ideais do que se denominou “projeto liberal católico”. 

Retratando as reformas pretendidas pelos eclesiásticos de natureza iluminista, Oscar de 

Figueiredo Lustosa (1977, p.85) infere que  

 

[...] os reformistas intentavam colocar as premissas de um programa legal que 

levaria, segundo eles, se bem aplicado, à formação e desenvolvimento de um 

clero moralmente sadio (problema do estado dos sacerdotes, seu estilo de vida, 

sobretudo a questão do celibato), culturalmente capacitado (posição diante dos 

seminários e as conferências eclesiásticas), financeiramente independente (a 

Caixa Eclesiástica e o seu funcionamento), politicamente independente (o 

governo da diocese e a colaboração ativa dos padres) e pastoralmente bem 

condicionado (medidas diversas para facilitar o ministério). 

 

Mas o liberalismo eclesiástico, encabeçado pelo padre Feijó encontrou resistência não 

obtendo êxito, embora suas premissas avançaram no tempo até o fim do período imperial. A 

questão é que o “grupo foi fortemente combatido pelo arcebispo da Bahia, D. Romualdo 

Antônio de Seixas55, e pelo bispo do Maranhão, D. Marcos Antônio de Sousa, que também se 

utilizaram de cargos eletivos para defenderem suas posições (SANTOS apud SANTIROCCHI, 

2013, p.1-2).  

Para além de sua atuação política, esses prelados faziam parte do grupo dos bispos 

adeptos ao ultramontanismo56 no Brasil que intentavam outro tipo de reforma.  

                                                 
55 D. Romualdo Seixas “viria a ser o líder da oposição a Feijó e, tudo leva a crer, um dos principais artífices da 

estruturação do Partido Conservador e do Regresso. Na nova situação ainda seria Presidente da Câmara dos 

Deputados, mas logo decide-se pela dedicação integral à diocese”. (PAIM, 2007, p.135). 
56 “ULTRAMONTANISMO[1] Do latim ultramontanus. O termo designa, no catolicismo, especialmente francês, 

os fiéis que atribuem ao papa um importante papel na direção da fé e do comportamento do homem. Na Idade 

Média, o termo era utilizado quando elegia-se um papa não italiano (“além dos montes”). O nome toma outro 

sentido a partir do reinado de Filipe, o Belo (século XIV) na França, quando postularam os princípios do 

galicanismo, no qual defendiam o princípio da autonomia da Igreja francesa. O nome ultramontano foi utilizado 

pelos galicanos franceses, que pretendiam manter uma igreja separada do poder papal e aplicavam o termo aos 

partidários das doutrinas romanas que acreditavam ter que renunciar aos privilégios da Gália em favor da “cabeça” 

da Igreja (o papa), que residia “além dos montes”. O ultramontanismo defende portanto o pleno poder papal. Com 

a Revolução Francesa, as tendências separatistas do galicanismo aumentaram.As idéias ultramontanas também.  

Nas primeiras décadas do século XIX, devido a freqüentes conflitos entre a Igreja e o Estado em toda a Europa e 

América Latina, foram chamados de ultramontanos os partidários da liberdade da Igreja e de sua independência 

do Estado.  O ultramontanismo passou a ser referência para os católicos dos diversos países, mesmo que 

significasse um distanciamento dos interesses políticos e culturais. Apareceu como uma reação ao mundo moderno 

e como uma orientação política desenvolvida pela Igreja, marcada pelo centralismo romano, um fechamento sobre 

si mesma, uma recusa do contato com o mundo moderno. Os principais documentos que expressam o pensamento 
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Françoise Jean de Oliveira Souza (2010, p.24) considera que os conflitos religiosos dos 

anos de 1820 a 1840, do Império, aconteceram em um dos períodos de maior exaltação dos 

ânimos entre pensadores, clero e autoridades do Brasil. Todos esses processos foram, de certa 

forma, transmitidos e mediados pela imprensa em geral, porém ainda com ínfima participação 

da imprensa católica. Dentro do limite temporal estipulado por Françoise Souza, destaca-se a 

publicação da encíclica “Mirari Vos”, em 15 de agosto de 1832, quando o papa Gregório XVI 

toma uma postura incisiva contra as “liberdades modernas” estabelecendo, a partir daí, a 

posição conservadora da Igreja.  Outro fato que merece ser aqui consignado é a criação do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – o IHGB –, no ano de 1838, que desde a sua 

formação congrega entre seus associados diversos intelectuais católicos que, além de servirem-

se da revista do instituto para disseminar suas ideias, também as repassaram para a imprensa 

católica republicá-las.    

Findo o Período Regencial, com a maioridade do príncipe imperial Pedro de Alcântara, 

tornando-se então o Imperador Constitucional Dom Pedro II, coroado na data de 18 de julho de 

1841, abre-se o período do Segundo Reinado.  

Acompanhando a tendência do período anterior, o reinado de Pedro II com o 

fortalecimento da Monarquia e a crescente secularização da burocracia do Estado também 

representou um agravamento da crise da Igreja Católica.  

Aumentando ainda mais a tensão na Igreja, as demandas do projeto liberal católico no 

Brasil oitocentista iniciadas no ano de 1826, na Assembleia Geral, culminaram com a 

Revolução Liberal de 1842, ocorrida nas províncias de São Paulo e Minas Gerais.  

O fato acirra a disputa entre clérigos liberais e ultramontanos, determinando uma 

posição mais firme desses últimos. 

A partir dos anos 1840, insatisfeitos com as questões da monarquia, bispos 

ultramontanos começaram a questionar o Padroado Civil e o regalismo. 

A luta contra o que o bispos consideraram como “interferências” do Estado na Igreja e, 

também, contra os preceitos do projeto liberal católico capitaneado pelo Padre Feijó deu início 

a uma sistemática reforma da Igreja no Brasil.  

                                                 
centralizador do papado são as encíclicas de Gregório XVI (1831-1845), Pio IX (1846-1878), Leão XIII (1878-

1903) e Pio XI (1922-1939). Bibliografia: CAES, André Luiz. As portas do inferno não prevalecerão: a 

espiritualidade católica como estratégia política. Tese de Doutorado. IFCH/UNICAMP, fevereiro de 2002. 

LUSTOSA, Oscar Figueiredo. A Igreja Católica no Brasil e o regime republicano. São Paulo: Ed. Loyola – 

CEPEHIB, 1990”. Verbete Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_ultramontanismo.htm>. 
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Enxergando com preocupação a situação, o papa Pio IX (1846-1878) impõe um controle 

mais rigoroso sobre a igreja brasileira. Em sua encíclica “Qui Pluribus”, promulgada em 9 de 

Novembro de 1846, o pontífice condena o liberalismo, o racionalismo, o indiferentismo 

religioso e os ideais marxistas referindo-se especificamente sobre o comunismo.   Respondendo 

aos anseios de Roma, os bispos ultramontanos iniciam uma série de mudanças, estreitando o 

relacionamento com a Santa Sé e, consequentemente, fortalecendo o congreganismo57. 

D. Romualdo Antônio de Seixas, arcebispo da província eclesiástica de São Salvador 

da Bahia (1827-1860) – único arcebispo do Brasil à época – junto com D. Antônio Vicente 

Ferreira Viçoso, bispo de Mariana, foram os primeiros a tomar atitudes mais enérgicas e, por 

isso, figuram entre os principais responsáveis pela implantação do ultramontanismo no Brasil.  

Daniela Gomes (2012, p.12) explica que o ultramontanismo não é um movimento 

homogêneo assumindo no Brasil diversas faces com grande parte do episcopado nacional se 

preocupando primeiramente em reformar as práticas religiosas da população –fortalecimento 

do catolicismo romanizado em detrimento do catolicismo popular a partir de 1858 – e, também, 

com a reforma do clero nacional, buscando reforçar o prestígio da Igreja. 

Temos razão para crer que foi exatamente no contexto das ações de romanização58 e 

reforma católica ultramontana da Igreja no Brasil, e mesmo por consequência direta deste 

movimento, que se firmou a imprensa católica como combatente da má imprensa. Senão 

vejamos que, desde 1834-35, quando da iniciativa de Padre Diogo Feijó, seu jornal “O 

Justiceiro”, entre outros jornais da imprensa brasileira, já traziam em suas edições defesas 

contra o liberalismo e outros “potenciais inimigos” da Igreja Católica à época.  

                                                 
57 A utilização da expressão congreganismo, como conceito oitocentista, refere-se, portanto, à dinâmica católica, 

distinguindo-se do congregacionalismo protestante. O congreganismo diz, portanto, respeito a formas 

organizacionais criadas nos moldes do catolicismo romano: “diversas formas organizadas de vida consagrada 

masculina e feminina, canonicamente estatuída dentro do catolicismo romano e expressa através de votos, simples 

ou solenes, de pobreza, castidade e obediência, e que encerram teologicamente uma dimensão escatológica 

corporizada na própria vida comunitária, diferenciando-se da organização secular e diocesana”. Na época 

contemporânea, durante grande parte dos séculos XIX e XX, houve na sociedade portuguesa uma atitude de 

combate e de desconfiança em torno da existência social de formas organizadas de vida religiosa, expressão da 

influência da Igreja Católica e Apostólica Romana em Portugal. Neste ambiente sócio-político “a problemática do 

congreganismo coloca-se a partir do debate sobre o lugar e a autonomia da religião em face das diversas formas 

de regalismo, bem como das várias atitudes e medidas de restrição da influência religiosa na sociedade, em 

particular da Igreja Católica Romana”. As medidas regalistas não eram mais do que a expressão de uma recusa, 

por parte do poder político, da existência de concorrência à sua soberania. A questão congreganista assumiu, então, 

um espaço importante no debate político-religioso em Portugal no final da Monarquia Constitucional e durante a 

I República, pois “esta contenda assumiu progressivamente uma dimensão ideológica que a converteu em 

instrumento de luta política por parte do radicalismo liberal e republicano” (FERREIRA; ALMEIDA, 2011, 

p.278).  
58 Romanização: processo de centralização, com vistas a uma uniformização, da “Igreja romana na vida eclesial e 

eclesiástica da Igreja no Brasil” (PEREIRA, 2002, p.12). 
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A imprensa católica que até o momento parecia não se importar com os ataques dos 

liberais tomou posição e iniciou a jornada da “Boa Imprensa” em defesa dos ideais católicos 

defendidos pela Santa Sé.  

O primeiro a utilizar a imprensa católica para contrapor-se aos liberais e outros 

“inimigos” foi D. Antônio Ferreira Viçoso, que, junto com o Padre João Antônio dos Santos, 

reitor do Seminário de Mariana e futuro bispo de Diamantina, editou o jornal religioso “Selecta 

Catholica”, periódico impresso pela Tipografia Episcopal, publicado em Mariana, Província de 

Minas Gerais, tendo sua primeira publicação em 1° de julho de 1846 e a última em 15 de 

setembro de 1847 (ASSIS, 2006, p.59).  

Já no primeiro número do jornal, em um texto intitulado “Notícia sobre a Selecta 

Catholica” – que pode ser caracterizado como o editorial do veículo –, o prelado afirma sua 

posição que pode ser tomada de agora em diante como a posição da imprensa católica.  

Em primeiro plano, D. Viçoso condena os ideais enciclopedistas de Diderot, 

D’Alembert, Voltaire, Montesquieu, entre outros, com o alerta para os malefícios advindos das 

doutrinas emanadas desse movimento. Mas é claro que o alerta vai muito mais para o 

liberalismo vertente das “correntes européias de defesa das liberdades (que) ecoavam, fáceis, 

pelo Brasil Independente” (LUSTOSA, 1977, p.56). E o prelado, inteligentemente, ainda 

consegue embutir no texto uma cobrança sobre a impunidade que bem pode ser atribuída às 

ações do projeto liberal católico de Padre Diogo Feijó.  

Atentemos ao que diz D. Viçoso quando aponta a luta contra os ideais enciclopedistas e 

a prosperidade da sociedade como os motivos principais para o lançamento da “Selecta 

Catholica”:  

 

Sendo o Brasil e os outros estados sul-americanos, aquelles em que a 

impiedade ou o indifferentismo religioso do século XVIII, entrou 

ultimamente, não tem tido ainda tempo de conhecer a falsidade, e 

insubsistencia das theorias dos incyclopedistas, nem a gravidade dos males 

por ellas produzidos, não só em relação ao fim ultimo do homem, mas tambem 

para a sua felicidade na vida presente, para a ordem, e prosperidade das 

grandes sociedades humanas. Por aquellas doutrinas, o homem suppondo-se 

confinado como os brutos nos limites dessa vida, alem de curta, tão incerta, 

sem motivo algum para praticar o bem, quando contraria suas paixões, todas 

as vezes que se acha colocado fóra da acção das leis penaes, e da publicidade, 

não pode deixar de dirigir os seos actos para a satisfação dos seos appetites, 

sem respeito ao mal, ou ao bem, que nisso possa causar aos seos similhantes. 

Desta sorte desaparece a benevolencia de homens para homens; a moral 

publica fica sem fundamento, a ordem social, sem garantias na infinidade de 

casos em que as leis podem ser violadas impunemente. (VIÇOSO, 1846, s.p.) 
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Neste contexto, Raquel de Assis (2006, p.59), diz que o “jornal, entendido como 

estratégia para educação da população, tinha os objetivos de reformar costumes, promover a fé 

católica e combater idéias materialistas, panteístas e racionalistas”. 

Mais adiante, fazendo alusão às lutas da imprensa católica na Europa, D. Viçoso se 

ressente de uma reação da imprensa católica brasileira e, então, critica a inexistência de jornais 

oficiais católicos no Brasil, apontando o fato como outra motivação para a publicação do jornal. 

“Quando nas nações do antigo hemispherio se patentea huma salutar reacção á favor do dogma 

e culto catholico por numerosos orgãos na imprensa, no Brasil reina ainda a maior indiferença 

á este respeito”, afirma D. Viçoso (1846, s.p.).  

D. Viçoso parece estar incomodado com a inércia da imprensa católica frente aos 

ataques da má imprensa. Sob suas palavras, esconde as reais intensões de se fundar um 

periódico que seria a oposição direta a má imprensa pela boa imprensa, a imprensa católica. E, 

em seu desfecho, deixa em aberto essa posição:  

 

Para pôr termo á esta fatal omissão, e abrir o exemplo para outros escritos, 

emprehendeo-se em 1836 a publicação da Selecta Catholica, abundante de 

doutrinas tão ortodoxas como huma produção eminentemente util; mas 

infelismente cessou no seo duodecimo numero, e em todo o tempo 

subsequente (nove annos) não tem apparecido producção alguma que a 

substitua. Nos, adoptando o mesmo titulo, não damos ao publico huma 

segunda edição dos numeros publicados, nem prosseguimos em sua 

continuação; propomos-nos huma nova empresa [...]. (VIÇOSO, 1846, s.p.) 

 

A curta experiência de pouco mais de um ano do jornal “Selecta Catholica” de D. 

Viçoso foi interrompida quando seu parceiro na empresa, “João Antônio dos Santos, viajou 

para Roma a fim de continuar seus estudos” (ASSIS, 2006, p.59). Mas há relatos que periódicos 

utilizaram o mesmo título para jornais de localidades diversas – caso das publicações do Rio de 

Janeiro e de Minas Gerais. Segundo o relato de Daniela Gomes (2012, p.13), o “Selecta 

Cathólica” circulou de 1830 a 1875.  

Mas engana-se quem pensa que D. Viçoso abandonaria a “Boa Imprensa”, ferramenta 

que, aos seus olhos, tornara-se imprescindível na luta contra os males modernos. Assim, tão 

logo o projeto de sua “Selecta Catholica” cessou, D. Viçoso começou a utilizar as páginas de 

“O Romano” – onde publicou suas primeiras cartas pastorais –, jornal católico veiculado entre 

os 1844 e 1853, também em Mariana, sua sede episcopal (GOMES, 2012, p.15).   

Contrário ao envolvimento do clero com partidos políticos, D. Viçoso recriminou, em 

carta pastoral publicada em “O Romano”, na edição nº. 9, do ano de 1851, a atuação de outro 

veículo católico 
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Criticando diretamente o jornal Apóstolo, ao qual acusou de veicular ideais 

partidários e de defender outros tipos de governo. Para D. Viçoso, utilizar-se 

das folhas de um periódico católico e das sagradas escrituras para defender 

ideais políticos e partidários era uma contravenção aos fundamentos da fé 

católica. (GOMES, 2012, p.15)   

  

O prelado ainda utilizou por diversas vezes as páginas do jornal “O Romano” para 

disciplinar o clero e o laicato em bases ultramontanas.  

Já no final de seu episcopado, D. Viçoso ainda encontrou forças para criar o jornal “O 

Bom Ladrão”, que circulou nos anos de 1873 a 1876. Não sem razão, Daniela Gomes (2012, 

p.17) classificou o periódico “como principal veículo das ideias ultramontanas” da época. 

Dois anos após D. Viçoso lançar sua “Selecta Cathólica”, em Minas Gerais, o Arcebispo 

da Bahia, Primaz do Brasil, D. Romualdo Antônio de Seixas fundou o jornal “O Noticiador 

Catholico”, “semanário que circula ininterruptamente em 1848 e 186059” (PAIM, 2007b, 

p.136).  

No cabeçalho do jornal, logo abaixo do título, se lê a inscrição: “PERIODICO 

CONSAGRADO AOS INTERESSES DA RELIGIAO, Sob os auspicios do Exm.º e Rm.º Snr. 

D. Romualdo Antonio de Seixas, Arcebispo da Bahia”.   

A Importância de “O Noticiador Catholico” no cenário de então é destacada nas 

palavras de Dinorah de Castro (1983, p.124) – uma das pesquisadoras mais importantes da 

trajetória do prelado – quando afirma que o periódico foi o “principal instrumento de difusão 

da doutrina católica, no tempo de D. Romualdo”.  

Israel dos Santos (2014, p.262) relata que “O Noticiador Catholico” “buscava combater 

as acusações que se faziam à Igreja por certos órgãos da imprensa leiga, tornando-se, assim, 

também, ponta de lança para a pregação de sua doutrina”, confirmando igualmente a luta que 

se empreendeu entre a boa e a má imprensa.  

Também a força do prelado na defesa da Boa Imprensa é fato de se consignar quando 

Antonio Paim (2007b, p.136) relata que “mais ou menos de meados da década de quarenta até 

o ano da sua morte (1860), Dom Romualdo Seixas revela-se grande articulador do combate à 

filosofia eclética e da imprensa católica nas várias províncias”. 

                                                 
59 É possível que haja incorreções no título e nas datas de circulação do jornal “O Noticiador Catholico” 

apresentadas por Deister (1967, p.1077) já que o cabeçalho da primeira edição marca a data de 30 de maio de 

1848, e Jorge Deister, além de grafar o título como “O Noticiario Catholico”, registrou que o jornal “surgiu a 31 

de maio de 1847 [...] e sua publicação se estendeu até 1863”. Observa-se a data de 1860 consignada acima por 

Antônio Paim.  
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Ainda na mesma década de 1840, surgiriam outros títulos que também adotaram uma 

postura de reação postulada pelos prelados mineiro e baiano. Um exemplo dessa imprensa foi 

o jornal “A Religião60”, publicado no Rio de Janeiro, entre os anos de 1848 e 1850, dirigido 

pelos padres Manoel Joaquim de Miranda Rego e Patrício Muniz (NETO, 1965, p.134). 

Segundo Augusto Blake (1900, p.121), trata-se de um “periódico religioso e político – na parte 

em que a política e as instituições pátrias tiverem relação com a religião, com a moral e com o 

christianismo”.   

Augustin Wernet (2005, p.129) demonstra uma diferenciação da primeira metade do 

século XIX, com o predomínio do catolicismo iluminista-pombalino, enquanto, na segunda 

metade do mesmo século, se afirma fortemente o catolicismo reformado e ultramontano na 

Igreja de São Paulo.  

A tendência paulistana seria resultado direto da atuação do bispo reformado de São 

Paulo, Dom Antônio Joaquim de Mello (1852-1861)61, que junto com D. Romualdo Antônio 

de Seixas e D. Antônio Vicente Ferreira Viçoso e, posteriormente, Dom Antônio de Macedo 

Costa, do Pará, e Dom Vital de Oliveira, de Pernambuco, seriam os responsáveis pela reforma 

ultramontana no Brasil.  

Dom Antônio Joaquim de Mello não utilizou diretamente a imprensa para suas ações 

reformadoras, concentrando suas forças nas visitas e cartas pastorais, na construção de 

seminários voltados para uma educação conservadora, na moralização da sociedade e do clero 

(WERNET, 2005, p.130-132).  

Em um período conturbado entre a afirmação da sociedade capitalista e a luta pelo 

catolicismo ultramontano, D. Antônio de Mello e os outros bispos reformadores empreenderam 

grande luta contra seus principais inimigos.  

 

Na esfera intelectual, a rejeição à filosofia racionalista e à ciência moderna. 

Na esfera doutrinária, a retomada das decisões tridentinas e da filosofia e 

teologia tomista. Na política externa, a condenação da liberal-democracia 

burguesa e o concomitante reforço da idéia monárquica. Na política interna, o 

centralismo em Roma e na pessoa do Papa e o reforço do episcopado. Na 

                                                 
60 Houve outro jornal com o título “A Religião”, mas este era “Orgão da Igreja Catholica da Bahia publicado sob 

os auspícios de S. EXA. RVMA. O Sr. Arcebispo D. Luiz Antonio dos santos” que circulou semanalmente desde 

maio de 1887. BN Digital 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=827088&pasta=ano%20188&pesq=para>. 
61 Para melhor entender a atuação deste prelado ver a obra de Augustin Wernet: “A igreja paulista no século XIX. 

A reforma de D. Antônio Joaquim de Mello (1851-1861)”, resultado de sua tese de livre-docência. Ainda ver: 

FONTOURA, Ezechias Galvão. Vida do Exmo. E Revmo. Senhor D. Antônio Joaquim de Mello, Bispo de São 

Paulo. São Paulo: Escola de Typhografia Salesiana, 1898. Nesta obra o autor descreve o Regulamento ao Clero 

elaborado por D. Antônio Joaquim de Mello em 18 de agosto de 1852, como forma de disciplinar os religiosos.  
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esfera sócio-econômica, a condenação do capitalismo e do comunismo [...]. 

(MANOEL, 2004, p.11) 

 

Apesar de não se envolver e não utilizar diretamente a imprensa, o bispo reformador D. 

Antônio de Mello consignou em suas cartas pastorais material suficiente para que outros 

clérigos e leigos se ocupassem dele e o difundissem posteriormente.  

No tocante aos jornais católicos da segunda metade do século XIX, apesar de sua vida 

efêmera, começaram a aparecer em profusão, refletindo a própria situação da imprensa 

brasileira e, também, do movimento do catolicismo nos oitocentos.  

Destacando o importante papel que a imprensa teve a partir do período imperial, Carlos 

de Melo (2006, p.127) afirma que “foi neste momento que os jornais começaram a compartilhar 

espaço com as diversas áreas de conhecimento, deixando de ser estritamente direcionados à 

política”.  

Muito embora Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro62, ou simplesmente Cônego 

Fernandes Pinheiro, destacara-se como intelectual por meio da literatura no aparelho cultural 

do império, tem-se que consignar sua insigne atuação na imprensa católica.  

Mesmo antes de fundar, no ano de 1851, o periódico “A Tribuna Católica”, o Cônego 

Fernandes Pinheiro já havia colaborado em outros jornais e revistas da época, inclusive 

participando ativamente do jornal “A Religião” como nos conta Carlos de Melo:  

 

Em princípios de 1848 começou a publicar-se o primeiro jornal religioso, 

redigido pelos srs. Monsenhor dr. Miranda Rego e padre dr. Patrício Moniz, 

aos quais mais tarde também nos associamos. Era o nosso propósito instruir o 

povo nas verdades da santa crença que professamos e combater a propaganda 

socialista que então devastada a França. Lutávamos nessa arena quando a 

grave moléstia e lamentável morte do principal redator (monsenhor Rego) 

obrigou-nos a suspender o certame. Buscamos depois preencher a lacuna que 

de um jornal religioso existia na nossa imprensa, e fundamos em 1851 outro 

sob a denominação de Tribuna Católica, que se sustentou até a nossa partida 

para a Europa. (PINHEIRO apud MELO, 2006, p.129) 

 

Destacando os propósitos das publicações católicas da época, as palavras do próprio 

Cônego Fernandes Pinheiro, apesar de sua veia literária, não deixa dúvidas quanto à orientação 

de difundir o catolicismo e de combate aos inimigos, nesta hora representado pelo socialismo. 

O jornal que o Cônego Fernandes Pinheiro fundou, “A Tribuna Católica”, foi editado em dois 

                                                 
62 Para um panorama completo da vida e obra do Cônego Fernandes Pinheiro ver a obra de MELO, Carlos Augusto 

de. Conego Fernandes Pinheiro (1825-1876): um crítico literário pioneiro do romantismo no Brasil. Campinas: 

UNICAMP, 2006. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Teoria e História Literária. 

Disponível em: <file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/MeloCarlosAugustode.pdf>. Acesso em. 

25/08/2015. 
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momentos distintos: primeiro, entre os anos de 1851 e 1853, e, depois, de 1857 a 1861 (NETO, 

1965, p.134), desta feita “sob redação diversa com o título de Tribuna Catholica, Jornal do 

Instituto Episcopal Religioso” (BLAKE, 1898, p.112).   

Nesta mesma época ainda surgiram “O Brasil” (1857), jornal católico, literário e 

noticioso, “A Voz do Cristão na Terra de Santa Cruz” (1864-65) e “O Missionário Católico” 

(1865), entre outros (NETO, 1965, p.134), porém sem muita notoriedade mantendo um caráter 

eminentemente confessional, sem avançar sobre as questões nacionais.  

Considerando a importância dada por Françoise Souza (2010, p.24) aos conflitos 

religiosos dos anos de 1820 a 1840, destaca-se outro período significativo dos processos 

envolvendo a Igreja, o Estado e, consequentemente, a imprensa católica: a segunda metade do 

século XIX, marcada pela acentuação do movimento de romanização.  

Os episódios entre os anos 1860 e 1900 falam por si, e marcam uma mudança expressiva 

em todas as esferas da vida da Igreja Católica.  

Entre os eventos mais importantes, destacam-se a publicação da encíclica de Pio IX, 

“Quanta Cura”, em 8 de dezembro de 1864, que veio acompanhada pelo “Syllabus”, o catálogo 

dos erros modernos, a Questão Religiosa de 1874 e a promulgação da Constituição da República 

do Brasil em 1889. Todos eles com consequências importantes para o desenvolvimento da 

Igreja Católica no Brasil e determinantes para a postura da imprensa católica.  

Considerado como o mais famoso porta-voz do ultramontanismo, Pio IX exigiu a 

centralização da Igreja em questão de doutrina e de governo eclesiástico e enfatizou o papel 

chave da Igreja no mundo como intérprete da vontade de Deus (BRUNEAU, 1974, p.58). Nas 

palavras de Sérgio Miceli (2009, p.18), Pio IX chegou “ao extremo de proclamar o dogma da 

infalibilidade papal por ocasião do primeiro Concílio Vaticano (1870)”.  

Os efeitos das ideias de Pio IX transmitidas em sua encíclica e no “Syllabus” foram 

sentidos em território brasileiro.  

 

O ‘Syllabus de Erros’ codificou a visão que tinha essa Papa da Igreja, do 

mundo e dos erros do seu tempo. À sua publicação em 1864, os liberais em 

todo mundo reagiram com espanto e escárnio. [...] Sem mencionar 

especificamente o país, é claro que o Syllabus era extremamente relevante 

para a situação da Igreja no Brasil. De fato, Pedro II não deu o ‘placet’ para a 

‘Quanta Cura’, a encíclica papal que acompanhava o Syllabus. Para todos os 

fins e propósitos, o Syllabus não existiu para o Brasil; se tivesse existido, as 

contradições entre a situação da Igreja no país e as idéias de Pio IX teria sido 

flagrantes. Não era do interesse do Imperador tornar conhecidas as 

contradições, pois elas só poderiam levantar problemas, como de fato 

levantaram afinal. (BRUNEAU, 1974, p.58) 
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Entre as oitenta teses que compõem o “Syllabus”, Thomas Bruneau (1974, p.58) separou 

as que mais afetaram diretamente a Igreja e o Estado brasileiros: “n.º 28, que declarou o ‘placet’ 

ilegal; n.º 37, que se opõe às Igrejas nacionais; e o n.º 42 que declara ser errônea a 

predominância, dos conflitos, do direito civil sobre o direito canônico”. 

Esta postura de Pio IX assimilada pelos bispos adeptos do ultramontanismo no Brasil 

foi uma resposta à situação crítica por qual passava a Igreja no século XIX.  

Na lista de coisas condenadas pela Santa Sé e combatidas pela Igreja Católica brasileira, 

para além do liberalismo – este até mesmo dentro do próprio clero –, também constavam o 

jansenismo, o galicanismo, o racionalismo, o socialismo, o deísmo, o cientificismo, o 

modernismo, o protestantismo e a maçonaria. Por outro lado, todas essas frentes lutavam contra 

o conservadorismo e o ultramontanismo vigente na Igreja da época. 

Para piorar a situação, David Gueiros Vieira (1980, p.27) conta que a segunda metade 

do século XIX foi marcada por grandes dificuldades nos âmbitos espiritual, político e 

econômico da Igreja Católica.  

Espiritualmente, a Igreja estava dividida entre jansenistas e galicanistas e conservadores 

ultramontanos. Política e economicamente, a Igreja via-se atada e limitada pelas restrições 

impostas pelo Estado no exercício do Padroado. 

A um só tempo, a Igreja teve que enfrentar todos os inimigos e, ainda, entrar em outro 

contencioso com o Estado pelo poder e a hegemonia da religião católica no campo social 

brasileiro. Dois inimigos comuns, os protestantes e a maçonaria, funcionariam como o estopim 

para essa contenda.  

No primeiro caso, a difusão do protestantismo no cenário nacional, através de seu 

proselitismo, desde de 1850, e “seu envolvimento com o grupo maçônico-liberal fora o 

elemento catalítico das controvérsias locais que culminaram na luta entre os bispos e a Coroa” 

(VIEIRA, 1980, p.13). Sob a influência dos maçons e dos republicanos, o protestantismo se 

alastrou pelo Brasil e ganhou notoriedade.  

No segundo caso, Thomas Bruneau (1974, p.58) conta que “o Syllabus condena 

violentamente a maçonaria, e nesta época, no Brasil os padres mais importantes e o próprio 

Imperador pertenciam a lojas maçônicas”.  

E foi justamente observando as condenações da Santa Sé sobre a maçonaria que em 2 

de março de 1872, ocorreu o primeiro evento que seria, segundo Félix de Olívola (1963, p.64), 

a origem da Questão Religiosa63 no Brasil. 

                                                 
63 Para um melhor entendimento sobre a Questão Religiosa, ver a obra de Antônio Carlos Villaça: “História da 

questão religiosa no Brasil”, 1974.  
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Aconteceu neste dia, no Rio de Janeiro, uma festa das lojas maçônicas em honra ao 

grão-mestre da maçonaria, Visconde do Rio Branco, presidente do Ministério e autor da Lei do 

Ventre Livre. Na ocasião, entre os oradores, figurava um sacerdote católico, o padre Almeida 

Martins. Sobre o episódio, Félix de Olívola (1963, p.64-65) conta que “seu discurso, em perfeito 

estilo maçônico, teve desgraçadamente a honra de ser publicado pela imprensa, e, com grande 

escândalo dos fiéis, foi rapidamente difundido por todo o Brasil”.  

Em represália, sintomático da assimilação das ordens da Santa Sé, aconteceu que, 

“quando o bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, tentou suspender um padre 

maçon (o padre Almeida Martins), em 1872, houve um tal clamor no governo e na imprensa 

maçônica, que ele acabou recuando” (BRUNEAU, 1974, p.61, grifo nosso). 

Adelar Heinsfeld (2012, p.48) explica que, naquele tempo, a maçonaria no Brasil estava 

dividida entre o Grande Oriente do Vale do Lavradio, que era ligado à maçonaria italiana e 

tinha como grão-mestre o Visconde do Rio Branco, e, o Grande Oriente do Vale dos 

Beneditinos, ligado à maçonaria francesa, tendo como grão-mestre o republicano Saldanha 

Marinho.  

Mas a reação do bispo do Rio de Janeiro, Pedro Maria de Lacerda, fez com que as duas 

alas maçônicas se unissem para combater a posição da Igreja Católica.  

 

Os jornais maçônicos empreenderam uma luta sem trégua em várias partes do 

país: no Rio de Janeiro, A Família; em Pernambuco, A Família Universal e A 

Verdade; no Pará, o Pelicano; no Ceará, a Fraternidade; no Rio Grande do 

Norte, A Luz; em Alagoas, a Laborum; no Rio Grande do Sul, o Maçom. 

(HEINSFELD, 2012, p.48) 

 

Além desses, outros tantos jornais foram fundados em todo o Brasil com a finalidade 

precípua e confessa de combater o ultramontanismo ou, como os maçons também falavam, 

contra o “jesuitismo”. 

Sobre as causas da Questão Religiosa, Antônio Gouvêa Mendonça (2002, p.71) diz que 

“a disputa entre a Igreja e a maçonaria havia começado bem antes da Questão Religiosa, pois 

as sucessivas condenações por parte da Igreja Romana causaram duras reações entre os maçons, 

que passaram a atacar com violência através de seus jornais. 

O início dos combates pela imprensa entre maçons e a Igreja Católica foi apreendido 

por Félix Olívola (1963, p.65), quando, em uma sessão as Lojas Maçônicas, em “16 de abril de 

1872, deliberaram abandonar os bastidores e claramente combater os Bispos, a Religião e os 

católicos por meio da imprensa”.  
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Mas, em maio de 1872, tomava posse como bispo de Olinda, Vital Maria Gonçalves de 

Oliveira, ou simplesmente D. Vital. Adepto do ultramontanismo e seguidor das recomendações 

de Pio IX, contrário à maçonaria.  

Já na sua posse como Bispo de Olinda, em maio de 1872, D. Vital (apud VILLAÇA, 

1974, p.7) disse: “até 1872, a maçonaria no Brasil respeitou a religião católica. Introduziu-se 

no clero, nos conventos, nos cabidos, nas confrarias.  Mas quando teve um Grão-Mestre à frente 

do Governo nacional, julgou oportuno atacar a Igreja”. 

Intensificando a contenda, “Dom Vital refuta, depois, o Conselho de Estado – sobre a 

necessidade do placet, a possibilidade do recurso à Coroa, as confrarias consideradas como 

matéria mista e a maçonaria como inofensiva” (VILLAÇA, 1974, p.56).  

No ano de 1872, a maçonaria intensificou sua campanha contra a Igreja Católica e, “nos 

dias 22-26 de outubro ‘A Verdade’ publicou uma série de artigos contra a Virgindade e 

Maternidade da SS. Virgem, contra a SS. Eucaristia, a SS. Trindade etc.” (OLÍVOLA, 1963, 

p.66). Segundo Adelar Heinsfeld (2012, p.49), Dom Vital “reagiu, fundando o jornal A União64, 

defensor da ‘única religião verdadeira’ e inimigo do ‘espírito do racionalismo protestante’”. 

Porém, consignamos aqui a passagem em que Cláudio Aguiar (1997, p.204) anota a fundação 

do jornal “O Católico” levada a cabo no ano de 1869 pelo bispo de Olinda, Dom Francisco 

Cardoso de Ayres, que também serviu aos propósitos da imprensa católica. 

Conforme consta,  

  

Ao começar o ano de 1872, O Católico passou a ser dirigido pelo Dr. José 

Soriano de Souza. A partir de agosto transformou-se no periódico A União, 

que nascia sob o império de novos tempos para a religião e a fé que se 

inauguravam com a chegada do bispo Dom Vital, prometendo combater com 

fervor as idéias dos maçons. (AGUIAR, 1997, p.204) 

 

Patrícia Monnerat (2009, p.69) conta, que, nesta mesma data, “A União passou a 

publicar artigos que analisavam com base nos ideais ultramontanos a legislação brasileira e o 

liberalismo na sociedade”. 

Dom Vital ainda emitiria duas cartas pastorais: a Carta Pastoral de 21 de novembro, 

defendendo-se dos ataques dos artigos publicados por “A Verdade”, e a Carta Pastoral “Contra 

as ciladas da maçonaria” (OLÍVOLA, 1963, p.70), ambas posteriormente publicadas pela 

imprensa.  

                                                 
64 “A UNIAO” — Periódico Religioso, Politico, Polemico e Noticioso — Entrou em circulação a 7 de agosto de 

1872. Para maiores detalhes ver a obra de Luiz do Nascimento, “História da imprensa de Pernambuco (1821-

1954)”. 1970, pp. 342-348.  
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Mas, em outra ofensiva, o jornal maçônico começou a “revidar com a divulgação de 

artigos escritos por protestantes, por regalistas defensores da Maçonaria e, até mesmo, por 

padres seguidores de uma corrente mais liberal (MONNERAT, 2009, p.69). 

Despertando ainda mais a ira do prelado, o jornal “A Verdade” passou então a publicar 

os nomes de cônegos e padres filiados à maçonaria, dando detalhes de sua atividade nas lojas 

e, por último, a relação dos maçons que presidiam irmandades católicas (OLÍVOLA, 1963, 

p.67-68).  Em contrapartida, D. Vital “[...] desligou da Igreja Católica várias confrarias que se 

negaram a expulsar afiliados ligados também à maçonaria” (MENDONÇA, 2002, p.61) e 

lançou um “interdito sobre as Capelas das Irmandades de Sto. Antônio e do Espírito Santo” 

(OLÍVOLA, 1963, p.69). 

A interdição das irmandades maçonizadas foi o estopim para um processo contra o 

Bispo D. Vital, que terminaria com sua prisão. Mas o prelado do Recife não estava sozinho 

nesta luta e, conforme conta Fernando Câmara (1978, p.24), Dom Vital “[...] recebe a adesão 

do seu colega do Pará, o erudito Dom Antônio de Macedo Costa, que pôs em prática na sua 

diocese os mesmos atos firmados pelo bispo de Olinda, em relação à maçonaria”. Conforme 

aferiu Karla Martins (2002, p.84), D. Macedo Costa também utilizou a imprensa católica na 

qual “procurou formar opiniões a favor dos projetos católicos”, por meio do jornal “A Estrella 

do Norte”, que circulou entre 1863 e 1869, e, mais tarde, com a criação do periódico “A Boa 

Nova”, em 1871. 

Outro exemplo se deu no ano de 1872, quando D. Antônio Ferreira Viçoso utilizou o 

jornal “O Bom Ladrão” para tecer críticas contundentes sobre a postura do governo imperial 

frente à Questão Religiosa.  

 

O governo do Brasil hoje alista afoutamente entre os perseguidores da Igreja. 

Está dado o primeiro passo, e só Deos sabe onde irá parar. O heróico Bispo de 

Pernambuco vai ser arrastado contra todas as leis da justiça e da Igreja a um 

tribunal incompetente, e isto por que soube desempenhar as obrigações de seo 

cargo, fallar respeitosamente a verdade, a quem não queria ouvi-la, e sustentar 

os inauferíveis direitos de Deos, que jurou manter illesos à face do ceo e da 

terra. E o maçonismo baterá palmas contente; porque seo maior empenho é 

calcar o Episcopado e a Igreja de Jesus Christo. (VIÇOSO apud GOMES, 

2012, p.18) 

 

A postura de D. Pedro II na Questão Religiosa e também nas questões que envolviam o 

padroado em detrimento da Igreja Católica serão amplamente discutidas na imprensa católica.  
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O biógrafo de D. Vital, também frei da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, Félix 

Olívola65 (1963, p.97-98), registrou o “pari passu” da Questão Religiosa e seu desfecho com 

os Bispos D. Vital e D. Macedo Costa sendo processados, julgados e condenados pelo Supremo 

Tribunal de Justiça, sob amparo da Lei nº 609 de 18 de agosto de 1857, que, em seu artigo 1º, 

declarava que os Bispos e Arcebispos do Império do Brasil, nas causas que não forem 

puramente espirituais, seriam submetidos ao rigor da lei.   

“Em 21 de fevereiro de 1874, D. Vital foi condenado a quatro anos de prisão, e a mesma 

pena foi aplicada a D. Macedo Costa, em 1 de julho” (ALVES, 1979, p.31), causando uma 

celeuma entre Igreja e Estado, que já se encontravam em atrito por outros fatos, como os 

provocados pelo padroado.  

Em 25 de julho de 1875, José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, 

renunciou junto com seu Gabinete66. Diante deste fato, D. Pedro II convidou o Duque de Caxias 

para a formação de um novo ministério, mas este   

 

[...] só aceitou o honroso convite, sob a condição, porém, de serem os bispos 

anistiados e encerrada a questão religiosa da qual muito se aproveitaram para 

fomentar novas revoluções. O Imperador, embora contrário, teve que se 

submeter a estas condições e, aos 17 de setembro assinou o decreto da 

completa anistia. (OLÍVOLA, 1963, p.156) 

 

No dia 18 de setembro de 1875, D. Vital e D. Macedo Costa deixavam a prisão pondo 

fim à “Questão Religiosa”, também conhecida como “A Questão dos Bispos”.  

Conforme atestam os fatos apresentados, as causas efetivas da Questão Religiosa 

demonstram uma intensa movimentação nos bastidores e, principalmente, na imprensa, o que 

foi determinante para o início e o desfecho da querela, bem como suas consequências futuras 

para as partes em litígio e, principalmente para o Estado.  

Como legado para a Igreja, seguimos a orientação de Antônio Carlos Villaça (1974, 

p.60), quando infere que, “de qualquer modo, a Questão serviu aos católicos assim como uma 

espécie de reação e renovação interior”.  

Os fatos também coadunam de certa forma com as periodizações em que aportamos 

nossas análises. Senão, vejamos. 

                                                 
65 Para informações sobre a vida e obra de D. Vital, ver a obra de Frei Félix de Olívola, “Um Grande Brasileiro”. 

Recife: Escola Gráfica Editôra, 1937 e, para detalhes da atuação de D. Vital na Questão Religiosa ver, do mesmo 

autor, a obra “D. Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira”. 2 ed. Recife: Escola Gráfica Editôra, 1963. 208 p.   
66 Gabinete era a denominação que se dava ao conjunto dos Ministros de Estado durante o Segundo Reinado do 

Império do Brasil. 
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Diante dos fatos, Antônio Carlos Villaça (1975, p.10) destaca o período entre as décadas 

de 1870 e 1880 que, para ele, marca “o começo do que Jackson de Figueiredo chamou de a 

‘reação católica’. Se quiséssemos escolher uma data e uma figura, escolheríamos a figura de 

Dom Vital e a data de 1873, isto é, a Questão Religiosa”. Dentro da periodização da história 

espiritual do Brasil, Villaça afirma que essa data condiz com o período da restauração da 

espiritualidade.  

Ainda sobre os fatos, porém com maior alcance sociopolítico, acompanhamos o pensar 

de Henrique Dussel (1986, p.73), que na história da Igreja destaca o “Momento do 

imperialismo, 4º período: a Igreja ante o liberalismo (1880-1914)”.  

Por fim, nos fiamos da periodização de Oscar de Figueiredo Lustosa que aponta para a 

segunda fase da imprensa católica no Brasil, denominada por ele como fase de consolidação. 

Neste período, “a Imprensa Católica toma dimensões (1870/1900) mais amplas, torna-se mais 

informativa, sempre sobre a vida interna da Igreja e também entra em uma perspectiva 

polêmica” (LUSTOSA, 1983, p.12).  

E é justamente no início da década de 1870 que vislumbramos uma “reação” ou 

“mobilização” mais intensa da imprensa católica impulsionada pela “Questão Religiosa”.  

Porém, devemos lembrar que não só as questões da Igreja e da maçonaria foram 

debatidas pela imprensa da época. Conforme atesta Nilo Pereira, em sua obra “Conflitos entre 

Igreja e o Estado no Brasil”, a imprensa católica também se mobilizou contra o Estado, travando 

intenso debate com os jornais “liberais”. Referindo-se primeiramente à imprensa do Recife, 

Nilo Pereira (1970, p.165) diz que  

 

Justamente nesta imprensa vamos encontrar os grandes debates que na sua 

maioria, punham em relevo as situações criadas entre o Estado e a Igreja por 

motivos os mais diversos. Para uns tudo não passava de interpretações 

filosóficas ou políticas, mas para outros o problema religioso surgia em toda 

a sua intensidade, como um desafio ostensivo que o liberalismo fazia ao 

cristianismo. Era um choque de doutrinas. 

 

Ao exemplo de D. Macedo, com o jornal “A Estrella do Norte”, do Pará, e de Dom 

Vital, com o jornal “A União”, do Recife, junte-se os que já existiam e tomaram postura devido 

às questões contrárias ao catolicismo romano e, ainda, outros tantos que surgiram e 

impulsionaram a imprensa católica.  

Paulo Neto (1965), Jorge Deister (1967) e Oscar de Figueiredo Lustosa (1983) são 

unânimes em apontar o jornal “O Apóstolo” – que circulou entre os anos de 1866 e 1901 – como 

o periódico mais importante da época da “Questão Religiosa”.  
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Principiamos com o pensar de Paulo Neto (1965, p.134), quando relata que o periódico 

dirigido pelo Cônego José Gonçalves Ferreira assumiu grande importância para a imprensa 

brasileira, sendo, até mesmo, comparado aos grandes jornais da época, por sua atuação na 

defesa dos Bispos. “Provavelmente foi nesse curto período em que no Brasil um jornal 

estritamente católico exerceu maior influência”, conclui Neto.  

Jorge Deister (1967, p.1077) limita-se a dizer que “‘O Apóstolo’ tomou redobrada 

importância a partir de 1872 pela defesa dos bispos e das Ordens Religiosas”.  

Já Oscar de Figueiredo Lustosa (1983, p.15), além de ressaltar a importância de “O 

Apóstolo”, explica que ele “será o primeiro periódico católico a tentar tornar-se diário, em 

1874/1875, conseguindo, cerca de um ano, circular todos os dias”.  

É também do pensamento de Lustosa (1983, p.14-16) que retiramos uma síntese desta 

fase histórica da imprensa católica assimilando uma proliferação fora do comum de periódicos 

católicos nas comunidades eclesiais de todo o país. A razão para tal fenômeno, segundo 

Lustosa, repousa na agitação do momento de transformação por que passa a sociedade 

brasileira. O reflexo deste período traz consigo todo o movimento republicano, a campanha da 

abolição da escravatura, a entrada dos imigrantes europeus, os ideais liberais e, principalmente, 

a “Questão Religiosa”, etc. Todos esses assuntos amplamente difundidos e, principalmente, 

debatidos pela imprensa em geral e, quando de seu interesse, ferrenhamente abordados e 

discutidos pela imprensa católica que adotara o campo do jornalismo como lugar de reação da 

Igreja.  

Face à problemática do momento histórico brasileiro, em um curto lapso de tempo 

segundo Oscar Lustosa (1983, p.15), ocorre uma mudança de orientação e a reação da imprensa 

católica quando “ao lado de folhas neutras confessionalmente ou mesmo anticlericais, 

apareceram logo, em contrapartida, as folhas católicas, trazendo o caráter nítido e agressivo da 

imprensa apologética e polêmica”. 

Além dos periódicos da imprensa católica que já existiam, outros foram surgindo e se 

ocuparam dos assuntos da época, como: “A voz do Cristão” (Rio de Janeiro), “O Católico” (Rio 

de Janeiro), “Missionário Católico” (Rio de Janeiro), “Brasil Católico”, “Expositor Católico”, 

“A Tribuna Católica” (Ceará), “A Crônica Religiosa” (Bahia), “Semana Religiosa” (Bahia), 

“Leituras Religiosas” (Bahia), “Monitor Católico” (Bahia), “A Boa Nova” (Pará), “A Ordem” 

(São Paulo), “O Tabor” (São Paulo), etc.  (NETO,1965; DEISTER, 1967; LUSTOSA ,1983).  

Françoise Souza (2010, p.62) explica que “através dos discursos impressos, os padres 

reforçavam sua participação política por meios outros que não somente os espaços oficiais de 

poder, ampliando o modo pelo qual interagiam com o mundo secular”.  
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Então, o que se vê após a Questão Religiosa é uma valorização da imprensa pela Igreja 

com periódicos católicos adotando um caráter mais político e preocupando-se mais com as 

questões conjunturais brasileiras, principalmente com aquelas que diziam respeito a Igreja e o 

Estado.  

A situação entre a Igreja e o Estado não andava nada boa em razão do padroado e das 

consequentes tentativas do que D. Pedro II classificou como “interferência do poder eclesiástico 

no temporal” (VILLAÇA, 1974, p.71).  

Conforme atesta Antônio Carlos Villaça (1974, p.71),  

 

[...] em uma carta do Imperador D. Pedro II deste período, pode-se constatar 

seu posicionamento sobre a relação entre os poderes da Igreja e do Estado: 

“As relações entre os governos onde há católicos e a Santa Sé vão-se tornado 

difíceis. E eu não vejo outro remédio senão na vigilância dos governos, para 

não se deixarem invadir em suas atribuições”. 

 

A posição de D. Pedro II corrobora a assertiva de João Dornas Filho (1938, p.19) de que 

“o Império foi sempre o algoz da Igreja, com a pretensão de protegê-la”. 

Mas, a essas alturas, o projeto de romanização do catolicismo com vistas a uma reforma 

interna do aparelho religioso avançava por meio do ultramontanismo empregado pelos bispos 

que também lutavam para sair do regalismo do Período Imperial. 

Postura essa que fez com que a alta hierarquia eclesiástica adotasse o tradicionalismo67 

como nova forma de reestruturação do pensamento católico alicerçada nas proposições de D. 

Romualdo Antônio de Seixas, que, segundo Antônio Paim (1985, p.59), foi o principal 

articulador dessa corrente no Brasil. 

Ao longo do Império, o tradicionalismo – é ainda Antônio Paim (2007a, p.117) quem o 

diz – assumiria “nitidamente duas feições: filosófica e renovadora”, avaliando que o projeto 

renovador passava certamente pela separação entre a Igreja e o Estado. 

Entre as questões de fundo, destacam-se as articulações políticas levadas a cabo pelos 

partidos Liberal e Republicano que desde as décadas de 1870 mantinham em suas pautas a 

separação entre a Igreja e o Estado68. O ano de 1870 também ficaria marcado com a publicação 

                                                 
67 Segundo André Cruz (2008, p.3) “O tradicionalismo era uma contestação ao ideário liberal racionalista, 

individualista e materialista moderno. Esse movimento conservador, surgido na Europa, correspondeu à reação 

contra a Revolução Francesa, estruturando-se como corrente política, jurídica, filosófica e teológica, tendo como 

representantes, na primeira fase de sua doutrina, os católicos Joseph De Maistre, Louis De Bonald e Lammenais. 

Assim, o tradicionalismo é entendido como um projeto social global no qual a religião ocupa o primeiro lugar, 

opondo-se à sociedade liberal e laica e a qualquer projeto moderno de organização social e política”. Para outras 

informações sobre o tradicionalismo na Igreja Católica ver as obras de PAIM (1985; 2007 a-b) e LARA (1988). 
68 Em sua obra “O protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil” (1980, p.283-284), David Gueiros 

Vieira destaca a movimentação política em torno de projetos visando a separação da Igreja e do Estado.   



110 

 

do “Manifesto Republicano”, por dissidentes do Partido Liberal, no jornal “A República”, do 

Rio de Janeiro, pretendendo a derrubada da Monarquia.  

Na esteira da história, a mobilização de políticos e militares impulsionados por uma 

série de questões econômicas, sociais e políticas – entre as quais a crise dos cafeeiros, a questão 

da abolição da escravatura, a questão religiosa, as questões militares – resultou na queda da 

monarquia e na Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, sob o comando de 

Marechal Deodoro da Fonseca.  

Em vista do processo, “a maior parte da Igreja manifestou-se a favor da República” 

(BRUNEAU, 1974, p.64), neste período que gerou uma crise com muitas mudanças na Igreja 

Católica, tanto para o bem, quanto para o mal.  

A instituição da República, no entender de Thomas Bruneau (1974, p.63), foi uma 

oportunidade de onde, “a partir de pontos de vista diferentes, emergiu um acordo nebuloso 

sobre a necessidade de mudança da relação Igreja-Estado”. 

A mudança veio logo no início do Governo Provisório de Deodoro da Fonseca (1889-

1891), por meio do Decreto69 119-A, de 17 de janeiro de 1890, de autoria de Rui Barbosa, que 

instituiu o regime de separação entre o Estado e a Igreja, tornando-se assim uma República 

laica. 

Não só o decreto, mas a leis posteriores também traziam grandes preocupações à Igreja 

Católica porque, 

 

Na verdade, o governo provisório e a subseqüente Constituição de fevereiro 

de 1891, foram muito mais longe e promulgaram leis que refletiam uma 

deliberada desconsideração para com a religião e a Igreja. O governo 

provisório garantia a liberdade de culto e reconhecia a todas as religiões o 

direito de posse de bens; o clero católico devia ser sustentando pelo Estado 

por mais um ano, depois do que as autoridades nacionais estavam proibidas 

de subvencionar qualquer religião. Dessa maneira, a religião católica, a cuja 

denominação pertencia a vasta maioria da população, foi equiparada a todas 

as outras. A Constituição Republicana não foi declarada em nome de Deus, 

proclamando assim o caráter essencialmente a-religioso do novo regime. As 

medidas do governo provisório, sobre a separação e não subvencionamento, 

foram ratificadas (Art. 11:2 e 72:7). Os membros de ordens religiosas, 

congregações e comunidades, engajados pelo voto de obediência eram 

privados dos direitos políticos (Art. 70,1 e 4). Somente os casamentos civis, e 

não os religiosos, eram oficialmente reconhecidos (Art. 72 e 4). Os cemitérios 

foram secularizados e entregues à administração municipal (Art. 72 e 5). O 

clero não gozava de imunidade política (Art. 72:28 e 29). E, finalmente, a 

educação foi laicizada, sendo a religião eliminada do currículo, e ficando os 

                                                 
69 Para informações detalhadas ver: DECRETO Nº 119-A, de 7 de janeiro de 1890. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d119-a.htm. 
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governos proibidos de subvencionar escolas religiosas (Art. 72,6 e 7). 

(BRUNEAU, 1974, p.64-65) 

 

A princípio, Oscar de Figueiredo Lustosa (1983, p.16) explica que “os católicos 

experimentam a sensação de insegurança e de abandono por parte dos poderes constituídos”, já 

que “durante todo o período colonial (1500-1822) e durante toda a fase Imperial (1822- 1889), 

a Igreja Católica no Brasil viveu do ponto de vista político, um processo de estabilidade e 

segurança em razão de sua dependência total do Estado” (LUSTOSA, 1991, p.15).  

Segundo Antônio Paim (2007a, p.119), “a posição da Igreja diante do decreto do 

governo provisório que a separou do Estado seria fixada na Pastoral Coletiva de 1890 e 

ratificada na de 1900. A partir daí, sob a liderança de D. Antonio Macedo Costa, a alta 

hierarquia eclesiástica brasileira procurou entender o novo momento político, reorganizar a 

Igreja e enfrentar seus inimigos lutando pelos seus direitos e por seus ideais. 

Marcadamente influenciada pelo positivismo – de maçons positivistas –, a Primeira 

República determinou a laicização do Estado e sua separação da Igreja. Somente após esses 

fatos é que teria início o processo de formação do tradicionalismo político no país, nas bases 

que professa Antônio Paim:  

 

[...] isto é, uma corrente política que se opõe frontalmente ao liberalismo e ao 

sistema representativo, em nome de valores tradicionais, entre esses a 

ascendência política da Igreja –, em geral denominado simplesmente de 

conservadorismo ou conservadorismo católico. (PAIM, 2007a, p.118) 

 

Este movimento – confirma ainda Antônio Paim – ficou a cargo da hierarquia da Igreja 

ao longo das três primeiras décadas republicanas.  

Contudo, vendo seus direitos e pretensões ameaçados, a Igreja se fia na imprensa 

católica como arma para lutar contra os inimigos e esclarecer os fiéis sobre a nova situação 

política e religiosa.  

Nesta fase, surgem novos periódicos, que serão importantes para a difusão da mensagem 

do catolicismo, como: “A Pátria” – órgão da Federação Católica de São Paulo (1893), “A Cruz”, 

de Goiás (1890), o “Correio Católico”, de Uberaba-MG (1896), a “Era Nova”, de Recife, e “O 

Viçoso”, de Mariana-MG, “A Ordem”, “O Tambor”, “A União Católica” – todos de São Paulo, 

etc. (LUSTOSA, 1983, p.16; SOARES, 1988, p.183).  

Refletindo sobre a atuação da imprensa católica Paulo Neto (1965, p.135) diz que “neste 

período o jornal católico equilibrou-se razoavelmente dentro do jornalismo brasileiro [...] O 

catolicismo defendeu-se, fêz-se ouvir”.  
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Na opinião de Oscar Lustosa (1983, p.17), o período confirma uma imprensa católica 

com contornos mais claros e definidos. Para ele, os periódicos católicos procuram se colocar à 

altura dos outros jornais dos grandes centros com uma postura mais informativa, interpretativa 

e opinativa. Com escassos recursos financeiros e humanos – ainda é Oscar de Figueiredo 

Lustosa que o diz –, a imprensa católica busca o seu estatuto no meio do periodismo nacional.  

Junto com o apagar das luzes dos oitocentos vieram os primeiros sinais da renovação do 

pensamento católico, com a saída de Pio IX, o mais famoso porta-voz do ultramontanismo, e a 

eleição de Leão XIII, em 1878, estabelecendo, ainda que comedido, um certo diálogo com a 

modernidade. 

Pioneiro nas questões sociais, com suas encíclicas, Leão XIII (1878-1903) abre novas 

possibilidades para a Igreja. Foi ele quem primeiro percebeu a importância da imprensa 

periódica na Europa e convocou os jornalistas para falar sobre a utilização dos periódicos em 

favor da Igreja. Dirigindo-se aos bispos do Brasil em sua carta “Paternae providaeque”, de 18 

de novembro de 1899, como já foi dito, ele enfatizou a importância dos jornais, cobrando dos 

prelados atenção maior à causa dizendo que “em nossa época, o nosso povo não forma opiniões 

nem tampouco regra sua vida senão através da leitura cotidiana dos jornais” (Leão XIII apud 

LUSTOSA, 1983, p.75). 

Foi também Leão XIII quem convocou o Concílio Plenário da América Latina por meio 

da encíclica “Quum Diuturnum”, de 25 de dezembro de 1898. Neste documento, o papa 

incentiva a criação da imprensa católica com a edição de boletins nas dioceses. O fato foi 

decisivo para a criação das instituições da imprensa católica brasileira, ponto central desta tese.  

Afinal, “o Concílio Plenário Latinoamericano, celebrado em Roma (1899), daria início 

a um surto pastoral de iniciativas e empreendimentos novos para diversos países da América 

Latina, e naturalmente para o Brasil” (LUSTOSA, 1983, p.17).  

O Concílio de 1899 encerra a segunda fase diagnosticada por Oscar Lustosa, e lança 

luzes sobre os processos da imprensa católica em sua fase de organização e articulação entre os 

anos de 1900 e 1945.  

Dentro das iniciativas católicas, surgiram as Conferências Episcopais e os Congressos 

Católicos, reunindo não só o clero mas, principalmente, o laicato, que foram determinantes na 

organização e coordenação da Igreja Católica na primeira metade do século XX.  

Mas, inicialmente, foram as Pastorais Coletivas – documentos dos arcebispos e bispos 

das Províncias Eclesiásticas do Brasil apresentado ao clero e fiéis das suas dioceses – que se 

posicionaram sobre a imprensa.  
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Respondendo aos anseios do papa Leão XIII, a Pastoral Coletiva de 1890, primeiro 

documento do episcopado brasileiro, se manifesta claramente sobre a necessidade de clérigos e 

leigos atuarem na imprensa católica em defesa dos interesses da Igreja: “Se Deus vos tiver 

comunicado o dom de falar e a ciência do escrever, a vossa voz e a vossa pena estarão ao serviço 

da Igreja” (PASTORAL COLLECTIVA, 1890, s/p). 

As pastorais coletivas subsequentes seguiram a mesma linha de 1890 e, até de forma 

mais contundente como a Pastoral Coletiva de 1915 – considerada como a mais importante 

delas –, que reforçou a dicotomia entre a boa e a má imprensa exortando clérigos e leigos a 

combater essa última e, por fim, cobrou a atuação para o sustento da “Boa Imprensa” e, na 

impossibilidade de um jornal diário para o Brasil, que se esforcem para a fundação de diários 

católicos em todos os Estados da União (PASTORAL COLETIVA DE 1915, 1950, p.44-47).  

Nas duas primeiras décadas do século XX, seguindo o rápido crescimento do número 

de dioceses, as conferências dos bispos tornaram-se regionais e ainda outras reuniões realizadas 

pelos bispos meridionais propugnaram por uma imprensa católica atuante em defesa dos 

interesses da Igreja e contra inimigos como o liberalismo, o positivismo, o cientificismo, o 

anarquismo, o socialismo e o fascismo, correntes de pensamento no jogo sócio político da 

época.  

No mesmo diapasão das Pastorais Coletivas, os prelados iniciaram a tarefa de publicar 

suas Cartas Pastorais, que foram, além de importantes documentos doutrinais, aliados na 

difusão e na manutenção da imprensa católica.  

Oscar de Figueiredo Lustosa (1983, p.22) analisa uma série de Cartas Pastorais, lançadas 

entre os anos de 1898 e 1944, voltadas especialmente para o tema da imprensa católica. Trata-

se, ao todo, de um conjunto de onze cartas, “redigidas sob o influxo de acontecimentos 

importantes ou sob a pressão de circunstâncias expressivas”.  

Nas primeiras cartas pastorais vê-se o grau de importância que a Igreja deu à imprensa, 

face às recomendações de Leão XIII junto com o despertar para a necessidade de se estruturar 

a imprensa católica por meio de associações e do lançamento de um periódico católico que 

fosse diário. Também é claro e evidente a exortação ao combate aos inimigos da Igreja e à má 

imprensa.  

Por último, concorreram para a organização das primeiras instituições da imprensa 

católica os congressos católicos nacionais.  

Em 1900, durante a realização do Primeiro Congresso Católico Brasileiro, de 3 a 10 de 

julho, em Salvador na Bahia, promovido pelo Apostolado da Oração, foi lançada a proposta de 

que cada diocese fundasse “um Jornal Catholico com as condições necessárias para a sua 
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duração, boa redação e sabia administração”70. Sobre o evento, Jorge Deister (1967, p.1078) 

conta que “no primeiro Congresso [...] após o advento da República (1900), discutiu-se como 

inadiável a organização eficiente da Imprensa Católica em terras brasileiras”.  

Já no Congresso Católico de Pernambuco, em junho de 1902, o Bispo Dom Luiz 

Raimundo da Silva Brito manifestou seu desejo de criar um jornal, dizendo que “indispensável 

é pensarmos na imprensa, poderoso elemento de propaganda e defesa; que seja ao mesmo tempo 

boletim diocesano” (BRITO apud AMARAL, 2014, p.209). 

De igual propósito ao dos pernambucanos, D. José de Camargo Barros realiza, em sua 

diocese, entre os dias 22 de setembro e 2 de outubro de 1904, o segundo Congresso Católico 

Diocesano de São Paulo71. O evento tinha como tema principal a obra da imprensa católica e 

objetivava a criação de um diário católico na capital paulista.  

Entre as conclusões do Congresso está “um projeto sobre a Liga da Boa Imprensa, cujos 

estatutos foram elaborados pelo próprio bispo e foram aprovados em assembleia” (LUSTOSA, 

1984, p.5). 

Em nota de rodapé, Oscar de Figueiredo Lustosa então explica  

 

[...] que foi uma tentativa pioneira em nível regional de coordenação de 

esforços para a implantação e desenvolvimento do periodismo católico. Em 

nível nacional a Liga da Boa Imprensa só será fundada em 1909, graças ao 

trabalho do Fr. Pedro Sinzig O.F.M. e do Dr. Hosannah de Oliveira no Rio de 

Janeiro. (LUSTOSA, 1984, p.5) 

 

A imprensa católica seria assunto na pauta de diversos outros Congressos católicos, 

eucarísticos, de leigos, etc., porém, o tema da organização da imprensa voltaria à baila com 

mais ênfase “em 1908, por ocasião do Congresso Católico da Diocese de Niterói [...]” 

(DEISTER, 1967, p.1078).  

E foi justamente em Niterói que os apelos feitos desde o fim do século XIX pelo papa 

Leão XIII, replicados por inúmeros prelados da hierarquia eclesiástica brasileira encontraram 

quem se dispusesse a cumprir a tarefa de organizar a imprensa católica.  

                                                 
70 PRIMEIRO CONGRESSO CATÓLICO BRASILEIRO. Promovido pelo Apostolado da Oração. Celebrado na 

Bahia de 03 a 10 de junho de 1900. Actas e Documentos. São Paulo: Typografia a Vapor – Pauperio & Comp, 

1900. p.193. apud DALE, Romeu (org.). “Introdução” – A Ação Católica Brasileira. São Paulo. Loyola, 1985. 

pp.11-12. 
71 Segundo Congresso Católico Diocesano de São Paulo – Atas e Documentos – SP. Typ. Cardozo, Filho & Motta, 

1905.   
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Foi então que “em 1909, na qualidade de redator da revista VOZES, Frei Pedro Sinzig 

O.F.M., lançou um artigo-base para a fundação no Brasil de um centro da boa imprensa com 

âmbito nacional [...]” (DEISTER, 1967, p.1079).  

Assim, em janeiro de 1910, nasce o Centro da Boa Imprensa – CBI – primeira entidade 

brasileira a congregar e organizar a imprensa católica, objeto primeiro de nossa análise. Como 

consequência direta do CBI, houve a criação da Liga da Boa Imprensa, órgão este que servia 

de apoio ao centro, mas que seria difundido por todo o pais.  

Responderá o CBI a todos os anseios quanto à questão do combate à má imprensa e aos 

inimigos da Igreja Católica até o ano de 1928, quando deixou de existir como associação da 

imprensa católica.  

Desde a separação com o Estado, a Igreja se articulou para barrar o processo de 

secularização e laicização oficial e, assim, recuperar sua influência no meio político. 

As décadas de 1920 e 1930 ficaram marcadas pela atuação da Igreja Católica que se 

articulou unindo as ações do clero e do laicato como estratégias para influenciar o Estado 

Brasileiro.  

Destacaram-se à frente do movimento renovador da Igreja, “respondendo às novas 

atitudes de Leão XIII que ressoavam no Brasil, duas personalidades do clero: padre Júlio Maria 

(1850-1917) e D. Sebastião Leme da Silveira Cintra (1882-1942) [...]” (CRUZ, 2008, p.6).  

Dentro da concepção do catolicismo militante do início do século XX, Júlio Maria, 

apoiado na doutrina social de Leão XIII, dedica-se às causas do povo e às questões política, 

social e econômica. Além de sua considerável obra apologética, Júlio Maria ainda se dedicaria 

à imprensa fundando o jornal “O Lutador”, em 1928.  

Já Dom Leme se tornaria a figura mais importante do catolicismo brasileiro em todos 

os tempos, conseguindo com sua articulação devolver à Igreja Católica a influência e a 

hegemonia que perdera em tempos passados.  

Conforme atesta Thomas Bruneau (1974, p.74) 

 

Dom Leme (Sebastião Leme da Silveira Cintra – 1882-1942) fez mais do que 

qualquer outro clérigo, na primeira metade do século XX, para orientar e 

mobilizar a Igreja no Brasil, como arcebispo de Olinda e Recife (1916-1921), 

coadjutor no Rio de Janeiro (1921-1930), e cardeal arcebispo no Rio até 1942, 

ele se sobressaiu como a figura decisiva que determinou a direção da 

instituição toda. Dom Leme preocupava-se extremamente com a falta de 

influência da Igreja, e suas iniciativas para remediar a situação o colocaram 

na posição de inovador.  
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E foi por força de Dom Sebastião Leme que um grupo de intelectuais católicos se reuniu 

sob a liderança de Jackson de Figueiredo para fundar, no ano de 1922, o Centro Dom Vital, 

órgão destinado a concretizar o “projeto de uma atuação eclesiástica mais intensa junto ao 

Estado” (AZZI, 2003, p.12), conforme orientação do prelado.  

Um ano antes, “em 1921, com Hamilton e José Vicente de Souza, funda Jackson a 

revista A Ordem” (VILLAÇA, 1975, p.103), periódico que seria o órgão oficial da difusão das 

ideias do Centro Dom Vital, segunda instituição a ser analisada neste trabalho.  

No mesmo período, no ano de 1922, houve a criação de um partido declaradamente 

comunista que, com sua ação, conquistou grande número de militantes no meio operário. Em 

contrapartida, o papa Pio XI intensificou a implantação da Ação Católica, resultando em uma 

atuação mais efetiva do laicato brasileiro.  

Nesta época, a imprensa católica foi utilizada amplamente para combater o comunismo 

e outros inimigos. Por conta da Guerra Fria, até mesmo após o ano de 1945, o medo do 

comunismo fez com que ele fosse o principal inimigo a ser batido pela imprensa católica.  

Mas sem dúvida o fato mais marcante da época recai sobre a subida de Getúlio Vargas 

ao poder, em 1930. “A interação entre o Cardeal D. Leme e Getúlio Vargas” (BRUNEAU, 

1974, p.26) garantiria o retorno da Igreja a um “relativo” bom convívio com o Estado.  

E foi nesses tempos que, em 24 de maio de 1934, foi fundada, em São Paulo, a 

Associação do Jornalistas Católicos – a AJC –, última associação da imprensa católica que será 

estudada nesta tese e sobre a qual muito pouco se sabia e quase nada fora consignado ao longo 

do tempo.  

Findamos, assim, este capítulo, que tão somente serve de base para exemplificar os 

passos da Igreja até a instituição das organizações da imprensa católica que vamos abordar em 

detalhes nos próximos capítulos.  

Redobramos a atenção ao que já expomos anteriormente sobre essa abordagem não ter 

nenhuma pretensão de inventariar os processos políticos ou religiosos feitos com maestria por 

outros autores. Conforme aludimos, trata-se somente de um suporte para que tenhamos base 

para a sequência das realizações da imprensa católica no Brasil. 
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CAPÍTULO II 

 

O CENTRO DA BOA IMPRENSA 

 

1 – ESTUDOS SOBRE CRIADOR E CRIATURA 

 

A pretensão deste capítulo é a abordagem sistêmica de dois objetos distintos – uma 

personagem e uma instituição – mas que se imbricam de tal forma que suas histórias às vezes 

se fundem em uma só.  

Dissemos mesmo que não há como falar da pessoa Pedro Sinzig sem retratar no percurso 

diacrônico sua criação de maior expressão, o Centro da Boa Imprensa, doravante tratado apenas 

por sua sigla CBI. Da mesma forma não há como falar da instituição sem a atuação de Pedro 

Sinzig que, ao deixá-la por motivos alheios à sua vontade, pereceu.  

O objetivo das análises é o mesmo: verificar nas ações de personagem e instituição o 

que de mais importante fizeram para a institucionalização e a manutenção da imprensa católica 

no Brasil.  

Criador e criatura escrevem juntos importante capítulo da história se observado o 

pioneirismo inerente da primeira associação da imprensa católica no Brasil e das realizações de 

seu criador, em seus múltiplos aspectos. 

Dentro do contexto católico, podemos mesmo apurar e afirmar o pioneirismo do CBI e 

de Pedro Sinzig em ações que detalharemos ao longo do capítulo. As mesmas ações podem ser 

pioneiras no âmbito geral da imprensa brasileira, sem, contudo, podermos provar 

categoricamente. Pretendemos então, ao final do capítulo, elencar o pioneirismo de ambos com 

destaque para aquilo que pode ser uma ação precursora nos universos católico e da imprensa 

em geral.  

É importante consignar aqui que não temos a pretensão de analisar e, muito menos, 

julgar ações de Pedro Sinzig e do CBI do ponto de vista eclesiástico, doutrinário, político, 

cultural, etc., ainda que esses vetores, por sua imbricação no contexto histórico, estejam latentes 

nos dizeres e fatos doravante expostos.  

Explica-se que a necessidade da abordagem de algum fator alheio é tão somente para o 

fim maior de explicitar um fato ou uma ação de implicância para a imprensa católica, objeto do 

estudo. 
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Como medida de facilitação, dentro do mesmo capítulo, distinguiremos a abordagem do 

personagem Pedro Sinzig em diferentes momentos de sua vida até a fundação do CBI. A partir 

daí, a análise dos fatos passa a ser conjunta abordando tanto as realizações de Frei Pedro Sinzig 

no CBI quanto o restante de seu percurso diacrônico.  

Em primeiro plano, trataremos de elucidar os caminhos trilhados por Pedro Sinzig desde 

a Alemanha, passando pela Bahia, por Blumenau e Lages, em Santa Catarina, e, finalmente, 

sua estada em Petrópolis, onde passou a maior parte de sua vida e lá desenvolveu os principais 

trabalhos em prol da imprensa católica.  

Em um segundo tópico a análise recai sobre o CBI e sobre tudo o que emanou desta 

instituição em defesa da “Boa Imprensa” e da Igreja Católica e o restante da história de Pedro 

Sinzig.  

 

2 – PEDRO SINZIG: O APÓSTOLO DA IMPRENSA 

 

Não há como chegar às conclusões que pretendemos sobre o CBI sem antes nos 

aprofundarmos na história daquele que foi o baluarte de uma epopeia na imprensa católica 

brasileira. 

Conhecer um pouco mais do personagem Pedro Sinzig (1876-1952), nos possibilitará, 

ao final do capítulo, refutar ou confirmar o título de Apóstolo da Imprensa que lhe foi outorgado 

por diversos autores que se debruçaram sobre sua história.  

Para o conhecimento da vida e da obra de Pedro Sinzig nos apoiaremos primeiramente 

em sua autobiografia, a obra “Reminiscencia d’um Frade72”, publicada em primeira edição no 

ano de 191773. Colhemos aqui a visão intimista de Pedro Sinzig, não só sobre sua vida 

particular, mas, principalmente, os relatos acerca de seu envolvimento com a religião e, na 

defesa mesmo da Igreja Católica, toda uma história escrita sob a “pena” da imprensa.  

Pedro Sinzig (1917, p.7) faz uma distinção de sua obra logo na introdução, onde, sob o 

título “Ao paciente leitor”, explica que, apesar de ser uma fala de si próprio, seu feito não seria 

considerado uma falta de humildade. “Neste caso é uma obra de caridade, ou, antes, é defesa e 

apologia de uma das mais santas instituições de nossa religião [...]”, conclui.  

                                                 
72 Optamos por manter em todas as referências, citações etc., a escrita da época por fidelidade à obra e por 

entendermos sem prejuízo ao leitor.  
73 A segunda edição da autobiografia de Pedro Sinzig foi publicada no ano de 1925. No Entanto, foram lançadas 

duas edições em língua alemã nos anos de 1922 e 1925, sob o título: “Mönch Und Welt: Erinnerungen Eines 

Rheinischen Franziskaners In Brasilien” ou “O monge e o mundo: memórias de um franciscano renano (ou da 

Renânia) no Brasil” (tradução nossa). A primeira delas de 1922 editada na cidade de Olsberg, com tradução de 

Maria Kahle, e a outra editada em Freiburg no ano de 1925, ambas pela editora Herder & Company.  
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Não disfarçando um possível caráter apologético, a intenção do franciscano era mesmo 

de levar os leitores para o interior da Igreja, para que vissem com seus próprios olhos uma 

realidade – a verdade, segundo ele – que não era o que muitos conseguiam enxergar da religião 

católica.  

Com uma linguagem extremamente didática – marca registrada de suas obras –, 

“Reminiscencias d’um Frade” então colabora para enxergar com clareza a personalidade de 

Pedro Sinzig e sua luta em defesa dos ideais católicos e, principalmente, franciscanos, que nem 

sempre foram os mesmo em sua concepção. Em sua grande maioria, o campo de batalha dessas 

lutas foi mesmo a imprensa. De um lado, a “má imprensa” – todos que não concordavam com 

os preceitos da religião católica – e, do outro, a “Boa Imprensa”, a imprensa católica.  

Outra obra que nos abastece de informações precisas sobre a vida e a obra do frei 

franciscano é sua biografia organizada por Leonila Linhares Beuttenmüller, publicada no ano 

de 1955, três anos após a morte de Sinzig.  

A importância da obra está em seu legado deixado pela organização de dezenas de 

depoimentos de clérigos e leigos que conviveram com o frade, tornando-se seus amigos e, 

muitos deles, admiradores do trabalho de Sinzig. Frei Mansueto Kohnen O.F.M. destaca a 

importância da obra como “uma parcela de gratidão que o Brasil deve ao grande pioneiro em 

muitos domínios” (BEUTTENMÜLLER, 1955, p.9).  

Nos dois primeiros capítulos, destacam-se a infância e juventude e a vida religiosa do 

frade. Outros cinco capítulos destacam cada um deles as áreas de atuação de Pedro Sinzig como 

jornalista, escritor, musicista, artista e professor. À guisa de conclusão, o último capítulo 

discorre sobre suas últimas correspondências e obras e, também, sobre os fatos decorridos de 

seu falecimento, como homenagens póstumas.  

Os depoimentos, as cartas, os artigos sobre Frei Pedro e do próprio Pedro, juntados por 

Leonila Beuttenmüller, são de suma importância por expressar a visão que muitas pessoas 

tinham de Pedro Sinzig.  

Também não dispensaremos olhares mais recentes traduzidos na tese de Cláudio Aguiar 

de Almeida, um dos que mais e melhor se debruçou sobre a obra de Pedro Sinzig, e das 

dissertações de Maria Margarete dos Santos e Talita Deniz Amâncio.  

A contribuição desses últimos destaca-se por fugir do personalismo de Pedro Sinzig em 

sua autobiografia e do proselitismo verificado em alguns dos depoimentos reunidos em sua 

biografia.  

Outra importante contribuição de que nos acercaremos será a Revista Brasil-Europa - 

Correspondência Euro-Brasileira, editada pela Organização de Estudos de Processos Culturais 
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em Relações Internacionais da Academia Brasil-Europa. Consignado neste espaço estão 

passagens de Pedro Sinzig sob as lentes de seus conterrâneos, o que nos possibilitam um olhar 

crítico em relação à atuação de um estrangeiro em solo brasileiro.  

Junte-se a este material ainda assuntos de jornais diversos e revistas, como a “Vozes de 

Petrópolis”, que em algum momento tiveram Pedro Sinzig como tema principal. 

Partimos então do princípio, quando Pedro Sinzig nasceu, no dia 29 de janeiro de 1876, 

na cidade de Linz, na Alemanhã74. Primogênito do casal João Sinzig e Helena Meffert – 

comerciantes proprietários de uma loja de secos e molhados – foi batizado com o nome de Franz 

Sinzig75. Junto com sua irmã Gertrudes, a quem chamava carinhosamente de “Trudinha”, o 

pequeno Franz recebeu dos pais sólida formação moral e religiosa. 

Pedro Sinzig (1917, p.30) conta que “frequentou a escola primária de 9 de maio de 1882 

até abril de 1886, e que suas notas foram suficientes [...]”, deixando a escola com dez anos de 

idade para ingressar no ginásio de Linz.  

Com pouco tempo de ginásio, Pedro Sinzig (1917, p.42), à época com 11 anos, 

manifestou seu desejo de ser padre e resolveu “entrar no Collegio Franciscano de Harreveld, na 

Holanda”. A experiência não passou do primeiro dia, quando o reitor da instituição recusou sua 

estadia por julgá-lo jovem demais.  

Retornando para o ginásio em Linz, Pedro Sinzig se dedicaria nesta fase à leitura e à 

musica, tendo aulas de violino e, inclusive, aprendendo a compor.  

Permaneceu no ginásio até março de 1891, quando foi aprovado para a classe seguinte. 

No fim do mesmo mês, resolveu tentar mais uma vez a vida religiosa.  

Desta feita, Pedro Sinzig (1917, p.53) comemora: “entrei – foi a 31 de Março de 1891 

– no Collegio de Harreveld, destinado exclusivamente áquelles que estudavam para sacerdotes 

da Provincia Saxonia da Ordem Franciscana”.   

A vida no colégio seguia tranquila e Pedro Sinzig se dedicava aos estudos, à música 

instrumental e vocal, ao teatro – escrevendo inclusive uma peça sobre a morte de São Francisco.  

A existência pacata era entrecortada por sonhos rememorados em histórias de 

franciscanos atuando em terras estrangeiras, aguçando a imaginação dos novatos. Pedro Sinzig 

                                                 
74 Linz, cidade localizada no distrito de Neuwied, estado da Renânia-Palatinado (Rheinland-Pfalz), que é um dos 

16 estados (Länder) situados no sudoeste da Alemanha, conhecida como Linz do Reno (Linz am Rhein) por sua 

localização às margens do Rio Reno. Erroneamente, Talita Amâncio (2014) confundiu as cidades citando em sua 

dissertação a cidade de Linz localizada na Áustria e que fica às margens do Rio Danúbio. 
75 Não há nenhuma referência nos textos de e sobre Pedro Sinzig em respeito ao seu sobrenome, porém, é 

interessante notar que Sinzig é o nome de uma cidade da Alemanha localizada no distrito de Ahrweiler, no mesmo 

estado da Renânia-Palatinado, onde fica Linz. 
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sonhava com a possibilidade remota de ir para China, em missões, quando uma notícia estourou 

como uma bomba entre os internos.  

 

[...] vae de bocca em bocca um nome que até então quasi só conhecíamos da 

geographia, e que, de repente, se torna familiar, como si fosse de pessoa muito 

querida: Brasil. A provincia franciscana mandaria religiosos para essa novel 

republica sul-americana [...] E todos os sonhos reviveram, concentrando-se no 

Brasil as esperanças que tiveramos em relação à China e a outras terras. 

(SINZIG, 1917, p.62) 

 

Pedro Sinzig estava entre os primeiros que pediram para ser enviados à Terra de Santa 

Cruz e, junto com mais de duas dezenas de companheiros, foram aceitos para a missão.  

Antes, porém, em 30 de outubro do ano de 1892, Franz Sinzig recebe seu hábito para 

fazer o noviciado na Holanda. Na cerimônia, “dão-me em troca de meu nome baptismal Franz, 

o nome que levarei comigo até a morte: Frei Pedro”, diz Sinzig (1917, p.65). 

Tempos depois, Pedro Sinzig (1917, p.76) relata que o mestre de noviços, Frei 

Osmundo, reúne em uma cela aqueles que irão para o Brasil, para comunicar que o dia da partida 

se aproxima, falar do destino e, principalmente, o que deveriam fazer na nova terra. 

 

Frei Osmundo nos annuncia que recebera carta do Brasil. Fala-nos de 

Blumenau, das condições do Estado e da população, e acrescenta: – O que 

deviam fazer, era fundar um jornal... – Ah, Meu Deus! Como as palavras me 

tocaram! Olhei-o extatico! Si eu pudesse ajudar! Si eu pudesse escrever para 

o jornal!... – Vi nisso uma missão tão bela que me encantava [...]. (SINZIG, 

1917, p.76) 

 

Das palavras de Frei Osmundo e da reação de Pedro Sinzig pode-se inferir, primeiro, 

que a utilização da imprensa como recurso da Igreja Católica para alcançar seus objetivos era 

um norte desde a Europa para os franciscanos que deveriam implantá-la no Brasil e, em 

segundo, mesmo que ainda prematuro, Pedro Sinzig abraçava ali, sem ainda o saber, sua 

profissão de jornalista e apóstolo da imprensa católica.  

Então, em maio de 1893 um grupo de aproximadamente 30 noviços partem de 

Harreveld, na Holanda, de trem, para Bremen, na Alemanha, cidade portuária de onde 

zarpariam a bordo do navio Leipzig, rumo à Bahia, onde aportaram no dia 8 de junho.  

Na Bahia, Pedro Sinzig fixou residência no convento de São Francisco, em Salvador, 

onde, em 1º de novembro de 1893 finalizou seu noviciado fazendo os votos simples.  

Um ano depois, em 26 de novembro de 1894, Pedro Sinzig chega a Olinda, para lá fazer 

o curso de filosofia. Após passar por enfermidades e, mesmo ainda fraco sob os efeitos da febre, 
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recebe ele as quatro ordens menores e tem seu cabelo raspado à moda dos franciscanos.  “Vem 

o dia 29 de março de 1895. Seguimos todos, eu apoiado pelo braço dos outros, para a capella 

particular de Dom Manuel. Na tonsura e na ordem de hostiário, leitor, exorcista e acolyto, sou 

obrigado a cerimônias que não vem no ritual”, conta Pedro Sinzig (1917, p.101-102).  

Porém, sem idade para, a exemplo dos outros, receber as ordens maiores, Sinzig retorna 

para o convento de São Francisco na Bahia, onde, no ano de 1895, dedica-se a dar aulas, estudar 

música e a tocar harmônio. Por esta data, ele registra sua primeira incursão na literatura musical, 

empreendimento que seria uma constante em sua vida transformando-o mesmo em um experto 

no assunto. Pedro Sinzig (1917, p.103) relata: “Foi em novembro desse ano que comecei o 

primeiro trabalho literario musical, a elaboração do manual de canticos sacros Benedicite”.  

Em fevereiro do ano de 1896, Pedro Sinzig se preparava para iniciar o curso de teologia 

quando um surto de febre amarela, além da ocorrência de outras doenças obrigou a transferência 

dos religiosos de Salvador para conventos abandonados de Paraguassú e Cayrú onde 

permaneceram até a data de 12 de junho de 1896 (SINZIG, 1917, p.114). Nessa época, alguns 

dos religiosos europeus que vieram para o Brasil tiveram grande dificuldade de adaptação ao 

clima da nova pátria e foram acometidos de doenças que foram fatais para alguns deles.  

De retorno a Salvador, Pedro Sinzig completa seus estudos para receber, no dia 9 de 

maio de 1897, a Ordem do Subdiaconato; e, no domingo seguinte, na capela particular do 

Arcebispo de Salvador, Dom Jeronymo Thomé da Silva, recebe também a Ordem do Diaconato 

(SINZIG, 1917, p.134).  

Por essa época, toda a Bahia foi tomada pelos boatos sobre Antônio Conselheiro e a 

Guerra de Canudos.  

O Comitê Patriótico resolve enviar sacerdotes para o sertão, para atuarem sobretudo no 

socorro às vítimas. Assim, um grupo de religiosos embarcou no dia 21 de agosto de 1897, de 

São Francisco para Alagoinhas para, de lá, tomarem um trem especial com destino a cidade de 

Queimadas, o mais próximo da frente de batalha (SINZIG, 1917, p.173-174).  

Junto com seu companheiro Frei Gabriel Grömer76, Pedro Sinzig participou 

efetivamente da Guerra de Canudos, trabalhando em um Hospital adaptado nas casas 

abandonadas do vilarejo de Cansanção, o mais próximo possível de Canudos.  

Porém, é interessante notar que Pedro Sinzig dedicou sessenta páginas de sua 

autobiografia para relatar os pormenores da Guerra de Canudos.  

                                                 
76 Mais avante (1917, p.203-204), Pedro Sinzig relata a morte do “bondoso Gabriel Kraemmer, [...] meu 

companheiro na Guerra de Canudos [...]”, deixando uma dúvida sobre o sobrenome correto de Frei Gabriel.   



123 

 

Mais interessante ainda é verificar que, a exemplo de Euclydes da Cunha, em sua obra 

“Os Sertões”, Pedro Sinzig assume uma postura jornalística apresentando um relato fiel da 

Guerra de Canudos e de suas consequências. 

Valendo-se da “memoria apresentada ao Instituto Histórico e Geographico Brasileiro 

pelo Dr. Aristides A. Milton, sob o título: ‘A Campanha de Canudos’”, Pedro Sinzig (1917, 

p.141) aproveita para, entrementes, tecer seus próprios comentários e construir uma narrativa 

pitoresca de quem vivenciou a guerra.  

 Desde o dia seguinte à sua chegada em Queimadas, ocorrida em 22 de agosto de 1897, 

até o penúltimo dia de sua estada, em 27 de outubro do mesmo ano, Pedro Sinzig fez o que 

chamou de “impressões ou notas”, convertendo-as em um relato quase que diário da Guerra de 

Canudos e dos trabalhos desempenhados pelos religiosos.  

Nos três capítulos – “Antonio Conselheiro”, “O fogo se alastra” e “A ferro e fogo” –, 

dedicados à Guerra de Canudos há indícios concretos que Pedro Sinzig, de alguma forma, 

praticou os gêneros do jornalismo informativo, opinativo e interpretativo.  

Pedro Sinzig dá letras finais ao que chamou de horrores da guerra expondo um 

verdadeiro massacre e clamando por um futuro melhor:   

 

Canudos está completamente arrazado; as ruinas, assim como nos contam, 

foram regadas com Kerozene e queimadas. Os prisioneiros de que falei 

tiveram em Queimadas uma morte tragica. Deus permita que d’oravante o 

progresso social, politico e religioso não seja de novo perturbado. (SINZIG, 

1917, p.200)   

 

A passagem denota não só a predisposição para o ofício do jornalismo, mas um preparo 

intelectual fundado em um arcabouço teórico que lhe permite transcorrer facilmente sobre as 

construções textuais que são próprias do jornalismo.  

Após a experiência com a Guerra de Canudos, Pedro Sinzig retorna para o convento da 

Bahia, onde se depara com um quadro preocupante de febre amarela que vitima alguns de seus 

confrades, inclusive Frei Gabriel Grömer, seu companheiro.  

Corre o ano de 1898 quando Pedro Sinzig recebe do Núncio Apostólico a notícia de que 

seria dispensado da obrigatoriedade da idade antecedendo em um ano e meio sua ordenação 

sacerdotal.  

A Ordenação de Pedro Sinzig é marcada pelo Arcebispo da Bahia, Dom Jeronymo 

Thomé da Silva, que, em 31 de Julho de 1898, conduz a cerimônia simples em sua capela 

particular. “31 de Julho de 1898, Domingo. Festa de Santo Ignacio de Loyola. O maior dia da 
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minha vida”, relata Pedro Sinzig (1917, p.204) que, dois dias depois rezou sua primeira missa, 

em 2 de agosto.  

Cinco dias após celebrar sua primeira missa, Pedro Sinzig é designado pelo provincial 

para mudar do convento da Bahia para Blumenau, em Santa Catarina, onde deveria lecionar em 

um colégio secundário. Obedecendo às ordens “Litterae Obedientiae”, parte então no Vapor 

inglês Magdalena, em direção ao Rio de Janeiro. Enquanto espera por outro vapor, fica por 

alguns dias em Petrópolis, exercendo funções sacerdotais nas imediações e na Baixada 

Fluminense. Após dias de espera, embarca no vapor Alexandria, em uma viagem com muitas 

escalas: Santos – Cananéia – Iguape – Paranaguá – Itajaí. “Neste último porto troquei o 

Alexandria pelo vaporsinho Jan, verdadeiro pygmeu, que me levou, a 25 de agosto de 1898, 

em dez horas e meia de viagem, a Blumenau”, conta Pedro Sinzig (1917, p.212). 

Na nova terra, inicia as aulas no colégio durante a semana e, aos sábados empreende 

viagens às igrejas e capelas vizinhas no seu ofício religioso. Segundo Pedro Sinzig (1917, 

p.212) isso começou quando, após “9 de março de 1899, depois de um exame na exegese, na 

theologia dogmatica e moral, recebi a aprovação para a cura de almas”.  

Permanece em Blumenau até o início dos anos de mil e novecentos, quando foi 

“transferido, por algum tempo para a pequena povoação de Santo Amaro de Cubatão, distante 

algumas horas de Florianopolis” (SINZIG, 1917, p.224) 

Pedro Sinzig ressente-se da falta de estímulos intelectuais das pequenas localidades, sem 

bibliotecas ou a precariedade das mesmas. Conta que, sem recursos, foi à procura de livros, 

encontrando, para seu deleite, uma longa série de grossos volumes de uma enciclopédia alemã 

que fora prontamente devorada.  

De outra feita, um sacerdote austríaco de Florianópolis “me enviou os números lidos do 

celebre Diario Catholico Viennense Die Reichpost, que me alargava os horizontes” confessa 

Sinzig (1917, p.225). 

Em setembro de 1900, tem rápida passagem como administrador da paróquia de Gaspar 

–SC – para, em seguida, em fevereiro de 1901, retornar para Blumenau onde dava aulas de 

filosofia para seus confrades mais novos.  

Foi nesta época em Blumenau que Pedro Sinzig inicia sua participação como 

colaborador dos veículos de comunicação, católicos ou, até mesmo, não confessionais. Na 

descrição de suas atividades extraclasse relata: “continuo os estudos de musica, publico 

algumas composições e escrevo correspondências e artigos para o Deutsches Volksblatt e 

algumas revistas” (SINZIG, 1917, p.228).  
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3 – PEDRO SINZIG EM LAGES 

 

Em 22 de janeiro de 1902, durante o primeiro Capítulo77 da recém criada Província 

Franciscana do Sul, realizado em Blumenau, Pedro Sinzig é eleito guardião78 e vigário do 

Convento de Lages para onde segue um mês depois.  

O Guardião do convento de Lages era, até então, frei Rogério Neuhaus (1863-1934), 

que chegou a Lages no ano de 1892, dez anos antes de Sinzig, vindo de “Teresópolis (agora: 

Vila Teresópolis, SC), a primeira residência dos frades restauradores no sul do Brasil” 

(FRANCISCANOS, online, 2017) 

Em sua pesquisa histórica com o objetivo de pesquisar aspectos da trajetória de Pedro 

Sinzig, Talita Amâncio (2014, p.7) apresenta Lages como uma cidade do planalto catarinense 

“que não possuía colégio secundário, nem hospital, mas que tinha uma próspera loja maçônica 

e um clube literário, fundado pelo mesmo grupo de senhores que fundaram não só um, mas dois 

semanários[...]”. É das páginas de um desses periódicos, o jornal de orientação maçônica “O 

Imparcial” que Talita Amâncio retira “[...] a história de um grupo político bem estabelecido, 

que em seu semanário, aspirava por modernidade e pelo progresso. 

É interessante notar que Talita Amâncio (2014, p.7), ao mesmo tempo que anota 

divergências entre Igreja e maçonaria, enxerga pontos de convergência e até mesmo “alianças 

entre os dois grupos no sentido de ambos se beneficiarem”.  

Por seu turno, os maçons sonhavam com um Colégio Secundário nos moldes do Ginásio 

Nacional. Já os recém-chegados franciscanos, atendendo ao apelo da Santa Sé, lutavam para 

implantar o catolicismo romano, contra o catolicismo popular e a secularização da cultura. 

Mas Talita Amâncio (2014, p.22) vai mais longe e demonstra que a análise das fontes 

confirma a hipótese de que Frei Rogério Neuhaus, no período em que permaneceu na cidade de 

Lages negociasse com os membros da maçonaria lageana.  

Não é o que acontecerá durante o vicariato de Pedro Sinzig que terá uma atuação mais 

severa quanto aos desígnios religiosos e políticos de Lages, minando aos poucos as “boas 

relações” entre   maçons e franciscanos. 

                                                 
77 “Capítulo: Na terminologia franciscana, é a reunião de frades para decidir assuntos da fraternidade. Chama-se 

Capítulo Local se, da reunião, participam os frades de uma Casa. Chama-se Capítulo Provincial se participam um 

grupo delegado de frades da Província. Chama-se Capítulo Geral se participam frades delegados de toda a Ordem. 

É no Capítulo que os frades tomam as decisões e organizam seus programas de vida e de apostolado” 

(BRUNÓRIO, 2008, p.304). 
78 “Guardião: Superior de um convento com direito a voto ativo e passivo no Capítulo Provincial” (BRUNÓRIO, 

2008, p.305). 
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De início, Pedro Sinzig sentia-se incapaz de assumir tal responsabilidade e ocupar o 

lugar de seu confrade Frei Rogério Neuhaus, considerado um santo pelo povo do planalto de 

Santa Catarina. Porém, mais uma vez, teve que cumprir a determinação dos superiores e ocupar 

o lugar de guardião com toda sua implicação.  

Talita Amâncio (2014, p.28) explica que  

 

Frei Pedro assume o cargo de Guardião do Convento, incumbido então da 

tomada de decisões internas do Convento —, é o Superior. O guardianato tem 

duração trienal, e uma das vantagens daquele que é nomeado Guardião, é a de 

ter voto no Capítulo Provincial, isto é, na tomada de decisão dos rumos da 

Província Franciscana. Além de exercer o cargo de Guardião, no Convento de 

Lages Pedro Sinzig se tornou editor do periódico Cruzeiro do Sul, professor 

de música e diretor do Colégio São José. 

 

 

Mal teve tempo de se acercar das particularidades da nova função e de sua paróquia 

quando veio a decisão que o colocaria de vez e para sempre nos desígnios da imprensa católica.  

“Ainda não tinha passado um mez depois da minha chegada a Lages, quando foi tomada 

uma resolução que, executada, muito influiu na vida do convento e da cidade: a creação d’um 

semanario catholico, o ‘Cruzeiro do Sul’”, relata Pedro Sinzig (1917, p.233).  

O “Cruzeiro do Sul” seria impresso em uma das duas tipografias existentes em Lages à 

época, até que os franciscanos tivessem recursos para montar impressão própria.  

Quanto à linha jornalística, obedecendo aos mandamentos da Santa Sé, partiu do 

provincial o artigo de fundo (Editorial) e a orientação a seguir. Assim, não destoando dos 

demais veículos da imprensa católica, seguiria o jornal capitaneado por Pedro Sinzig uma 

orientação ultramontana e em favor da romanização do catolicismo. A orientação por si só já 

desagradava maçons liberais e republicanos.  

Meio que antevendo alguns dissabores que seu envolvimento com a imprensa poderia 

trazer, ao fundar o “Cruzeiro do Sul”, Pedro Sinzig (1917, p.234) diz que “mal pensava [...] 

que, com isso, começaria uma nova epoca em minha vida, de lutas e aborrecimentos, como não 

as sonhára até então”.  

E ele tinha razão. As pendengas vieram tão logo o jornal se pôs a cobrir um caso de 

duplo latrocínio ocorrido no dia 1º maio de 1902 em Lages. Na ocasião, o caixeiro viajante 

Ernesto Canholli e seu ajudante, Olintho Pinto Centeno, sofreram uma emboscada após “fazer 

a praça” de Lages onde efetuaram vendas e cobraram dívidas passadas.  
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Descobriu-se depois que os irmãos Thomaz e Domingos Brocato, pertencentes à alta 

sociedade lajense e membros da maçonaria, estavam por detrás do crime. Presos por algum 

tempo, os irmãos conseguem escapar da cadeia, mas na fuga são interceptados pela polícia. 

Thomas morre, enquanto Domingos é reconduzido ao cárcere.  

No desdobramento do caso, a viúva de um dos assassinos confessa que “um tal de João 

Cruz, maçon, que na Vaccaria, em Campos Novos e em Lages, introduzira os Brocatos” 

(SINZIG, 1917, p.239), havia ajudado na pretensa fuga dos prisioneiros fornecendo objetos 

para facilitar a ação. 

Pedro Sinzig participou do julgamento de Domingos Brocato na condição de repórter 

do jornal “Cruzeiro do Sul”. Repudiou o fato de estar em um tribunal dizendo que “feito 

reporter, pela primeira e até hoje ultima vez em minha vida, assisti a uma sessão do jury, 

accusação, defesa e sentença” (SINZIG, 1917, p.240). 

Como advogado de acusação lá estava seu amigo lageano João José Rath que também 

dividia com Pedro Sinzig a redação do jornal “Cruzeiro do Sul”.  

Após a sentença, iniciou-se uma luta entre os jornais da cidade de Lages: o “Cruzeiro 

do Sul”, a “Região Serrana” e “O Imparcial”.  

Tudo começou quando o “Cruzeiro do Sul” estranhara que o juiz de direito 

despronunciasse os dois autores da fuga dos irmãos Brocados, justo um dia depois do acusado 

João da Cruz ter sido visto na cidade entregando vinho para autoridades. O fato foi reportado 

pelo “Cruzeiro do Sul”, causando repúdio e respostas injuriosas dos outros jornais.  

Fato é que o “Cruzeiro do Sul” reclamou tanto “que a despronuncia do Juiz foi 

remediada pela sentença do Superior Tribunal do Estado” (SINZIG, 1917, p.242). A partir desse 

episódio, os ataques ao jornal “Cruzeiro do Sul” e, principalmente à pessoa de Pedro Sinzig se 

tornaram frequentes nas páginas dos jornais lageanos, como ele próprio atestou:  

 

O Cruzeiro do Sul, que eu redigia, não era bem visto por todos, o que não 

pode surprehender. Havia mais dois semanarios na cidade: Região Serrana, 

orgão do partido dominante, e o Imparcial, porta-voz da maçonaria. Esta 

ultima qualidade, aliás, cabia tambem ao orgão official, cujo redactor-chefe 

era promotor público e veneravel da loja ao mesmo tempo. Frequentemente, 

o Imparcial dirigiu ataques ao Cruzeiro do Sul, o que era natural. (SINZIG, 

1917, p.241) 

 

Ao que tudo indica, Pedro Sinzig achava natural que um órgão maçon lhe dirigisse 

ataques. A situação “porém, mudou quando ao Imparcial se associou o órgão official, porta-

voz das autoridades locaes e estadoaes: a Região Serrana” (SINZIG, 1917, p.243).  
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Aqui configura-se o combate entre a “Má” e a “Boa Imprensa” em Lages que será levado 

às últimas consequências por Pedro Sinzig. De um lado, o “Imparcial”, veículo de comunicação 

dos maçons considerados pela Igreja Católica como anticlericais e defensores dos ideais 

iluministas e o “Região Serrana”, órgão oficial do partido dominante que representava os 

republicanos que defendiam o Estado laico e a secularização da cultura. Do outro lado, o 

“Cruzeiro do Sul”, de orientação ultramontana lutando contra todos os ideais dos outros jornais 

para a implantação do catolicismo romanizado. “Nesse periódico foram lançadas pesadas 

críticas à política local. Nele, Sinzig se opôs aos jornais maçônicos e, com frequência, sofreu 

retaliações, particularmente de O Imparcial” (AMÂNCIO, 2014, p.34). 

Mas, além da preocupação com a imprensa, a Igreja Católica nutria especial atenção ao 

campo da educação. Nesta área, os franciscanos fundaram em Lages duas instituições: o 

Colégio São José79 e a Escola Paroquial para Pobres, posteriormente transformada pelas irmãs 

da Divina Providência em escola para educação de meninas.  

Corria o ano de 1903 quando, à frente do Colégio, Pedro Sinzig lutava com o projeto de 

equiparação do colégio ao Ginásio Nacional. Com o devido apoio da comunidade lageana, a 

equiparação, segundo um artigo do “Imparcial” (AMÂNCIO, 2014, p.29), ocorreu no dia 11 

de agosto de 1903.  

Confirmando a equiparação, Pedro Sinzig primeiro rende os louros da fundação ao Frei 

Rogerio Neuhaus para, em seguida, discursar sobre sua importância. “Foi uma aspiração da 

maior parte dos lageanos, pois não pouco contribuiu para dar valor a toda a região serrana, onde 

não havia outro collegio de tanta importância”, conclui Sinzig (1917, p.244-245).  

Contudo, as contendas entre os jornais, principalmente, por parte da maçonaria, só 

faziam aumentar e criar ainda maior divergência entre a Igreja Católica e a elite lageana. 

Pedro Sinzig (1917, p.245) reconhece que, após o caso dos Brocados retratado no 

“Cruzeiro do Sul”, “varias manifestações de solidariedade maçônica, fizeram com que para o 

novo collegio equiparado surgissem dificuldades e opposições crescentes”.  

As retaliações se fizeram sentir na diminuição de matrículas para o ano letivo do Colégio 

São José, fato que, na visão de Pedro Sinzig, não passou de um conluio entre os maçons e 

lideranças da cidade para prejudicar a instituição franciscana. 

                                                 
79 Poucas informações se tem a respeito do colégio São José. Sabe-se que foi fundado na cidade de Lages no ano 

de 1899 pelos frades franciscanos, que era uma instituição particular, voltada para a educação exclusivamente 

masculina. O colégio nasceu de uma aliança feita entre os políticos locais (boa parte pertencente à maçonaria) e 

os frades franciscanos. Aos primeiros caberia financiar boa parte do empreendimento, e aos segundos a 

administração da instituição (AMÂNCIO, 2014, p.28). 
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“Fazendeiros que vinham á cidade para matricularem algum filho no gymnasio São José, 

dos franciscanos, foram recebidos por amigos que os catechizaram até desistirem da pretendida 

matrícula, levando-os para outra escola”, reclama Pedro Sinzig (1917, p.245).  

Diante das dificuldade de se manter o Colégio equiparado, Pedro Sinzig ainda tentou 

buscar recursos junto ao Governo Estadual, mas foi em vão, pois, conforme relatou, o projeto 

não foi discutido, ficando retido nas mãos de um maçon influente no alto escalão.  

Diante de todos esses fatos Pedro Sinzig decide então desistir da equiparação para ver 

se alcançaria maior independência e liberdade.  

Sem nenhuma alusão ao fato em sua autobiografia, recorremos a Sara Nunes (2008, 

p.150) para saber sobre os motivos que levaram ao fechamento do Colégio São José no ano de 

1904. Diz Sara Nunes que  

 

Um dos motivos apontados para o desfecho desse sonho escolar, mais uma 

vez: mexericos entre igreja e maçonaria. Não há esclarecimento público sobre 

o assunto, mas os atritos constantes registrados nos jornais, entre os 

franciscanos, particularmente entre o frei Pedro Sinzig, com a irmandade 

maçônica, conotam a desarmonia do ambiente. (NUNES, 2008, p.150) 

 

Seguindo o pensamento de Pedro Sinzig, também não há como duvidar do peso da 

atuação da maçonaria no fechamento da instituição de ensino. Porém, muito mais adviria dessa 

questão com o acirramento dos ataques dos jornais “Região Serrana” e “O Imparcial” contra o 

“Cruzeiro do Sul” e a figura de Pedro Sinzig, frequentemente espezinhada. Para ele essa 

exasperação é fruto do desespero dos políticos face à proximidade da próxima eleição por 

pensarem em retaliações sob o peso da pena da imprensa inimiga.  

Após os intensos combates nas folhas dos jornais, os impropérios, as ameaças, a 

perseguição e a pressão cotidiana não darem o resultado pretendido, a elite lageana – políticos 

que em sua grande maioria eram maçons –, lançou outro artifício para silenciar de vez o 

“Cruzeiro do Sul” e a voz de Pedro Sinzig: apelaram ao Bispo Diocesano.  

Em visita ao Governador do Estado, para não ser descortês, não restou ao prelado outra 

saída que não a de comunicar à Ordem dos Franciscanos as queixas feitas às claras entre 

autoridades civis e eclesiásticas.  

Coube ao Provincial da Ordem comunicar que restaria ao periódico do Convento de 

Lages duas alternativas: “ou nenhuma palavra mais sobre política local, ou suspender a 

publicação” (SINZIG, 1917, p. 251). Por entender que seria uma traição à sociedade, por 

unanimidade os religiosos resolveram pela segunda opção.  



130 

 

Dando por finda a questão, Pedro Sinzig (1917, p. 251) diz que foram feitos “dois longos 

artigos de explicação, salgados, um meu, outro do Rath, no último número, a 29 de novembro 

de 1905, e deixou de existir o Cruzeiro do Sul. Morreu de pé”, conclui.  

O Capítulo de 1906 determina também o fim do tempo de Pedro Sinzig como guardião 

e vigário de Lages, embora permanecesse na paróquia como coadjutor, ao que ele aditou: “ainda 

em vida como depois da morte do Cruzeiro do Sul” (SINZIG, 1917, p.253).  Pedro Sinzig deixa 

transparecer toda a sua decepção com a queda do periódico do Convento de Lages face às 

pressões dos políticos e da maçonaria.  

O tempo que lhe resta no planalto de Santa Catarina é tomado estritamente no 

cumprimento da função de sacerdote distribuindo seu ministério entre as capelas ao redor de 

Lages.  

As vezes em que ficou na cidade ainda teve que enfrentar falsas acusações de seus 

“inimigos”, que chegaram a enviar uma denúncia à autoridade diocesana, em Curitiba, 

imputando-lhe falta de decoro no púlpito. O que não deu em nada.  

De outra feita não o deixaram em paz e, ainda que longe de confusões, continuavam os 

ataques à sua pessoa nos jornais “Região Serrana” e o “Imparcial”, tirando-lhe a máxima de 

que “em Lages, continuava eu como o predilecto da maçonaria, apezar de já ter morrido o 

Cruzeiro do Sul” (SINZIG, 1917, p.262).  

Com o apagar das luzes do ano de 1907 veio o Capítulo realizado em Blumenau para a 

eleição do Provincial, dos superiores locais e também, para definir as transferências dos 

religiosos.  

Após a ansiedade da demora, o telégrafo trouxe a notícia do resultado do Capítulo 

concernente ao Convento de Lages: “Guardião, Frei Liborio; transferido para Petropolis, Frei 

Pedro” (SINZIG, 1917, p.284). 

Confirma-se a sentença de que Pedro Sinzig fora “silenciado por outras vozes que não 

as da Igreja, mas, sim, por resistentes representantes da maçonaria, do secularismo e do 

republicanismo” (AMÂNCIO, 2014, p.6).  

Ao se debruçar sobre a trajetória de Pedro Sinzig na imprensa lageana, Talita Amâncio 

(2014) consegue, por meio da análise sistemática dos exemplares dos jornais “Cruzeiro do Sul”, 

“Região Serrana” e “O Imparcial”, demonstrar o “pari passu” da luta do frade franciscano pelos 

ideais católicos e na defesa da “Boa Imprensa” no planalto catarinense.  

 

A pesquisa sobre a trajetória e atuação de frei Pedro Sinzig, desde a sua 

chegada ao Brasil até a transferência para Petrópolis, RJ, revelou que esse 
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intelectual católico não mediu esforços para ocupar, de forma contundente, os 

campos que, tradicionalmente, a hierarquia e o laicato católicos consideravam 

estrategicamente essenciais: a imprensa e a escola. (AMÂNCIO, 2014, p.51) 

 

Em Lages, “a experiência de Sinzig na educação franciscana foi breve, mas no campo 

da imprensa católica sua produção foi significativa, como, por exemplo, os debates com os 

maçons em defesa da ‘boa imprensa’ e da educação católica”, afirma Amâncio, (2014, p.3). 

Assim acaba a trajetória de Pedro Sinzig em Lages – localidade onde iniciou sua carreira 

jornalística – e inicia-se uma nova era para a imprensa católica. 

No próximo tópico busca-se analisar e descrever os processos de instituição do Centro 

da Boa Imprensa que são indissociáveis à figura de Frei Pedro Sinzig. Por isso mesmo, um 

recorte temporal comporta sua história extrapolando a existência da instituição em favor da 

continuidade dos feitos do personagem. Então, cabe ainda ressaltar algumas das qualidades e 

dos feitos do frade franciscano extra imprensa católica.   

Frei Pedro Sinzig foi homem de muitas facetas e em todas elas alcançou merecido 

destaque. Além de jornalista, Pedro Sinzig foi escritor, musicista, historiador, crítico, 

romancista, professor, ensaísta etc.  

Além de sua militância na imprensa católica, Pedro Sinzig também foi membro da 

Associação Brasileira de Imprensa – ABI – onde, por ocasião dos festejos do Dia da Imprensa, 

em 1953, seu retrato foi inaugurado, junto com o de Graciliano Ramos e outros que faleceram 

no ano de 1952.   

Como escritor, foi autor de mais de cinquenta obras, entre contos, histórias, romances, 

obras didáticas e instrutivas, biografias e vidas de santos, devocionários e livros religiosos, além 

de outras dezesseis traduções de obras alemãs.  

Também de grande importância foi a obra de Pedro Sinzig como musicista. Pedro Sinzig 

desde muito pequeno no colégio em Harreveld, na Holanda, dedicava-se ao estudos de música, 

sua grande paixão. Ainda na Alemanha, dedicou-se por completo à música, escrevendo suas 

primeiras composições sacras e tocando harmônio e órgão. No Brasil, aprimorou ainda mais 

sua técnica e lançou livros de pedagogia musical, verdadeiros manuais para cantores e 

organistas. Foi “professor de harmônio, de órgão, de harmonia, contra-ponto e fuga, deixou 

numerosos trabalhos pedagógicos acima citados, amenizando desse modo a aridez do assunto” 

(BEUTTENMÜLLER, 1955, p.109). Em 1943, fundou a Escola de Música Sacra com o intuito 

de preparar dirigentes para coros litúrgicos. Fundou e dirigiu revistas como a “Música Sacra” 

em 1941 e “Orfeão Brasileiro”. Em 1948. 
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Pedro Sinzig ainda foi professor, historiador associado do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro – IHGB –, artista etc.  

Em fevereiro do ano de 1952, teve complicações em seu quadro clínico, partindo para 

Düsseldorf, na Alemanha, onde buscava a cura de uma asma que o afligia há anos. Faleceu em 

sua casa, em Linz do Reno, na madrugada de 8 de dezembro de 1952.  

Seu corpo foi transportado da Alemanha para o Brasil onde, conforme seu desejo, foi 

sepultado no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.  

Findava assim a história do “Apóstolo da Imprensa”, Pedro Sinzig, fundador da primeira 

instituição da imprensa católica no Brasil, o CBI, e pioneiro em outras passagens ligadas à 

comunicação.   

 

4 – PEDRO SINZIG EM PETRÓPOLIS 

 

“Foi no dia do Anno Bom de 1908 que, aportando no Rio, fui á tarde a Mauá, para tomar 

a barca para Petropolis [...]”, relatou Pedro Sinzig (1917, p.287) recordando-se daquele 1º de 

janeiro em que pisou em terras cariocas para escrever seu nome na história da imprensa católica. 

Ainda em Lages, Pedro Sinzig havia recebido um número de uma nova revista sob o 

título “Vozes de Petrópolis”, editada pelos seus confrades do Rio, que atraiu sobremaneira sua 

atenção. Entusiasmado, escreveu uma carta à redação para elogiar o periódico e cobrar uma 

mudança na fragmentação muito extensa dos capítulos que dividiam os romances. Seu pedido 

foi prontamente atendido.  

Quando soube de sua transferência, a primeira coisa que pensou foi em atuar no novo 

periódico. “Não sabia eu si seria admittido no corpo dos redactores das Vozes de Petropolis, 

mas antes mesmo de chegar á minha nova residência, para ellas voaram os meus sentimentos”, 

revelou Pedro Sinzig (1917, p.287).  

Logo que chegou ao Convento Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis, seu superior, 

o Guardião do local, Frei Ambrosio Johanning, nomeou-o capelão do Asilo de Nossa Senhora 

do Amparo, encarregando-o ainda das pregações, dos trabalhos de cura d’almas e, finalmente, 

de colaborar com a revista “Vozes de Petrópolis”. 

No convento, funcionavam além da residência dos frades franciscanos, um curso de 

teologia para os internos, a Escola Gratuita São José, destinada aos filhos de colonos alemães, 

e, junto a esta, a Tipografia de Vozes de Petrópolis.  



133 

 

Antes, porém, foi fundada, pelo Frei Inácio Hinte, no ano de 1901, com o nome de 

“Typographia da Escola Gratuita de São José80”, contando apenas com uma máquina velha da 

marca “Alauzet”, com o fim precípuo de imprimir livros para os alunos.  

Contando com o apoio de Frei Celso Dreiling, eleito novo Guardião do Convento em 

1903, Frei Inácio Hinte manteve-se no cargo e ainda conseguiu comprar duas máquinas – Sollo 

e Phoenix –, que substituíram a antiga “Alauzet” (ANDRADES, 2004, p.6).  

Mas foi durante o guardianato de Frei Ambrósio Johanning (1904-1911) que a tipografia 

dos franciscanos passaria por uma intensa mudança. Marcelo Andrades (2004, p.7) conta que 

“Frei Ambrósio mantinha um ótimo relacionamento com as autoridades civis, eclesiásticas e 

com as famílias oligárquicas da cidade, o que garantiu bons “patrocinadores” para o convento, 

a Escola Gratuita e a ‘Vozes’”. Foi também a partir de 1904 que a tipografia dos franciscanos 

começou a publicar livros, primeiramente, dos próprios confrades, depois, dedicaram-se 

também a traduções e abriram espaços para colaboradores.  

Em 1907, Frei Inácio Hinte fundou uma revista católica de cultura que, por sugestão de 

Frei Ambrósio, denominou-se “Vozes de Petrópolis”, com o primeiro número a circular no dia 

1º de julho. “Para editá-la, foi convidado o Frei Hugo Mense, que permaneceu no cargo apenas 

6 meses, afastando-se por problemas de saúde” (ANDRADES, 2004, p.8). 

 

A fundação da revista Vozes de Petrópolis, em 1907, teve tamanha 

repercussão e aceitação que a editora onde era impressa ficou conhecida 

apenas como editora das Vozes de Petrópolis. Foi preciso reconhecer a 

situação criada e mudar o nome da Tipografia da Escola Gratuita São José 

para o de Administração da Vozes de Petrópolis em 1911. (PAIVA, 1997, 

p.40) 

 

Desde que chegou a Petrópolis, Pedro Sinzig foi conhecer a tipografia com duas 

máquinas de impressão, Sollo e Phoenix, instaladas no convento sob a direção de Frei Inácio 

Hinte. Demonstrando conhecimento de causa sobre o manejo das máquinas tipográficas Frei 

Pedro Sinzig elogia a destreza do diretor da gráfica e o resultado de seu trabalho que seria uma 

marca de seus produtos. “Frei Ignacio Hinte cujos conhecimentos technicos tanto mais eu 

admirava, quanto sabia por própria experiência, de Lages, as manhas das machinas de 

impressão, de seus rolos e parafusos”, afirmou Pedro Sinzig (1917, p.289). 

                                                 
80 Para outras informações consultar a obra:  SCHÄETTE, Estanislau. 1901-1941: Tipografia da Escola Gratuita 

S. José, Vozes de Petrópolis, Editora Vozes Limitada. Vozes de Petrópolis. Petrópolis, p. 172, mar. 1941, ou ainda, 

ANDRADES, Marcelo F. Editora Vozes: 100 anos de história. In: ___________. (Org.). Editora Vozes: 100 anos 

de história. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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Encantado com a tipografia e com a revista, com o afastamento de Frei Hugo Mense e 

sua transferência para Santos, “Frei Pedro dirigiu-a de 1908 a 1913, mas continuou atuando até 

1920 como editor da revista Vozes de Petrópolis” (ANDRADES, 2004, p.3).  

Ao assumir a direção da revista “Vozes de Petrópolis”, Frei Pedro Sinzig enxerga a 

possibilidade de transformá-la em arma eficaz na batalha contra a má imprensa e os inimigos 

da Igreja Católica.  

Porém, Frei Pedro sabe que vai precisar de recursos – financeiros e humanos – para 

levar avante seu plano em favor da “Boa Imprensa”.  

Junto com sua vocação inata e seu gosto pela música, veio também a perspicácia de 

transformá-la em instrumento de arregimentação de pessoas e simpatias em torno da figura do 

frade franciscano.  

Assim, desde que chegou a Petrópolis, Pedro Sinzig (1917, p.294) se dispôs a 

“prosseguir a obra de Frei Basilio Roewer que, transferido de Petrópolis para Curityba, muito 

tinha feito pela reforma da música sacra”. Conseguiu com isso amealhar em torno de si o que 

chamou de senhoras e filhas das “primeiras famílias da cidade serrana e do Rio” (SINZIG, 

1917, p.297).  

Por meio da música, abrilhantou inúmeras cerimônias religiosas e culturais em 

Petrópolis e na então capital federal, o Rio de Janeiro, despertando admiração e respeito de 

todos que lhe abriram as portas da sociedade petropolitana e a carioca.  

Sua projeção através da música está clara nas palavras de Júlia d’Almendra (1917, 

p.148), atestando que  

 

A ação musical desse monge foi deveras notável em favor da música sacra no 

Brasil. “Mais de cem composições saíram de sua altíssima inspiração – 

segundo o Dr. Mesquita da Costa – desde o oratório às missas festivas, desde 

a ladainha à própria ópera. Lança o Dicionário Musical, um dos mais sérios 

trabalhos de sua lavra, recebido pela crítica com efusivas manifestações. Rege 

concertos sinfônicos no Teatro Municipal. Exímio crítico de arte, frequenta o 

“Salão”, é atraído ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, funda a “Pro-

Arte”, participa da Comissão de Música Sacra e da Academia Nacional de 

Música e estimula valores novos.  

 

Seguindo o exemplo de seu superior, o Guardião do Convento de Petrópolis, Frei 

Ambrósio Johanning, conseguiu Frei Pedro Sinzig atrair para si grande parte das autoridades 

civis e eclesiásticas, inclusive estreitando o relacionamento com as famílias oligárquicas de 

Petrópolis e do Rio de Janeiro.  
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Contando com o apoio de colaboradores como Conde de Affonso Celso, deputado 

Hosannah de Oliveira, Aristides e Eugenio Werneck, Júlio Tapajós, Soares de Azevedo, vários 

membros do episcopado brasileiro, padres seculares, membros de outras Ordens e escritores 

leigos, Pedro Sinzig conseguiu imprimir um novo ritmo para a revista “Vozes de Petrópolis” e 

à tipografia.  

Sob a direção de Pedro Sinzig, revista e tipografia ganham novo impulso com novas 

máquinas, aumento de produção de revistas, livros e outras publicações e, consequentemente, 

o envolvimento de um número maior de colaboradores.  

A linha mestra da revista conforme a personalidade de Pedro Sinzig seguia exatamente 

os ideais preconizados por Leão XIII e seus sucessores em favor do projeto de romanização da 

Igreja Católica. 

Ao completar três anos, em um artigo de “Vozes de Petrópolis” intitulado “Tres annos 

de Victorias81”, o Conde de Affonso Celso reafirmou o compromisso da revista coadunado com 

os interesses da Santa Sé. Em primeiro plano, Affonso Celso afirma que “a idéa da imprensa 

catholica, qual hoje a comprehendemos, nasceu na Revolução Francesa”, fato que fez com que 

os católicos sentissem “a urgência de orgams de publicidade que, agentes de informações e 

noticias, fossem também e antes de tudo, instrumentos de luta e de apologética na defesa das 

tradições e liberdades christãs”.  

Falando dos deveres da imprensa católica brasileira Affonso Celso reafirma a linha 

editorial da revista “Vozes de Petrópolis”, em defesa da Igreja Católica no Brasil na luta: para 

restabelecer as relações entre a Igreja e o Estado, pelo retorno do ensino público religioso, pela 

fundação de uma Universidade Católica, pela moralização dos costumes, e, principalmente, 

contra os inimigos da Igreja: o socialismo, a maçonaria, o espiritismo, o protestantismo, o 

modernismo, a catequese leiga, o ateísmo, o positivismo e o indiferentismo.   

O fato de a linha editorial da revista ir ao encontro dos anseios da Santa Sé e do 

pensamento católico vigente foi decisivo para Pedro Sinzig alcançar o apoio de grande parte do 

episcopado brasileiro não somente para a revista como também para seus projetos futuros: O 

Centro da Imprensa Católica e a Liga da Imprensa Católica. Conquanto esta também era a 

orientação emanada das pastorais dos bispos brasileiros que elegeram a imprensa como força 

motriz para a luta contra os inimigos e, também, para recuperar sua influência e hegemonia.  

                                                 
81 Conde de Affonso Celso. Tres annos de victorias. Vozes de Petropolis. Anno IV. Jul. a Dez. de 1910. pp. 3-8. 
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Pouco tempo se passara desde a sua chegada a Petrópolis, e Pedro Sinzig já se fazia 

notar em várias atividades, principalmente na imprensa e na música. E foi esta última 

determinante para o desenvolvimento da primeira.  

Corria o ano de 1908 quando em fins de julho aconteceu o II Congresso Católico 

Brasileiro82, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, “os promotores nomearam-me para membro de 

uma das secções (a 1ª) e me encarregaram da elaboração da these sobre Música Sacra [...]” 

conta Pedro Sinzig, (1917, p.302).  

O II Congresso Católico do Brasil teve como presidente de honra o cardeal D. Joaquim 

Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti e demais arcebispos e bispos brasileiro, sendo presidido 

pelo antigo deputado da Bahia, Joaquim Inácio Tosta que na ocasião se manifestou política e 

religiosamente.  

 

No dia em que o governo provisório sahido da revolução triumphante de 15 

de novembro, separou a Igreja do Estado e o Congresso Constituinte 

dominado pela nevrose das innovações, nivelou o catolicismo com outras 

religiões, retirando da Egreja Catholica a assistência especial: uma nova éra 

de acção indispensável iniciou-se para o catolicismo no Brasil83. 

 

No mesmo diapasão concorreram os demais participantes do certame defendendo por 

todos os meios os interesses da Igreja Católica. No bojo da “ação dos católicos em vista da 

solução da questão social” (DALE, 1985, p.12) a imprensa católica foi incluída entre as 

importantes obras católicas discutidas no Congresso do Rio de Janeiro.  

Pedro Sinzig assistiu a tudo atentamente e, diante da grandiosidade do evento, ao final, 

propôs a realização de Congressos Diocesanos que minimizassem as agruras dos participantes 

de terras longínquas. Proposta aceita e, poucos meses depois, já estava constituída, em 

Petrópolis, “com as bençams do dd. Bispo Diocesano D. Agostinho Benassi, a ‘Comissão 

preparatória do Primeiro Congresso Catholico da diocese de Nictheroy” (SINZIG, 1917, p.320). 

O próprio Pedro Sinzig elaborou um projeto dos estatutos dos congressos diocesanos do 

bispado de Niterói que, após serem amplamente discutidos e aprovados com pequenas 

modificações, foram publicados na revista “Vozes de Petrópolis”.  

Ficou decidido também que o congresso aconteceria em Petrópolis, antiga sede da 

diocese, entre os dias 27 e 29 de julho de 1909.  

                                                 
82 O II Congresso Católico Brasileiro foi realizado no Rio de Janeiro entre os dias 26 de julho e 2 de agosto de 

1908, promovido pelo Círculo Católico Brasileiro do Rio de Janeiro. (DALE, 1985, p.12).  
83 Joaquim Inácio Tosta. O Primeiro Congresso Catholico Brasileiro. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 12 de 

agosto de 1901 – página 2. 
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As atividades ficariam divididas entre “reuniões públicas, às 8 às 20 horas, e, além disso, 

reuniões particulares das três secções: 1ª Obras sociaes e caritativas; 2ª Escola, Imprensa e Arte; 

3ª Obras pias e Associações religiosas” (SINZIG, 1917, p.321). 

Conforme anunciado, Pedro Sinzig publica os assuntos a serem abordados pelos 

oradores durante as reuniões públicas do congresso:  

 

1.º – O homem catholico na vida publica – O apostolo leigo, seu exercicio. 2.º 

– O espirito christão e o proletariado – Instituições necessarias para amparal-

o. 3.º – O que devemos á Egreja Catholica – Sua influencia civilisadora – 

Respeito ás autoridades constituidas. 4.º – A união popular, sua organisação e 

importancia – Meios de propaganda. 5.º – A Egreja e o Estado – Sua esfera de 

acção – Arregimentação das forças catholicas. 6.º – A escola – Liberdade de 

ensino. 7.º – A imprensa catholica – Necessidade de desenvolvimento. 8.º 

– Constituição de familia – Liberdade da precedencia do contrato religioso – 

Divorcio. 9.º – O espírito moderno e a Egreja Catholica – Relações entre 

sciencia e religião. 10.º – Combate contra a immoralidade publica – Processos 

de saneamento moral. 11.º – Missão da mulher – Harmonia de seus deveres 

domésticos com as obrigações do culto externo. 12.º – Clero secular e regular 

– Os vigarios e sua acção social – Obra das vocações. 13.º – O culto religioso 

– A arte da Egreja – Razão de ser do culto externo. 14.º – A religião na vida 

publica – Descanço dominical – Deus na constituição. 15.º – Instituições de 

caridade – Sua organisação nas parochias. 16.º – A mocidade – Perigos que 

córre – Meios de protegel-a. 17.º – Discurso final – O Congresso e suas 

obras84. (grifo nosso) 

 

Dentro da organização temática do Primeiro Congresso da Diocese de Niterói, nota-se 

claramente a orientação ultramontana em defesa da romanização da Igreja Católica no Brasil. 

A maioria dos pontos elencados por Pedro Sinzig e a comissão organizadora do evento vão ao 

encontro do projeto renovador por que passa a Igreja à época.  

O destaque para a imprensa católica e a necessidade de seu desenvolvimento será o mote 

para o posterior lançamento do embrião da primeira entidade da imprensa católica no Brasil.  

No dia 28 de junho de 1909, na segunda sessão do Congresso, Pedro Sinzig conseguiu 

pautar o assunto da imprensa católica como nunca antes havia sido discutido e analisado por 

clérigos junto com importantes figuras do laicato católico.  

No artigo de apresentação do congresso, Pedro Sinzig elabora uma chamada para o 

terceiro tópico da segunda sessão “A imprensa católica”, fazendo um apelo em favor dos jornais 

ligados a ela.  

 

                                                 
84 1º Congresso Catholico Diocesano. Vozes de Petropolis. Anno II, 1º de julho de 1908 a 1º de julho de 1909. pp. 

981-985.  
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3.º - Imprensa catholica – Convencido da importancia excepcional da 

imprensa catholica, o 1.º Congresso Catholico da Diocese de Nictheroy apela 

para todos os catholicos que dêem todo o apoio material e moral á imprensa 

catholica, assignando-a, preferindo-a, a jornaes infensos á religião ou neutros, 

fazendo reclame a seu favor, comprando publicamente, e, si lhes fôr possivel, 

collaborando com jornaes catholicos; recommendando-o a amigos e 

perseverando n’uma propaganda tenaz85.  

 

O grande interesse de Pedro Sinzig pelos assuntos abordados no Congresso fez com que 

ele tivesse uma participação efetiva em quase todas as atividades realizadas.  “Durante todas as 

sessões geraes, tinha eu estado na mesa dos jornalistas, tomando, como os outros, os necessários 

apontamentos. Tendo servido, além disso, de secretario das três sessões particulares [...]” revela 

Pedro Sinzig (1917, p.327). 

Sua dedicação e denotado espírito jornalístico transpareceu nos números de “Vozes” 

posteriores ao evento e em sua autobiografia em artigos, relatórios e apresentação de resumos 

de matérias de jornais da época retratando o sucesso que foi considerado o Primeiro Congresso 

Católico da Diocese de Niterói. 

O sucesso do evento também credenciou Pedro Sinzig a projetos maiores frente à 

imprensa católica. Já há algum tempo Frei Pedro vinha dispensando atenção e dedicação neste 

projeto ambicioso: a criação de uma entidade da imprensa católica que congregasse em torno 

de si todos os jornais católicos, todo o episcopado e o laicato católico em uma frente única de 

batalha pela “Boa Imprensa”.  

Tanto fez Pedro Sinzig que Soares d’Azevedo certa vez o descreveu assim:  

 

Pontual, disciplinado, humilde, piedoso, sua vida conventual edificava; 

edifica ainda, edificará sempre. Seu caráter é forte. Não o considerem homem 

de paz, mas sim de guerra. Ele não se sente bem, parado cinco minutos. [...] 

Seu estilo é sempre nervoso, seu escopo é sempre criar, agitar. Não é o homem 

do povo, é o homem das “elites”. Frei João Manderfelt, fundador do 

Mensageiro da Fé, na Baía, procurava as massas, Frei Pedro Sinzig procurava 

o escol, devo dizer, “o de cima que possa influenciar o de baixo”.  

 

Conforme a disposição deste capítulo, a história de Pedro Sinzig, agora imbricada na 

sua criação de maior vulto para a imprensa católica passará a ser apresentada no próximo tópico.  

 

 

 

                                                 
85 1.º Congresso Catholico Diocesano. Vozes de Petropolis. Anno II, 1º de julho de 1908 a 1º de julho de 1909, 

pp. 981-985. 
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5 – PEDRO SINZIG E O CENTRO DA BOA IMPRENSA 

 

Antes mesmo de abordar o Centro da Boa Imprensa – CBI – instituição pioneira da 

imprensa católica no Brasil –, é preciso situar no contexto histórico-político-social da época as 

demandas da Igreja que impulsionaram essa empresa.  

Optamos então por um percurso diacrônico que permita uma descrição cronológica dos 

acontecimentos que foram importantes para a história da imprensa católica no Brasil, 

principalmente as ocorrências circunscritas ao CBI.  

Também se faz necessário afirmar que a abordagem dos processos constitutivos do CBI 

e da imprensa católica será restrita aos acontecimentos da imprensa escrita, salvo algumas 

referências sobre outras vertentes. Com isto, exclui-se a possibilidade de se aventurar nos 

processos entre o CBI e o cinema, tema amplamente abordado e discutido por Cláudio Almeida 

(2002; 2007), e do CBI e a literatura, tema pesquisado por Aparecida Paiva (1997).   

É notório e já consignado anteriormente que, em primeiro plano, os anseios de Frei 

Pedro Sinzig para a criação de uma instituição como o CBI respondem a uma solicitação da 

Santa Sé em favor da romanização do catolicismo em terras brasileiras.  

O processo de romanização implementado como reforma abriu várias frentes de batalhas 

que a Igreja Católica travou desde a separação da Igreja com o Estado, no advento da República 

de 1889. Desde que isso aconteceu, a Igreja vem lutando pela reconquista da influência e da 

hegemonia perdidas com os atos do novo governo.  

Os principais focos de luta da Igreja elencados na revista “Vozes de Petrópolis” como 

linha mestra, pelo Conde Affonso Celso – transcritos no tópico anterior –, apontam a direção 

que o clero e o laicato deverão seguir no processo de romanização.  

Mas, prioritariamente, a linha editorial da “Vozes de Petrópolis” responde ao 

pensamento conservador e ultramontano de seu editor Pedro Sinzig, que a transportará também 

para as bases constitutivas do CBI. Aliás, desde a atuação de Pedro Sinzig na imprensa de 

Lages, em Santa Catarina, é muito clara a posição que o acompanharia em suas outras empresas 

em terras cariocas.  

À época, chegando à então capital federal, Pedro Sinzig encontra-se no meio de um 

turbilhão sócio-político-cultural onde a Igreja Católica vive um momento crucial de um 

processo que Sérgio Miceli (2009, p.19) denominou de “‘construção institucional’ da 

organização eclesiástica no Brasil das primeiras décadas do regime republicano”.  

No plano político, com o insucesso “[...] na campanha civilista em favor da eleição de 

Rui Barbosa, apoiado pelos católicos, venceu seu competidor, o marechal Hermes da Fonseca 
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sustentado pela maçonaria que o apoiava” (LIMA, 2001, p.151) o que também gerou mais 

animosidade e acirrou os ataques contra a Igreja. 

Frente às adversidades criadas pela ruptura do Estado com a Igreja, um movimento de 

reorganização e reação da instituição católica começa a tomar corpo no Brasil.  

Atendendo à política expansionista da Santa Sé do início do século XX mas não se 

esquecendo dos objetivos da reforma da Igreja nos preceitos da romanização do catolicismo, 

inicia-se a reação católica.   

Todos os direitos eclesiásticos que até então sofriam com a intervenção do Estado foram, 

de certa forma e paulatinamente, concretizados pela alta hierarquia católica.  

Assim, “A criação de novas dioceses e paróquias, a fundação de seminários e de outras 

obras, a distribuição do clero pelos diversos cargos e carreiras alternativos, a indicação e 

nomeação de prelados, a fixação de normas, e outras tantas atribuições [...]”, foram 

implementadas, segundo nos conta Sérgio Miceli (2009, p.25).  

Dentro desse movimento que Oscar de Figueiredo Lustosa (1983, p.17-18) chamou de 

“fase de reorganização e coordenação das forças católicas”, a “Imprensa Católica ocupava um 

lugar de destaque”.  

Diante da importância atribuída pela alta hierarquia da Igreja Católica, pode-se mesmo 

dizer que a imprensa seria uma das principais armas dos católicos nesta luta.  

No bojo desse movimento, desde que chegara a Petrópolis, Pedro Sinzig se fez notar por 

sua intensa participação na vida da Igreja Católica e, principalmente, defendendo os interesses 

da instituição tendo como principal instrumento a imprensa.  

Com amplo conhecimento de toda a problemática do início do século, Frei Pedro inicia 

sua luta nas páginas da revista “Vozes de Petrópolis” e também nos eventos como os 

Congressos Católicos. E foi justamente no primeiro Congresso Católico da Diocese de Niterói, 

em julho de 1909, que ele lança uma sessão temática sobre a necessidade do desenvolvimento 

da imprensa católica.  

Foi também por ocasião do Congresso de Niterói que Frei Pedro se diz convencido da 

importância excepcional da imprensa e faz um apelo para que todos apoiem a imprensa católica.  

Ao final do evento, lamentando uma tentativa frustrada há anos atrás, Pedro Sinzig diz, 

porém, que teve “a satisfação de ver surgir, no 1º Congresso Catholico da Diocese de Nictheroy, 

tão rico em fructos, a mesma idea: uma acção commum dos jornalistas catholicos”.86  Estava 

lançada a semente de uma obra muito maior.  

                                                 
86 SINZIG, Pedro. Avante! Brazil Catholico. Vozes de Petropolis. Anno IIIº, 1º de julho de 1909 a 1º de junho de 

1910. Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1909, pp. 253-256. 
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Sintomático do que adviria de seu pensamento sempre além de seu tempo, as primeiras 

ações em favor da imprensa católica foram suplantadas pela estudada decisão de se criar uma 

instituição católica para congregar jornais e jornalistas em favor da “Boa Imprensa”. 

Juntando todo seu conhecimento jornalístico, político e religioso, bem como olhando 

para experiências forâneas de instituições congêneres, Pedro Sinzig lança as bases para 

fundação do Centro da Boa Imprensa – CBI –, que será então a pioneira das instituições da 

imprensa católica no Brasil. Em setembro de 1909, “em artigo publicado nas Vozes de 

Petropolis, e intitulado Avante! Brazil Catholico!, lancei a idéa de um Congresso de Jornalistas 

Catholicos e da fundação dum Centro da Bôa Imprensa”, confirma Pedro Sinzig (1917, p.331).  

Consciente da grandeza de sua propositura, ele mesmo diz que a empresa “abrirá 

horisontes tão largos e será de influencia tão decisiva que quasi timidamente me pergunto: quem 

sou eu para fallar?”.87  

Discorrendo primeiramente sobre a realização do Congresso de Jornalistas Católicos, 

Pedro Sinzig explica que os jornalistas se reunirão com o intuito de “deliberarem seriamente, 

em trabalho commum [...] sobre as medidas a tomar para o bem da Egreja e da Patria”88, 

confirmando o objetivo de se lançar uma ação comum entre jornais e jornalistas católicos. 

Também analisa e tece duras críticas aos jornais católicos que trabalham sozinhos, fator esse 

que, segundo ele, é preponderante para a decadência do jornalismo, como explica adiante:  

 

Não resta dúvida que uma publicação qualquer tem exactamente aquelles 

leitores que merece ter. Um jornal criteriosamente redigido saberá impôr-se á 

estima; uma publicação feita á tesoura e colla, ou que se limita a ser o 

interprete de ambições pessoaes, não logrará ter muitos assignantes ou 

influencia real. As condições materiaes, mais ou menos precarias, dos jornaes 

catholicos, muitas vezes não permitem á empreza, por á testa um talento 

superior que saberá fazer valer suas ideas. D’ahi o espectaculo triste do jornal 

que, não podendo tomar parte effectiva, para não dizer saliente, na discussão 

das questões do dia, se limita a noticias locaes, muitas vezes de valor 

duvidoso, e a algumas transcripções, talvez em si boas, mas muitas vezes fóra 

de proposito, ou atrazadas. De acção commum – nem se falle89.  

 

A solução, segundo Frei Pedro, está justamente em uma ação comum, no trabalho 

conjunto, mas que seria centralizado e organizado por uma entidade. Então, para remediar os 

males acima descritos, ele lança a ideia da fundação de um “Centro na Capital ou suas 

immediações” – prevendo que o Centro poderia ser no Rio ou em Petrópolis – formado por 

                                                 
87 Id. Ibid. p.253 
88 Id. Ibid. p.253 
89 Id. Ibid. p.254 
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“pessoas de vistas largas, activas e competentes, sob todo aspecto, que imprimirão á orientação 

de toda imprensa catholica no Brazil o caracter de acção commum segura e enérgica”.90   

Ao mesmo passo em que lança a ideia de um centro de imprensa católica, Pedro Sinzig 

também quer que este centro torne-se, a exemplo de um centro alemão congênere, uma agência 

de notícias que abasteceria todos os jornais católicos.  

Revela Sinzig que inúmeros jornais católicos alemães – diários ou não – são 

representados pelo Centro de Imprensa Católica e repassam “informações tão seguras e uma 

orientação tão superior que causa admiração”.  

 

Terão todos elles redactores de primeira ordem? Impossivel! Quem costuma 

ler diversos jornaes e comparal-os uns aos outros, descobrirá que muitas vezes 

o artigo de fundo, noticias importantes, commentários valiosos e outras 

publicações sobre assumptos de maior actualidade, apparecem no mesmo dia, 

em diversos jornaes do leste e oeste, do norte e sul do Imperio. Como isto? 

Mediante modica contribuição estes jornaes recebem aquellas publicações que 

lhes dão tanto valor, de um centro commum que assim, longe de tolher-lhes a 

liberdade de acção, qual Estado Maior no combate, faz todos unirem seus 

esforços para combater o inimigo e para levar de victoria em victoria.91  

 

Junto com a explicação do embrião da primeira agência de notícias católicas do Brasil, 

Pedro Sinzig já se antecipa e explica como funcionarão as “assinaturas” dos artigos que serão 

escritos por “jornalistas exímios” e ainda oferece um “serviço telegráfico completo”92.  

Na mesma publicação Pedro Sinzig ainda aborda a questão do diário católico, assunto 

caro à Igreja que se debatia entre seus semanários para disseminar suas notícias enquanto a 

maçonaria já se valia da imprensa geral para plantar suas ideias. Na ocasião, o franciscano que 

era tido como ousado e realizador optou pela prudência ao falar da questão dos jornais. “Por 

indiscutível que seja a necessidade do diário catholico, convem lembrar que, muitas vezes, ‘o 

melhor é o inimigo do bom’. Não trataremos do mais difficil, emquanto carece do nosso cuidado 

o que é bem mais facil”93, disse Pedro Sinzig enfatizando a importância de se melhorar os 

semanários católicos.  

Em uma análise rápida sobre o artigo “Avante! Brazil Catholico”, pode-se inferir que a 

um só tempo Pedro Sinzig foi protagonista de três ações que podem ser pioneiras na esfera 

católica e, quiçá, alguma no campo geral da imprensa. Circunscritos logicamente ao Brasil, 

                                                 
90 Id. Ibid. p. 254 
91 Id. Ibid. p. 254 
92 Id. Ibid. p. 255 
93 Id. Ibid. p.256 
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temos, por ordem, o primeiro congresso de jornalistas católicos, o primeiro centro de imprensa 

católica e a primeira agência de notícias católica. Resta a prerrogativa de vê-los concretizados.  

As ideias de Pedro Sinzig (1917, p.331) ganharam projeção nacional com a adesão 

imediata de um “grande número de orgams da imprensa, e por carta, jornalistas, sacerdotes, 

religiosos, políticos etc., de varios Estados do Brasil”.  

Ao que tudo indica, a exemplo dos estatutos dos congressos diocesanos do bispado de 

Niterói, Pedro Sinzig teria sido o autor de todos os documentos pertinentes ao congresso dos 

jornalistas, ao centro da imprensa e a agência de notícias, tudo convergindo para uma ação 

comum em favor da imprensa católica. Prova disso é o relato do frei em um segundo artigo na 

revista “Vozes de Petrópolis”, datado de novembro de 1909 e intitulado de forma proposital 

“Passo decisivo”94, onde ele diz: “passamos, pois, a relatar as ideas expostas no seio da 

commissão provisoria e por ella acceitas como base de toda a acção”. Depreende-se disso a 

enorme capacidade organizacional e intelectiva de Pedro Sinzig para obras que demandavam 

trabalhos burocráticos, como a criação de estatutos, normas e outros planejamentos. Mas não 

parava Pedro Sinzig em seu enorme arcabouço teórico, pois que avança e muito na prática como 

alguém que tivesse missão urgente a cumprir.  

Em “Passo decisivo”, como de costume, Pedro Sinzig antecede a solução com uma 

arguição dos problemas aqui retratados pelo número insuficiente de jornais católicos e de suas 

tiragens, dizendo que “a imprensa cathólica no Brasil não está nas condições de poder competir 

com os jornaes de orientação neutra ou antireligiosas, e nem sempre se acha na altura reclamada 

pela dignidade da Religião e pelos progressos”.95 

No mesmo artigo, Pedro Sinzig defende que não só “aos jornaes cabe papel saliente na 

defeza dos legítimos interesses religiosos, patrios e scientificos, mas em plano igual acha-se, 

como irmã da boa imprensa, a litteratura inspirada na mesma orientação”96. É neste momento 

que Frei Pedro, reclamando da falta de bibliotecas, lança outro projeto de sua autoria: a criação 

de Bibliotecas Populares cuja organização obedeça aos princípios da moral cristã.  

Em seguida, Pedro Sinzig apresenta como solução para os problemas da imprensa 

católica o que chamou de “ação comum” pautada em dois meios para a consecução dos 

objetivos: “1) a fundação de um Centro da Boa Imprensa, na Capital ou suas imediações; 2) a 

                                                 
94 SINZIG, Pedro. Passo decisivo. Vozes de Petropolis. Anno IIIº, jul. de 1909 a jun. de 1910, Petropolis: 

Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. pp. 439 a 445. 
95 Id. Ibid. p. 439 
96 Id. Ibid. p. 439 
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fundação d’uma Liga da Boa Imprensa, com caracter religiosos e que se extenda por todo o 

Brasil”.97 

Por fim, o frade franciscano apresenta as atribuições e finalidades do Centro da Boa 

Imprensa, dizendo ser ele uma associação com personalidade jurídica, fato que evoca certa 

independência de possíveis controles da hierarquia católica:  

 

1 – organisar em todo o paiz, e dirigir, a “Liga da Boa Imprensa”; 

2 – fazer escrever, mediante contracto, por jornalistas eximios e especialistas, 

artigos de actualidade, sobre assumptos sociaes, apologeticos etc., folhetins, 

apreciações bio- e bibliographicas, resumos do movimento catholico, social 

etc. do exterior, correspondencias, parlamentares etc. remettendo-os, na 

mesma data, aos jornais que para este fim concorrerem com a pequena 

contribuição mensal estabelecida; 

3 – servir de intermediario entre os ditos jornais e algumas agências como a 

“Agence de la Presse nouvelle”, 46, rue Notre-Dame-des Victories, Paris; 

“Bureau d’informations religieuses et sociales”, 60, rue de Richelieu, Paris; o 

“Pressbureau” do “Pius Verein” austriaco; os centros de informação do 

“Augustinus Verein” alemão etc. 

4 – pedir e transmittir com urgencia informações seguras de acontecimentos 

importantes, para defeza dos calumniados etc., e contribuir o mais possível 

para a união de vistas nas questões do dia; 

5 – manter relações com os secretariados das dioceses brasileiras; 

6 – promover edições de bons romances, obras apologeticas e outros livros de 

sã litteratura, originaes e traducções; 

7 – ajudar a fundação de bibliothecas populares e circulos de leitura, baseados 

em principios christãos, remetendo-lhes gratuitamente bons livros; 

8 – contribuir na medida de suas forças para a fundação de novos jornais, para 

formação de bons jornalistas e escriptores, e para socorro de jornalistas 

católicos caídos na indigência; 

9 – promover congressos, reuniões, conferencias, e publicações que visem à 

propaganda de seus fins; 

10 – manter uma bibliotheca onde se possa haurir todas as informações 

necessárias.98 

 

A partir da apresentação das competências do CBI, não restam dúvidas de que, quando, 

no primeiro artigo, Pedro Sinzig revela-se consciente da amplitude e da influência que tal 

projeto poderia alcançar, é porque tudo já estava devidamente planejado por ele. 

Um olhar mais acurado sobre as atribuições do CBI pode identificar, além de uma 

ousada instituição da imprensa católica, uma verdadeira agência de inteligência que funcionará 

em favor da Igreja Católica, ligando informações privilegiadas de jornais e jornalistas de todo 

o Brasil e, também, do exterior.  

                                                 
97 Id. Ibid. p. 440 
98 Id. Ibid. p. 440 
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Sobre as questões estritamente jornalísticas, só a criação de um centro administrador – 

o CBI – e a fundação (organização e direção) de Ligas da Boa Imprensa espalhadas por todo o 

Brasil – à proporção da expansão das dioceses e paróquias nas primeiras décadas do século XX 

– já demonstra a capacidade de articulação pretendida por Pedro Sinzig.  

Outra proposição de grande impacto é a criação de uma verdadeira agência de notícias 

– nacional e internacional conforme descrito – que certamente influenciará não só o meio 

religioso, mas o político, social e cultural.  

O poder de aglutinação em torno do ideal da Igreja Católica é explorado por Pedro 

Sinzig na participação efetiva do laicato, contando aí com os intelectuais católicos que deverão 

concorrer com a feitura de artigos que serão distribuídos aos jornais ligados ao CBI.  

Em sua defesa incontinente da “sã literatura”, por meio de livros, romances e obras 

apologéticas, além é claro da fundação e manutenção de bibliotecas populares regidas pelos 

“princípios da moral cristã”, Pedro Sinzig demonstra toda a sua preocupação com a avalanche 

de obras anticlericais que deveriam ser combatidas.  

No oitavo item da lista de competências do CBI está consignado o embrião dos cursos 

de formação de jornalistas católicos, outra preocupação de Pedro Sinzig que já pensava na 

necessidade de uma escola para formação dos jornalistas.  

Na maioria dos pontos, a obra do CBI, além da propositura de servir como instrumento 

eficaz na luta contra a má imprensa, converge para um rígido controle da imprensa católica e 

de tudo o quanto esta poderia veicular.  

Quanto à sua organização, o CBI terá uma diretoria composta por sete membros 

confirmados pela autoridade diocesana do Arcebispado do Rio de Janeiro, definindo-se entre 

eles um presidente, quatro secretários, um tesoureiro e um bibliotecário. Também compete à 

autoridade diocesana “demitir, por motivos graves e verificados, qualquer um destes membros, 

bem como pedir contas quando e quantas vezes quizer”.99 

Os quatro secretários serão responsáveis pela parte operacional do CBI, sendo que “2 

Secretarios incumbem-se da correspondencia com a imprensa e as Agencias de informações, 

dos contractos com os jornalistas etc., e os 2 outros com a da ‘Liga da Boa Imprensa’, as 

bibliothecas, os editores, as publicações, conferencias, organisações de congressos etc”.100 

Na sequência de sua explicação Pedro Sinzig apoia-se em um artigo do escritor católico 

Carlos de Laet para explicar que, embora o CBI tenha estreita ligação com o Arcebispado do 

                                                 
99 Id. Ibid. p. 441 
100 Id. Ibid. p. 441 



146 

 

Rio de Janeiro, a independência editorial, bem como a responsabilidade pelos artigos 

publicados é restrita ao Centro.   

Explica Frei Pedro então o fim e a organização da Liga da Boa Imprensa, instituição 

subordinada ao CBI que seria, na realidade, o braço direito do Centro espalhado em cada 

diocese ou paróquia pelo Brasil afora. 

 

Estendida sobre todo o Brazil, a “Liga da Boa Imprensa” sob o patrocínio de 

São Paulo, secundará os esforços do “Centro da Boa Imprensa” em sua obra 

religiosa e patriótica. Seus membros, aos quaes se pede rezar diariamente uma 

“Ave Maria” pelos fins da associação, têm a vantagem espiritual de 

indulgencias, de uma s. Missa por mez, rezada em sua intenção e de todo o 

bem feito pela organisação. É remettido, pelo Centro, um distinctivo 

apropriado. Toda a associação é dividida em secções de 20 membros com uma 

mensalidade de Rs. 500, ou de 50 membros com a de Rs. 200; os chefes de 

secção (senhoras ou cavalheiros), incumbem-se pessoalmente do recebimento 

das mensalidades e de sua remessa mensal ou bimensal ao “Centro da Boa 

Imprensa”, que passara recibo. Todos os associados compromettem-se a não 

assignar publicações nem confiar-lhes annuncios, e a propagar, na medida de 

suas forças, os orgãos da Boa Imprensa.101 

 

Em cada localidade onde for fundada uma Liga da Boa Imprensa um “diretor diocesano” 

será nomeado pelo CBI e aprovado pelo seu Bispo para fornecer informações do local e 

cercanias, organizar conferências e auxiliar na fundação de bibliotecas populares.  

Pedro Sinzig conclama o laicato a formar seções da Liga da Boa imprensa dizendo que 

ele próprio “está resolvido a fundar modestamente uma ou mais por si e tem, no apoio 

promettido por numerosos confrades da imprensa, a garantia de que não será o unico”.102 

Dizendo que a “Boa Imprensa” crescerá à medida mesmo do apoio do Episcopado, 

Pedro Sinzig solicita, para além do apoio dos Bispos do Brasil, que esses recomendem o 

engajamento do clero e do laicato para que promovam ações em favor da obra da “Boa 

Imprensa”.  

Em outro ponto do artigo “Passo Decisivo”, Pedro Sinzig dá mais uma demonstração 

de seu tino jornalístico e empreendedor com uma prévia do que será a pauta do Primeiro 

Congresso de Jornalistas Católicos do Brasil.  

 

Abundante será a matéria de discussão: Forma externa do jornal – Distribuição 

das materias – Orientação Geral – Reducção da reportagem sobre crimes e 

escandalos – Benevolencia attenciosa no tratamento dos collegas catholicos – 

Quaes as relações com a imprensa acatholica? – Maximas nas apreciações bio- 

                                                 
101 Id. Ibid. p. 442. Também transcrito em: Estatutos da Liga da Boa Imprensa. Vozes de Petropolis. Anno IIIº, jul. 

de 1909 a jun. de 1910, Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. pp. 663-664 
102 Id. Ibid. p. 443 
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e bibliographicas – Norma quanto as polemicas, a politica etc. – Abuso de 

concessão de assignaturas gratuitas – Apoio reciproco – Possibilidade e 

organisação de cooperativas; compras, em grande quantidade, de papel etc. – 

Desenvolvimento do “Centro” e da “Liga da Boa Imprensa” – Outros 

interesses da classe – Acção commum.103 

 

Perante o arrazoado, não seria injusto imputar-lhe a gênese embrionária de um tipo de 

“Manual de Jornalismo Católico” que aborda desde questões de morfologia do jornalismo 

impresso, de gêneros e de ética jornalísticos, etc.  

Exercitando seu lado empreendedor Pedro Sinzig, em um conceito claro de 

cooperativismo, prega a possibilidade dos jornais católicos unirem-se para conseguir descontos 

na compra de insumos, no caso papel para impressão de jornais, livros, folhetos etc.  

Para finalizar, mostrando-se conectado com a evolução do jornalismo, Frei Pedro critica 

um grande número de jornais católicos de orientação apologético-doutrinária que “julgam 

imprescindível encher suas páginas com prelecções dogmaticas ou moraes, contos phantasticos 

de milagres e conversões, polemicas desnecessarias e mesquinhas, erupções de bairrismo e 

jacobinismo, adulações aos manda-chuvas locais etc”. Ainda que a base do jornal seja a do 

dogma e da moral cristã, que isto não impeça o jornal católico de rivalizar em universalidade e 

em superioridade com os jornais acatólicos, melhorando sua apresentação, defende Pedro 

Sinzig. 

Em “Passo Decisivo”, Pedro Sinzig transmitiu o apoio de mais de uma dezena de 

importantes jornais católicos e também de prelados e representantes do laicato que haviam 

manifestado apoio ao CBI e à Liga.  

Após a publicação do artigo “Passo Decisivo”, o apoio à criação do Centro da Boa 

Imprensa e das Ligas da Boa Imprensa e a tudo o que das instituições demandarem em favor da 

“Boa Imprensa” ganharam muitas outras adesões Brasil afora.  

No mesmo número de “Vozes de Petrópolis”104, Pedro Sinzig deu publicidade a duas 

manifestações escritas por prelados de importantes dioceses brasileiras. Em 21 de dezembro de 

1909, o Bispo do Maranhão, D. Francisco Silva, enviou uma carta tecendo efusivos elogios à 

iniciativa da criação do Centro e da Liga da Boa Imprensa.  

                                                 
103 Id. Ibid, p. 444 
104 Antigamente, a Revista Vozes de Petrópolis tinha uma periodicidade mensal e, só depois, era encadernada de 

forma especial contemplando o período de 1º de julho de um ano à 1º de junho do ano seguinte, possibilitando 

assim a publicação em datas variadas no mesmo número.  
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Em sua correspondência, D. Francisco Silva disse que a criação de um centro da 

imprensa católica seria mesmo “[...] o unico passo decisivo, capaz de fundar de modo solido e 

util a magna questão da Imprensa Catholica neste nosso querido Brasil”.105 

Dando apoio incondicional para a disseminação da obra da “Boa Imprensa”, D. 

Francisco profetiza: “Funde-se o ‘Centro’ que a ‘Liga’ se fundará, e de norte a sul estenda-se 

uma rede cada vez mais vasta [...]”106. O prelado ainda tem tempo de preconizar que verá “no 

vasto Brasil, um exercito alistado, arregimentado, e batalhando á sombra da bandeira da Bôa 

Imprensa”.107 

Já seu confrade, Frei Amando Bahlmann, na condição de Bispo do Pará, em 29 de 

dezembro de 1909, envia-lhe carta dizendo que “deixar de dar apoio a uma obra de tanto alcance 

como a da bôa imprensa, considero como um pecado de omissão”.108  

No início de janeiro de 1910, Pedro Sinzig escreve outro artigo para “Vozes de 

Petrópolis”, sob o título “Acção commum da imprensa catholica – Congresso dos Jornalistas”, 

no qual diz que “está em caminho de ser uma realidade o ‘Centro da Boa Imprensa’ que, com 

a benção de S. Eminencia, o sr. Cardeal, e do exc. e rev. Bispo Diocesano, se organisou na 

cidade de Petropolis”.109 Essa foi a primeira vez que Pedro Sinzig afirmou que o CBI seria 

instalado na cidade serrana e não na capital federal, como havia aventado a possibilidade em 

escritos anteriores. A decisão confirma a tese de se centralizar o comando de todas as operações 

da imprensa católica a partir de Petrópolis, sob as vistas e o comando central de Pedro Sinzig. 

Outro ponto importante consignado pelo frade franciscano é a aprovação do Cardeal 

Arcoverde110 (1850-1930), maior autoridade da hierarquia católica à época e, 

consequentemente, do Bispo Diocesano.  

Na mesma declaração, Pedro Sinzig lança as bases do Primeiro Congresso de Jornalistas 

Católicos, com data para ocorrer entre os dias 31 de março e 3 de abril de 1910 em Petrópolis, 

abrindo o período de inscrições para apresentação de teses e divulgando a comissão preparatória 

do evento que ficou assim constituída:  

 

                                                 
105 SINZIG, Pedro. O exc. e rev. sr. bispo do Maranhão e a obra da imprensa catholica. Vozes de Petropolis. Anno 

IIIº, jul. de 1909 a jun. de 1910, Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. pp. 660-661. 
106 Id. Ibid. 661. 
107 Id. Ibid. 661.  
108 SINZIG, Pedro. O exc. e rev. sr. bispo Dom Amando e a obra da imprensa catholica. Vozes de Petropolis. Anno 

IIIº, jul. de 1909 a jun. de 1910, Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. p. 662. 
109 SINZIG, Pedro. Acção commum da imprensa catholica – congresso dos jornalistas. Vozes de Petropolis. Anno 

IIIº, jul. de 1909 a jun. de 1910, Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. p. 646. 
110 Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, o Cardeal Arcoverde, o primeiro cardeal latino-americano. 
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PRESIDENTE: Dr. Hosannah de Oliveira; Vice PRESIDENTE: Frei 

Ambrosio Johanning; 1º SECRETARIO: Dr. Alfredo Russel; 2º 

SECRETARIO: Dr. Aristides Werneck; 1º THESOUREIRO: Luiz da Silva 

Porto; 2º THESOUREIRO: Adolpho Gredilha. – Commissão de recepção: 

Conego Thomaz de Aquino, Carlos Galliez, Dr. Eugenio de Andrade, Dr. 

Manuel Fonseca. – Commissão de theses: Dr. Viveiros de Castro, Conego 

Julio Evers, Frei Pedro Sinzig, Padre Augusto Lecoq. - Commissão de 

propaganda e festas: Mosenhor Theodoro Rocha, Dr. Sergio Teixeira de 

Macedo, Dr. Pedro Olivaes Münhoz, Carlos Saboia Bandeira de Melo111.  

 

Pedro Sinzig ainda diz no mesmo artigo que “a Comissão mandará a todos que pedirem, 

os Estatutos do ‘Centro da Boa Imprensa’112, das ‘Bibliothecas populares’, do ‘Congresso dos 

jornalistas catholicos’ e quaesquer outras informações”113. Com essa afirmação Pedro Sinzig 

abriu também a temporada de fundação das “Ligas da Boa Imprensa” em todo o Brasil.  

A realização do congresso de jornalistas católicos foi considerada a primeira ação do 

CBI que foi fundado oficialmente no início do ano de 1910 conforme nos avaliza Jorge Deister 

(1967, p.1079):  

 

Aprovado o plano e os estatutos pelo Cardeal Arcoverde e pelo episcopado 

brasileiro, confirmada a primeira Diretoria pela Autoridade Eclesiástica, 

inaugurou-se o Centro da Boa Imprensa a 29 de janeiro de 1910, festa de São 

Francisco de Sales, escolhido para seu padroeiro. A nova instituição brasileira 

passou a ter sede, fôro e administração em Petrópolis, por determinação 

expressa do Cardeal. 

 

No ano de 2002, em sua tese de doutorado, Cláudio Aguiar Almeida (2002, p.54), em 

nota de rodapé, cita a composição da diretoria do CBI “formada por Hosannah de Oliveira 

(Diretor), Pedro Sinzig, Abelardo Bueno de Carvalho, Jonathas Serrano e Manoel Moreira da 

Fonseca (Secretários). Um tesoureiro e um bibliotecário completavam a lista dos sete membros 

da diretoria da instituição [...]”. Em concordância com fatos pesquisados aventamos outra 

possibilidade para essa conjuntura. 

Pois, apesar de anotar a confirmação da primeira diretoria do CBI, nem Jorge Deister 

nem qualquer outro autor pesquisado que se debruçou sobre a história do centro, nem mesmo o 

próprio Pedro Sinzig em sua autobiografia, em “Vozes de Petrópolis” ou qualquer outro escrito 

                                                 
111 Id. Ibid. p. 646. 
112 Nesta citação o “Centro da Boa Imprensa” pode ter sido equivocadamente grafado no lugar de “Liga da Boa 

Imprensa” já que, de forma subsequente, foram publicados os artigos “Estatutos da Liga da Boa Imprensa” e 

“Regulamento das Bibliothecas”. Vozes de Petropolis. Anno IIIº, jul. de 1909 a jun. de 1910, Petropolis: 

Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. p. 663-666 
113 Id. Ibid. p. 646. 
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seu, descriminou os pioneiros diretores do centro. O que se tem são ocorrências em “Vozes de 

Petrópolis” de onde pode-se abstrair o que deve ser um esboço da primeira diretoria do CBI.  

Em uma tese enviada ao congresso de jornalistas católicos pelo Bispo do Maranhão, 

Dom Francisco Silva, posteriormente transcrita na “Vozes de Petrópolis” sob o título “Centro 

e Liga da Bôa Imprensa”, fica claro que ele possuía todas as informações sobre os estatutos do 

CBI que foram expostos no artigo. O prelado retrata a estrutura e envergadura ou arcabouço de 

organismo do CBI como disse, contando com “cinco membros: 1 Presidente; 2 Secretarios; 1 

Thesoureiro; 1 Bibliothecario e 9 Supplentes”114. Em artigos subsequentes – vide “Tudo pela 

‘Bôa Imprensa’”115 –, algumas comunicações do CBI aparecem assinadas por um conjunto de 

cinco pessoas coadunado com o número de diretores: “DR. HOSANNAH DE OLIVEIRA – 

FREI PEDRO SINZIG, O.F.M. – DR ABELARDO BUENO DE CARVALHO – DR 

JONATHAS SERRANO – DR. MANOEL MOREIRA DA FONSECA”. Queremos crer que 

esta seja a formação – por ordem dos nomes em relação aos cargos e ainda mais nove suplentes 

– da primeira diretoria do CBI, conformada também pela assinatura de Frei Pedro como 

secretário do centro em outras ocasiões.  

Após a fundação do CBI – agora oficialmente organizado e instituído –, realizou-se 

entre os dias 31 de março e 3 de abril de 1910 em Petrópolis o I Congresso de Jornalistas 

Católicos do Brasil. Nas palavras de Pedro Sinzig, o pioneirismo do evento torna-se ainda maior 

quando enfatizou que “o Brasil teve a dita de ser a primeira nação na America que viu reunidos 

os seus jornalistas, em um amplexo fraternal de um único ideal: a victoria do bem pela 

imprensa”116.  

Após a abertura feita pelo então Bispo de Niterói, Dom Agostinho Benassi, formou-se 

a mesa diretora dos trabalhos com “os nomes dos drs. Brazilio Machado, Furtado de Menezes, 

padre Osamiz, De Lamare e Sergio de Macedo”. Também foram aclamados presidentes 

honorários do congresso os “drs. Conde de Affonso Celso, Felicio dos Santos, Estevão Leão 

Bourroul, Hosannah de Oliveira e fr. Pedro Sinzig”. A divulgação desses nomes envolvendo 

um prelado da alta hierarquia da Igreja, representantes do clero e do laicato com figuras de 

expressão no meio político e social do Rio de Janeiro, de Petrópolis e de outras localidades, 

bem como um número elevado de diretores e proprietários de jornais e jornalistas católicos que 

                                                 
114 SILVA, Dom Francisco. Centro e Liga da Bôa Imprensa. Vozes de Petropolis. Anno IIIº, jul. de 1909 a jun. de 

1910, Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. pp. 759-769. 
115 OLIVEIRA, Hosannah et.al.  Tudo pela “Bôa Imprensa”. Vozes de Petropolis. Anno IVº, jul. a Dez. de 1910, 

Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. p. 389. 
116 SINZIG, Pedro. Congresso de jornalistas catholicos. Vozes de Petropolis. Anno III, jul. de 1909 a jun. de 1910, 

Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. pp. 872-876. 
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participaram efetivamente do congresso, tornou-se uma estratégia de Pedro Sinzig para divulgar 

nos números seguintes de “Vozes de Petrópolis” o que considerou um evento de sucesso.  

Uma tese foi pautada logo depois do início do congresso para estabelecer a conduta do 

CBI em “dous principios supremos – em torno dos quaes nem a minima divergencia se podia 

revelar: A obediência inteira, absoluta, á Egreja, – o amor, a dedicação pela pátria”.117 Pedro 

Sinzig (1917, p.338) esclareceu os perigos de uma obediência em tudo e que a Igreja de forma 

alguma obrigava a isto, e reiterou que “o congresso proclama obediência na moral, no dogma e 

na disciplina eclesiástica, reconhecendo a liberdade nos demais terrenos[...]. O assunto criou 

uma celeuma entre alguns participantes, mas foi rapidamente dissipada nas arguições de Frei 

Pedro.  

Nos quatro dias de congresso, foi confirmada a pauta preestabelecida pela comissão 

organizadora com as teses sendo discutidas pelos congressistas em sessões públicas e 

particulares bem concorridas.  

Como haveria de ser, várias apresentações dedicaram-se ao estabelecimento do CBI e 

ao desenvolvimento das Ligas da Boa Imprensa.  

Uma das teses de maior concorrência foi a de Dom Francisco Silva, Bispo do Maranhão, 

publicada antes mesmo do congresso em “Vozes de Petrópolis”, sob o título “Centro e Liga da 

Bôa Imprensa”. Nela, o prelado, em pouco mais de dez laudas, traça os problemas da imprensa 

católica à época, suas razões e fatores determinantes para depois fazer uma veemente defesa do 

CBI e das Ligas da Boa Imprensa.  

Com domínio particular do assunto, o Bispo de Maranhão caminha sobre os fatos 

históricos que relacionam a imprensa e a Igreja Católica apontando desde a Europa, América e, 

particularmente no Brasil os caminhos da má imprensa e o imperioso trabalho que a “Boa 

Imprensa” terá que desenvolver para fazer-lhe frente.  

Fala Dom Francisco Silva com desenvoltura também sobre a opinião pública e, em certo 

momento, conforma em seus dizeres ideias que remetem às teorias da comunicação, como no 

trecho abaixo: 

 

O mundo é governado pela opinião publica, e esta pelo jornalismo. Nas 

democracias representativas o sentir mais diffundido é o que determina a 

maioria dominante; ora é evidente que um e outro andam á mercê da imprensa 

diaria. “Dize-me com que andas, dir-te-ei manhas que tens”, diz o nosso velho 

proloquio, que póde com direito dar logar a este outro: “dize-me que jornais 

lês, e dir-te-ei as ideias que tens”, este proloquio, vale melhor e mais que o 

antigo, porque a efficacia e dominio moral que as folhas diarias exercem no 

                                                 
117 Id. Ibid. p. 873.  
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espirito dos leitores é maior que a da simples palestra diaria. Nestas, entre 

outras cousas, discute-se entre dois por distracção ou controversia, naquella, 

porém, o jornal fala sempre, constantemente e com tendência determinada á 

conquista de seu cliente, para infiltrar-lhe no animo suas ideias, enquanto o 

cliente, escuta, cala-se e alimenta-se do que constantemente lhe vem 

servido118. 

 

A eloquência da tese e o decisivo e enfático apoio às instituições da “Boa Imprensa” 

renderam a Dom Francisco Silva uma posição de destaque junto ao CBI. Na ocasião, Pedro 

Sinzig (1917, p.333) se manifestou sobre a tese, dizendo que “é a mão de mestre e de jornalista 

nato que ahi se revela e que trata do assumpto com tal superioridade de vistas que o Centro da 

Boa Imprensa considera Dom Francisco Silva o padrinho de sua obra”. 

Outras teses referiram-se à forma do jornal e à sua economia, retratando dois problemas 

recorrentes nas publicações católicas que não possuíam uma apresentação gráfica adequada e, 

nasciam e morriam precocemente por falta de recursos. 

Mais adiante confirmar-se-á a preocupação de Pedro Sinzig com os elementos 

morfológicos e tipos de formato do jornalismo, na teoria – em seus artigos – e na prática – 

consumada em jornais, revistas, folhetos e outros materiais que editou e publicou.  

Em discussões acaloradas foram decididas como resolução do congresso “o combate 

decidido á pornographia, á immoralidade, aos annuncios pervertedores dos bons costumes”119, 

influindo, além dos jornais católicos, a linha de conduta de “Vozes de Petrópolis” e do CBI, 

ambos sob a direção de Pedro Sinzig.  

Mesmo antes do congresso e, agora com ainda maior ênfase, Pedro Sinzig lançava sua 

guerra contra a má imprensa e os maus jornais, não importando nem se esses fossem folhas 

católicas, atacando-lhes até mesmo a propaganda.  

 

Por maiores serviços que um jornal possa prestar na defesa da egreja e da 

patria; por mais brilhante que sejam os seus artigos; a sua propaganda 

traiçoeira de corrupção dos bons costumes pela publicação dos mais immoraes 

e infames annuncios, – o colloca ao nivel – dos mais despresiveis jornaes 

francamente pornográficos”120.  

 

                                                 
118 SILVA, Dom Francisco. Centro e Liga da Bôa Imprensa. Vozes de Petropolis. Anno IIIº, jul. de 1909 a jun. de 

1910, Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. p. 760.  
119 SINZIG, Pedro. Congresso de jornalistas catholicos. Vozes de Petropolis. Anno III, jul. de 1909 a jun. de 1910, 

Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. p. 874. 
120 Id. Ibid. p.874. 
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A perseguição às publicações “imorais” seria estendida, posteriormente, aos livros, 

revistas, filmes e todos os veículos que, segundo a visão de Frei Pedro, seriam contrários à 

moral cristã.  

Outro assunto importante no congresso foi a desunião dos jornais e jornalistas católicos, 

vide o caso dos periódicos “O Universo” e “A Patria Brasileira” que trocavam farpas em suas 

páginas. Como haviam outros casos de discórdias entre os católicos da imprensa, a plenária do 

Congresso atendeu “a necessidade de creação de um tribunal arbitral – capaz de decidir, de 

resolver, com justiça e caridade todas as divergencias entre jornalistas catholicos [...]121, 

explicou Pedro Sinzig.  

Apesar de o CBI ser encarregado de organizá-lo posteriormente, já no congresso foi 

criado um Tribunal Arbitral Provisório com atuação imediata.  

Abordado em “Avante! Brazil catholico”, o assunto do diário católico voltou à baila sem 

contudo prosperar, ficando sua decisão para outro momento.  

Ao encerrar os trabalhos de secretaria, Pedro Sinzig afirmou “Eis o que em resumo 

podemos dizer do primeiro Congresso de jornalistas catholicos da America”.122 

As resoluções tomadas na assembleia do congresso foram consignadas na revista “Vozes 

de Petrópolis”, sob o título “Congresso de jornalistas catholicos”123. O que se vê é a 

confirmação das teses em conformidade com o projeto do CBI transformando a imprensa 

católica em uma eficaz arma contra os “inimigos” da fé e da moral cristã de então.  

Sob “os princípios firmados pela Santa Egreja Catholica e o amor a Patria Brasileira”, a 

imprensa católica se orientará e enfrentará uma verdadeira guerra defendida pelos ideais de 

Pedro Sinzig.  

Na segunda seção de resoluções, como forma de nortear os jornais católicos a seguirem 

os princípios pré-determinados como sendo da Igreja, o Congresso recomenda que:  

 

a) todo o cuidado na conservação da ortodoxia na doutrina;  

b) não consentir na publicação de qualquer artigo que possa favorecer a 

doutrina denominada “Modernismo”, e combatel-a fortemente sempre que se 

tórne necessario;  

c) a exclusão rigorosa de quaesquer publicações e annuncios ambiguos e 

offensivos da moral; 

d) a não-publicação de noticias sobre suicidios e factos immoraes, a menos 

que haja necessidade de restabelecer a verdade; 

e) linguagem sempre nobre e digna;  

                                                 
121 Id. Ibid. p.874. 
122 Id. Ibid. p.875. 
123 SINZIG, Pedro. Congresso de jornalistas catholicos. Vozes de Petropolis. Anno III, jul. de 1909 a jun. de 1910, 

Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. pp. 945-947. 
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f) evitar polemicas com outros jornaes catholicos, quando não fôr 

absolutamente necessário;  

g) sobriedade nas descripções de crimes, escandalos, etc.  

h) respeito ás autoridades, mesmo quando tiverem de censurar seus actos 

i) exclusão de poesias, folhetins, etc. offensivos dos sentimentos catholicos e 

da moral christã;  

j) benevolencia e apoio pratico aos collegas catholicos; justiça e caridade para 

com os adversarios; 

K) imparcialidade, franqueza e justiça nas apreciações bibliographicas, 

guardando toda a benevolencia para com a pessôa do autor;  

l) harmonia de vistas com o “Centro da Boa Imprensa”, afim de se conseguir 

a acção commum; ficando o Centro constituido o órgam orientador de toda a 

imprensa catholica nas questões de interesse geral;  

m) a defesa da liberdade religiosa, garantida pela Constituição124. 

 

Imbuído no conjunto das recomendações do congresso, verifica-se a busca pela 

centralização do poder sobre a imprensa católica no CBI – vide item “l” – reclamada por Pedro 

Sinzig e seus diretores sob os preceitos da Igreja Católica – vide item “a” – como agente 

aglutinador. 

Ainda que não esteja consignado, junto do combate ao Modernismo do item “b” 

implícito está a luta contra todos os inimigos da Igreja Católica e, consequentemente, de sua 

imprensa.  

Em vários itens vê-se o que facilmente poderia ser enquadrado como princípios de ética 

jornalística.  

Já no último item dessa seção, ao recomendar a defesa da liberdade religiosa garantida 

pelo Estado, há também uma implicação direta de tudo aquilo que a Igreja está sofrendo em 

consequência da separação com o Estado, luta esta que será amplamente disputada na arena da 

imprensa. Essa “defesa da liberdade religiosa” torna-se, no entender do Pedro Sinzig, uma 

exortação à batalha que será levada adiante pela imprensa católica, tendo como arma o CBI, as 

Ligas da Boa Imprensa e os veículos de comunicação católica.  

Porém, a luta da imprensa católica com as questões políticas deve ser mediada por um 

bom senso que lhes permita manter um “bom relacionamento” com o Estado.  

Para alcançar um equilíbrio nas questões que envolvam o Estado e a Igreja a terceira 

seção das resoluções do Congresso traz uma série de recomendações inspiradas “no amor à 

Pátria Brasileira”:  

 

a) que desperte o interesse do povo pela grandeza da Patria, dando 

informações completas e imparciaes dos trabalhos das camaras, das medidas 

                                                 
124 Id. Ibid. pp. 945-946. 
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governamentaes e discutindo os problemas financeiros, commerciaes, 

industriaes, artisticos, militares, de instrucção, etc.; 

b) que condemne as rivalidades injustas entre os diversos Estados da União;  

c) que deixe, em assumptos partidarios, desde que se não achem em jogo de 

interêsses da Egreja, a mais plena liberdade aos collegas;  

d) que pugne, com ardor, pela honestidade na administração, nas eleições e 

em toda a vida publica;  

e) que sustente as classes operarias, e proletarias em suas justas 

reivindicações, aconselhando-as e dirigindo-as125.  

 

Apesar da separação da Igreja com o Estado, a perspicácia e prudência dos prelados na 

condução dessa relação levou a instituição a apoiar muitos dos atos do governo nas primeiras 

décadas do século XX, buscando até mesmo ajudar na legitimação de alguns mandatos. 

Malgrado essa postura, nas horas em que foi preciso, a imprensa católica soube impor suas 

críticas, estabelecendo, por vezes, uma política do “bate e assopra”.  

A questão social, impulsionada pelas cobranças advindas da encíclica “Rerum 

Novarum”, do papa Leão XIII, foi um dos temas de que se ocuparia a Igreja no Brasil. O 

aumento das desigualdades sociais nas primeiras décadas do século XX por sua parte viraram 

assunto da imprensa, principalmente da imprensa operária. Ao abordar o assunto no último 

item, nota-se a preocupação da Igreja com as classes operárias e proletárias. Porém, com uma 

visão diferente, a Igreja Católica inicia uma luta particular entre a imprensa católica e a 

imprensa operária e anarquista, sustentada com mais vigor pelo jornalista e militante anarquista 

Edgard Frederico Leuenroth126 (1881-1968), que utilizou o jornalismo como meio de militância 

política e instrumento de organização, propaganda e educação da classe operária. 

A imprensa católica da época travou intenso combate contra os ideais de Edgard 

Leuenroth, que atuou como diretor do jornal anticlerical “A Lanterna”, entre 1909 e 1916, e 

com outros periódicos, como “A Guerra Social” e a “Luta Proletária”.  

Diante do acirramento dos ânimos entre católicos e anarquistas e uma contínua disputa 

tendo a imprensa como arena, Pedro Sinzig lança uma artigo “Organisação Operaria”127, com 

a proposta de criação de associações operárias, o que mais adiante se tornaria realidade com a 

Ação Católica.  

                                                 
125 Id. Ibid. pp. 946. 
126 É interessante notar que, apesar da descrição da Associação dos Jornalistas Católicos no item 1.2 “Associações 

jornalísticas por credos e tendências”, página 119, da obra “A Organização dos Jornalistas Brasileiros 1908-1951”, 

Edgard Leuenroth não traçou uma linha sequer sobre o Centro da Boa Imprensa no restante do compêndio.   
127 SINZIG. Pedro. Organisação Operaria. Petrópolis. Anno Vº. Vol. 1. Jul. a dez. de 1911. Petropolis: Officina 

das Vozes de Petropolis, 1911, pp.47-51 
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Em 1911, Francisco de Lins, um dos pseudônimos utilizados por Pedro Sinzig, em razão 

de sua terra natal Linz, foi o autor de dois artigos denominados “O socialismo no Brasil”128, 

onde transcrevia artigos anticlericais das folhas “inimigas” denunciando sua estratégia para 

denegrir a religião católica.  

Na quarta seção das resoluções do congresso, as teses se voltaram para questões 

intrínsecas ao jornalismo, como morfologia do jornalismo impresso, formatos, conteúdo, 

administração etc., traduzidas nas recomendações abaixo: 

 

a) uma feição exterior attrahente, nítida, moderna; 

b) artigos curtos e sobre assumptos variados; 

c) informações completas sobre os verdadeiros e sãos progressos da sciencia 

e civilisação moderna e de tudo quanto possa e deva interessar aos leitores; 

d) pontualidade e exactidão na remessa dos jornaes e em toda administração;  

e) exclusão de informações duvidosas sobre conversões, milagres, etc. não 

inteiramente comprovados, narrando-se porém, as graças obtidas de modo 

especial129. 

 

No item “c”, nota-se uma abertura aos assuntos relacionados com as ciências e a 

civilização moderna até então abordados com parcimônia na imprensa católica.  

As outras quatro seções abordaram questões econômicas para manutenção dos jornais, 

revistas e do próprio CBI, recomendando a fundação de Bibliotecas Populares Católicas e, no 

mais, assuntos relacionados ao apoio e a difusão do Centro e das Ligas da Boa Imprensa.  

Como já havíamos pleiteado anteriormente sobre as dissertações de Pedro Sinzig no 

artigo “Passo Decisivo” ser a gênese embrionária de um tipo de manual de jornalismo, cabe 

aqui também jogar luzes sobre a possibilidade das resoluções do Primeiro Congresso de 

Jornalismo Católico condensadas em oito seções também serem um tipo de manual de 

jornalismo católico.  

Grosso modo, a intenção de Pedro Sinzig ao publicar resumidamente as resoluções do 

congresso de jornalistas era sim criar um modus operandi para padronizar a ação dos veículos 

da imprensa católica. E, de alguma forma, foi isso que aconteceu depois do evento.  

Foi mesmo após o Congresso de Jornalistas Católicos que o CBI, a revista “Vozes de 

Petrópolis” e outros veículos de comunicação católica passaram a se mobilizar com maior 

intensidade contra o que denominaram a má imprensa.  

                                                 
128 LINS. Francisco. O socialismo no Brasil. Vozes de Petrópolis. Anno Vº. Vol. 1. Jul. a dez. de 1911. Petropolis: 

Officina das Vozes de Petropolis, 1911, pp.175-179 
129 Id. Ibid. p.946.  
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Nesta fase, Pedro Sinzig também intensificaria a publicação de jornais, livros, revistas, 

folhetos, etc., buscando cada vez mais se opor de maneira sistemática a tudo e a todos que de 

alguma forma eram contrários aos princípios cristãos defendidos à razão de sua ortodoxia 

conservadora.  

Mas, um dia após o encerramento do congresso de jornalistas, Pedro Sinzig estava 

embarcando rumo à Alemanha com uma missão especial dada pelo Ministro Provincial Celso 

Dreiling que o incumbiu de “tratar de questões da Provincia e conhecer melhor as organisações 

da imprensa alleman” (SINZIG, 1917, p.339). 

Também havia outro motivo crucial para esta viagem ocultado por Frei Pedro Sinzig: 

nos últimos tempos ele não andava bem de saúde, apresentando uma tosse insistente, o que 

motivou a ordem expressa do Provincial para que procurasse um médico na Alemanha. Desde 

aqueles tempos Frei Pedro apresentava o que foi diagnosticado como “alargamento dos 

pulmões, disposição para constipações e [...] fraqueza no coração” (SINZIG, 1917, p.373), 

fatores que lhe trariam problemas futuros. 

Quanto à viagem, dezessete anos depois de sair de sua terra natal, Pedro Sinzig retorna 

para a cidade de Linz, revê seu pai e sua irmã e seus parentes. Lá, visita igrejas, onde reza 

missas, e vai a conventos, realizando palestras, no mais das vezes sobre particularidades do 

Brasil, sanando curiosidades.  

Mas a missão a que viera começa a lhe consumir tempo em viagens por várias 

localidades, “vivendo numa actividade extrema, dividida entre o desempenho dos trabalhos 

confiados, e conferencias e sermões, elaboração de artigos na imprensa, correspondencia, etc”, 

reclama Pedro Sinzig, (1917, p.361).  

Em uma dessas viagens passou pela Bélgica onde foi visitar um colega de sacerdócio, 

Cônego Godofredo Evers, na Abadia de Averbode. Frei Pedro ficou impressionado com as 

dependências da abadia e a Igreja a ela pertencente. No entanto, Pedro Sinzig (1917, p.363) 

relatou que nada lhe “interessou tanto como a typographia [...] Machinas rotativas, apparelhos, 

de estereotypia, todos os resquisitos para a confecção de clichês, typos variados e abundantes, 

motor possante, de respeitáveis dimensões”.  

Pedro Sinzig se encantou mais ainda quando viu de perto o resultado do trabalho da 

tipografia da Abadia de Averbode destacado em sua principal revista com milhares de 

exemplares distribuídos em toda a Bélgica, parte da França e outros países. Sonhava ele em 

poder, um dia, ter uma tipografia dessas no Brasil. 

Mas a viagem mais importante de Pedro Sinzig para os fins precípuos da imprensa 

católica foi sua ida à cidade alemã de Aachen, terra do imperador Carlos Magno. “Atravessando 
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a fronteira alemann, chegar ao nosso convento de Aachen (Agrisgrama, ou Aix-la Chapelle), 

foi, sem sahir do normal, de consequencias decisivas em minha vida e, porque não dizêl-o? de 

importancia para o movimento religioso no Brasil”, confessou Pedro Sinzig (1917, p.365).  

No convento de Aachen, encontrou vários confrades e explicou-lhes a situação da 

imprensa católica do Brasil, falando sobre o Congresso dos Jornalistas Católicos, sobre a revista 

“Vozes de Petrópolis” e sobre a necessidade de uma máquina maior para atender à crescente 

demanda na tipografia de Petrópolis. Explicou ainda que, no Brasil, não haveria a menor 

possibilidade de conseguir angariar fundos de tal monta para esse empreendimento. Foi nesta 

hora que o Guardião do Convento, Frei Libório, lhe abriu os olhos e aventou a possibilidade 

dele conseguir comprar a máquina com recursos alemães. “E porque não escreve ao Provincial, 

em Düsseldorf, para que ele lhe arranje a importância?”, disse-lhe o velho frade. Em primeira 

instância Pedro Sinzig achou que o confrade estava fazendo pilhéria com sua situação. Depois, 

em seus aposentos, pensou que Frei Libório pudesse estar certo e lançou mão de uma carta ao 

provincial onde fez 

 

uma longa exposição detalhada da situação religiosa e social do Brasil, da má 

imprensa, da necessidade inadiavel de dar impulso aos jornaes catholicos, das 

condições das Vozes de Petropolis, etc., terminando com o pedido, nada 

modesto, de me presentear, em beneficio do Brasil catholico, com...vinte 

conto de reis. (SINZIG, 1917, p.368)  

 

Sem a resposta do Provincial, Pedro Sinzig começou a se mobilizar através da imprensa, 

“enviando artigos principalmente á Allgemeine Rundschau, a revista por excellencia da 

Allemanha catholica intelectual” (SINZIG, 1917, p.369).  

Neste meio tempo também foi a Berlin conhecer algumas organizações da imprensa 

alemã aproveitando para travar contato com empresários, políticos, escritores, jornalistas e 

representantes da imprensa católica local, buscando fundos para sua causa.  

No meio da viagem à Europa, um fato ímpar marcaria a vida de Frei Pedro. Ao 

reencontrar seu confrade Frei Amando Bahlmann, Bispo de Santarém, este o convidou para 

acompanhá-lo em uma audiência com o papa Pio X, em Roma.  

Relata Pedro Sinzig que no dia 29 de junho – seu dia onomástico, Dia de São Pedro –, 

às 11h34m, foi recebido pelo papa Pio X que o abençoou com as seguintes palavras:  

 

[...] eu o felicito por tudo que tem feito na imprensa, pelos seus livros, pelos 

seus artigos em jornaes. Dou-lhe minha bençam e extendo-a a todos os seus 

collaboradores e auxiliares. Quero que continúe a escrever e a trabalhar na 

imprensa. Há necessidade, não só de vidas de Santos e de livros asceticos, mas 
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também de bons jornaes, pois são estes o unico sermão para muitos e muitos 

que, sem eles, jámais ouviriam uma prática... (SINZIG, 1917, p.398)  

 

Após trocar algumas palavras com o Sumo Pontífice, Pedro Sinzig sai de Roma com a 

aprovação e as bênçãos para o Centro e a Liga da Boa Imprensa, subscritas por Pio X.  

De retorno à Alemanha, foi direto para o convento de Aachen, onde iria proferir 

conferência para a Associação das Missões Católicas, evento com renda revertida para as obras 

da “Boa Imprensa” do Brasil. Neste dia, teve a grata confirmação da doação de três mil marcos 

alemães (3 contos de réis) que Frei Libório teria angariado e outros três mil marcos doados pela 

Província de Düsseldorf, pelo Padre Provincial. O sonho da máquina estava se tornando uma 

realidade.  

O que se seguiu foram visitas aos grandes jornais da Alemanha, às organizações da 

imprensa católica alemã, mais conferências e ações para fechar o montante necessário para a 

compra da máquina tipográfica.  

“No dia 22 de julho augmentaram os fundos para a compra da machina de imprenssão 

Windsbraut. Veio o representante da grande casa Schelter e Giesecke ao qual pude 

encommendar a machina”, comemorou Pedro Sinzig (1917, p.405).  

Antes de retornar ao Brasil, Pedro Sinzig ainda participaria da Grande Reunião Anual 

dos Católicos da Alemanha, em Augsburgo, em especial da sessão particular da Boa Imprensa 

da Baviera, onde conheceu a fundo o funcionamento da imprensa católica alemã.  

Despedindo-se de seu pai e irmã, parentes, amigos e confrades, Pedro Sinzig e outros 

três jovens ingressantes na ordem partiram para Hamburgo, onde embarcariam rumo ao Brasil.  

 

Foi na madrugada do dia 1º de outubro de 1910 que o Cap Arcona se poz em 

marcha. Tive tempo de sobra para pensar no resultado de minha viagem a 

Europa. Felizmente que érea satisfatório. Comigo seguiam, no mesmo vapor, 

e todas elas presentes de catholicos alemães, a grande machina Windsbraut, 

uma complicada machina de costurar, para encadernação de livros; outra de 

dobrar folhas; um poderoso motor para pol-as em movimento; a transmissão 

necessária; numerosos objectos menores como um excelente aparelho de 

projeção, caixões inteiros de livros e revistas, etc., etc., e, o que não era de 

desprezar, os recibos de tudo, bem como ainda alguns recursos pecuniários 

para as despesas de alfandega. (SINZIG, 1917, p.413) 

 

Dias depois, ancora o navio “Cap Arcona” no Rio de Janeiro tomado por manifestações 

assimiladas da proclamação da república de Portugal, com a expulsão dos jesuítas e o 

acirramento contra os religiosos. Nesta condição, Pedro Sinzig vê o Rio de Janeiro tomado por 
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forças policiais e, até mesmo, o Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro com guarda 

especial.  

Ao descarregar a nova máquina de impressão surgiram novos problemas. Primeiro não 

havia no convento dependência ampla que pudesse acomodar equipamento de tal porte. Depois, 

diante da complexidade da nova máquina por todos desconhecida, levou-se tempo até um 

engenheiro do Rio de Janeiro decifrar as plantas trazidas da Alemanha e, finalmente, colocá-la 

em movimento.  

Como reflexo imediato da nova tipografia com a máquina Windsbraut, “as Vozes de 

Petropolis, até então mensaes, passaram a sahir, com 64 paginas de texto, descontados os 

annuncios, todos os 15 dias” (SINZIG, 1917, p.424).  

A partir daí o que se viu foi um grande impulso não só em “Vozes de Petrópolis”, mas 

também na produção e publicação de livros, revistas, jornais, folhetos etc., todos voltados para 

uma única frente: a batalha da “Boa Imprensa”.  

Pedro Sinzig, que já havia, desde os tempos de Lages, em Santa Catarina, publicado 

livros, a exemplo de “Ramalhete de Flores”, de 1907, aumentou sua produção literária, 

aproveitando a nova fase da tipografia. 

Outro exemplo prático do avanço da tipografia foi a revista “A Resposta” – órgão oficial 

do Liga da Boa Imprensa, que era distribuída gratuitamente entre os seus sócios. Jorge Deister 

(1967, p.1080) conta que “sua edição inicial de 500 exemplares chegou a uma tiragem de 30.000 

por mês. Os fascículos de 16 páginas passaram a 32 páginas após a aquisição de rotativa de 

impressão”. 

Aparecida Paiva (1997, p.37) explica que um dos motivos que levaram os franciscanos 

a aumentarem sua produção de livros foi o combate à filosofia do positivismo disseminada por 

líderes políticos da época. 

Pedro Sinzig retomou sua rotina na “Vozes de Petrópolis”, publicando artigos que 

explicavam a situação social do Brasil, a ação dos “inimigos” da Igreja e da má imprensa e a 

imperiosa necessidade da reação da “Boa Imprensa”. Apesar de todos os esforços, retornando 

ao Brasil após seis meses na Europa, Pedro Sinzig não deve ter encontrado o CBI com um 

quadro econômico muito favorável.  

Em “A Crise”130, relatou pormenores do Congresso Geral dos Católicos da Alemanha, 

aproveitando para escancarar os números da imprensa católica germânica na esperança de 

sensibilizar algum potencial doador.  

                                                 
130 SINZIG, Pedro. A crise. Vozes de Petropolis. Anno IV. Vol. 1, Jul. a Dez. de 1910, Petropolis: Typographia 

da Escola Gratuita São José, 1910. pp. 420-422. 
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A Liga da Bôa Imprensa da Baviera, a que mais se assemelha em sua 

organisação á nossa brasileira, acaba de constatar em seu relatorio, publicado 

em setembro, um progresso simplesmente estupendo. Só neste ultimo anno 

gastou em soccorros a bibliotecas 55 000 marcos e á imprensa 163 000. Si o 

nosso povo compreendesse a importancia da obra, haveria quem imitasse o 

nobre allemão que deu ao Centro da Bôa Imprensa, na Baviera, a quantia de 

100 000 marcos, cerca de 80 contos de réis.  

 

Em janeiro de 1911, Pedro Sinzig publica o artigo “Pelos Fructos os conhecereis”131, 

em comemoração ao CBI, “obra nacional e catholica que mereceu as bençãos especiais de Sua 

Santidade o Papa Pio X e de todo o Episcopado brasileiro”, reforça o frade. Na mesma 

publicação, faz uma acentuada promoção do CBI, enfatizando suas realizações, e apresenta o 

resultado do primeiro balancete anual do Centro que, simultaneamente, foi publicado como 

opúsculo sob o título “Tudo pela Boa Imprensa”, assinado por Abelardo Bueno de Carvalho. 

“A receita do ‘Centro’ foi, até 31 de Dezembro de 1910, de 4:520$, a despesa de 4:360$000”, 

expôs Sinzig.  

Explicava ainda o texto que, por ocasião do natal de 1910, o CBI brindava as bibliotecas 

coligadas, oferecendo a todos os seus membros, gratuitamente, um livro à escolha de cada um. 

Constante dos estatutos do Centro e da Liga da Boa Imprensa, a manutenção das bibliotecas 

com centenas e milhares de livros se tornaria um dos sérios problemas de ordem econômica 

para as organizações da imprensa.  

Nas notas bibliográficas132 da revista “Vozes” na qual foi apresentado o opúsculo “tudo 

pela Bôa Imprensa”, Aberlado Bueno de Carvalho é citado como presidente do Centro da Boa 

Imprensa. Não há referência nenhuma sobre eleição ou troca de diretoria no período entre o 

início e o aniversário de primeiro ano da entidade.  

Entre as principais realizações do CBI no relatório de um ano de atividades, constam a 

realização do Congresso de Jornalistas Católicos, o estabelecimento e contínuo 

desenvolvimento da Liga da Boa Imprensa e o combate da má imprensa, assim descrito:  

 

O serviço de combate pelos jornaes colligados, contra os erros, as heresias, as 

calumnias, todos os ataques soffridos pela Religião e seus ministros, obra 

colossal, importantissima, verdadeiro e principal escôpo do Centro, que a tem 

praticado assiduamente, remettendo á imprensa católica os artigos e notas de 

contradicta e resposta ás aggressões, que vão sendo actualmente e 

                                                 
131 SINZIG, Pedro. Pelos Fructos os conhecereis. Vozes de Petropolis. Anno IV. Vol. 2, Jan. a Jun. de 1911, 

Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. pp. 739-742. 
132 BIBLIOGRAPHIA. Vozes de Petropolis. Anno IV. Vol. 2, Jan. a Jun. de 1911, Petropolis: Typographia da 

Escola Gratuita São José, 1910. pp. 751-752. 
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simultaneamente transcriptos em nada menos de 30 jornaes e revistas 

colligados, em todo o paiz133. 

 

Ao final de um ano verifica-se a preocupação e o empenho de Pedro Sinzig em se opor 

cada vez mais à imprensa anticlerical ou, até mesmo, neutra, que por acaso publique algo 

contrário à fé e à moral cristã. Ao insistir na disseminação das orientações por meio dos jornais 

católicos, Pedro Sinzig procura a qualquer meio incutir no seio das famílias católicas a 

necessidade de resposta rápida e enérgica contra tudo e todos que forem opostos aos princípios 

da Igreja Católica. Essa é uma resposta rápida de Frei Pedro ao chamado dos papas Pio IX e 

Leão XIII.  

Desde que chegou a Petrópolis, Pedro Sinzig era um homem que atuava em diversas 

frentes, sempre mantendo um caráter conservador em favor da religião. Outras frentes de 

batalha dentro do campo da comunicação foram também objeto da atenção do frade franciscano.  

Como já havia travado conhecimento dos problemas da Igreja com o cinema na 

Alemanha, em 1911 Pedro Sinzig inicia também uma cruzada contra o que determinou ser a 

má utilização do cinema. Para ele, o cinema não era de todo mal, podendo mesmo ser utilizado 

para fins educativos e religiosos.  

Claudio Almeida134 (2007, p.312), revela que desde 1911, a questão era debatida na 

revista “Vozes de Petrópolis” e que “a necessidade de uma maior disciplinarização do cinema 

recebeu uma organização mais sistemática em artigos escritos por Pedro Sinzig”.  

Almeida (2007, p.312) ainda conta que um grupo liderado por Pedro Sinzig conseguiu, 

com o apoio da Liga antipornográfica da União Católica Brasileira, fiscalizar os cinemas da 

capital federal. Era o início de luta persistente de Pedro Sinzig para instaurar uma censura prévia 

no cinema brasileiro.  

No campo da imprensa, só que desta vez não nas palavras, mas sim nos desenhos de 

humor, agia Pedro Sinzig novamente “em defesa da Igreja e dos bons costumes”. 

Conforme atesta Juarez Bahia, (1990, p.124), “no começo do século XX, a caricatura já 

compõe o formato editorial obrigatório de jornais e revistas”. Atento a esse movimento, Pedro 

Sinzig (1911, p.4-5) reage contra a profusão de caricaturas que, segundo ele, teriam inspiração 

“de um preconcebido espirito contrario á religião, contrario á autoridade, contrario ao 

proximo”.  

                                                 
133 Id. Ibid. p.752.  
134 Para uma melhor compreensão do envolvimento de Pedro Sinzig com o cinema ver Cláudio Aguiar Almeida 

(2002) e (2007). Nestas obras o autor consegue traçar a história de Pedro Sinzig como censor do cinema brasileiro 

e a influência dos artigos de Vozes de Petrópolis sobre a indústria fonográfica.  
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Foi então que, em 1911, Pedro Sinzig lança seu livro “A Caricatura na Imprensa 

Brasileira: Contribuição para um Estudo Histórico Social”, publicado pela “Typografia das 

Vozes de Petropolis”, em substituição ao antigo nome “Typografia da Escola Gratuita de São 

José”, assinalando a nova fase iniciada com o novo maquinário.  

Segundo os dados do opúsculo “A caricatura na Imprensa do Rio de Janeiro”135, 

lançado pela Biblioteca Nacional no ano de 1954, a obra de Pedro Sinzig é o primeiro estudo 

sistematizado de humor gráfico no Brasil.  

Em sua Bibliografia, a obra da Biblioteca Nacional cita como “o primeiro artigo sobre 

caricatura no Brasil” a obra “Caricaturistas”, publicada na edição de 11 de novembro de 1876 

e assinada por J.M. que, na ocasião traz a sugestiva de “(Joseph Mill?)”. 

Em segundo lugar, vem “A caricatura na imprensa brasileira”, de Frei Pedro Sinzig 

que, por ser um estudo histórico-social, torna-se a primeira sistematização do tema no Brasil. 

Logo em seguida, ainda tem-se “A caricatura na imprensa do Brasil”, uma conferência 

proferida por Max Fleiuss consignada nas páginas da Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, em seu tomo 78 do ano de 1915. 

Na introdução, Pedro Sinzig (1911, p.5) diz que o objetivo da obra é facilitar “o juízo 

sobre a conveniência ou a inconveniência da leitura das actuaes revistas caricatas”, dizendo que 

este foi um dos motivos que o fez estudar o assunto. Segue ele o padrão do CBI para a 

recomendação das boas e das más leituras, agora também estendida à caricatura.  

Sinzig principia sua obra traçando um panorama geral da caricatura e de seus principais 

artistas, primeiro na Europa e, depois, no Brasil. Deixa como exemplo europeu uma folha 

católica ilustrada que cultiva o humorismo e, de forma eficaz, concorre com outros jornais que 

utilizam da caricatura de forma, segundo ele, imoral e antirreligiosa.  

O estudo pautado sobre uma extensa pesquisa em mais de sessenta periódicos listados 

no apêndice da obra foi dividido entre assuntos alvos de caricaturistas que foram analisados sob 

o olhar crítico do jornalista e religioso. Assim, caricaturas abordando temas como política, 

administração, polícia e tribunal, vida social, questões sociais, religião, etc., serviram de pano 

de fundo para a avaliação de Pedro Sinzig.  

Ponderando casos desde a segunda metade do século XIX até o início do XX, as críticas 

de Pedro Sinzig tornam-se pesadas à medida mesmo que traz até a condenação de jornais e 

revisas que em suas caricaturas cometem “faltas á moral, insultos á santa Religião, 

                                                 
135 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. A caricatura na Imprensa do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 

Biblioteca Nacional, 1954. Disponível em: 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1282509.pdf> 
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ridicularizações da autoridade legitima e incitamentos a quaesquer actos injustos” (SINZIG, 

1911, p.98).  

Ao final, expõe Frei Pedro sua opinião, como dita no início, sobre a “conveniência ou a 

inconveniência” da leitura das principais revistas e jornais do Rio de Janeiro que julgou não 

satisfazer às exigências de uma publicação decente.  

Julgando inconveniente a leitura da revista “O Malho”, Pedro Sinzig diz que o periódico 

zomba da Santa Religião, razão pela qual segue a mesma orientação dada pelo Bispo da Paraíba, 

Dom Adauto, que havia publicado uma circular em abril de 1911 proibindo a leitura de “O 

Malho” em toda a sua diocese. Aliás, Pedro Sinzig tomará essa providência em outras situações 

iniciando uma campanha contra a revista “O Malho” e apertando o cerco contra as chamadas 

publicações da má imprensa. 

Evidenciando seu posicionamento incutido nas ações do CBI, Pedro Sinzig (1911, 

p.104) enfatiza: “contra o máu theatro só o bom; contra o cinema immoral, só o decente; contra 

a imprensa ímpia só a catholica; contra a arte infame só a pura; contra as revistas illustradas ao 

serviço do demonio, só as revistas illustradas ao serviço de Deus”. 

A obra “A Caricatura na Imprensa Brasileira” é o segundo volume da “Bibliotheca 

Universal”, um projeto do CBI criado sob orientação de Pedro Sinzig que separou as 

publicações por assuntos, criando coleções com a seguinte explicação: “Bibliotheca Universal. 

Cada volume 500 Rs., encad.1$000. Contem contos, estudos, dramas etc” (SINZIG, 1912, 

p.256). Consignado na última página da obra de Frei Pedro está uma propaganda do primeiro 

volume, “O Anjinho e Morto por imprudência”, da escritora austríaca Henrika von Handel-

Mazzaetti, com tradução de Manuel de Queirós Mattoso Ribeiro e, a promessa do terceiro 

volume (no prelo), os contos bíblicos “Grandeza oculta e A coroa de Espinhos” da Baronesa 

Anna von Krane. Todos os livros do CBI publicados pela tipografia da Vozes eram vendidos e, 

outros ainda, distribuídos gratuitamente entre os sócios da Liga da Boa Imprensa como brinde 

de Natal, conforme definição estatutária.  

A luta de Pedro Sinzig e do CBI continuava quando, em meados de 1911, a comissão 

preparatória dos congressos diocesanos acenou com uma proposta que vinha ao encontro das 

necessidades da imprensa católica. 

 

S. Exc. Rev. Dom Agostinho Benassi, em attenção às necessidades do tempo, 

manifestou o desejo de que o 2º Congresso Catholico a realizar-se em 

Nictheroy, provavelmente de 12-15 de outubro do anno corrente, escolha 
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como assumpto principal a ser tratado nas reuniões publicas e particulares: a 

imprensa136. 

 

A resolução do Bispo de Niterói, a um só tempo, conseguiu acabar com os problemas 

do CBI, que não mais precisaria arcar com os custos da realização de mais um congresso de 

jornalistas católicos, e ainda reforçar a propaganda do Centro e da Liga. Era tudo o que Pedro 

Sinzig precisava no momento para alavancar seu projeto.  

Antecipando-se ao que poderia ser discutido no congresso Frei Pedro lança propostas 

de temas para as sessões, como: importância da imprensa em geral, a imprensa católica, efeitos 

da má imprensa em geral, efeitos da má imprensa no Brasil, necessidade de organização – 

referindo-se claramente ao CBI e à Liga da Boa Imprensa –, a leitura do jornal, relação entre 

assinantes e redação, meios de propaganda, as revistas, o diário católico, as senhoras e a 

imprensa boa e má, as associações católicas e a obra da “Boa Imprensa”, o combate organizado 

contra a má imprensa etc.137   

O reforço nos assuntos tratados durante o Primeiro Congresso de Jornalistas Católicos 

sugere uma ação mais sistemática de Pedro Sinzig para suprimir as deficiências do CBI e dos 

grupos da Liga da Boa Imprensa. Embora a propaganda triunfalista imperasse nas páginas de 

“Vozes de Petrópolis” e onde mais Pedro Sinzig pudesse depor – jornais e revistas –, os 

compromissos assumidos, a profusão de publicações e outras ações do CBI envolviam uma 

grande soma de recursos, demandando cada vez mais a busca por colaboradores.  

Pedro Sinzig fez da propaganda de suas obras uma potente arma de convencimento e 

arregimentação, impingindo nela um caráter doutrinário-apologético, conferindo bons 

resultados nos primeiros anos de vida das instituições.  

Vários foram os folhetos, opúsculos, livros, artigos em jornais e revistas, etc., escritos e 

publicados por Pedro Sinzig com a finalidade principal de divulgar o Centro da Boa Imprensa, 

a Liga da Boa Imprensa e as vantagens que os católicos teriam associando-se às entidades da 

imprensa católica.  

No início do ano de 1912, Pedro Sinzig voltaria a reforçar enfaticamente a necessidade 

de apoiar a imprensa católica, a “Boa Imprensa”, aumentado o tom belicista na guerra contra a 

má imprensa em seu artigo “A’s armas!”.138  

                                                 
136 SINZIG, Pedro. O segundo congresso catholico da diocese de Nictheroy. Vozes de Petropolis. Anno IV. Vol. 

2, Jan. a Jun. de 1911, Petropolis: Typographia da Escola Gratuita São José, 1910. pp. 954-956. 
137 Id. Ibid. p.956.  
138 SINZIG, Pedro. A´s armas!. Vozes de Petropolis. Anno VI, Vol. 1, Jan. a Jun. de 1912, Petropolis: Typographia 

das Vozes de Petrópolis, 1912. pp. 135-137. Foi também neste número que a revista Vozes de Petrópolis adotou a 

grafia Typographia das Vozes de Petrópolis em substituição a primeira gráfica denominada Typographia da Escola 

Gratuita São José, fato verificado anteriormente na publicação da obra sobre caricatura de Frei Pedro Sinzig. 
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Do pulpito moderno e da escola dos adultos, que são a imprensa, echôa sem 

cessar o grito de morte contra a Egreja e seu divino fundador. A’s armas pois, 

senhoras e senhores, clero e mundo leigo, ás armas! Na defesa de tudo quanto 

ha de nobre e bom e santo!139 

 

Nesta ocasião, Pedro Sinzig elabora doze passos que devem ser observados pelos 

católicos demonstrando como colaborar assiduamente para a obra da “Boa Imprensa” e, ao 

mesmo tempo, resistir à má imprensa.  

A reação de Pedro Sinzig ganha força e determinação a cada investida de um dos 

inimigos da Igreja Católica que cresciam mesmo à medida da evolução da sociedade aberta a 

novos conceitos e novas tendências.  

Junto com os problemas advindos da separação da Igreja com o Estado, das investidas 

da imprensa anticlerical e da propagação dos “inimigos” da Igreja como a maçonaria, o 

judaísmo, o anarquismo, o socialismo, etc, vieram, em 1911, problemas localizados que 

determinaram uma postura mais enérgica de Pedro Sinzig. É neste contexto que, em 1912, Frei 

Pedro lança seu segundo livro, “Em plena guerra: scenas da actualidade”, voltado 

exclusivamente para a análise da imprensa.  

Segundo Cláudio Almeida (2016, p.347), contribuíram para o acirramento dos ânimos, 

“a polêmica gerada pela venda do Convento da Ajuda à Cia. Light & Power, a interrupção do 

pagamento de soldo à imagem de Santo Antônio, e a tentativa de desapropriação do seu 

convento no Rio de Janeiro”, o que ajuda a compreender o tom belicista do título da obra.  

“Em plena guerra...” é um estudo minucioso que Pedro Sinzig desenvolve a propósito 

do avanço da imprensa anticlerical sobre as posições católicas culminando com a radicalização 

do posicionamento do CBI que declara guerra aos inimigos da Igreja.  

Classificando a imprensa como o “O Púlpito Moderno”, Frei Pedro (1912, p.6) faz um 

alerta utilizando as palavras de Pio X, que disse: “nem o povo, nem o cléro comprehendem a 

importância da imprensa”. Esse pensamento do frade franciscano está relacionado ao seu estudo 

profundo da situação dos jornais católicos no Brasil. Entende ele que o empenho dos católicos 

– clérigos e leigos – está muito aquém das expectativas para poder travar um combate, pelo 

menos de igual para igual com a imprensa anticlerical. 

Em sua luta para alavancar a obra da “Boa Imprensa” no Brasil, Pedro Sinzig tenta de 

todas as maneiras – muito por seus escritos, pela imprensa, sua arma preferida – abrir os olhos 

da Igreja e do laicato para a importância do desenvolvimento da imprensa católica. Por conta 

                                                 
139 Id. Ibid. p. 135. 
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disso, verifica-se a sua insistência e, até mesmo, a reiterada edição de artigos voltados para a 

propaganda do CBI e da Liga da Boa Imprensa, instituições que Frei Pedro acredita piamente 

serem a tábua de salvação contra a influência crescente da má imprensa.  

Seu estudo apresentado na obra “Em plena guerra...” inicia traçando um perfil da 

imprensa anticlerical nos principais países da Europa. Reporta que só em Paris, por exemplo, 

“são distribuídos todos os dias, mais de 4 milhões de folhas hostis á Religião, e muitas vezes, 

também á moral, contra apenas 1 milhão de folhas catholicas ou decentes” (SINZIG, 1912, 

p.13). Apresenta ainda a quantidade dos órgãos de imprensa e a tiragem dos jornais anticlericais 

na França, Alemanha, Áustria, Itália, Portugal, Espanha, Rússia, Bélgica, Inglaterra, etc., muito 

superiores aos jornais católicos.  

Com a visão de um poderio enorme da imprensa inimiga, Pedro Sinzig procura então 

exortar os católicos a travarem, no Brasil, uma verdadeira guerra pela imprensa, repetindo as 

palavras de Pio X: “em vão edificareis egrejas, prégareis missões, fundareis escolas e fareis 

toda a sorte de boas obras si não souberdes manejar contra a má imprensa as armas da boa!” 

(SINZIG, 1912, p.14).  

Para impressionar ainda mais, Pedro Sinzig apresenta números elevados da 

descristianização no mundo: “pode-se dizer, sem temeridade, que a imprensa radical e socialista 

tirou á Egreja Catholica dois terços, talvez trez quartos de seus fiéis” (SINZIG, 1912, p.15). 

Para fechar sua exposição ainda atribui a culpa pela descristianização da raça latina à imprensa, 

ao livro, à revista, ao periódico, enfim. 

É também na obra “Em plena guerra...” que Pedro Sinzig detêm-se sobre o estudo da 

caricatura como gênero opinativo do jornalismo, classificação de gênero sustentada por José 

Marques de Melo (2003). Em uma série de cinco caricaturas que apontam situações adversas 

para a mesma notícias, Pedro Sinzig critica a manipulação da opinião pública em favor de 

interesses escusos.  

A análise da caricatura como gênero opinativo, recorrente na obra, vem acompanhada 

da leitura que Pedro Sinzig faz sobre seu significado, elaborando então uma “análise de discurso 

para compreender a produção de sentidos em materialidades não-verbais, mais propriamente a 

caricatura”, como nos explica Wedencley Santana (2012, p.83).  Quase que de forma didática, 

Pedro Sinzig explica o conteúdo das caricaturas publicadas por folhas anticlericais situando a 

Igreja Católica no contexto e, ao mesmo tempo, respondendo e refutando as pilhérias por detrás 

do desenho de humor.  

Porém, na grande maioria dos capítulos do livro Pedro Sinzig parece fazer uso da 

Análise de Discurso buscando os pormenores das construções ideológicas presentes nos textos 
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dos jornais e revistas anticlericais ou “inimigos”, em muitas das vezes, fazendo a refutação dos 

ataques. Utiliza do mesmo expediente também para analisar os textos da Santa Sé que com 

destreza são transformados em exortações, apologias e doutrinamentos em favor da imprensa 

católica, a “Boa Imprensa”. 

A utilização dos textos pode ser retratada em uma passagem transcrita do jornal 

“Correio da Prata”, onde lê-se: “A vida e a morte estão em mãos da imprensa”, ao que Pedro 

Sinzig (1912, p.128) imediatamente invoca: “Avante! Amigos de Christo, da Patria, da 

sociedade”, à guerra pela “Boa Imprensa”.  

Nota-se, no entanto, que a atenção de Pedro Sinzig não recai somente sobre a imprensa 

brasileira, abordando também periódicos da Europa que foram analisados e deles retirados 

exemplos para questões nacionais da imprensa católica. 

Pedro Sinzig também se debruça em críticas sobre a imprensa em geral em um capítulo 

por nome sugestivo de “Subornados”, no qual retrata a situação financeira dos grandes diários, 

com base na arrecadação de anúncios e assinaturas e, ainda, cita casos de suborno. Novamente 

se apoia em exemplos forâneos e do Brasil e, por fim, conclui que “a grande imprensa não se 

deixa guiar pelos principios christãos, veio a ser um negocio. Os interesses pecuniarios 

predominam; a elles tem de ceder tudo: a orientação, a verdade, o bem estar do individuo e da 

sociedade, os proprios interesses da pátria” (SINZIG, 1912, p.50).  

Os inimigos naturais e imediatos, como os judeus e a maçonaria não foram esquecidos 

por Pedro Sinzig (1912, p.67), que, aos primeiros os denomina “senhores absolutos da 

imprensa”, dedicando-lhes um capítulo à parte sob o título de “Estado maior-israelita”.  

Por todo o exposto, é forçoso registrar que o amplo estudo de Pedro Sinzig de mais de 

230 páginas é voltado para uma verdadeira “guerra” em defesa da Igreja Católica, tendo como 

principal arma a imprensa católica. O porquê da grandiloquência de Pedro Sinzig está mesmo 

ligado a esta guerra que, para ele, vitória ou derrota dependem unicamente da evolução da 

imprensa católica.  

 

A imprensa, sob o dominio dos judeus, se bate pela autonomia completa do 

individuo, pela separação de Estado e Egreja, pela escola leiga: para fazer 

recuar o christianismo. Protege o systema republicano para abrir todas as 

portas ás tendências da plutocracia. (SINZIG, 1912, p.183)  

 

Excluindo-se as questões de cunho apologético-doutrinário e outras questões 

particulares de cunho religioso, em uma análise puramente jornalística, comunicacional, o que 

resta é um estudo elaborado com fundamentos teóricos da comunicação efetuado em 1912, nas 
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primeiras décadas da Velha República. Quiçá possa haver, mas não encontramos registros 

anteriores sobre outros trabalhos específicos sobre a imprensa católica com uma fundamentação 

teórico-metodológica tal qual a utilizada por Pedro Sinzig na obra “Em Plena Guerra: scenas 

da actualidade”.  

Para além do estudo, Pedro Sinzig deixa ainda consignado nas páginas de “Em Plena 

Guerra...” o que seria o primeiro balanço sobre as atividades do CBI, demonstrando que este 

teria cumprido com os propósitos a que veio.  

Retrata primeiramente o funcionamento do CBI como uma agência de notícias 

distribuidora de artigos para os jornais e revistas associados verificado nos jornais coligados às 

Ligas da Boa Imprensa espalhadas por todo o Brasil.  

A partir da fundação do CBI, já no ano de 1910, Pedro Sinzig (1912, p.96) relata que 

“refutações de calumnias, os artigos de defesa e outros actuaes foram transcriptos por 30 jornaes 

e revistas, o que quer dizer que se divulgou em todo o paiz a refutação dos ataques que partiram 

da má imprensa [...]”, conclui. Apresentando um notório crescimento da atividade, “este 

número subiu, em 1911, a 35 jornais e revistas differentes, e até outubro de 1912 a 45, 

representando dezenas de milhares de assignantes e outros muitos leitores”, diz Sinzig (1912, 

p.96). 

A distribuição dos artigos a que se refere Pedro Sinzig é tão somente aos jornais 

associados ao CBI, excetuando-se os artigos de interesse da Igreja Católica que comumente 

eram enviados a título de “press release”, não só para a imprensa católica, mas para toda a 

imprensa em geral. E Pedro Sinzig foi um colaborador assíduo de muitos jornais e revistas no 

Brasil e, também, na Alemanha.  

Continuando sua exposição sobre as atividades do CBI, Pedro Sinzig dá números finais 

à evolução dos grupos da Liga da Boa Imprensa desde a fundação, em 1910 até 1912, expoente 

inequívoco do sucesso do empreendimento. Seguindo o mesmo diapasão, há relatos bem 

sucedidos do opúsculo “A Resposta” e, também, sobre a distribuição de livros.  

 

O número dos Grupos da Liga da Boa Imprensa, espalhados desde o 

Amazonas até o Rio Grande do Sul, subiu de 50, em fins de 1910, a 99, em 

fins de 1911; havendo, pois, um augmento de 100%! E continuo foi o 

augmento em 1912, contando, até Outubro, nada menos de 123 grupos! 

A Resposta, o orgão official, distribuido gratuitamente a todos os socios teve, 

em 1910, uma tiragem normal de 1.000 exemplares; em 1911 de 2.300; e, em 

1912, de 3.300! 

Além da distribuição de bons livros feita a bibliothecas colligadas, foram 

dados, pelo Centro da Boa Imprensa, em 1910, como brindes de Natal, 465 

bons livros; em 1911 foram distribuídos 1.274! Em 1912, até Agosto, isto é, 

descontando ainda os brindes de Natal, já 815. 
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Inconteste os números falam por si sobre o crescimento da obra da “Boa Imprensa”, o 

crescimento mesmo do CBI, obra primeira de Pedro Sinzig. Contudo, para ele não era o 

suficiente. Aliás, faltava muito ainda para a imprensa católica. Faltava ainda o grande sonho de 

ter um jornal católico diário para servir na guerra da boa contra a má imprensa.  

Por saber que a imprensa católica ainda era muito pequena frente ao poderio da crescente 

imprensa anticlerical é que Pedro Sinzig escreveu “Em Plena Guerra...”, conclamando de todas 

as formas clérigos e leigos a se alistarem nas fileiras da “Boa Imprensa” nesta “guerra” que 

urgia na sociedade brasileira.  

Assim, no livro, foram abordados todos os perigos da imprensa inimiga, todos os 

inimigos naturais da Igreja e todas as situações que poderiam levar a imprensa católica a uma 

vitória na “guerra”. Por conta de sua posição, sua biógrafa, Leonila Beuttenmüller (1955, p.72), 

avalia que o livro “valeu-lhe a pecha de francófobo; a maldade inconsequente dos profiteurs da 

guerra desde logo viu na figura humilde do franciscano o fantasma aterrador”.  Inicia-se aqui 

uma mobilização de autoridades (até mesmo internacionais) para a interdição de Pedro Sinzig 

que terá repercussões no futuro.  

Mas, como haveria de ser, o tom belicista lançado no segundo livro de Pedro Sinzig que 

aborda especificamente a imprensa católica, elevou-se nos periódicos de orientação cristã e, 

ainda mais, sob seu comando em “Vozes de Petrópolis”, vide o artigo “Guerra defensiva e 

offensiva”140.  

Também no início do ano de 1912, Pedro Sinzig intensificou uma campanha para 

aumentar a colaboração do laicato para com a imprensa católica. Uma das maneiras de auxiliar 

a obra da “Boa Imprensa” era o simples fato dos católicos – aqueles que estivessem em 

condições – escreverem artigos para jornais e revistas. Naquela ocasião, foi divulgada a palavra 

do papa Pio X, que “não hão de ser somente os homens investidos da dignidade sacerdotal os 

que trabalham pelos interesses de Deus e das almas, mas sim todos os fieis, sem excepção 

alguma”.141 Inteligentemente, Pedro Sinzig se apossou deste chamamento de Pio X para 

envolver o laicato com as questões da Igreja e direcioná-lo para a imprensa católica dizendo 

que “todos os fieis, sem excepção alguma, podem e devem alistar-se n’esta universal cruzada 

da imprensa”.  

                                                 
140 Guerra defensiva e ofensiva. Vozes de Petropolis. Anno VI, Vol. 1, Jan. a Jun. de 1912, Petropolis: Typographia 

das Vozes de Petrópolis, 1912. p. 412. Artigo assinado pelo Cardeal Aguirre com tradução de Toldira. 
141 Quem souber escrever, que escreva! Vozes de Petropolis. Anno VI, Vol. 1, Jan. a Jun. de 1912, Petropolis: 

Typographia das Vozes de Petrópolis, 1912. pp. 388-394. Artigo com o título e introdução de Pedro Sinzig com o 

restante do texto do “Bispo de Jaca com tradução de Toldira”.  
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Malgrado todas as campanhas de Pedro Sinzig, a imprensa católica e outros jornais que 

tinham como proprietários católicos colaboradores da obra, passavam por dificuldades 

financeiras para se manterem. O assunto veio à tona no artigo “Questões Jornalisticas no 

Rio”142, publicado em “Vozes de Petrópolis”, que, além de transcrever o artigo original sob o 

título “O Jornal do Brasil”, divulgado em “A União”, teve o acréscimo dos comentários de 

Pedro Sinzig.  

A história partiu da demanda de um leitor do jornal “Estrella Polar”, de Diamantina nas 

Minas Gerais, dirigida ao Padre Silveira, Vigário de Paraopeba, pseudônimo do jornalista 

católico Felício dos Santos, diretor proprietário do jornal “A União” editado no Rio de Janeiro. 

Reclamava o leitor dos anúncios considerados por ele pornográficos nas páginas do “Jornal do 

Brasil” e teve sua resposta publicada pelo próprio Felício dos Santos que não economizou 

palavras para descrever a situação de penúria dos jornais católicos e sua dependência de 

anúncios para poder sobreviver.  

Como os católicos não tinham ainda um jornal diário, o “Jornal do Brasil”, à época, 

fazia as vezes do “unico diario fundamentalmente catholico, [...] mas não é órgão especial do 

catholicismo: é uma empresa commercial, com as terriveis exigencias financeiras [...]143”, foi 

como explicou Felício dos Santos.  

E, para os católicos que reclamavam dos anúncios do “Jornal do Brasil”, Felício dos 

Santos perguntou se estes teriam condições para a fundação e manutenção de um grande diário, 

dando ele mesmo a resposta: não e não. Então, retornando à questão do “Jornal do Brasil”, 

disse que a situação dos anúncios estava, de fato, relacionada à falta de adesão, dizendo que 

“bastaria que os catholicos os apoiassem sufficientemente para substituir-se a renda perdida, e 

a reforma completa se faria”144 no diário. Felício dos Santos também foi enfático ao declarar 

que “não há leitores em numero sufficiente para sustentar-se um diario só com o subsidio 

delles”145.    

Discordando das posições de Felício dos Santos, em suas considerações Pedro Sinzig se 

apoia nas experiências de um diário católico fundado por alemães no Rio Grande do Sul – e em 

língua alemã – e, também, na “Gazeta do Povo”, de São Paulo, para aventar a possibilidade sim 

de fundação e manutenção de um diário católico. Esta seria, por muitos anos, a maior demanda 

do CBI e de outras instituições da imprensa católica.  

                                                 
142 SINZIG, Pedro. Questões Jornalisticas no Rio. Vozes de Petropolis. Anno VI, Vol. 2, Jul. a Dez. de 1912, 

Petropolis: Typographia das Vozes de Petrópolis, 1912. pp. 785-789. 
143 Id. Ibid. p. 786.  
144 Id. Ibid. p. 786. 
145 Id. Ibid. p. 787. 
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Contudo, ainda em 1912, o próprio Pedro Sinzig relataria e lamentaria o fim de um 

diário católico, o jornal “O Universo”.  “Por mais que eu lamente o desapparecimento d’O 

Universo, não pode ser atribuida a causa a seu caracter catholico”, esclarece Pedro Sinzig (1912, 

p.98), controlando a situação. Nas linhas e páginas seguintes reverte a situação dando exemplos 

de como a imprensa católica sustentaria um diário que seria, em sua opinião, a arma mais 

poderosa da imprensa católica.  

A mesma situação acontece no artigo intitulado “Diários catholicos”146, onde Pedro 

Sinzig destaca o impacto causado pelo “desaparecimento” “dos dois últimos jornais catholicos 

diários” sem mencionar os títulos dos periódicos. A causa do fim dos jornais católicos é 

atribuída à falta de colaboração e participação dos católicos na causa da imprensa. 

 

Accuso-vos, catholicos brasileiros. Accuso-vos de haverdes causado, e só vós, 

a suspensão dum Jornal catholico diario; só vós que não pagastes a assinatura; 

só vós, que não angariastes outras novas; só vós, que o não propagastes pelo 

seio das boas e más familias, para que aquellas se fortificassem na religião e 

estas para ella tornassem caminho147. 

 

Mas como é de praxe, após chamar a atenção, Pedro Sinzig aponta o exemplo do jornal 

“Gazeta do Povo” que despontava como um possível jornal católico diário em São Paulo, para 

com isto mostrar o caminho que os católicos devem seguir.  

O final de 1912 e o começo de 1913 foi marcado pelo recrudescimento da campanha 

contra os jornais de perfil anticlerical, principalmente contra “O Malho”, que, conforme as 

orientações do CBI, “por ordem do exmo. sr. Arcebispo declaramos que esta revista está 

prohibida neste arcebispado e que por isso ninguém a pode ler nem conservar sem commetter 

culpa grave”148. Essa campanha ainda terá desdobramentos no futuro.  

Porém, à época, preocupado com o avanço da imprensa “inimiga”, o CBI ocupou-se 

principalmente do combate às vertentes socialistas.  

Acompanhando o rápido desenvolvimento da imprensa operária desde 1911, com a 

publicação de jornais anarquistas e socialistas, o CBI procurou então intensificar sua atuação 

sobre a “Questão Social” tratada na imprensa católica, sob as orientações veiculadas na 

encíclica “Rerum Novarum”, do papa Leão XIII.  

                                                 
146 Diarios Catholicos. Vozes de Petropolis. Anno VI, Vol. 1, Jul. a Dez. de 1912, Petropolis: Typographia das 

Vozes de Petrópolis, 1912. pp. 625-626. 
147 Ib.Ibid. p.626. 
148 O Malho. Vozes de Petropolis. Anno VI, Vol. 1, Jul. a Dez. de 1912, Petropolis: Typographia das Vozes de 

Petrópolis, 1912. pp. 254-255. 
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Durante anos a fio, o CBI combateu a imprensa operária, elaborando artigos de refutação 

e, ainda outros, de explicação sobre o socialismo, anarquismo e outras tendências que afloravam 

à época. Dentre os artigos com maior impacto – publicados primeiramente em “Vozes de 

Petrópolis” e, depois, distribuídos aos periódicos católicos associados ao CBI e outros –, 

destacam-se: “O Socialismo no Brasil”149 (1911), escrito por Francisco de Lins – um dos 

pseudônimos de Pedro Sinzig150 – em duas partes, “O Rio sobre um vulcão”151 (1911), 

“Organização operaria”152 (1911), “A greve dos cozinheiros do Rio”153 (1912), entre outros.  

A situação vigente e os artigos acima contribuíram para que, em 1913, Pedro Sinzig 

lançasse o romance “Ai! Meu Portugal”, editado pelo CBI. Logo após o lançamento do livro, o 

autor destaca, em artigo de “Vozes de Petrópolis”, “Espinhos...2º Congresso Operario do 

Rio”154, que seu romance seria uma “contribuição para a solução” “do problema operário no 

Brasil (ALMEIDA, 2002, p.74). 

Atuando sempre na linha de frente dos combates aos “inimigos” da Igreja, o CBI 

também não descuidava de elucidar os católicos sobre a importância da imprensa nesta guerra, 

aproveitando a ocasião também para perpetrar sua propaganda.  

No dia 16 de outubro de 1913, na Associação dos Empregados no Comércio do Rio de 

Janeiro, o CBI promoveu um Festival em homenagem ao centenário do jornalista católico Luiz 

Veuillot. Além da elaboração de um programa musical, Pedro Sinzig proferiu conferência com 

o título “A Imprensa na sociedade moderna”155, “acompanhada de mais de setenta quadros em 

projecções luminosas”. Uma semana antes do evento, a coluna social de “O Paiz” elogiava o 

franciscano dizendo que “esse estudo feito sobre a imprensa moderna, pelo erudito philologo 

frei Sinzig, é de esperar que seja um fino estudo de psychologia jornalistica, dadas as condições, 

que elle possue, de pensador [...]”156.  

O festival foi realizado em benefício das obras do CBI. Conforme anteriormente 

anotado, Pedro Sinzig, quando de sua ida para a Alemanha, havia ganho um projetor para o 

                                                 
149 LINS, Francisco de. O socialismo no Brasil. Vozes de Petropolis. Anno V, Jul. a Dez. de 1911, Petropolis: 

Officina das Vozes de Petrópolis, 1911. p. 175. 
150 Pedro Sinzig possuía outros pseudônimos como Quim de Cabeçaes etc. 
151 SINZIG, Pedro. O Rio sobre um vulcão”. Vozes de Petropolis. Anno VII, Vol. 1, Jan. a Jun. de 1913, Petropolis: 

Typographia das Vozes de Petrópolis, 1913. pp. 129-134. 
152 SINZIG, Pedro. Organização operaria. Vozes de Petropolis. Anno V, Jul. a Dez. de 1911, Petropolis: Officina 

das Vozes de Petrópolis, 1911. pp. 47-51. 
153 SINZIG, Pedro. A greve dos cozinheiros do Rio. Vozes de Petropolis. Anno VI, Vol. 1, Jan. a Jun. de 1912, 

Petropolis: Typographia das Vozes de Petrópolis, 1912. p. 115. 
154 SINZIG, Pedro. Espinhos...2º Congresso Operario do Rio. Vozes de Petropolis. Anno VII, Vol. 1, Jul. a Dez. 

de 1913, Petropolis: Typographia das Vozes de Petrópolis, 1913. pp. 1244. 
155 Festas. Jornal o Paiz. Segunda-feira, 13 de outubro de 1913, pag. 3.  
156 Vida Social. Jornal O Paiz, Sábado 27 de setembro de 1913, p. 5. 
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CBI. Assim, desde o início da década de 1910, o Centro já contava com este recurso – moderno 

para a época – para melhor expor as ideias dos palestrantes.  

No balanço feito desde sua fundação, em 1910, até os acontecimentos do fim de 1913, 

conforme preconizado nos estatutos e também nos escritos de Pedro Sinzig, o CBI cumpria sua 

missão de ser uma poderosa arma no projeto de recristianização do Brasil, combatendo todos 

os inimigos.  

Agora, diante da eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), um artigo assinado 

por Francisco de Lins, resumia e comentava a Carta Pastoral de D. Duarte Leopoldo e Silva, 

Arcebispo de São Paulo, que trazia um apelo “aos que escrevem na imprensa catholica do 

Brasil, por sua attitude diante da conflagração européa [...]”157 e também sua aprovação.  

Sobre os assuntos da guerra, o prelado paulista disse que “a imprensa tem portanto, o 

direito de aprecial-o, consoante as circunstancias, como commenta e aprecia os demais 

successos e acontecimentos. Respeitados os direitos da verdade, acautelando o respeito mutuo, 

a imprensa é, nesse particular, inteiramente livre, enquanto não exorbite da sua missão 

altamente civilizadora”158. No mesmo documento D. Duarte apela para a imprensa católica “no 

sentido de evitarem polemicas e commentarios que, no actual momento, mais serviriam de 

acentuar rivalidades, que de esclarecer as consciências”159.  

Tomando para si e para o CBI a aprovação de D. Duarte, Pedro Sinzig vai trabalhar a 

imprensa católica atendida pelo Centro e em “Vozes de Petrópolis” em conformidade com a 

liberdade defendida pelo prelado.  

Todavia, a não ser por alguns artigos de fundo de Pedro Sinzig e outros autores em 

“Vozes de Petrópolis” e, em alguns periódicos católicos, a conflagração europeia ficou mais 

circunscrita à imprensa geral brasileira e à imprensa internacional.  

O ano de 1914 ainda traria os frutos do boicote lançado pelo CBI e apoiado por 

importantes figuras da hierarquia eclesiásticas contra os periódicos anticlericais que teimavam 

em atacar veementemente a Igreja Católica.  

O primeiro caso e o mais famoso e importante foi o da revista “O Malho”, que, após 

sofrer queda na arrecadação por conta da proibição da leitura imposta pela Arquidiocese do Rio 

de Janeiro, teve que se submeter à autoridade católica.  

                                                 
157 LINS, Francisco de. Defensor da imprensa catholica: O Ex. Sr. Arcebispo de São Paulo. Vozes de Petrópolis 

Anno VIIIº, Vol. 1. Jul. a Dez. de 1914. Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1914. pp. 1305-1309. 
158 Id. Ibid. p.1308.  
159 Id. Ibid. p.1308. 
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Como condição para parar o boicote, “O Malho” teve também que submeter suas futuras 

edições ao controle de um censor. Cláudio Almeida (2002, p.57) conta que, “nomeado pelo 

cardeal do Rio de Janeiro, o Dr. Plácido Modesto de Mello assumiu a tarefa de “colaborar em 

todas as publicações da empresa O Malho” que, depois disso, foram novamente recomendadas 

ao público católico por Pedro Sinzig.  

A “conversão” de “O Malho” foi comemorada em um artigo especial em “Vozes de 

Petrópolis”, sob o título de “Uma vitória de primeira ordem: ‘O Malho’ indo a Canossa”160.  

Ao exemplo de “O Malho” seguiram-se também as revistas “Selecta” e “Fon-Fon”, que, 

mais para o final do ano de 1915, também não resistiram ao boicote católico e tiveram 

intervenção de um censor para liberar suas edições.  

Após os devidos acertos, as revistas passaram a ser recomendadas aos católicos, sendo, 

até mesmo, filiadas ao CBI. O episódio conferiu grande poder ao CBI e à imprensa católica, 

podendo esses contar com a adesão do clero e do laicato para outras campanhas.  

O ano de 1915 traria intensas mudanças para a imprensa católica brasileira, a começar 

pela reunião “dos Prelados das Províncias Meridionais do Brasil”, entre os dias 12 e 17 de 

janeiro, para promulgarem a “Pastoral Coletiva de 1915”. Maurílio de Lima (2001, p.157) 

afirma que “a Pastoral Coletiva de 1915 constitui-se como código legislativo de todo o país [...], 

tornou-se verdadeiro manual prático de consulta para o clero paroquial. Em seu Capítulo VII, 

“Conservação da Fé”, o tratado condena veementemente a má imprensa, incitando um boicote 

dos católicos ao dizer para “nunca prestarem auxílio a tal imprensa, nunca assinarem os sócios 

tais jornais, e não os admitirem em casa, e impedirem quanto puderem sua leitura”.161 Ainda no 

mesmo capítulo, a Pastoral apoia a “Boa Imprensa” e conclama os católicos a ajudarem 

financeiramente na manutenção da imprensa católica.  

“Em 1915, a Pastoral Coletiva dos Bispos apoiava o Centro da Boa Imprensa e insistia 

na necessidade de se criar nas dioceses a Associação da Boa Imprensa, com a finalidade de 

difundir assinaturas de jornais e obter fundos para o seu funcionamento (SOARES, 1988, 

p.187). Mas o grande projeto dos prelados ainda era a implantação de um diário católico.  

Diante dos preceitos difundidos pela Pastoral Coletiva de 1915, os católicos do CBI 

continuaram seus projetos ancorados pelo apoio dos prelados.  

                                                 
160 SINZIG, Pedro. Uma vitória de primeira ordem: “O Malho” indo a Canossa. Vozes de Petrópolis. Anno VIII.º, 

Vol. 1, jul. a dez. 1914. Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1914. pp. 887-889.  
161 Nova Edição da Pastoral Coletiva de 1915. Canoas: Tipografia La Salle, 1950. p. 45. 
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Assim, no primeiro número de “Vozes de Petrópolis”, do ano de 1915, o artigo “O 

Centro da Boa Imprensa”162, de Júlio Tapajós, apresentava, além do resumo do relatório anual 

das atividades do CBI em 1914, informações importantes sobre a obra da “Boa Imprensa”.  

Tapajós expõe a diretoria do CBI sendo o primeiro o presidente: “Dr. Abelardo Bueno 

de Carvalho, Frei Pedro Sinzig, Frei Domingos Schmitz, Padre Carlos Calleri, Conego 

Guilherme Adriaansen, Dr. Manoel Moreira da Fonseca, Dr. Jonathas Serrano, Sr. Aurelio 

Arróbas Martins”163.  

O artigo também traz a notícia do adiamento para tempos “mais propícios” do 

“Congresso da Bôa Imprensa marcado para Janeiro em Petropolis”, por conta da perturbação 

causada pela Grande Guerra. Com essa decisão, a ocorrência de um novo congresso de 

jornalistas católicos será registrada somente três décadas depois do primeiro, a ser realizado no 

Rio de Janeiro, entre os dias 9 e 13 de outubro de 1940.  

As notícias sobre o relatório anual de 1914 não frustraram os católicos do CBI, 

registrando um aumento nos grupos da Liga da Boa Imprensa – e consequentemente na 

arrecadação para o CBI –, na tiragem do opúsculo “A Resposta” e no aumento das bibliotecas 

coligadas e na distribuição de livros.  

Outra festejada notícia foi o início da publicação pelo CBI da revista infantil “O Beija 

Flor”, que será uma das publicações prediletas de Pedro Sinzig.  

Mas o anúncio maior feito por Júlio Tapajós foi “outra iniciativa do Centro – com a 

edição do – ‘Através dos Romances’ – guia literario para as consciências, obra de folego de 

extenuante labor, em momento feliz confiada a Frei Pedro Sinzig, que a tem no prelo”164.   

A obra “Através dos Romances: guia para as consciencias” é um livro onde Pedro Sinzig 

faz pequenos comentários censurando livros e autores. Em sua primeira edição, em 1915, a obra 

analisou e emitiu notas sobre onze mil, oitocentos e sessenta e três livros e, ainda, cinco mil, 

cento e cinquenta autores. Na segunda edição, lançada em 1917, foram analisados e emitidas 

notas sobre dezessete mil, setecentos e sessenta e seis livros e outros cinco mil, seiscentos e 

quarenta e um autores. Em sua última edição, lançada no ano de 1923, o “guia para as 

consciências” analisou vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e três livros de seis mil, 

seiscentos e cinquenta e sete escritores. Ao todo, foram analisados a quantia impressionante de 

mais de cinquenta mil livros de mais de dezessete mil autores.  

                                                 
162 TAPAJÓS, Júlio. O Centro da Boa Imprensa. Vozes de Petrópolis. Anno IX.º, Vol. 1, jan. a jun. de 1915. 

Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1915. pp. 333-336.  
163 Id. Ibid. p. 334. 
164 Id. Ibid. p.334. 
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Para um melhor entendimento de “Através dos Romances”, é recomendável a leitura da 

obra de Aparecida Paiva (1997), “A voz do veto: a censura católica à leitura de romances”, 

onde a autora, com rara felicidade, traz todas as nuances, seja religiosa, política, social, cultural 

etc., que comportam a construção do “guia” de Pedro Sinzig.  

Para fins deste estudo, destaca-se a movimentação do CBI e de “Vozes de Petrópolis” 

sobre o comando de Pedro Sinzig no intuito mesmo de alcançar o seu grande objetivo ao “guiar 

as consciências”, que “era orientar literária e moralmente os cristãos, não deixando que lares 

católicos fossem invadidos pelo veneno corruptor do ‘lixo literário’” (PAIVA, 1997, p.53).  

Enquanto o CBI difundiu e distribuiu o livro entre seus associados e aos grupos da Liga 

da Boa Imprensa, a revista “Vozes de Petrópolis” publicou artigos165 sobre a obra com todos os 

requisitos da propaganda da “Boa Imprensa”, de uma obra que defendia a moral cristã.  

Segundo Aparecida Paiva (1997, p.74) a contribuição do “guia para as consciências” 

“seria defender a moralidade social que se fortaleceria através de um movimento integrado entre 

política e cultura, religião e literatura”. 

Ao passo mesmo que concordamos com Aparecida Paiva, entendemos que Pedro Sinzig 

também procurava com a “melhoria” das obras literárias brasileiras, criar leitores católicos 

críticos o bastante para entender a importância da imprensa, fator essencial de sua luta. 

Corrobora essa assertiva o fato de a autora destacar que Pedro Sinzig tinha “grande preocupação 

com a difusão do saber, da leitura envenenada, através dos meios de comunicação de massa” 

(PAIVA, 1997, p.75). 

A censura católica – dita desta forma por conta da aprovação da obra pela hierarquia 

católica – praticada por Pedro Sinzig em realação aos romances é mais uma arma para consumar 

a obra da “Boa Imprensa”. E assim ela será difundida e utilizada com toda a força contra os 

“inimigos” da Igreja Católica. A julgar pelas palavra do próprio Pedro Sinzig sobre os livros, 

temos mesmo que em seu “guia para as consciências” trata-os como ferramentas ou armas para 

a boa ou má imprensa:  

 

A campanha contra o mal perniciosissimo que é a má imprensa, contra o 

cancro corrosivo que são os maus jornaes e os maus livros, contra a deletéria 

propaganda do livro, do periodico, do jornal, do folheto, do avulso, unica e 

declaradamente dedicados á defesa da porfia perversora da sociedade166. 

 

                                                 
165 AZEVEDO. J. Soares de. Através dos romances. Vozes de Petrópolis. Anno IX, Vol. 2, jul. a dez. de 1915. 

Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1915. pp. 1484-1485 e pp. 1512-1513.  
166 Os novos postaes do Centro da Bôa Imprensa. Vozes de Petrópolis. Anno IX.º, Vol. 1, jan. a jun. de 1915. 

Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1915. pp. 719-720.  
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Pensava-se que o lançamento e a divulgação do livro “Através dos Romances” fosse o 

último acontecimento de 1915, quando de uma fatalidade nasce nova empresa. As oficinas do 

periódico católico “A União” foram destruídas por um incêndio causando uma devassa no mais 

importante periódico católico da época. De imediato os católicos se uniram para tomar 

providências sobre o futuro do jornal. Tudo o que aconteceu a partir daí foi registrado por Júlio 

Tapajós e J. Soares de Azevedo.  

Jorge Deister (1967, p.1079) relata que o periódico “A União, diário católico fundado 

em 1905167” pelo “médico e parlamentar Antônio Felício dos Santos (1843-1931)” (NETO, 

1965, p.135) passava por dificuldades financeiras quando um incêndio de grandes proporções 

atingiu “o edificio onde funcionavam redacção, administração e officinas do jornal 

catholico”168, destruindo “quase por completo as suas instalações”169. 

Soares de Azevedo narra os pormenores do incêndio que consumiu “o arquivo, as 

collecções, o typo, as machinas, os livros, as encommendas, cartões, facturas...”170. Fala 

também sobre as condolências dos amigos que divergiam em opiniões sobre o que fazer com o 

que restara do jornal “A União”. Alguns optavam pelo fechamento do jornal, enquanto outros, 

porém, defendiam a sua manutenção. Foi nesta hora que o proprietário Felício dos Santos deu 

seu veredito: “Não, mas o jornal não deve morrer. É preciso que a Phaenix renasça das cinzas. 

Só vejo um homem que nos salve A União. Chame-se esse homem...”171.  

Foi assim que, após um telegrama, em meio dia Frei Pedro Sinzig, “O Homem”, desce 

de Petrópolis para o Rio de Janeiro para salvar “A União” de sua derrocada final.  

Após se acercar das circunstâncias e dos detalhes com Felício dos Santos e com pessoas 

ligadas ao jornal, Pedro Sinzig estende a mão ao amigo e dita o caminho a seguir: “É uma 

necessidade, é uma imperiosa necessidade. O Rio não dispensa um jornal catholico. Uma 

necessidade imperiosa!”172. Confirmado. O CBI iria assumir a reconstrução do jornal.  

No mesmo dia do incêndio, dia 9 de novembro de 1915, já foram tomadas algumas 

providências que permitiram ao CBI assumir a direção do jornal “A União”, ainda no final de 

                                                 
167 Diferente de Paulo Neto (1965) e Jorge Deister (1967) que assinalam a 1905 como a data de fundação do jornal 

A União, Cláudio Almeida (2002) diz que o jornal “iniciara sua publicação no ano de 1910”.  
168 AZEVEDO. J. Soares de. De sobre as ruínas!... Vozes de Petrópolis. Anno IX, Vol. 2, jul. a dez. de 1915. 

Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1915. pp. 1425-1429.  
169 TAPAJÓS, Júlio. A União destruida pelo foto. Vozes de Petrópolis. Anno IX, Vol. 2, jul. a dez. de 1915. 

Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1915. pp. 1419-1420. 
170 AZEVEDO. J. Soares de. De sobre as ruínas!... Vozes de Petrópolis. Anno IX, Vol. 2, jul. a dez. de 1915. 

Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1915. pp. 1426.  
171 Id. Ibid. p.1426.  
172 Id. Ibid.  
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1915. Ato contínuo, Felício dos Santos doou o que restou do jornal para o CBI em confiança 

de Pedro Sinzig.  

Outra providência rapidamente tomada foi uma intensa campanha lançada pelo CBI nas 

páginas de “Vozes de Petrópolis” já em seu número 23, de 1º de dezembro de 1915, com textos 

de Soares de Azevedo e Júlio Tapajós.  

Também na revista “Vozes” foi anunciada uma providencial doação das “filhas de Maria 

da Capella Nossa Senhora do Socorro que contribuíram com 500.000 réis” e a campanha de 

“uma assignatura d’A União. 1) 5$000”.  

Em meados de 1916, refeito do incidente que queimou não só seu maquinário, mas parte 

de sua história, volta a circular “A União, jornal de grande formato, hebdomadário ainda 

[...]”173. Em menos de seis meses do incêndio que havia destruído praticamente tudo, o CBI 

conseguira reerguer e voltar a publicar o jornal “A União”.  

 

Tornou-se assim o órgão de orientação para a imprensa de todo o interior do 

Brasil, católico ou não, donde se transcreviam artigos, notícias, etc. Através 

dêle, muitos bispos e alguns Arcebispos chegaram a redigir o noticiário 

religioso de suas dioceses. Além de numerosos correspondentes no interior, A 

União e o Centro mantinham correspondência direta com as Agências 

noticiosas de Roma, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Chile, Holanda. 

(DEISTER, 1967, p.1080) 

 

No enunciado de Jorge Deister, nota-se que o jornal “A União” serve aos propósitos do 

CBI não somente como órgão divulgador de notícias, mas como uma ferramenta da hierarquia 

eclesiástica. Mormente “A União” também facilitou a operação do CBI como uma verdadeira 

agência de notícias católicas ao passo que estreitou a relação com instituições forâneas dessa 

natureza.  

Mas ainda faltava o mais importante, o essencial: transformar o semanário em um jornal 

diário que circulasse em todo o território nacional. Esse era o sonho comum dos eclesiásticos e 

do laicato que militavam na imprensa católica, mas, principalmente, era o sonho do CBI e de 

Pedro Sinzig. Decidido a conseguir seu intento, os representantes do CBI partiram para uma 

intensa campanha de arrecadação de fundos que duraria anos.  

O início de 1916 foi marcado pelas comemorações dos dez anos de existência da revista 

“Vozes de Petrópolis”, que homenagearam seus fundadores e colaboradores. Em artigos 

                                                 
173 COSTA, Francisco de Macedo. Exultemos. Vozes de Petropolis. Ano X.º, Vol.1, jan. a jun. de 1916. Petrópolis: 

Typographia das Vozes de Petropolis, 1916. pp.579-581.  
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especiais, Affonso Celso174 e Pedro Sinzig175 fizeram uma síntese histórica da primeira década 

da revista e aproveitaram também para propagandear as ações do CBI e da Liga da Boa 

Imprensa.  

Apesar de todos saberem que a revista “Vozes de Petrópolis” e o CBI eram basicamente 

comandados pelas mesmas pessoas, Pedro Sinzig fazia questão da distinção. 

 

É verdade que a revista Vozes de Petropolis, diretamente, não tem nada com 

o Centro da Bôa Imprensa, mas também é certo que foi ella que lançou a idéa 

e preparou o caminho ao Centro e a Liga da Bôa Imprensa, e que, portanto, 

por ella se interessa de maneira de todo particular176. 

 

Também como era de praxe, na entrada de 1916 foi divulgado o balancete do ano 

anterior com a rubrica do presidente do CBI, Aberlardo Bueno de Carvalho, “sob o título: 

Gloria in excelsis Deo!”177.  

Além da natural exaltação dos números sempre crescentes dos grupos da Liga da Boa 

Imprensa, dos exemplares de “A Resposta” e dos livros distribuídos gratuitamente, a explanação 

trazia também “a ‘Correspondência’, boletim periódico, que se corresponde com 41 jornaes 

catholicos de todo o Brasil, defendendo a Egreja, rebatendo calumnias, contando assim cerca 

de 40 mil leitores”178, enfatiza Macedo Costa.  

Outra notícia amplamente divulgada pelo CBI foi a “conversão” de – como diz o título 

– “Uma revista illustrada de primeira ordem”179, seguida de um sugestivo intertítulo: “A Selecta 

é nossa!”. Este foi o resultado apresentado por Pedro Sinzig – uma vitória da “Boa imprensa” 

contra a má – após o boicote dos católicos a periódicos anticlericais desde o ano de 1914.  

Respondendo a carta de uma senhora que pedia para que a Selecta se filiasse ao CBI, 

Pedro Sinzig expõe seu pensamento transformado em regra para as instituições da imprensa 

católica ora sob seu comando.  

 

O Centro da Bôa Imprensa, em sua attitude com relação á imprensa não se 

deixa guiar por pedidos ou empenhos, nem por amizade ou considerações 

pessoaes. Protege, por principio, a imprensa boa, isto é, a catholica; e combate, 

                                                 
174 CELSO, Affonso. Gloriosa década. Vozes de Petropolis. Ano X.º, Vol.1, jan. a jun. de 1916. Petrópolis: 

Typographia das Vozes de Petropolis, 1916. pp.3-8.  
175 SINZIG, Pedro. Bençams do céu. Gloriosa década. Vozes de Petropolis. Ano X.º, Vol.1, jan. a jun. de 1916. 

Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1916. pp.106-111. 
176 Id. Ibid. p.111.  
177 COSTA, Francisco de Macedo. Exultemos. Vozes de Petropolis. Ano X.º, Vol.1, jan. a jun. de 1916. Petrópolis: 

Typographia das Vozes de Petropolis, 1916. p.579. 
178 Id. Ibid. p.580.  
179 SINZIG, Pedro. Uma revista illustrada de primeira ordem: a Selecta é nossa! Vozes de Petropolis. Ano X.º, 

Vol.2, jul. a Dez. de 1916. Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1916. pp.247-250. 
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pelos mesmos principios, a má, inclusive a chamada neutra, caracterizada por 

Christo pelas palavras: Quem não é por mim é contra mim180.  

 

Agora, aos periódicos pertencentes à empresa administradora de “O Malho”, figurava 

também a “Selecta”, como órgãos que foram “convertidos” pela “Boa Imprensa”, passando a 

gozar do apoio e respaldo do CBI figurando doravante como seus filiados.  

Mas o ano de 1916 foi destinado para o CBI concentrar muitas atividades em torno da 

criação do diário católico, objetivo aliás que tornava-se uma obsessão e uma pedra no sapato 

dos católicos.  

Simultaneamente, são lançadas, em todo o Brasil, várias frentes de uma mesma 

campanha para arrecadar fundos para o diário católico. Festivais, quermesses e outros eventos 

beneficentes, além de coletas em diversas paróquias são realizados em prol do CBI com destino 

ao diário. Contudo, o esforço ainda é insuficiente e não há como o CBI alcançar seu sonho.  

O motivo real do CBI e da alta hierarquia eclesiástica – que aspirava o mesmo objetivo 

– não obterem êxito foi transcrito de uma circular de D. Epaminondas Nunes d’Ávila e Silva, 

Bispo de Taubaté, em artigo de Soares de Azevedo no apagar das luzes de 1916.  

Dizia o prelado em sua comunicação que “é uma dolorosa e contristadora verdade que, 

sendo a imprensa catholica uma das obras mais necessarias no momento presente, é ella, 

infelizmente, no Brasil, a menos amparada pelos catholicos em geral”181. Ou seja, faltava apoio 

tanto do clero quanto do laicato católico para a fundação e manutenção do diário católico, 

considerada a arma mais poderosa da imprensa católica.  

No início do ano de 1917, Pedro Sinzig lança a segunda edição da obra “Através dos 

Romances: guia para as consciencias”, com a habitual análise. O CBI acompanhava de perto 

esta ação censória de Pedro Sinzig e a divulgava regularmente em toda a imprensa católica. 

 Também no início de 1917 a luta pelo diário católico parece ser uma novela sem fim 

que assume contornos ainda mais difíceis com a falta de recursos. É o que transparece da 

elocução de Soares de Azevedo182 sobre o relatório de atividades do CBI em 1916.  

Apesar do tom triunfalista que retrata o crescimento das Ligas da Boa Imprensa e seus 

proventos, Soares de Azevedo narra “as muitas dezenas de contos de reis em fogo [...] despesas 

avultadas”183, gastas com a reconstrução do jornal “A União”.  

                                                 
180 Id Ibid. p. 248.  
181 AZEVEDO. Soares de. Os srs, bispos falaram! Vozes de Petropolis. Ano X.º, Vol.2, jul. a Dez. de 1916. 

Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1916. pp.1309-1314. 
182 AZEVEDO. Soares de. C.B.I. Vozes de Petropolis. Ano XI.º, Vol.1, jan. a Jun. de 1917. Petrópolis: 

Typographia das Vozes de Petropolis, 1917. pp.193-195. 
183 Id. Ibid. p.193.  
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Ratificando a crescente preocupação com a saúde financeira do CBI, ao falar sobre a 

revista infantil “O Beija-Flôr”, Soares de Azevedo diz que “sua confecção, aliás, está custando 

caríssimo [...] a directoria do Centro está ligando grande importancia a O Beija-Flôr”184. Não 

obstante o caráter deficitário da revista, Pedro Sinzig tinha por ela uma predileção igual a 

nenhuma outra obra sua, fato que a fez subsistir ainda por algum tempo. 

Diante de um quadro de iminente fracasso com pouca adesão do clero e do laicato, Pedro 

Sinzig resolveu apelar para a alta hierarquia eclesiástica.  

Em carta circular185, datada de “27 de maio de 1917, endereçada ao Eminentíssimo Sr. 

Cardeal Arcoverde” (ALMEIDA, 2002, p.60), sob o pretexto de “apresentar suas idéas e 

solicitar para ellas a approvação”, o CBI busca incontinente o apoio financeiro da Igreja. O 

documento reafirma a independência do periódico ao passo que enfatiza sua orientação católica, 

exime o Episcopado de toda a responsabilidade pelas publicações e opiniões do jornal e, por 

fim, pede a aprovação e a colaboração financeira dos prelados.  

Principia o documento com a inscrição comumente utilizada por Pedro Sinzig que 

pretende ser balizadora das ações do futuro diário católico do Rio de Janeiro: “Quem não é por 

mim, é contra mim”. Mais tarde Pedro Sinzig descobriria que, longe de ser um jargão 

convincente do apoio divino à guerra da “Boa Imprensa”, a citação lhe cumularia problemas. 

Sobre a feição do jornal, a circular dita que não será uma folha meramente religiosa se 

acercando mesmo de todos os assuntos da sociedade, como o fazem os diários não católicos. 

“Um jornal completo, de feição moderna, nada inferior ao que os outros diários têem de 

bom”186.  

Inteligentemente, o texto, ao mesmo passo que afirma independência editorial, coloca-

se em posição subalterna em respeito à hierarquia eclesiástica. Para tanto, diz que “o diario terá, 

pois, opinião própria, ditada não por paixões políticas ou interesses pessoaes ou materiaes, mas 

baseada no estudo sério das respectivas questões e sua feição diante dos principios da Santa 

Egreja”187. Indaga-se sobre quem garante a continuidade dessa orientação e, motu proprio, 

responde: “O fundador do diario, o Centro da Bôa Imprensa”188.  

Para reafirmar a independência do jornal e conquistar o Episcopado, a linha retórica do 

CBI foi traçada em argumentos que prometem grandes vantagens aos prelados e à Igreja.  

                                                 
184 Id. Ibid. p.194.  
185 Carta Circular do Centro da Boa Imprensa destinada ao Exmo. e Revmo. Sr. Bispo assinada por toda diretoria 

do CBI. Documento do Arquivo Pedro Sinzig da Província Franciscana da Imaculada Conceição – São Paulo-SP.  
186 Id. Ibid.  
187 Id. Ibid. 
188 Id. Ibid. 
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Esta organisaçao, approvada e abencôada pelo dd. Episcopado brasileiro, tem 

a vantagem de preservar o mesmo Espicopado d’um incommodo bem grande 

nos casos d’uma possivel pressão a que o governo, talvez o queira obrigar, 

pois poderá responder na frase de um illustre bispo brasileiro: Não temos nada 

com o jornal, nem com ele nos identificamos. É propriedade d’uma associação 

commercial, como os outros. Só elles difere, pelo facto de respeitar, 

contrariamente ao que outros fazem, os principios da Igreja Catholica. 

Aprovamos a sua orientação religiosa, mas na politica e na civil o 

consideramos independente como qualquer outra empresa commercial. Esta 

organisação ainda tem a vantagem de o dd. Episcopado mais livremente poder 

fazer chegar aos ouvidos do Centro da Bôa Imprensa suas directivas e seus 

desejos, sem medo de qualquer possivel erro do jornal recahir sobre os srs. 

Bispos189.  

 

Assim, deixando clara sua posição e consignando vantagens ao clero, a circular explica 

que, ao adotar a orientação religiosa, não terá os mesmos meios de angariar dos diários 

acatólicos que se valem da exploração de escândalos e da venda de anúncios considerados 

imorais. Dizendo-se sem condições de garantir sozinho a subsistência e o desenvolvimento do 

diário, solicita o apoio financeiro do Episcopado do Brasil.  

Os apelos do CBI foram ouvidos e atendidos rapidamente com a aprovação do Cardeal 

Arcoverde e do Episcopado brasileiro e da doação por parte “do sr, cardeal, em nome dos dd. 

srs. bispos a quantia de 7:000$000 para o diario catholico”190, muito festejada em carta circular 

de agradecimentos e outras considerações, datada de 24 de agosto de 1917.  

Dizimando algumas dúvidas pendentes dos bispos, o CBI comprometia-se a organizar 

“um conselho de elementos superiores do clero secular e regular, e de leigos que, [...] cada vez 

que surgir uma questão de certa importância para, em deliberação commum, definir a atitude 

do jornal”191.  

Na mesma circular, o CBI destaca uma proposta feita pelo diretor-proprietário da 

“Sociedade Anonyma O Malho”, Luiz Bartholomeu, nas seguintes bases:  

 

1) – O dr. Luiz Bartholomeu entregará ao Centro da Bôa Imprensa a direcção 

de toda a sua empresa (que abrange actualmente a edição do vespertino A 

Tribuna e das revistas O Malho e o Tico-Tico). 

2) – Entregará ao Centro da Bôa Imprensa parte do capital em acções.  

3) – Acceitará a administração que fôr escolhida pelo Centro da Bôa Imprensa.  

4) – O Centro da Bôa Imprensa, por sua vez, não entrará com capital algum, 

mas se comprometterá a elevar a tiragem até uma cifra combina entre ambos.  

                                                 
189 Id. Ibid. 
190 Carta Circular do Centro da Boa Imprensa de 24 de agosto de 1917.destinada ao Exmo. e Revmo. Sr. Cardeal 

Arcoverde. Documento do Arquivo Pedro Sinzig da Província Franciscana da Imaculada Conceição – São Paulo-

SP.  
191 Id. Ibid.  
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5) – O centro da Bôa Imprensa poderá apresentar mais outras condições que 

julgar convenientes192.  

 

O documento elenca vantagens de parte a parte no acordo evidenciando a possibilidade 

imediata de que “A Tribuna, com este ou outro título, seria transformada em diario, e as revistas 

em publicações catholicas”193. O CBI explica sua propensão ao acordo pela falta de recursos, 

dizendo que, para se fundar um jornal diário, “o Centro da Bôa imprensa precisará, no minimo, 

de 500:000$000” que, de outro maneira, teria que “esperar pelo augmento de seu capital que 

hoje é de 43:009$000”194. Contudo, enfatiza que o acordo só será firmado se conseguir o apoio 

do Episcopado para poder garantir o aumento na tiragem, pela assinatura do jornal nos Estados, 

conferindo assim certa prosperidade também ao jornal diário.  

Antecipando-se à situação, o CBI toma a liberdade de formular então uma proposta para 

arrecadação de fundos que não oneraria as dioceses já deficitárias e compromissadas com outras 

obras e manteria os projetos da CBI com relação à imprensa católica, principalmente, ao diário 

católico.  

Ciente da importância que as coletas nas igrejas e capelas constituem para a manutenção 

das paróquias e dioceses, o CBI propõe então a criação de “um obulo de 200 rs. para todos os 

documentos (licenças, dispensas, certidões, etc.) que passarem pelas secretarias diocesanas e 

parochiaes”, que seriam obrigados a portar um selo – a exemplo do que fazem os cartórios – 

que poderia ser confeccionado pelo próprio CBI, ou ainda um simples carimbo.  

Na tentativa de criar uma espécie de “imposto” para documentos paroquiais e 

diocesanos, o CBI ainda propôs que o montante arrecadado fosse dividido, “sendo que a metade 

para o diario catholico do Rio, e a outra metade para a imprensa diocesana”. Essa forma de 

divisão, segundo o CBI, garantiria uma renda certa e permanente de muitos contos de réis.  

Com os dividendos desses “imposto” ou “óbulo”, como quis Pedro Sinzig, acreditava o 

CBI que, mesmo sem o acordo com Luiz Bartholomeu, o diário católico teria condições de se 

manter em pé.  

A julgar pelo artigo “Quando virá o diário”195, de autoria de Frei Pedro Sinzig e 

publicado no dia 16 abril de 1918, em “Vozes de Petrópolis”, o acordo com o diretor do jornal 

“A Tribuna” não vingou. Nem uma palavra sobre o acordo e outras providências corroboram o 

fato.  

                                                 
192 Id. Ibid.  
193 Id. Ibid. 
194 Id. Ibid. 
195 SINZIG. Pedro. Quando virá o diario? Vozes de Petropolis. Ano XII.º, Vol.1, jan. a Jun. de 1918. Petrópolis: 

Typographia das Vozes de Petropolis, 1918. pp.449-453. 



185 

 

Mas a sugestão do CBI foi acatada com “o auxilio directo dos membros do digno 

Episcopado Brasileiro, dos quaes alguns até já criaram, em benefício do diario catholico, um 

sello para todos os documentos que passam pela Camara Ecclesiastica”196.  

Sem outra saída, retorna o CBI a sua rotina de pequenas arrecadações em diversas 

frentes de trabalho, porém, sempre não descuidando de suas obrigações para com a imprensa 

católica.  

Desiludido com a possibilidade de arrecadação de grandes montantes, Pedro Sinzig 

traça um plano de crescimento gradativo somente com a renda obtida pelo “resultado de dois 

annos de subscripção aberta pela A União, do Rio: 59:563$590”197. Chegou mesmo a fazer uma 

projeção que contava com a manutenção das assinaturas do jornal e, ainda, com os juros 

incididos sobre as aplicações do dinheiro. Em suas contas, Pedro Sinzig chegaria ao ano de 

1925 com o montante necessário para a fundação do diário católico. Esse tempo poderia ser 

atenuado com a realização de outras campanhas que pudessem aumentar a renda do CBI com 

destino ao jornal.  

O ano de 1917 fecharia ainda com negras nuvens depois da declaração de guerra à 

Alemanha pelo governo brasileiro, em outubro de 1917, aumentando a germanofobia.  

Em meados de 1918, por iniciativa do Cardeal Arcoverde, foi instituído o “Dia da Boa 

Imprensa”, que “se realizará, pela primeira vez, em 2 de Fevereiro de 1919, e, em seguida, todos 

os annos na mesma data”198.  

Por ocasião do evento, Pedro Sinzig lançaria o livro “O Dia da Bôa Imprensa: O que é, 

Como organisal-o”, editado pelo próprio CBI, com um programa completo para a organização 

desse evento.  

Conta Pedro Sinzig, (1918 a, p.24-25) que  

 

[...] uma mulher católica brasileira [...] vendo os grandiosos resultados da 

mesma instituição em outros paizes, sollicitou de s. em.ª o sr. Cardeal 

Arcoverde beneficiasse também o Brasil com um Dia da Bôa Imprensa, 

destinando o seu resultado pecuniário á creação – e, quando fundado, ao 

desenvolvimento – do diário catholico do Rio de Janeiro.   

 

Do referido episódio infere-se que Pedro Sinzig tenha articulado o que chamou de 

“distinctas senhoras, catholicas e brasileiras” para levar adiante e até o Cardeal seu plano de 

instituição do Dia da Boa Imprensa, uma estruturada estratégia de propaganda e marketing para 

                                                 
196 Id. Ibid. p.451. 
197 Id. Ibid. p.450.  
198 Id. Ibid. p.451. 
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o CBI e, principalmente, uma boa ferramenta de arrecadação contínua de verbas para o jornal 

diário.  

Atendendo aos preceitos da propaganda elaborada por Frei Pedro, o livro inicia sua 

primeira parte com um completo manual do CBI e da Liga da Boa Imprensa, traz explicações 

sobre a instituição do “Dia da Boa Imprensa”, artigos já veiculados sobre a necessidade do 

jornal diário católico e sobre a importância da “Boa Imprensa” e, ainda, várias adesões do 

Episcopado brasileiro que servem como propaganda para o evento.  

Já a segunda parte aborda o modo prático de como organizar o “Dia da Boa Imprensa” 

onde Pedro Sinzig traça um cronograma de atividades em que figuram sermões, palestras, 

conferências, reuniões festivas, etc.  

Contudo, as atividades mais sugestivas para o “Dia da Boa Imprensa” são aquelas 

destinadas à arrecadação de verbas para o CBI, como: o “Dia da Flor” – onde se vendem 

hortênsias –, o grande leilão, a grande tômbola, quermesses, barracas de comércio, barracas de 

brincadeiras e jogos, etc.  

Como se pode verificar, as demandas criadas por Frei Pedro na obra “O Dia da Bôa 

Imprensa” e sua rápida publicação sugestionam sua articulação na instituição do evento que, 

doravante, será comemorado anualmente por diversas paróquias e dioceses em prol da “Boa 

Imprensa”.  

O que Pedro Sinzig não conseguira com a tentativa de instituição de um “imposto” sobre 

os “serviços de chancelaria” da Igreja, tentava agora com uma ampla divulgação do “Dia da 

Boa Imprensa” para fevereiro de 1919. Nova tentativa de instituir uma arrecadação permanente 

para o CBI. 

O ano de 1918 não fora de todo mal para o CBI, que, ao menos, tinha à frente uma 

expectativa de boa arrecadação de fundos para o início de 1919. Talvez por esse motivo Pedro 

Sinzig lançou, ainda no final de 1918, um “opúsculo” com o sugestivo título de “O Raiar da 

Aurora”199, obra distribuída aos milhares que, com o passar do tempo tornou-se rara.  

O pequeno livreto “O Raiar da Aurora”, obra com apenas dezenove páginas, apresenta 

em meio a considerações sobre como ajudar o CBI e como organizar os grupos da Liga da Boa 

Imprensa, relatórios de atividades das duas instituições.  

                                                 
199 Aqui há uma incongruência entre datas: Os primeiros capítulos do opúsculo foram lançados em três edições do 

Jornal “A União” nos dias 27/02, 05/03 e 12/03/1916. Há também uma propaganda – id. Ibid. – na edição do dia 

26/11/1916, que além de estampar o “clichê” da capa, promete o lançamento para breve. Contudo, verifica-se que, 

no conteúdo do mesmo – com identificação de dezembro de 1918 – há dados numéricos das ações do CBI e da 

Liga da Boa Imprensa referentes ao no de 1917 e 1918. Acreditamos que a versão final só foi imprensa realmente 

em 1918, conforme citamos.  
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Para além do aumento das ações do CBI registra-se a forma escolhida por Pedro Sinzig 

para apresentar seus relatórios: a infografia.   

Compartilhamos o conhecimento de Paula Beatriz Neiva (2004, p.23), para quem “a 

infografia corresponde ao registro gráfico da informação, pela combinação das linguagens 

verbal e iconográfica. Um infográfico, geralmente, é alto explicativo, e pode, muitas vezes 

prescindir do texto”. 

A infografia já existia e era utilizada mesmo antes do advento dos computadores por 

ilustradores de forma manual. Também não é questão de primazia, já que, notadamente, a 

utilização do infográfico, ainda que com moderada veiculação na imprensa, é anterior à data de 

1918.  

Mas, somente pelo fato de que não era comum naquela época e nem na imprensa católica 

a utilização de infográficos nas páginas de seus periódicos, já é um diferencial. Tem-se a 

compreensão de que Pedro Sinzig, autor dos desenhos, tem que ter conhecimento de 

comunicação visual o bastante para poder transmitir a mensagem iconográfica tão bem ou ainda 

melhor que a mensagem textual.  

 

FIGURA 2: Infográfico do aumento dos grupos da Liga da Boa Imprensa
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No caso de Pedro Sinzig, os infográficos pareciam funcionar como uma espécie de 

propaganda do CBI, já que além deles os dados eram dispostos também de forma textual 

reafirmando o desenvolvimento do Centro que, de certa forma, está diretamente ligado ao 

número de grupos da Liga da Boa Imprensa transcritos na estatística abaixo:  

 

 

1910 –  50 grupos com cerca de   600 sócios  

1911 –  99      “                “         1.885     “ 

1912 – 122     “                “         2.860     “ 

1913 – 152     “                “         3.684     “ 

1914 – 220     “                “         4.840     “ 

1915 – 265      “                “         6.625     “ 

1916 – 300      “                “         7.500     “ 

1917 – 338     “                “         10.670     “ 

1918 – 430     “                “         14.700     “. (SINZIG, 1918b, p.10) 

 

Os números também eram uma forma de impressionar as pessoas e propagandear a obra 

da “Boa Imprensa” comumente utilizada pelo CBI e por Pedro Sinzig.  

Outra estatística favorável ao crescimento do CBI é justamente a distribuição do órgão 

oficial da Centro, a revista “A Resposta”, e a da distribuição gratuita de livros aos associados, 

medida extremamente onerosa aos cofres da entidade.  

 

FIGURA 3: Infográfico do aumento de revistas e livros 
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No total, foram 27.840 bons livros distribuídos gratuitamente, em oito anos e mais de 

40 mil volumes das coleções anuais da revista “A Resposta”. (SINZIG, 1918b, p.11).  

Fechar o ano de 1918 alardeando aos quatro cantos números que, com o perdão do 

trocadilho, impressionam qualquer cristão, foi a intenção e o feito de Pedro Sinzig como 

demonstração de força ao Episcopado que, ainda descrente, não lhe consignava o apoio 

necessário à obtenção de recursos para fundar o diário católico. 

Antes, porém, do fechamento, registre-se que 1918 foi o ano em que o CBI recrudesceu 

a luta contra o cinema a quem vinha dedicando atenção desde os idos de 1911. Um artigo de 

“Vozes de Petrópolis”, intitulado “EMFIM! Orientadores no mundo dos “films”200, anunciava 

que “o Centro da Bôa Imprensa entrou em accordo com as principaes agencias 

cinematographicas, para examinar, por membros de sua directoria e pessoas de sua confiança, 

os films que devem ser exhibidos no Rio de Janeiro”201, instaurando-se assim a censura prévia. 

O fato foi alardeado como uma vitória do CBI em toda a imprensa católica, incluindo aí todos 

os jornais associados da Liga da Boa Imprensa que receberam a “correspondência” da agência 

católica. A partir deste momento foram elaborados diversos artigos sobre os perigos do cinema 

e sobre filmes em particular que o CBI julgava serem merecedores de atenção especial, ação 

sempre extremamente divulgada pela rede de colaboradores da Liga da Boa Imprensa.  

O intenso movimento do CBI contra o cinema nacional acabou determinando o 

lançamento, em fevereiro de 1919, da revista católica “A Tela”202, publicação quinzenal do 

CBI, inicialmente com dez páginas, dedicada exclusivamente a “disciplinarização” do cinema.  

Em fevereiro também foi realizado o primeiro “Dia da Boa Imprensa”, comemorado em 

Petrópolis, com a Festa da Hortênsia, onde, entre outras diversas ações, moças da Liga da Boa 

Imprensa vendiam variedades dessas plantas em favor do CBI.  

O “Dia da Boa Imprensa” foi comemorado em diversas localidades. Tudo corria bem 

para o CBI, até que começaram as rivalidades com prelados que eram contrários ao que diziam 

ser um conservadorismo e um radicalismo exacerbado de Pedro Sinzig.  

                                                 
200 SINZIG. Pedro. EMFIM! Orientadores no mundo dos films. Vozes de Petropolis. Ano XII.º, Vol.2, jul. a Dez. 

de 1918. Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1918. pp.971-972. 
201 Id. Ibid. p.971. 
202 SINZIG. Pedro. EMFIM! Films inoffensivos! Vozes de Petropolis. Ano XIII.º, Vol.1, jan. a Jun. de 1919. 

Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1919. pp.1-4. 
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O fato veio à tona no início de 1919, no artigo “A Imprensa catholica e sua 

orientação”203, onde “Vozes de Petrópolis” transcrevia a Carta Pastoral de Dom Octavio Chagas 

de Miranda, Bispo de Pouso Alegre, datada de 8 de dezembro de 1918.  

A pretexto de apoiar a iniciativa do diário católico, o prelado diverge completamente da 

forma como Pedro Sinzig e o CBI estão conduzindo as questões da imprensa católica brasileira.  

Em uma primeira parte do texto, denominada “O Diario”, Dom Octavio apoia 

incondicionalmente a criação do diário católico. Diz que acredita nesta realização que tem à sua 

frente “um grande apostolo da Bôa Imprensa”, recitando outras qualidades do religioso, 

naturalmente referindo-se a Pedro Sinzig. Discorre ainda o prelado sobre o apoio dado ao 

empreendimento desde o Cardeal Arcoverde, fato pelo qual ele também não pode furta-se de 

ajudar a causa, implorando assim ajuda de seus diocesanos e paroquianos em favor da obra da 

“Boa Imprensa”, do CBI. Mas, já na sequência, abre outro tópico, chamado pretensiosamente 

“A orientação”, como a ditar as regras que julga serem as mais adequadas à condução da 

imprensa católica em detrimento da linha preconizada pelo CBI.  

O primeiro ponto divergente recai sobre a proposta de Pedro Sinzig para uma 

administração do diário independente da Igreja. Não acredita o prelado que este “sistema 

independente” possa resguardar ou eximir os bispos da responsabilidade pelo que possa ser 

veiculado em uma folha eminentemente católica, ou apoiada pela Igreja. “Façam como fizerem, 

o povo sempre lançará sobre os bispos a responsabilidade do que sahir em um jornal que se 

fundou e se mantém com as suas bençams e com seu apoio”204, declara D. Octavio. Como 

solução para esse impasse, sugere então que o controle do jornal fique com a Igreja, que “o 

Bispo nesse caso dará mão forte ao jornal, em todas as questões agitadas com a sua 

acquiescencia”205, refletindo ainda que, no caso do diário da capital federal, fica-se sob o 

controle da autoridade maior, o Cardeal Arcoverde.  

Em outra situação, o Bispo de Pouso Alegre destaca o “Espírito de Paz” que, para ele 

deve ser conservado na imprensa católica contra o que chamou de “excesso de combatividade”. 

Para o prelado, essa posição leva o pessimismo ao espírito dos católicos, dando-lhes a impressão 

de que a Igreja está perdendo terreno. Critica o fatalismo dos artigos publicados e o que chamou 

de campanha imoderada contra as seitas, especialmente a maçonaria, conferindo-lhes mais 

importância do que deveria.  

                                                 
203 A Imprensa catholica e sua orientação.Vozes de Petropolis. Ano XIII.º, Vol.1, jan. a Jun. de 1919. Petrópolis: 

Typographia das Vozes de Petropolis, 1919. pp.50-56. 
204 Id. Ibid. p. 52. 
205 Id. Ibid. p. 52-53.  
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Dom Octavio também tocou na questão da abordagem dos jornais católicos em assuntos 

políticos que envolvem governos estaduais e o federal. Neste aspecto, o prelado entende que a 

imprensa católica está sendo virulenta com as autoridades no afã de conseguir o mais rápido 

possível a recristianização da República para que esta “corrija de um dia para o outro a sua 

organização irreligiosa”206. Quanto à organização de um partido católico o bispo foi enfático 

dizendo ter somente uma palavra: “façamos antes a matéria prima: católicos”.  

Apresentando a situação de forma mais aberta e contundente, Dom Octavio refere-se 

especificamente à atitude que considera errônea da imprensa católica, destacando aqui o jornal 

“A União”, que seria “demasiado severo com os colegas da grande imprensa”, criando uma 

situação desagradável. Neste ponto, o bispo sugere uma linha menos agressiva para o futuro 

diário católico, combatendo claramente a posição enérgica de Pedro Sinzig sobre o que ele 

chamava de “imprensa neutra”.  

 

Vamos concluir este ponto. Achamos com toda franqueza, que há reformas a 

fazer nos nossos objectivos e nos nossos processos. Alguem estabeleceu para 

a imprensa catholica a máxima: Quem não é por mim é contra mim. Parece-

nos de perigosa interpretação para os fins que temos em vista. Poderia 

afugentar os que, não sendo inteiramente por Christo, não são também contra 

Elle e talvez ainda possam ser attrahidos ao redil207.  

 

O desfecho da Carta Pastoral de Dom Octavio Chagas de Miranda é ainda mais 

contundente e denota, além da discordância dos métodos empregados na condução da imprensa 

católica, toda a germanofobia – acentuada em tempos de guerra – do prelado contra Frei Pedro 

Sinzig, que, apesar de naturalizado brasileiro, não escapava de sua origem alemã.  

Atacando a posição de comando de um alemão, Pedro Sinzig, à frente da imprensa 

católica, Dom Octavio diz: “‘Nosso’ deve ser o jornal catholico existente no Brasil, no sentido 

de adaptar-se ás nossas circumstancias, estudar as nossas necessidades, preconizar remedios 

possíveis no nosso meio”208.  

O texto segue e o prelado destaca que um jornal brasileiro “nosso” não deveria estranhar 

as deficiências e as fraquezas dos brasileiros, referindo-se aos artigos de Pedro Sinzig sobre 

questões sanitárias e de saúde que não se encontravam na Alemanha. Também falou o bispo 

contra os “os poetas” que relatavam coisas que só aconteciam na Europa, em páginas da 

                                                 
206 Id. Ibid. p. 54.  
207 Id. Ibid. p. 55. 
208 Id. Ibid. p. 55. 
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imprensa católica, como a neve, o cantar do rouxinol e outras passagens comuns na literatura 

de Pedro Sinzig.  

Enfim, tudo o que Dom Octavio de Miranda escreveu, em sua Carta Pastoral, foi 

contrário à posição de Pedro Sinzig e das atitudes tomadas até agora pelo CBI no trato com a 

imprensa católica que, segundo o prelado, deveriam ser interrompidas. Parece mesmo propor a 

saída de Frei Pedro quando conclui que “sem esse feitio, sem essa índole, sem essa côr nacional, 

o jornal, embora recheado de bellas coisas, será uma planta exótica no nosso meio”.  

Como era de se esperar, a reprodução da Carta Pastoral na revista “Vozes de Petrópolis” 

causou intenso debate no clero e no laicato, com consequências futuras para o CBI e a 

organização da imprensa católica brasileira.  

A reação do CBI foi imediata com os primeiros sinais de refutação à ação do Bispo Dom 

Octavio de Miranda, estampados no artigo “O que irá ser o grande dia”, de autoria de Soares 

de Azevedo. Logo na abertura do texto, o autor dizia que “parece que nos arraiaes catholicos se 

nota uma forte pressão nervosa. Anda alguma coisa no ar, alguma coisa que preoccupa como a 

imminencia de um grande acontecimento209”.  

Ao retratar a instituição do “Dia da Boa Imprensa”, comemorado em todo o Brasil 

sempre no dia 02 de fevereiro, e fazer um prognóstico sobre a grande festa em prol do diário 

católico, Soares de Azevedo faz uma distinção entre a manutenção dos jornais diocesanos 

defendida pelo bispo de Pouso Alegre e o projeto do futuro jornal diário.  

 

O dia 2 de Fevereiro será pois o marco divisorio de duas edades para a historia 

do jornalismo catholico nacional. De um lado, um esforço bem intencionado, 

mas inefficaz; de outro lado, uma conquista real, effectiva, que póde parecer 

de somenos á primeira vista, mas que muito vale pelas consequencias que vae 

ter210. 

 

Em se tratando da arrecadação de fundos do dia 02 de fevereiro, destinados, por 

determinação do Cardeal Arcoverde, especificamente ao diário católico, Soares de Azevedo, 

com o arrazoado, defende a centralização absoluta dos recursos no CBI.  

Outros dois artigos na sequência dos primeiros meses de 1919 foram publicados em 

“Vozes de Petrópolis” discursando sobre o diário católico sem que nenhuma palavra sequer 

fosse mencionada sobre a carta do bispo de Pouso Alegre, contudo de forte apelo à obra do 

CBI.  

                                                 
209 AZEVEDO, Soares. O que irá ser o grande dia. Vozes de Petropolis. Ano XIII.º, Vol.1, jan. a Jun. de 1919. 

Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1919. pp.78-80. 
210 Id. Ibid. p. 78-79. 
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O primeiro artigo, com o título “O futuro diário catholico”211, é, segundo Pedro Sinzig, 

a reprodução de uma carta de uma leitora do jornal “A União”, transcrita por ele agora nas 

páginas de “Vozes de Petrópolis”.  

Sob o anonimato identificando-se somente como “uma catholica, amadora da Bôa 

Imprensa”, a personagem discorre sobre os principais atributos de um bom jornal diário. Faz 

um perfil da linha editorial do jornal tendo por base preceitos de técnica e ética jornalística, 

descreve, a seu modo, o que pode ser entendido como a necessidade da utilização dos gêneros 

jornalísticos e formatos diversos.  

Entre as sugestões da autora anônima, estão: “uma boa caricatura diaria”, “o systema 

americano dos supplementos dominicaes – que ainda não foi adoptado no Brasil – com contos 

alegres, reportagens supreendentes, desenhos e versos uma vez por semana”, “um suplemento 

literario, ao exemplo dos jornaes francezes com um artigo literario”, “commentários aos 

acontecimentos políticos e mudiaes”212, etc.  

Destacando a importância da opinião no jornal, a leitora anônima traz em seu arrazoado 

preceitos caros à aplicação do gênero jornalístico opinativo que deveriam ser observados no 

diário católico.  

 

Julgar do que se passam com um entendimento claro, imparcial e sobretudo 

elevado, falar de coisas de estado e de defeitos a remediar com uma penna 

cuja dextreza apparece sobretudo na critica, onde é tão facil sossobrar e tão 

dificil ter a mão ao mesmo tempo firme e leve, afastar do jornal as pequenas 

inimizades, os preconceitos contra certos personagens, que amesquinham a 

nossa imprensa, saber elogiar quando o merece quem nem sempre o mereceu: 

tudo isto exige um grande espirito para dirigi-lo213. 

 

Julga a colaboradora que o futuro jornal diário católico deva espelhar-se nos maiores e 

melhores jornais da atualidade no mundo. Também alerta para que não se abuse da propaganda 

religiosa na folha, que deve ser dirigida ao público geral.  

Todos os preceitos defendidos pela autora anônima para o diário parecem, coincidência 

ou não, irem ao encontro dos anseios de Frei Pedro e do CBI.  

Sobre as colaboradoras de Pedro Sinzig, Aparecida Paiva (1997, p.114) diz que Ancilla 

Domini – pseudônimo de Hilda Leite Guimarães – e Amélia Rodrigues ocupam lugar de 

                                                 
211 O futuro diário catholico.Vozes de Petropolis. Ano XIII.º, Vol.1, jan. a Jun. de 1919. Petrópolis: Typographia 

das Vozes de Petropolis, 1919. pp.315-318. 
212 Id. Ibid. p. 317. 
213 Id. Ibid. p.317.  
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destaque: “a primeira foi sua colaboradora incansável [...] a segunda torna-se revisora de seus 

textos e mantém com ele uma amizade de longos anos”.  

Dadas as circunstâncias em que foi escrita e divulgada esta carta de uma leitora anônima, 

considerando ainda a conjuntura da questão do jornal, não seria de todo impossível que o 

próprio Pedro Sinzig forjasse uma situação, escrevendo a carta que, posteriormente, fosse 

assumida por uma de suas colaboradoras. Os fatos em alinhamento com os interesses do CBI e 

as nuances do texto conferindo largo conhecimento político, jornalístico e cultural do autor 

corroboram a situação. Mesmo porque Pedro Sinzig já havia utilizado deste ardil quando do 

episódio da carta enviada por “uma mulher” ao Cardeal Arcoverde, solicitando a instituição, no 

Brasil, do “Dia da Boa Imprensa”.  

O outro artigo publicado logo após a carta do bispo de Pouso Alegre foi “A necessidade 

da imprensa catholica”214, que transcrevia a conferência a favor do diário católico pronunciada 

pelo escritor católico Nazareth Menezes, por ocasião de uma festa promovida pelo vigário de 

Jacarepaguá.  

Novamente, a estratégia do CBI é não tocar no assunto da carta pastoral, mas sim 

evidenciar a necessidade e as vantagens da fundação do diário. O assunto voltaria à baila 

novamente em outros tempos, mas foi encoberto pelo alarido dos festejos comemorativos ao 

“Dia da Boa Imprensa”, realizados por todo o Brasil.  

Além do folheto do “Dia da Boa Imprensa”, de Pedro Sinzig, que foram vendidos e 

distribuídos aos associados da Liga, outros materiais foram amplamente utilizados e divulgados 

pelo CBI, que primava pela máxima do marketing segundo o qual a propaganda é a alma do 

negócio.  

Um dos materiais divulgados pelo CBI foi o triduo preparatório de orações e meditações 

para o Dia da Boa Imprensa que foi traduzido do original espanhol, provindo das Ligas da Boa 

Imprensa da Espanha. O livreto mistura, em suas páginas, orações com orientações aos fiéis 

acerca das mazelas advindas da má imprensa sobre o indivíduo, a família e a sociedade.  

De forte teor apologético doutrinário, defendendo a “Boa Imprensa” baseada em um 

jornalismo católico ortodoxo, o opúsculo foi utilizado pelo CBI como instrumento de 

arregimentação dos fiéis mais fervorosos para a obra da “Boa Imprensa”.  

 

 

                                                 
214 AZEVEDO, Soares. A necessidade da imprensa catholica. Vozes de Petropolis. Ano XIII.º, Vol.1, jan. a Jun. 

de 1919. Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1919. pp.394-404. 
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FIGURA 4: Tríduo do dia da Boa Imprensa 

 

 

No início do ano de 1920, ainda o assunto em artigo da “Vozes” era “Petrópolis” e o 

“Dia da Bôa Imprensa”,215 com uma redação detalhista de Soares de Azevedo e a impressão 

incomum de cinco fotografias que destacavam as mulheres da sociedade petropolitana que 

trabalharam na Festa da Hortênsia e as autoridades, como o prefeito da cidade e a presença 

ilustre do Presidente da República, Epitácio Pessoa que, na época, residia em Petrópolis.  

Em tom de chacota, Soares de Azevedo fecha seu artigo deixando no ar uma provocação 

que tem destino certo: “De Petropolis é que ninguem se póde queixar. Cumprimos o nosso 

dever. O Dia da Bôa imprensa foi a ‘Bellezinha’”.  

                                                 
215 AZEVEDO, Soares. Petropolis e o “Dia da Bôa Imprensa. Vozes de Petropolis. Ano XIV.º, Vol.1, jan. a Jun. 

de 1920. Petrópolis: Typographia das Vozes de Petropolis, 1920. pp.198-205. 

 



196 

 

Pedro Sinzig havia conseguido seu intento com o “Dia da Boa Imprensa”, auferindo 

lucros reais para o CBI levar adiante a fundação do diário.  

No início de 1920, como era de costume, “Vozes de Petrópolis” divulgava o balancete 

do ano de 1919, desta vez com boas novas contadas pelo próprio Frei Pedro em um artigo 

intitulado “No limiar de 1920”216. Surpreendendo a todos, anuncia, como resultado das 

arrecadações junto às economias do CBI, um montante de trezentos e vinte e cinco contos de 

réis. Segundo Pedro Sinzig, este valor seria equivalente a “2/5 ou 3/5 do capital necessário”217 

para a implantação do futuro diário católico.  

O montante apresentado e as projeções futuras de arrecadações em campanhas do CBI 

e do Dia da Boa Imprensa, marcadas em datas diferentes em várias dioceses e paróquias fizeram 

Pedro Sinzig acreditar que era a hora certa de pôr o projeto em prática. 

Sem demora, partiu para a Alemanha, com a intenção de adquirir os equipamentos da 

tipografia que colocaria o jornal diário para funcionar, incluindo aí seu grande sonho: uma 

máquina de impressão rotativa.  

Um relatório do CBI demonstra que Pedro Sinzig conseguiu comprar a máquina rotativa 

e retornar ao Brasil ainda em 1920. Prestando contas sobre sua segunda compra de materiais 

tipográficos na Alemanha, o frade franciscano faz o seguinte memorial descritivo:  

 

Aquisição da rotativa, incluindo desmontagem, peças sobressalentes, motores 

material e acessórios de esteriotypia, clichérie, fotografia ambulante, 

machinas de etiquetar, 50.000 chapas sobressalentes, armários para clichés, 

typos moveis, estantes material de reserva de varias naturezas, carretos, 

despachos, frétes, seguro e viagens do revmo. Frei Pedro Sinzig, O.F.M., na 

Europa e de retorno ao Brasil, conforme documentos originaes, no valor de 

Rs. 158:480$640218. 

 

Retornando ao Brasil ainda em 1920, Pedro Sinzig encontraria então algumas 

dificuldades para concluir seu plano de fundar o diário. A compra da máquina foi festejada na 

imprensa católica, que até divulgou data certa para a fundação do diário. Mas ainda faltavam 

recursos financeiros para poder fazer a roda da engrenagem girar definitivamente.  

O ano de 1920 também ficou marcado pela saída de Pedro Sinzig, após doze anos (1908-

1920), da direção da revista “Vozes de Petrópolis”. Sintomático disso foi a considerável 

                                                 
216 SINZIG, Pedro. No limiar de 1920. Vozes de Petropolis. Ano XIV.º, Vol.1, jan. a Jun. de 1920. Petrópolis: 

Typographia das Vozes de Petropolis, 1920. pp.3-8. 
217 Ib. Ibid. p.7.  
218 Centro da Boa Imprensa. Relatório da prestação de contas d’O Diario. Documento do Arquivo Pedro Sinzig da 

Província Franciscana da Imaculada Conceição – São Paulo-SP.  
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diminuição dos artigos assinados pelo frei nas páginas da revista, os quais tornaram-se 

esporádicos. 

As atividades do CBI com os jornais associados e os grupos da Liga da Boa Imprensa 

eram uma constante em demanda dos ataques dos “inimigos” da Igreja e da moral cristã, 

conforme a visão de Pedro Sinzig e seu grupo. Ainda mais naquele tempo (1920), quando os 

movimentos de esquerda avançavam com a formação do Partido Comunista, criando uma certa 

instabilidade ao contestar a hegemonia política. O CBI e toda a imprensa católica se juntaram 

contra o comunismo.  

O ano de 1921 não foi diferente. A criação do diário católico não se concretizou e o CBI 

continuou se desdobrando entre suas ocupações com a imprensa católica e as mais diversas 

formas de angariar dinheiro. Esta situação de indecisão começava a incomodar muitas pessoas 

do clero e também do laicato, que não entendiam a falta de recursos.  

No início de 1922, em edição do Centro da Boa Imprensa, Pedro Sinzig lançaria o livro 

“Pelo Brasil e pela Fé: guia na imprensa, literatura e arte religiosa”, no qual apresentaria seu 

último relatório de atividades do CBI e da Liga da Boa Imprensa.  

No mesmo “modus operandi”, a obra apresentava as atividades do Centro da Boa 

Imprensa, os relatórios das atividades com os grupos da Liga da Boa Imprensa e, entremeio, 

muitas gravuras artísticas.  

O desenvolvimento do CBI ao longo dos anos demonstrado pelo crescimento dos grupos 

da Liga da Boa Imprensa é um indicativo da adesão dos católicos ao projeto da “Boa Imprensa”. 

Em doze anos, o CBI teve crescimento paulatino e constante:  

 

1910.            50 grupos, com cerca de            600 sócios 

1911.            99 grupos, com cerca de         1.885     “ 

1912.          122 grupos, com cerca de         2.860     “ 

1913.           152 grupos, com cerca de        3.684     “ 

1914.           220 grupos, com cerca de        4.840     “ 

1915.           265 grupos, com cerca de        6.625     “ 

1916.           300 grupos, com cerca de        7.500     “ 

1917.           338 grupos, com cerca de      10.670     “ 

1918.           449 grupos, com cerca de      13.600     “ 

1919.           510 grupos, com cerca de      15.500     “ 

1920.           523 grupos, com cerca de      16.000     “ 

1921.           620 grupos, com cerca de      17.500     “. (SINZIG, 1922, p.10) 

 

A distribuição do órgão oficial da Liga da Boa Imprensa, a revista “A Resposta”, enviada 

gratuitamente a todos os associados, acompanha os números apresentados. Esse periódico 

marca também a distribuição das informações de todas as atividades do CBI.  
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Conforme determinação estatutária, a distribuição gratuita de livros editados pelo CBI 

e entregues aos associados, sempre em comemoração ao Natal, também atingiu grande vulto, 

com 47.842 volumes. 

Sobre a soma total das verbas provenientes das subscrições e dos donativos diretos para 

a fundação do diário, Pedro Sinzig (1922, p.19) informa que, “até Fevereiro de 1921, já tinham 

subido a 412 CONTOS DE REIS [...]”. Jorge Deister (1967, p.1081) ainda informa que o valor 

“em 30 de dezembro de 1923 atingia a importância de Rs. 456:571$000”. Mas nem Pedro 

Sinzig nem o CBI veriam concretizado o sonho maior de ter um jornal diário católico sendo 

impresso e distribuído em todo o território nacional.  

Ao CBI e às ideias de Pedro Sinzig se opunha veementemente Dom Sebastião Leme219, 

que, por conta do agravamento da saúde do Cardeal Arcoverde, em março de 1921, foi nomeado 

pelo papa Bento XV como arcebispo coadjutor do Rio de Janeiro, com direito a sucessão.  

Após sua posse, Dom Leme, que era contrário à linha editorial e política de Pedro Sinzig 

e seu grupo, interrompeu todas as iniciativas do CBI, inclusive a fundação do diário católico 

que estava em vias de se concretizar. 

Frei Pedro Sinzig precisou ausentar-se em viagem à Europa em missão franciscana e, 

quando retornou, em 1923, foi surpreendido por uma decisão do Capítulo Provincial, que o 

afastava de suas funções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
219 A luta de Dom Sebastião Leme contra Pedro Sinzig e o CBI é descrita com riquezas de detalhes na tese de 

doutorado de Cláudio Almeida Aguiar, “Meios de comunicação católicos na construção de uma ordem autoritária”, 

no tópico “A luta pelo controle do ‘Diário Católico’”. (ALMEIDA, 2002).  
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FIGURAS 5: Carta proibindo Pedro Sinzig de exercer sua função no CBI 

 

 

  Embora o teor da carta fosse claro, o Provincial da Ordem Franciscana, Crysologo 

Kampamann, informou que Pedro Sinzig teria outra chance, mas que ficaria sem cargo na 

diretoria do CBI, não tendo por isso força de voto ou decisão.  

Pedro Sinzig ainda tentou negociar com Dom Sebastião, mas tudo foi em vão. Sem 

dinheiro suficiente para concretizar o projeto do diário, o CBI entregou os equipamentos e o 
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capital do diário a Dom Leme. Em janeiro de 1925 o próprio Pedro Sinzig tentou convencer 

Dom Leme a deixar o diário sob a responsabilidade do CBI, mas foi em vão220. No mesmo ano, 

por decisão de sua diretoria, o CBI foi transferido junto com o jornal para o Rio de Janeiro221.  

Pedro Sinzig entrou em atrito direto com a diretoria do CBI após esta encerrar a edição 

da revista “O Beija-Flor” – que ele havia fundado em 1915 e pela qual nutria grande apreço –, 

alegando que ela era deficitária. O fato causou tal celeuma que Pedro Sinzig, após muito 

ponderar, pediu afastamento do CBI e revelou sua intenção de ir embora do Brasil. “E foi assim, 

pelo ‘Antônio Delfino’ (transatlântico alemão), em abril de 1926, seguiu Frei Pedro desterrado 

para a Alemanha” (BEUTTENMÜLLER, 1955, p.72). Frei Pedro logo retornaria ao Brasil, mas 

não mais teria envolvimento com o CBI.  

Dom Sebastião Leme assumira o Centro, tentando de todas as formas continuar as 

tarefas de Frei Pedro à frente do CBI e da Liga da Boa Imprensa e, prioritariamente, fundar o 

jornal, sem contudo nunca ter conseguido. 

Jorge Deister descreve o triste fim da primeira instituição da imprensa católica no Brasil 

desta forma:  

 

Em sua fase carioca, o C.B.I. não foi feliz. Diversas crises internas e externas 

o abalaram criando sérias dificuldades na marcha das atividades, em particular 

as decorrentes da situação de após-guerra na Europa. Grandemente, por sua 

vez, onerou sua estabilidade a transferência de sua sede e das oficinas gráficas 

para o Rio com a inevitável interrupção parcial dos serviços respectivos de 

produção e expedição. Declinando aos poucos o ritmo de atividade dessa 

promissora instituição, caiu em colapso e, afinal, uma triste insolvência 

comercial a fêz submergir definitivamente no passado. (DEISTER, 1967, 

p.1081) 

 

O declínio da primeira instituição está intimamente ligado ao nascimento de uma outra, 

o “Centro Dom Vital: organização leiga que, com o apoio expresso do arcebispo coadjutor, 

vinha preenchendo um espaço até então ocupado pelo Centro da Boa Imprensa” (ALMEIDA, 

2002, p.170).  

A partir do Centro Dom Vital e de seu órgão oficial, a revista “A Ordem”, a Igreja 

Católica busca se reorganizar frente aos velhos problemas da imprensa católica. Nasciam assim, 

novos personagens para velhos sonhos na eterna luta da “Boa Imprensa”.  

 

                                                 
220 Pedro Sinzig. Exposição Resumida Ao Rev. Sr. Padre Visitador Apostólico, Rio de Janeiro. 29 de janeiro de 

1925. Documento do Arquivo Pedro Sinzig da Província Franciscana da Imaculada Conceição – São Paulo-SP. 
221 “O Centro da Bôa Imprensa” Sua transferencia para a Capital do Paiz. Documento do Arquivo Pedro Sinzig da 

Província Franciscana da Imaculada Conceição – São Paulo-SP. 
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CAPÍTULO III 

 

O CENTRO DOM VITAL 

 

1 – A DEMANDA POR UM CONTEXTO   

 

Neste capítulo, pretende-se descrever e analisar as estratégias e ações empreendidas pela 

intelectualidade católica – clero e leigos – à frente de instituições que, de alguma forma, 

contribuíram para o fortalecimento da imprensa católica no início da década de 1920.  

No cenário brasileiro após a Primeira Guerra Mundial, destacam-se, como basilar para 

este estudo, a revista “A Ordem” (1921), o Centro Dom Vital (1922) e todos os intelectuais que 

participaram das ações – hegemônicas ou não, ou, ainda, contra hegemônicas – em favor da 

chamada reação católica de 1920. Concorrem ainda com apreciações outras instituições que 

tiveram sua atuação ligada à imprensa católica.   

Novamente apresenta-se determinada imbricação entre criador e criatura ficando, desta 

forma, impossível separá-los ou distingui-los em determinadas situações de simbiose total no 

transcurso da história. Face a esta situação de “entrelaçamento”, o percurso histórico a seguir 

delineia, de maneira cronológica, os fatos e acontecimentos e seus personagens correlatos.  

Entende-se que todo o desenvolvimento da trama tem como ponto de partida ações 

demandadas pelo então Bispo de Olinda, Dom Sebastião Leme. Devido à importância do 

personagem, cabe então uma apresentação que lhe faça jus aos seus predicados e suas 

atribuições diante da Igreja Católica.  

Merece destaque também a evolução do contexto socioeconômico, político e cultural da 

época que foi determinante para a ação dos católicos.  

Contudo, a atuação da intelectualidade católica na revista “A Ordem” e no Centro Dom 

Vital configuram o cerne deste capítulo, merecendo uma atenção maior.  

Apesar de não ser uma instituição especificamente da imprensa católica, como foi o 

Centro da Boa Imprensa – CBI –, o Centro Dom Vital, atuando em várias frentes, foi a 

organização que mais contribuiu para o desenvolvimento da imprensa católica no período.  

Antes mesmo do Centro Dom Vital, a revista “A Ordem” já fazia as vezes de defensora 

da “Boa Imprensa” e do ideário católico da época que compreendia várias lutas e 

reivindicações.  
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Atentamos ainda para o fato da continuidade dos acontecimentos da imprensa católica, 

elencados no final do capítulo anterior, sendo que, paulatinamente, o CBI dará lugar ao Centro 

Dom Vital. Esta prerrogativa legada por Dom Sebastião Leme à intelectualidade católica em 

um momento de “reação” da Igreja dá novos contornos à imprensa católica.  

Na demanda criada por um contexto histórico e assimilada por Dom Leme busca-se 

então os novos contornos da imprensa católica a partir da década de 1920, muito embora, tudo 

tenha começado antes. 

 

2 – DOM LEME: O ARTICULADOR DA REAÇÃO CATÓLICA 

 

Nasceu Sebastião Leme da Silveira Cintra no dia 20 de janeiro de 1882, em Espírito 

Santo do Pinhal, interior do Estado de São Paulo, filho de Ana Cândida da Silveira Cintra e de 

Francisco Furquim Leme (MOREIRA, s/d, online). 

Em 1894, deixou o lar e partiu para o Seminário Menor de São Paulo e, de lá, no ano de 

“1896, aos quatorze anos de idade, partia [...] para o Colégio Pio Latino Americano, em Roma” 

(GABAGLIA, 1945, p.71-72), onde se formaria e, depois, se ordenaria, “a 28 de outubro de 

1904” (LEHMANN, 1938, p.311).  

Depois de ordenado em Roma, Sebastião Leme retorna ao Brasil, “designado como 

auxiliar do vigário de Espírito Santo do Pinhal, cidade onde nascera” (ALMEIDA, 2002, p.141). 

No ano seguinte, em 1905, Sebastião Leme é transferido para São Paulo, ocupando no período 

de seis anos os cargos de:   

  

Coadjutor na Paróquia S. Cecília; Professor de Filosofia no Seminário; Co-

fundador da Faculdade Eclesiástica de São Paulo (1908); Diretor do Boletim 

Eclesiástico da Diocese; Diretor espiritual do Colégio Diocesano; Diretor do 

Diário Católico “A Gazeta do Povo”; Cônego da Catedral; Presidente da 

Confederação das Associações Católicas; Pró-Vigário Geral da Arquidiocese. 

(CASALI, 1995, p.78) 

 

Enquanto Alípio Casali destaca o cargo de diretor de jornal, Regina Moreira (s/d, online) 

conta que, para combater o crescente anticlericalismo nos meios intelectuais e políticos de São 

Paulo, Sebastião Leme “obteve autorização de seu superior, Dom José de Camargo Barros, para 

organizar um jornal católico voltado para a defesa da religião e do clero. Fundou então a Gazeta 

do Povo”. De qualquer maneira, sua atuação em “A Gazeta do Povo” e no “Boletim 

Eclesiástico” é o registro da primeira das muitas incursões de D. Leme na imprensa católica.  
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Como pró-Vigário-Geral da diocese de São Paulo Sebastião Leme, já demonstrando 

uma visão político-religiosa222, atuou fortemente contra uma apresentação do político 

anticlerical francês Georges Clemenceau, em visita ao Brasil, realizada simultaneamente à 

Conferência dos Bispos Sulinos, considerada por isso uma afronta à Igreja. “A atuação do 

cônego Leme no provicariato geral de São Paulo e o êxito da manifestação popular de apoio ao 

episcopado sulino levaram o cardeal Arcoverde a convidá-lo para assumir o cargo de bispo 

auxiliar do Rio de Janeiro” (MOREIRA, s/d, online). 

Assim, Sebastião Leme “foi sagrado em Roma em 4 de junho de 1911 e deputado como 

Bispo Auxiliar de S. Em. Revma. D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti” 

(LEHMAN, 1938, p.311).  

Dom Leme retorna ao Rio de Janeiro em novembro de 1911, e inicia seus trabalhos 

junto ao Cardeal Arcoverde. No entanto, no decorrer dos dias, a convivência acentuou as 

diferenças e incompatibilidades entre eles. A personalidade forte de ambos resultou em 

divergências que acabaram causando uma crise entre os prelados. “Dom Sebastião convenceu-

se de que não era mais persona grata do Cardeal Arcoverde. O auxiliar ‘indispensável’ tornara-

se companheiro indesejável” (GABAGLIA, 1962, p.58) 

Dom Leme ainda permaneceria no Rio de Janeiro até o ano de 1916, quando, por 

indicação do Cardeal Joaquim Arcoverde, em 26 de abril de 1916, foi nomeado pela Santa Sé 

como Arcebispo de Olinda223, após a morte de D. Luís de Brito (LEHMANN, 1938, p.311; 

CASALI, 1995, p.78; MOREIRA, 2015, p.4). 

Nomeado Arcebispo de Olinda, D. Sebastião Leme retirou-se para a fazenda das “Aguas 

Claras”, propriedade de um parente de seu irmão Antonio da Silveira Sales, a fim de escrever 

sua Pastoral de Inauguração (GABAGLIA, 1962, p.61). 

Depois da Pastoral Coletiva de 1915, a “Carta Pastoral de Dom Sebastião Leme – 

Arcebispo Metropolitano de Olinda – saudando a sua Archidiocese224”, datada de 16 de julho 

de 1916, é considerada por pesquisadores como Laurita Pessôa Raja Gabaglia (1962), Thomas 

Bruneau (1974), Antônio Carlos Villaça (1975), Paulo José Krischke (1979), Carlos Roberto 

Jamil Cury (1984), Alípio Casali (1995), Romualdo Dias (1996), entre outros, como um dos 

                                                 
222 Para um panorama mais aprofundado sobre a atuação de Dom Sebastião Leme ver a obra: “O Cardeal Dom 

Leme: Visão e Posições sócio-políticas”, de João Alfredo de S. Montenegro, publicada no Boletim do Centro de 

Pesquisas e Estudos de História da Igreja no Brasil – CEPEHIB – Ano VI, n. 4 (26) outubro de 1984. pp. 4-17.  
223 Segundo Regina da Luz Moreira (s/d, p.4 online), a arquidiocese de Olinda só em 1918 passou a se chamar 

arquidiocese de Olinda e Recife. 
224 LEME, Sebastião. Carta Pastoral de Dom Sebastião Leme: Arcebispo Metropolitano de Olinda saudando a sua 

Archidiocese. Petropolis: Typographia de Vozes de Petropolis, 1916.  
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documentos mais importantes da Igreja Católica brasileira em sua época, principalmente pelos 

efeitos que dela adviriam.  

Evidenciando sua importância, Antônio Carlos Villaça (1975, p.81) retrata a Carta 

Pastoral de Dom Leme como “um marco na história espiritual do Brasil”.  

Mas a colaboração de outros autores não deixa dúvidas de que, para além da questão 

espiritual, a Carta Pastoral de Dom Leme significa um marco histórico também na política da 

Igreja Católica, com reflexos diretos na política nacional. Romualdo Dias (1996, p.52) 

corrobora o fato, ao afirmar que o “programa teológico-político de D. Leme foi traçado em sua 

Carta Pastoral de 1916”.  

Para Carlos Roberto Jamil Cury (1984, p.14-15), a Carta Pastoral de Dom Leme “se 

tornou célebre uma vez que propunha uma ação decisiva e operante de alterar as bases 

agnósticas e laicistas do regime”.  

Concordamos ainda com o pensamento de Alípio Casali (1995, p.79), quando diz que 

“o destinatário formal da Carta é a Arquidiocese de Olinda e Recife mas, no seu conteúdo, ela 

é explicitamente dirigida à Igreja de todo o país”. 

Dom Leme quis exprimir na sua Carta “Pastoral o que sentia diante do catolicismo 

morno ou vago dos brasileiros. Era uma advertência e um apelo” (VILLAÇA, 1975, p.80-81).  

Neste documento, Dom Leme “analisa o Brasil, identificando o mal que o afligia. 

Também reflete sobre a gravidade da ignorância religiosa do povo em geral e indicou os meios 

para superá-la” (DIAS, 1996, p.52).  

Dom Leme incomodava-se com o paradoxo do Brasil ser prevalentemente católico e a 

Igreja ter pouca ou nenhuma influência na sociedade. Este incômodo foi retratado em sua Carta 

Pastoral e sintetizado aqui nas palavras de Thomas Bruneau (1974, p.74).   

 

Indicações da pouca influência podiam ser encontradas na falta de religião e 

na ausência de católicos na maioria dos campos de ação social, incluindo 

política, artes e letras; na falta de vocações, de finanças, de organizações e na 

ausência de católicos entre as elites intelectuais. Quer dizer que a Igreja, que 

representava a religião da grande maioria dos brasileiros, tinha pouco impacto 

sobre muitas pessoas e especialmente sobre as elites; ela nem mesmo os 

estimulava suficientemente para levantar recursos e suscitar vocações. E qual 

a razão subjacente a esse paradoxo de uma igreja sem nenhuma influência 

num país católico? Na opinião de Dom Leme, falta de educação religiosa. O 

povo não era instruído na fé, ignorava os ensinamentos da religião que, por 

isso, não causava impacto neles. Qual a solução? Organizar, unificar, 

pressionar o governo para conseguir a posição que lhe cabia por direito nos 

negócios públicos. Uma vez nessa posição, que é naturalmente uma questão 

de líderes católicos e de uma Igreja privilegiada, seria fácil promover a 

educação católica, abolir a ignorância religiosa e, conseqüentemente, 

aumentar a influência da Igreja. Resumindo, a solução, para Leme, estava em 
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usar a estratégia do grupo de pressão para voltar à vida pública e, dessa 

posição, usar o poder para promover a influência. 

 

Na carta, Dom Leme dirige-se especialmente aos intelectuais católicos225, antevendo 

que a solução para os problemas de influência da Igreja estava na mobilização do laicato 

organizando assim os grupos de pressão. 

Em outra passagem da carta226, Dom Leme refere-se à imprensa como um meio de 

combater o mal da Igreja utilizando a “Pregação Impressa”, a publicação de “Boletins 

Parochiaes” e de “Impressos doutrinários”.  

Respondendo aos assuntos sobre a educação que ganharam proeminência nos debates 

do Brasil da década de 1920, Dom Leme, em comunhão com o coro católico que reclama a 

sistematização de um ideário pedagógico, lança em sua pastoral seu sonho maior que seria a 

implantação de uma Universidade Católica no Brasil. 

Todas as sementes plantadas na Carta Pastoral de 1916 irão, a seu tempo, prosperar e 

dar frutos. Com a imprensa católica não será diferente.  

Após lançar as bases da reação e reorganização da Igreja Católica na Carta Pastoral de 

1916, Dom Leme ainda continuaria por mais de quatro anos trabalhando na solução de 

problemas financeiros, administrativos e pastorais da Arquidiocese de Olinda e Recife. 

Ao resolver os problemas financeiros e administrativos da arquidiocese, Dom Leme 

então dedica-se em especial à pastoral, lançando sua segunda carta dirigida à comunidade 

católica pernambucana, com o tema principal da instrução religiosa.   

 

Para enfrentar esse problema, criou a Congregação da Doutrina Cristã (que, 

depois de enfrentar dificuldades iniciais, organizou 62 centros de catequese 

no estado) e firmou, em setembro de 1916, um acordo com o governo para a 

introdução do ensino religioso nas escolas públicas estaduais. Desenvolveu 

também o trabalho de catequese de adultos que resultou, mais tarde, na criação 

do Curso Superior de Religião. (MOREIRA, 2015, p.5, online) 

 

Toda essa movimentação não passou despercebida aos olhos da Santa Sé, visto que, no 

“dia 24 de fevereiro de 1921, dom Sebastião Leme recebeu um cabograma do núncio apostólico, 

                                                 
225 Id. Ibid. Parte II – Da Ignorancia Religiosa –, Item II “A ignorancia religiosa em nosso meio intellectual”. Aqui 

Dom Leme convoca a intelectualidade católica a se instruírem religiosamente e a ter, segundo ele, “o espírito da 

época de reação contra” os “inimigos” da Igreja.  
226 Id. Ibid. Parte III – Meios de conjurar o grande mal da ignorancia religiosa –, Item III – Da leitura, precioso 

meio de instrucção religiosa.  
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monsenhor Henrique Gasparri, comunicando-lhe que o papa Bento XV decidira nomeá-lo 

arcebispo coadjutor do Rio de Janeiro (MOREIRA, 2015, p.6, online)227.  

Cláudio Almeida (2002, p.143) relata que Dom Leme tentou até mesmo desistir de sua 

indicação, “enquanto seus antigos opositores no Rio, ao saberem da projetada nomeação, saíam 

a campo para impedi-la”. Conforme consignado anteriormente, o grupo de “Vozes de 

Petrópolis”, sob o comando de Pedro Sinzig, figurava entre os opositores de D. Leme, fato que 

pode ter influído na derrocada do Centro da Boa Imprensa.  

Frustradas as tentativas de barrar seu nome, a escolha do papa Bento XV foi confirmada 

em março de 1921, por meio do decreto que nomeava Dom Leme administrador efetivo da 

Arquidiocese do Rio, com direito a sucessão.  

Laurita Gabaglia (1962, p.130) conta que “chegou D. Leme ao Rio em 31 de julho e 

tomou posse da Arquidiocese a 5 de agosto”. De início, procurou minimizar a ação dos 

oposicionistas – de leigos e do próprio clero – e voltar sua atenção ao Cardeal Arcoverde, que, 

embora fragilizado na saúde, ainda era o chefe nominal da Arquidiocese. 

Porém, conforme já havia explicitado na Carta Pastoral de 1916, agora com plenos 

poderes para tal, Dom Leme avança com seu plano de reorganizar a Igreja Católica, começando 

por organizar o movimento do laicato que seria o sustentáculo da reação católica.  

Thomas Bruneau afirma que dois foram os caminhos que Dom Leme seguiu para 

consolidar seu plano.  

 

Por um lado, tentou unificar os vários dispersos e insignificantes grupos que 

já existiam há tempos, ou que tinham sido criados mais recentemente por 

padres estrangeiros segundo o modelo europeu. Por outro lado, estimulou 

um movimento em torno do Centro D. Vital, destinado a atrair os intelectuais. 

(BRUNEAU, 1974, p.86, grifo nosso) 

 

Na tentativa de unificar as associações e demais grupos da Igreja Católica, Dom Leme 

fundou, em 28 de dezembro de 1922, a Confederação das Associações Católicas do Rio de 

Janeiro. Associadas e, até mesmo subordinadas a ela – ou melhor, a Dom Sebastião Leme –, 

figuravam as associações da imprensa católica, inclusive o CBI. Algumas dessas associações 

não se enquadraram na linha de pensamento de Dom Leme e, aos poucos, foram diminuindo 

                                                 
227 Ao passo que Regina Moreira (s/d, p.6, online) registra o convite do Vaticano no dia 24 de fevereiro, Alípio 

Casali (1995, p.80) diz que “em 27 de abril de 1921 Dom Arcoverde, então Cardeal do Rio de Janeiro, escolhe D. 

Leme para seu Coadjutor, com direito à sucessão cardinalícia”, acenando para uma possível reconciliação entre os 

prelados.  
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suas ações até findarem. Entre outros motivos, essa divergência entre Dom Leme e Frei Pedro 

Sinzig foi um dos fatores da derrocada do CBI, conforme anteriormente aludido.  

Por outro lado, a arregimentação dos intelectuais católicos “para a formação de elites 

culturais de uma ‘intelligentsia’ da Igreja na sociedade” (KRICHKE, 1979, p.136) foi 

impulsionada pela criação da revista “A Ordem” e pela fundação do Centro Dom Vital. 

“Destacada como elemento de vanguarda do movimento de reação, a intelectualidade teria 

como tarefa combater as bases agnósticas e laicistas do regime, disseminando a doutrina cristã 

pela sociedade e suas instituições” (SALEM, 1982, p.103).  

Com as duas estratégias acima descritas, D. Leme organizou e mobilizou setores da 

Igreja para reconquistar uma posição legítima na vida pública. “E o que é mais extraordinário, 

é que o conseguiu”, diz Thomas Bruneau (1974, p.75), ao afirmar que “a Igreja voltou de novo 

ao domínio público numa base privilegiada, a que se seguiu a reintrodução do modelo de 

influência da cristandade”.  

Após nove anos do início da reação católica, “por volta de 1930, depois de quarenta 

anos de separação e de importação de recursos estrangeiros, a Igreja se tinha transformado num 

corpo grande e organizado, com o Cardeal Leme à testa” (BRUNEAU, 1974, p.81). 

A consecução dos objetivos de Dom Leme com a reação católica foi o resultado de seu 

trabalho de organização e disciplinarização de diversos grupos católicos, transformando-os em 

grupos de pressão atuantes principalmente na política e na elite social.  

A partir da fundação da revista “A Ordem” e do Centro Dom Vital, outras associações 

nasceram e foram orientadas e controladas por Dom Sebastião Leme. A utilização dos meios 

de comunicação por todas as instituições seguia no mesmo diapasão do CBI, excetuando-se a 

linha ultraconservadora de Pedro Sinzig e do grupo de “Vozes de Petrópolis”.  

Dom Leme influenciou os intelectuais católicos na produção de jornais, revistas, 

boletins – diocesanos e paroquiais, de associações e agremiações católicas, etc. –, como 

estratégia de difusão doutrinária. Em geral, a imprensa católica seguia a mesma linha 

doutrinária-apologética do CBI, mas com uma ênfase maior na “educação religiosa” defendida 

por Dom Leme. Observa-se, também, nos primeiros anos de vida da revista “A Ordem”, um 

caráter político-partidário defendido pelo fundador Jackson de Figueiredo228 e seus adeptos. A 

                                                 
228 Jackson de Figueiredo Martins nasceu em Aracaju, em 1891. Bacharel em direito, dedicou-se à política e ao 

jornalismo. Seu nome é ponto de referência na história do catolicismo brasileiro como organizador do movimento 

católico leigo. Entre 1921 e 1922, fundou o Centro Dom Vital e a revista A Ordem, através dos quais combateu o 

comunismo, o liberalismo e a revolução de modo geral. A sua proposta era reunir leigos e religiosos que se 

dedicassem aos estudos da doutrina católica. Foi através de sua obra que o pensamento conservador, tradicionalista 

ou reacionário foi introduzido no Brasil. Em 1921 defendeu a candidatura de Artur Bernardes, identificando-o com 

os princípios da autoridade, religião e ordem, em detrimento de Nilo Peçanha, como demagogo, revolucionário e 
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partir dos anos de 1922, com a criação do Partido Comunista no Brasil, a imprensa católica 

mobilizou-se também contra esse “inimigo” da Igreja Católica. No mais, continuava-se a 

difusão do ideário católico, a defesa incontinente dos interesses da Igreja perante o Estado – 

entre eles, a questão sempre presente da educação religiosa que seria um dos pontos de maior 

discussão na imprensa católica e geral – até a consecução dos objetivos.  

Apesar de não ser uma instituição específica da imprensa católica que centralizasse toda 

a ação comunicativa da Igreja, D. Leme criou, dentro do âmbito da Confederação das 

Associações Católicas do Rio de Janeiro, uma serie de comissões masculinas e femininas que, 

segundo Alceu Amoroso Lima (1943, p.142), correspondiam “a uma necessidade real e a um 

campo de apostolado a desenvolver”. Dentro da Confederação, tanto masculina quanto 

feminina, constava uma comissão especial de imprensa.  

Alceu Amoroso Lima (1943, p.67), que adotaria o pseudônimo Tristão de Athayde, 

revela que Dom Leme “teve sempre a tríplice preocupação da imprensa, da cátedra e da tribuna, 

como veículos de conquista do mundo pela Verdade”. 

Malgrado as questões com o CBI, Dom Leme, ao longo de seu arcebispado e 

cardinalato, buscou fomentar a imprensa católica em diversas frentes. “Apoiou sempre os 

movimentos em favor da imprensa. E deu à obra da “Boa Imprensa”, ao projeto de uma grande 

Diário Católico no Rio todo o seu apoio” (LIMA, 1943, p.67). Apesar dos esforços do prelado 

na continuidade do projeto do jornal diário iniciado pelo CBI, os mesmos e velhos problemas 

financeiros não possibilitaram sua realização.  

Apaziguando a opinião sobre a falta de um diário católico, Alceu Amoroso Lima (1943, 

p.67) explica que Dom Leme até tentou, mas 

 

Se depois se retraiu, é que as vicissitudes da Obra e dos tempos não lhe 

permitiram realizar o que pretendia de começo. Achava com razão, que um 

jornal católico ou deve ser tão bom como os melhores ou não deve ser levado 

a efeito. Não podendo, de momento, levar avante o seu plano integral, preferiu 

aguardar melhores tempos. Daí a pergunta habitual sobre a inexistência de um 

grande diário explicitamente católico no Rio. É que, devendo conformar-se 

com uma folha medíocre, preferia não ter nada.  

 

A questão do diário católico foi amplamente discutida desde o início do século XX sem 

que nenhuma instituição da imprensa católica dessa época conseguisse consumar o fato. A 

                                                 
ligado à maçonaria. Colaborador em vários jornais e revistas, como a Gazeta de Notícias e O Jornal, produziu, 

entre outras obras, Afirmações (1921), A reação do bom senso (1922) e A coluna de fogo (1925). Faleceu em 

1928. Fonte: FGV/CPDOC. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/jackson_de_figueiredo>. 
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questão levantada por Alceu de Amoroso Lima sobre as razões por que D. Leme não seguiu 

avante com o projeto esbarram na quantidade e na qualidade de material impresso produzido 

por sua própria intelectualidade em revistas e boletins de menor alcance que um diário. Resta-

nos entender que a questão administrativa e financeira de um grande investimento como um 

diário católico naquele momento não era compatível com as prioridades do prelado. Conforme 

o próprio Amoroso Lima (1943, p.67) diz, preferiu Dom Leme “deixar que os católicos, 

individualmente, colaborassem na imprensa leiga, procurando, por toda parte, segundo a 

palavra de Pio XI, “um apóstolo de Cristo no ambiente em que a Providência o colocou”.  

Conforme os ditames acima, D. Leme deu franco apoio aos intelectuais católicos em 

seus escritos nas mais diversas publicações – jornais, revistas e boletins – das organizações 

católicas.  

 

3 – O CONTEXTO HISTÓRICO A FAVOR DA REAÇÃO CATÓLICA 

 

Nos primeiros anos do pós-guerra, início da década de 1920, a Igreja Católica 

encontraria um ambiente propício para engendrar e colocar em prática seu plano de reconquistar 

a hegemonia perdida, retornando a uma posição legítima na vida pública.  

Dom Leme encontraria guarida para seu programa de restauração da Igreja, já que, “em 

Roma, como Pio XI, despontava um pontificado de tendência conciliadora e no Brasil, a 

encruzilhada econômica e política propiciava a entrada de qualquer projeto, mesmo que 

religioso [...]” (CASALI, 1995, p.81).    

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, acentuou-se a crise do modelo econômico-

social oligárquico-rural, baseado fundamentalmente na cafeicultura afetado pela diminuição 

dos vínculos de dependência externa.  

Tânia Salem (1982, p.100) registra o enfraquecimento do regime político estabelecido 

advindo da crise do pós-guerra, estimulado por “sinais de abalo e desgaste no interior do próprio 

pacto oligárquico e a crescente pressão das novas camadas sociais”. A instabilidade do 

momento é marcada pela pressão política das oligarquias rurais e as primeiras greves operárias. 

Além disso, “com baixos níveis de industrialização, urbanização, diferenciação social e 

centralização política, o sistema se tornou menos capaz de enfrentar a situação [...]” 

(BRUNEAU, 1974, p.77) que atingiria seu ápice no ano de 1922.  

Entre movimentos revolucionários, manifestações civis e tentativas de revolta, o 

emblemático ano de 1922 é definido por muitos historiadores como um divisor de águas na 

sociedade brasileira.   
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Romualdo Dias (1996, p.89-90) refere-se aos acontecimentos como verdadeiras 

revoluções em três âmbitos diferentes:     

 

Três revoluções tiveram assim no ano de 1922 seu marco inicial: a revolução 

política, com o início do movimento tenentista que culminou com a 

“Revolução de 30”; a revolução literária, representada pela Semana de Arte 

Moderna, no mês de fevereiro, em São Paulo; e a revolução espiritual, 

desencadeada pelo Centro Dom Vital.  

 

O emblemático ano de 1922 ainda registraria o nascimento do Partido Comunista 

Brasileiro – PCB –, que acentuaria ainda mais os ataques da Igreja por meio da imprensa 

católica ao comunismo. Outra questão não menos importante foi a realização, no mesmo ano, 

das eleições presidenciais com a disputa entre Nilo Peçanha contra o candidato situacionista 

Artur Bernardes. A derrota da oposição foi determinante na deflagração da crise militar que deu 

origem ao movimento tenentista. 

A instabilidade provocada pelos acontecimentos de 1922 acabou por abrir algumas 

brechas no sistema e “a igreja parece perceber os espaços vazios nesses conflitos pela 

hegemonia, e buscou introduzir seu projeto nesses espaços” (CASALI, 1995, p.81).  

Thomas Bruneau (1974, p.77) infere que “é significativo que nesses tempos de 

intranqüilidade civil as autoridades se voltassem para a Igreja como um meio de aumentar a sua 

legitimidade aos olhos do povo”.  

Como demonstração da força da Igreja, Dom Leme organizou e realizou, no Rio de 

Janeiro, entre os dias 26 e 30 de setembro de 1922, o “Congresso Eucarístico Nacional”, com a 

presença dos líderes mais importantes do episcopado e laicato brasileiros. Sob o tema “A 

restauração cristã no Brasil pela vida eucarística, principalmente na família, na infância e 

mocidade”, Dom Leme fez “o lançamento solene de sua plataforma político-pastoral, 

definindo-se como coordenador da obra restauradora do Brasil para o catolicismo” (DIAS, 

1996, p.109). Como resultado do evento, foi elaborada uma Carta Pastoral assinada por todo o 

Episcopado, lamentando “a vigente separação Igreja-Estado, ao mesmo tempo em que elogiava 

a República e procurava demonstrar o espírito cívico, de ‘brasilidade’, que dominava a Igreja” 

(CASALI, 1995, p.81-82). Esta carta marcou o início do movimento restaurador de Dom Leme.  

Assim, no contexto229 do início do renascimento ou restauração, nascem as duas 

instituições que sustentarão o movimento: a revista “A Ordem”, criada em 1921, e o Centro D. 

                                                 
229 Para uma visão mais ampla do contexto sócio histórico envolvendo a Igreja Católica no início do século XX 

ver: (Bruneau, 1974), (Krichke, 1979), (Salem, 1982), (Casali, 1995), (Dias, 1996) e (Azzi, 2003).  
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Vital, fundado em 1922. Além de congregar a intelectualidade católica em torno de si, “A 

Ordem” e o Centro Dom Vital funcionarão como suporte para a imprensa católica.  

 

4 – A REVISTA “A ORDEM” COMO ARMA DA IMPRENSA CATÓLICA 

 

Um dos primeiros frutos da Carta Pastoral que Dom Leme escreveu em 1916 foi sua 

aproximação a Jackson Figueiredo, que, logo adiante, se converteria ao catolicismo e seria o 

fundador da revista “A Ordem” e do Centro Dom Vital.  

Após ler a Carta Pastoral, Jackson de Figueiredo sentiu-se incomodado e trocou larga 

correspondência epistolar com o prelado –, ele, no Rio de Janeiro e Dom Leme no Recife. Alceu 

Amoroso Lima (1943, p.94) diz que “Jackson viu nesta Pastoral o caminho da salvação do 

Brasil”.  

Estreitaram laços de amizade por conta da discussão em torno dos principais pontos do 

programa de recristianização e restauração católica de Dom Leme.  

Antônio Carlos Villaça (1975, p.86) revela que “Dom Leme vem ao Rio, hospeda-se no 

São Joaquim e Jackson lá o procura, para conversar. Está perto da Igreja. Aceita tudo na Igreja, 

menos a confissão. Resposta de Dom Leme: não force, não se confesse”. Resultado: ficaram 

amigos para sempre. Dom Leme viu “nele o homem realmente capaz de arrancar a inteligência 

brasileira do sono do seu agnosticismo contumaz” (LIMA, 1943, p.93).  

Quando mais tarde retorna ao Rio de Janeiro, agora na condição de Arcebispo 

Coadjutor, Dom Leme não só retoma, mas aprofunda seus laços de amizade com Jackson de 

Figueiredo chamando-o para perto de si. 

Adepto da doutrina da ordem, Jackson de Figueiredo trouxe-a para seu catolicismo 

numa linha que Antônio Villaça230 (1975, p.97) chamou de intelectual e reacionária.   

Apesar da disparidade de personalidade entre o polemista de temperamento e ação e a 

diplomacia do arcebispo, houve uma simbiose entre Jackson e Dom Leme, levando o prelado a 

apoiar incondicionalmente as iniciativas do jornalista. “A moderação do Arcebispo aceitou e 

entendeu a impulsividade do jornalista” (VILLAÇA, 1975, p.101).   

Conforme conta Alceu de Amoroso Lima (1943, p.68):  

 

Quando Jackson se converteu, viu logo o Cardeal a grande força intelectual 

que entrava para a Igreja. Logo o animou a empreender a cruzada intelectual 

                                                 
230 Antônio Carlos Villaça (1975) no capítulo “A Doutrina da Ordem” traça um perfil intelectual de Jackson de 

Figueiredo que permite ao leitor verificar a diversidade filosófica que compõe a personalidade do jornalista e que 

influi diretamente na orientação da revista “A Ordem” em sua primeira fase.  
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que foi afinal a grande missão e a grande obra de Jackson. A fundação em 

1921231, do “Centro Dom Vital e da “A Ordem” sua revista, foi diretamente 

provocada e animada pelo Cardeal.  

 

Assim, em agosto de 1921, junto com Hamilton Nogueira e José Vicente de Sousa, 

fundava Jackson de Figueiredo, no Rio de Janeiro, a revista “com o nome da própria concepção 

que desejava implantar na sociedade brasileira: A Ordem” (AZZI, 2003, p.46), a primeira 

revista de intelectuais católicos no Brasil. 

A revista “A Ordem”, em seu primeiro número232, apresentou-se como “não-oficial da 

Arquidiocese, apologética, nacionalista, dentro de um programa de catolicismo integral”. 

Segundo Paulo Krischke (1979, p.136), seria “o órgão semi-oficial do Cardeal e sua elite”. O 

objetivo da “A Ordem” de “divulgar as concepções doutrinárias, políticas e filosóficas católicas 

e combater a indiferença e a oposição à Igreja” (DANTAS, 2015, online) respondia a todos os 

anseios da pastoral de Dom Leme.  Infere-se daí que o controle da revista ficaria mesmo com 

Dom Leme, que acreditava que a imprensa, “a literatura, os setores da cultura e da economia 

devem subsistir e prosperar no acolhimento dos ensinamentos da Igreja, recebendo dela o 

influxo moralizador” (MONTENEGRO, 1972, p.212). No entanto, o próprio Jackson de 

Figueiredo233 dizia que a revista “não aspira [...] ser oficial ou oficiosamente a palavra da 

autoridade católica na mais importante das Arquidioceses brasileiras”. Para ele, o fato de não 

representar a hierarquia corroborado pela rejeição do “imprimatur234” – é o atestado de 

autonomia da revista. Figueiredo235 afirma que “a direção d’A ordem sabe perfeitamente que 

todo jornal que aspira combater como que oficialmente em nome da Igreja, deve carregar as 

responsabilidades do Imprimatur, ter, pelo menos, um assistente eclesiástico. Não estamos neste 

caso”, finaliza. 

Para Cassiano Cordi (1984, p.65), esta autonomia pleiteada pelos intelectuais da revista 

“A Ordem” reflete uma pretensão ainda maior: “o tema da autonomia da ação leiga católica. 

Principalmente na conjuntura da realidade brasileira vivida, o grupo optava para uma autonomia 

que lhe garantiria maior mobilidade e responsabilidade”. 

                                                 
231 Aqui Alceu Amoroso Lima informa a data fundação do Centro Dom Vital no ano de 1921; porém, sua instalação 

só seria efetivada e anunciada no editorial da revista “A Ordem” número 10, em maio de 1922. Outros autores, 

como (Casali, 1995), (Azzi, 2003), (Dias, 1996), entre outros, consignam a data de 1922 para a fundação do CDV.  
232 A Ordem. Editorial. Vol. I, n.1, Agosto de 1921, pp. 1-2.  
233 FIGUEIREDO, Jackson de. Nosso programma. A Ordem, Rio de Janeiro, vol. I, n. 1, p. 1, ago. 1921. 
234 Imprimatur: Permissão concedida por autoridade religiosa para que seja impresso texto submetido à sua 

censura, e que passa a figurar no verso da página de rosto ou do anterrosto. Dicionário Eletrônico Houaiss.  
235 FIGUEIREDO, Jackson de. A Ordem, Rio de Janeiro, vol. I, n.3, p. 34, out. 1921. 
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Parece que Dom Leme conferiu mesmo uma certa autonomia à revista “A Ordem”, mas, 

em detrimento da revista “Vozes de Petrópolis”, ou do grupo articulador do periódico que, 

sentindo-se cerceado, reagiu por meio de dois artigos236 de Soares de Azevedo, intitulados “O 

Jornalismo Catholico”237.  

A indisposição do grupo de “Vozes de Petrópolis” com Dom Leme vinha de longa data, 

desde as tentativas de barrar sua indicação a arcebispo coadjutor, até o caso do projeto do diário 

católico do CBI que acabou de forma traumática.  

Logo na abertura da primeira parte do artigo, Soares de Azevedo eleva o tom de crítica, 

primeiro a Dom Octavio – Bispo de Pouso Alegre, que foi contrário ao Diário Católico 

pretendido por Frei Pedro Sinzig – e, depois, ao próprio Dom Leme, pelo que entendeu como 

cerceamento das atividades da imprensa católica. Soares de Azevedo disparou dizendo que 

“parece que a imprensa catholica no Brasil tende a um rapido desenvolvimento, devido mais á 

pressão exercida pelo alto e baixo clero, do que ao interesse tomado pelo grande público”238.  

Na parte conclusiva do artigo, Soares de Azevedo cobra o prelado sobre um princípio 

de igualdade para as publicações da imprensa católica à luz do sistema do jornal independente 

proposto anteriormente pelo CBI e barrado pelo prelado, mas que, agora, estava, de certa forma, 

em vigência na revista “A Ordem”.  

 

O dr. Jackson de Figueiredo, grande pensador e brilhante escriptor  catholico, 

fundou e dirige um mensario – A Ordem – dedicado á acção social christan. 

Nesse mensario, que sempre leio com a attenção e o interesse merecidos, 

apparecem por vezes artigos políticos de combate ao dr. Nilo Peçanha e de 

defesa do dr. Arthur Bernardes, ambos candidatos, até ha pouco tempo, á 

presidencia da Republica. Ora eu sei que o exmo. arcebispo coadjutor, como 

arcebispo coadjutor, não se manifestou pro ou contra uma dessas candidaturas, 

fazendo questão de se manter fôra e acima dessas competições políticas, 

apesar dos ineptos ataques que lhe tem movido certa imprensa partidaria. E 

tambem sei que o exmo. arcebispo coadjutor distingue ao dr. Jackson e aos 

seus trabalhos literarios com uma muito justa e merecida sympatia. Que se ha 

de concluir daqui? Que o exmo. arcebispo coadjutor é e não é partidario de 

uma franca actuação politica da imprensa catholica? Não. O que se parece 

concluir é que d. Sebastião Leme dá liberdade de acção aos escriptores 

catholicos, seus fiéis, uma vez que elles não se apresentem como interpretando 

o pensamento da autoridade e não infrinjam as leis da fé e dos bons costumes. 

E que é isto sinão o reconhecimento do systema do jornal independente? Diz 

a redacção das ‘Vozes de Petropolis’ que o ‘assumpto’ é do maximo interesse 

                                                 
236 AZEVEDO, Soares. O jornalismo Católico. Vozes de Petropolis. Jan./Jun. Petrópolis: Typographia das Vozes 

de Petropolis, 1922. pp. 705-714. 
237 AZEVEDO, Soares. O jornalismo Católico (Conclusão). Vozes de Petropolis. Jul./Dez. Petrópolis: 

Typographia das Vozes de Petropolis, 1922. pp. 771-714. 
238 AZEVEDO, Soares. O jornalismo Católico. Vozes de Petropolis. Jan./Jun. Petrópolis: Typographia das Vozes 

de Petropolis, 1922. P. 705 
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publico que merece ser amplamente ventilado’. A mim, antes de mais nada, 

parece que o assumpto deve ser regulado.  

 

Dom Leme não reagiu à provocação de Soares de Azevedo. Parece até mesmo nem ter 

lido os tais artigos que cobravam uma postura equânime às publicações da imprensa católica, 

mantendo assim uma certa “autonomia” à revista “A Ordem”.  

Quanto à “Vozes de Petrópolis”, continuou com seus artigos e, no ano de 1931, 

conforme atesta Cláudio Almeida (2002, p.200), “os redatores de Vozes de Petrópolis passaram 

a apoiar, entusiasticamente, as iniciativas do cardeal”.  

Sem ouvir os reclamos e colocando as reivindicações à mesa – ou melhor, no papel –, 

“A Ordem”, como haveria de ser, por conta do caráter próprio político de Jackson, segue em 

uma linha mais político-partidária, refletindo a ideologia de seu fundador.  

João Alfredo Montenegro apreende, com clareza, a linha editorial que seguiria “A 

Ordem”, durante os anos em que o comando esteve nas mãos de Jackson de Figueiredo:  

 

Desprezando os subsídios de fundo psicológico daquele teor, envereda “A 

Ordem” na esteira do sobrenaturalismo, no programa de sacralização da 

sociedade. Nisso dá tônica a um moralismo com sofisticação intelectual 

buscada em pensadores reacionários da Europa Ocidental, como Joseph de 

Maistre, Charles Mauras, Donoso Cortes, Leroy Beaulieu. Mas, com pouco, 

abraça, sem demover a contribuição alienígena, o nacionalismo, sob a 

liderança inconfundível de Jackson de Figueiredo, que se estende a todo o 

pensamento católico brasileiro. Tem-se, assim, um nacionalismo de fundas 

conotações moralistas, preocupado em extirpar da nação os vícios que a 

inquinam, que a corrompem, vícios produzidos pela não-obediência a uma 

força inteligente e de grande elevação espiritual, parte ponderável das 

tradições nacionais. (MONTENEGRO, 1972, p.222) 

 

Sobre esta posição, Alípio Casali (1995, p.80) infere que “D. Leme [...] saberá 

habilmente controlar a orientação integralista da Revista (Jackson de Figueiredo), de modo que 

não se distancie muito do leito principal por onde correrá sua política jesuítica”. 

Apesar de seu reacionarismo, Jackson de Figueiredo, que primava primeiramente pela 

obediência à hierarquia da Igreja, mostrou-se sensível aos problemas sociais, em consonância 

com os ditames do papa Leão XIII, em sua encíclica “Rerum Novarum”.  

Malgrado a orientação de Jackson de Figueiredo, outras “organizações católicas de base, 

como os Círculos Operários, tendiam a refletir as orientações intelectuais tradicionais do clero 

brasileiro e estrangeiro, sob forte influência do liberalismo” (KRISCHKE, 1979, p.137). Os 

boletins, opúsculos e panfletos dessas organizações refletiam essa tendência confirmando a 

falta de convergência na linha mestra das publicações da imprensa católica da época. Por outro 
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lado, havia vários pontos (inimigos) em comum que eram combatidos por toda a imprensa 

católica. Para isso, há o exemplo claro das revistas “A Ordem” e “Vozes de Petrópolis” que, 

apesar das consideráveis diferenças existentes entre ambas, as publicações nessa época 

lamentavam o ateísmo social da Constituição de 1891, criticavam a proibição oficial à educação 

religiosa em escolas públicas e a falta de reconhecimento civil das instituições religiosas 

(KRISCHKE, 1979, p.137). Enfim, as instituições da imprensa católica à época podiam até 

descordar de alguma linha ideológica-doutrinária, porém, quando se tratava de combater o 

“inimigo”, cerravam fileiras juntas.  

Mas Jackson persistiu sempre em sua defesa intransigente da ordem, respeitando-se 

primeiramente a hierarquia eclesiástica, lutando sempre com as armas da imprensa, como 

jornalista católico que era.  

A produção literária de Jackson publicada em artigos de jornais e revistas e, ainda seus 

livros, foram decisivos para a conversão de importantes intelectuais, que tornaram-se católicos 

da linha de frente do projeto de restauração de Dom Leme. “As suas idéias serviram de guia 

para todos, com quase total unanimidade, entre 1921 e 1928 [...]” (MONTENEGRO, 1972, 

p.232).  

 

Deus lhe deu o dom assustador de tocar as almas. Despertar as almas. 

Convertê-las. Primeiro, Hamilton Nogueira. Depois Perilo Gomes. Homens 

os mais diversos lhe sentiram a fora ou a sedução da personalidade, o católico 

testemunho: Afrânio Peixoto, Pedro de Oliveira Ribeiro, Augusto Frederico 

Schmidt, Mário de Alencar, Durval de Morais, Jônatas Serrano, Alexandre 

Correia, Barreto Filho, José Vicente de Sousa, Francisco Karam, Alceu 

Amoroso Lima, o último convertido (VILLAÇA, 1975, p.102) 

 

A maioria dos convertidos por Jackson de Figueiredo fará parte tanto da revista como 

do Centro ou, ainda, serão militantes de alguma organização da Igreja e utilizarão largamente 

da imprensa católica em suas lutas diárias. Junte-se a esses, nomes como o do jornalista católico 

e polemista Carlos de Laet e muitos outros que se destacaram na revista e tem-se material 

suficiente para fazer uma revolução. Foi exatamente isso que propuseram e fizeram com a 

criação do Centro Dom Vital que emanou dos debates da intelectualidade na imprensa católica, 

mais especificamente, na revista “A Ordem”. Jackson de Figueiredo não criou somente um 

órgão da imprensa católica, uma revista, mas sim um lugar para o encontro dos intelectuais e a 

difusão das ideias desses sobre todos os problemas que afligiam a Igreja Católica no momento. 

Um centro de irradiação do ideário católico e de contraposição a tudo e a todos que fossem 

opostos a seus princípios.  
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O ano de 1925 foi particularmente emblemático para a revista “A Ordem”, marcado pelo 

intenso debate em torno da reforma constitucional pretendida pelo presidente Artur Bernardes. 

Os grupos de pressão católicos se mobilizam e propõem o que ficou conhecido como “emendas 

católicas”. Das duas emendas, a primeira requeria a volta do ensino religioso abolido na 

Constituição de 1891, enquanto a outra solicitava o reconhecimento da religião católica como 

a religião oficial do país.  

Apesar da ampla divulgação e debate promovido por Jackson de Figueiredo nas páginas 

da revista “A Ordem” e no âmbito do Centro Dom Vital, as emendas não foram aprovadas na 

reforma constitucional de 1926.  

Com o passar dos anos, o reacionarismo de Jackson de Figueiredo recrudesce e, assim, 

transparece no discurso da revista “A Ordem” uma tônica profundamente moralista. 

Mônica Velloso (1978, p.123-130) ao destacar os “principais temas do discurso da 

revista ‘A Ordem’ na primeira parte: 1921 a 1928”, apreende todo o movimento ideológico-

doutrinário de Jackson, deixando à mostra seu radicalismo em defesa de sua “doutrina da 

ordem”, atacando a tudo e a todos que fossem contrários. 

A orientação de Jackson de Figueiredo na revista começa a ser contestada e controlada 

de maneira mais contundente por Dom Leme, que teve de reforçar sua política de restauração 

moderadora, enquanto “Pio XI selava sua política jesuítica centrista, condenando a ‘Acition 

Française’ em 1926, o que representa uma condenação direta dos ‘integrais’” (CASALI, 1995, 

p.84). 

Contudo, uma fatalidade veio abreviar a tarefa de controle de Dom Leme sobre Jackson. 

O fundador da revista “A Ordem” e do Centro Dom Vital faleceu no dia 04 de novembro de 

1928, vítima de afogamento durante uma pescaria na Barra da Tijuca. 

A grande maioria dos autores que se debruçaram sobre a história da revista “A Ordem” 

fazem uma distinção entre duas fases: de 1921 a 1928, com Jackson de Figueiredo, e, em sua 

nova fase, a partir de 1928, com Alceu Amoroso Lima.  

Instado a assumir o lugar de seu orientador espiritual por força de Dom Leme, a 

indicação de Amoroso Lima tornara-se uma conveniência para o prelado, que tinha no 

intelectual uma pessoa de confiança com a vantagem de contar com sua índole jesuítica 

apanhada junto ao Padre Leonel Franca, de quem fora discípulo.  

Contra sua vontade, teve Alceu Amoroso Lima que assumir “a herança jacksoniana, a 

pedido de Dom Leme, de Hamilton Nogueira, Perilo Gomes, José Vicente de Souza” 

(VILLAÇA, 1975, p.113).  
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Ao assumir a direção do Centro Dom Vital e da revista “A Ordem”, em dezembro de 

1928, apesar de manter-se fiel às principais linhas do pensamento de Jackson, Alceu Amoroso 

Lima acena para uma mudança inevitável na orientação da revista. Já no primeiro número da 

revista no ano de 1929, em seu artigo “Obedecendo239” – alusão direta à ordem de Jackson para 

que ele assumisse seu lugar –, Amoroso Lima explica que “A Ordem” perderá seu caráter 

político, passando a ser uma revista católica de cultura geral.  

A nova fase da revista seria marcada, de forma mais significativa, com a adoção da 

epígrafe “L’ordre est la loi du monde naturel et du monde surnaturel” – “A ordem é a lei do 

mundo natural e do mundo sobrenatural” –, com a qual Amoroso Lima distingue sua visão e a 

de seu antecessor sobre o conceito de “Ordem”.  

 

À revista conservamos naturalmente o mesmo nome. Apenas procuramos dar-

lhe novo sentido, na mesma nova orientação do Centro. Escolhemos então 

para epígrafe, pouco depois, senão logo, a frase de Hello: “L’ordre est la loi 

du monde naturel et du monde surnaturel”. Queríamos com isso significar que 

o nome da revista do Centro não significava mais um propósito de restauração 

de uma ordem política – como Maurras julgava ser a Igreja apenas uma “église 

de l’ordre”, fazendo da Ordem um verdadeiro mito social, tão perigoso como 

os demais mitos do nosso tempo – e sim a lei própria da vida em sua totalidade, 

tanto natural como sobrenatural. A palavra ordem começava então a ser 

utilizada, pelos totalitários, tanto comunistas como fascistas, como um valor 

supremo. Ora, o que pretendíamos significar com a adoção, para epígrafe, da 

sentença de Hello, é que a Ordem para nós só tinha um valor de meio e não de 

fim. Era uma lei, uma relação, um caminho, um método de ação, e não um 

objetivo a alcançar, uma finalidade última a atingir240. 

 

Conforme atesta Antônio Villaça (1975, p.13), “a mudança foi profunda. Ao político 

sucedia o universitário. Ao nacionalista, o universalista. Ao reacionário, o liberal. Ao líder 

impressivo, áspero, violento, sucedia o esteta, o pacifista, o antipolêmico”. 

Sob nova direção, a revista também passa por modificações estruturais deixando sua 

periodicidade mensal para sair trimestralmente. De formato pequeno, porém com um número 

elevado de páginas, foram adequadas a ela novas seções que comportassem a nova tendência 

cultural em detrimento do antigo caráter político-partidário. 

Assim, “de 1929 a 1930 a revista confere pouca ênfase aos assuntos políticos. Seus 

artigos são prioritariamente religiosos, sociológicos ou filosóficos. [...] É nítida a preocupação 

em ampliar o debate cultural [...] como forma de cooptação dos intelectuais” (VELLOSO, 1978, 

p.132).  

                                                 
239 LIMA, Alceu Amoroso. Obedecendo. A Ordem. Anno VIII, Vol. I (nova série), jan. 1929. 
240 LIMA, Alceu Amoroso. Notas para a história do Centro Dom Vital – Vol. LIX, n. 1, jan. 1957. pp. 63-68.  
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Porém, chega a Revolução de 1930, que, na visão de Carlos Cury (1984, p.16), “acaba 

por transformar a Igreja em uma força social indispensável ao processo político. Afinal, a linha 

da Igreja interessava a diversos grupos da classe dominante”. Getúlio Vargas entende isso e 

acena com um possível reconhecimento oficial da Igreja pelo Estado. Em contrapartida, a Igreja 

teria que, até 1934, ano da Constituição, mobilizar o clero e o laicato em apoio ao Estado.  

A princípio, parece que as duas publicações de maior visibilidade na imprensa católica, 

“A Ordem” e “Vozes de Petrópolis”, não tomaram uma posição clara acerca da revolução. Mas, 

Paulo Krischke (1979, p.138) revela que, ao analisar os artigos publicados nessas revistas no 

ano de 1930, “torna-se claro que elas participavam dos debates ideológicos e políticos que 

precederam e acompanharam os eventos revolucionários”. Em dado momento, ambas 

“apoiavam um processo de deslegitimação do regime oligárquico dominante. Ambas também 

advogavam a tomada de algumas medidas iniciais no sentido da legitimação do governo 

revolucionário”. (KRISCHKE, 1979, p.141).  

A partir da Revolução de 1930, a revista “A Ordem” acompanhou todos os 

acontecimentos marcantes – e que não foram poucos – sob o comando de Dom Leme. Também 

o fizeram outros veículos da imprensa católica, a exemplo também da “Vozes de Petrópolis” e 

uma série de jornais na capital federal e em outras localidades do Brasil.  

A começar pelo próprio ano de 1930, quando a Igreja Católica efetuou dois grandes 

eventos, a festa de Nossa Senhora Aparecida e a inauguração do Cristo Redentor no Corcovado.  

Também a cada passo do Estado, a revista estava atenta e respondia, de forma moderada, 

com artigos que analisavam a situação. Essa postura determinada por Alceu Amoroso Lima 

reflete sua produção de textos de psicologia, sociologia e economia, uma constante nas páginas 

de “A Ordem”.  

Foi também no início da década de 1930 que a pauta da revista deu ampla cobertura 

para assuntos educacionais que se intensificaram após a criação do Ministério da Educação e 

Saúde Pública, com seu ministro Francisco Campos.  

No ano de 1932, nova revolução, agora Constitucionalista, e o mesmo modus operandi 

para a imprensa católica: manter-se neutra, acima dos conflitos. Porém, com a criação da Liga 

Eleitoral Católica – LEC –, no mesmo ano, e já no ano seguinte a atuação plena do eleitorado 

católico em favor das emendas constitucionais, coube à revista um empenho maior em face das 

reivindicações.  

Foram intensificadas as ações dos grupos de pressão que utilizaram amplamente a 

imprensa católica até a Constituição de 1934, quando “a Igreja é quase oficialmente 

reconhecida” (CURY, 1984, p.18).  
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No ano de 1935, a revista “A Ordem” noticiou a criação da Ação Católica Brasileira, 

que mereceu amplo destaque nos veículos da imprensa católica por longos anos.  

A análise dos últimos anos demonstra que “o período correspondente ao primeiro 

governo Vargas (1930-1945) marcou o auge da revista A Ordem, tanto em termos de circulação 

quanto de influência” (DANTAS, 2015, online). Não por acaso, concomitante a este fato, 

Thomas Bruneau (1974, p.23) afirma que “[...] graças a estratégias de grupos de pressão 

política, Getúlio Vargas reintegrou a Igreja ao poder político”.  

Romualdo Dias (1996, p.93) infere que, por meio da implementação da revista “A 

Ordem”, pode-se notar o significado que a Igreja atribuía à imprensa nesse período. O autor 

analisa que a Igreja via a imprensa como uma modernidade, ou seja, um processo cultural e 

social adverso frente ao qual ela sentia-se desafiada. Por conta desse conceito, reflete a 

manifestação de pessimismo com que Jackson de Figueiredo referiu-se à imprensa no 

Congresso Eucarístico do Centenário, em 1922.  

 

Para ele não havia nada a exaltar nela (a imprensa), em geral. Também a 

imprensa católica, em particular, mostrava-se para ele insuficiente em cumprir 

o seu papel neste mundo. Daí a hierarquia local incentivar a militância católica 

neste campo pleiteando uma imprensa vinculada à da Igreja. (DIAS, 1996, 

p.93)  

 

Sendo assim, caberia à imprensa católica tão somente cumprir com as obrigações pré-

determinadas pelos papas, referindo-se principalmente a Pio XI, que, em 1937, ditava que era 

dever da imprensa contribuir na restauração social da Igreja com tarefas de teor meramente 

doutrinário-apologéticas.  

Na sequência, Romualdo Dias (1996, p.93) apresenta um editorial onde Jackson de 

Figueiredo se vale de uma citação de Louis Veuillot, que, ao fim e ao cabo, sugeria “a 

impossibilidade de uma constituição laica das instituições sociais”.  

Acreditamos que esta visão “simplista” de Jackson de Figueiredo sobre a imprensa 

católica e suas instituições tem sua refutação na sequência dos atos perpetrados por Alceu 

Amoroso Lima, à frente da revista “A Ordem”, do Centro Dom Vital e de outras instituições – 

laicas, diga-se de passagem –, que lograram êxito em suas atividades. 

Com o passar dos tempos, a orientação da imprensa católica em seu veículo de maior 

expressão migrou do nacionalismo e do autoritarismo próprio de Jackson de Figueiredo para o 

universalismo e, em certa medida, para o liberalismo de Alceu Amoroso Lima.    
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Seja qual for a base de orientação, a revista “A Ordem”, como uma instituição da 

imprensa católica, cumpriu seu papel dentro do projeto de Dom Leme e exerceu sua função de 

“informar e formar a opinião pública” (BELTRÃO, 2006, p.359).  

  

5 – O CENTRO DOM VITAL E A IMPRENSA CATÓLICA 

 

Na esteira dos acontecimentos revolucionários de 1921 e da euforia causada pelo ano 

do Centenário da Independência do Brasil, em 1922, contextualiza-se, primeiro, historicamente 

a fundação da revista “A Ordem”, em agosto de 1921, e o início das atividades do Centro Dom 

Vital, inaugurado poucos meses depois, em maio de 1922.  

Os processos constitutivos de ambas as instituições fundadas por Jackson de Figueiredo 

com o apoio e orientação de Dom Leme são idênticos, pois trata-se de uma mesma iniciativa, 

porém com aplicações diferentes.  

Dentro do plano de restauração de Dom Leme, enquanto “A Ordem” desempenhava uma 

função estratégica, como arma da imprensa católica na difusão do ideário católico vigente, o 

Centro Dom Vital se ocupava da formação dos intelectuais católicos.  

Desta forma, a fundação do Centro “se vincula à necessidade de formação de quadros 

católicos atuantes e atuadores no panorama nacional que começa a dar sinais de mudança” 

(CURY, 1984, p.16).  

Em uma série de artigos na revista “A Ordem” Jackson de Figueiredo reproduziu trechos 

da Carta Pastoral de Dom Leme, na qual o prelado denunciava a falta de ação e de força dos 

católicos perante os rumos da sociedade. Este fato foi determinante para que, atendendo a Dom 

Leme, o próprio grupo de “A Ordem” propusesse a criação do Centro Dom Vital. 

Respeitando os apelos de Dom Leme, nos primeiros dias do mês de maio de 1922, 

Jackson de Figueiredo fundou o Centro Dom Vital, “uma associação civil para estudo, 

discussão e apostolado, subordinada à Igreja Católica” (KORNIS, 2015, online). Porém o 

objetivo mais importante do Centro foi atrair para si e para a Igreja a nata da intelectualidade 

brasileira que, educada à luz dos ensinamentos católicos, formaria uma geração de intelectuais 

católicos para atuarem em diferentes frentes de batalha formando grupos de pressão.   

Sua primeira diretoria241 foi constituída por: Jackson de Figueiredo, presidente perpétuo; 

Dr. Hamilton Nogueira, vice-presidente; Perilo Gomes, secretário geral; José Vicente de Souza, 

                                                 
241 Editorial - Centro D. Vital. A Ordem.Vol. I, n. 10, maio. Rio de Janeiro, 1922. 
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tesoureiro e Durval de Morais, bibliotecário, este último sendo substituído dois meses depois 

pelo Dr. Vilhena de Moraes.  

Na ocasião, o padre Leonel Franca foi designado como o primeiro assistente eclesiástico 

da recém-formada associação.  

Entre os primeiros membros do Centro estavam algumas das personagens ilustres da 

intelectualidade brasileira à época, como;  

 

Alexandre Correia, os doadores Durval de Morais, Jônatas Serrano, Mário de 

Paulo Freitas e Alceu Amoroso Lima, além dos professores Leonardo von 

Acker e Lacerda de Almeida. Nestor Vítor, Tasso da Silveira, Andrade Murici, 

José Barreto e outros integrantes do grupo literário “A Festa” figuravam como 

colaboradores. (KORNIS, 2015, online) 

 

Logo em seguida da fundação, no dia 12 de maio de 1922, realizou-se a primeira 

Assembleia Geral do Centro Dom Vital, ocasião em que foram aprovados os Estatutos da 

associação que foram publicados imediatamente na revista “A Ordem”, de junho de 1922. 

O tom polêmico e reacionário da revista “A Ordem” também é empregado nos primeiros 

tempos do Centro Dom Vital na defesa da Igreja que, sob a inscrição “Omnia in Christo”242, o 

lema escolhido por Jackson era todo um programa de ação (VILLAÇA, 1975, p.155) 

Nos primeiros tempos e durante a década de 1920, o Centro realizou uma série de 

conferências sobre teologia e filosofia, criando um debate constante sobre as principais linhas 

de pensamento da época. Esses debates e estudos serviram de base para artigos que abasteciam 

a imprensa católica, principalmente a própria revista “A Ordem”, que, a partir da fundação, 

tornara-se o órgão oficial do Centro Dom Vital. 

Com o intuito de despertar a intelectualidade para os problemas sociais que afetavam a 

Igreja e prepará-los para combatê-los, essas reuniões semanais do Centro, segundo Laurita 

Gabaglia (1962, p.1962), lembravam “pequenos círculos de cultura”. Porém, essa atividade que 

nasceu pequena tomou corpo e se alastrou alcançando seu objetivo de formar uma 

intelectualidade apta a lutar pelos interesses da Santa Sé. 

Ao longo do tempo, o Centro Dom Vital passou a ser um centro de irradiação do 

pensamento católico produzido por uma seleta parcela da intelectualidade – não só brasileira, 

mas de outros cantos do mundo –, conforme atesta Antônio Carlos Villaça (1975, p.158):   

 

                                                 
242 Retirada do lema de São Paulo aos cristãos de Éfeso “Instaurare omnia in Christo”, o lema adotado por Jackson 

de Figueiredo para o Centro Dom Vital “Omnia in Christo”, pode ter o mesmo significado, ou seja, tudo ou todas 

as coisas em Cristo, sugerindo sua máxima obediência primeiramente à hierarquia eclesiástica. 



222 

 

Vozes as mais diversas e contraditórias se fazem ouvir no Centro Dom Vital, 

no sobradão da Praça Quinze [...]: Pierre Deffontaine, Antônio Correia de 

Oliveira, Bernanos, Roberto Garric, Cerejeira, Pontes de Miranda, Alfonso 

Reyes, o próprio Maritain, Lebret, Penido, Ducatillon, Désobry, Riquet, 

Carlos Lacerda, na memorável conferência da sua conversão, em maio de 

1949, Helder Câmara, Murilo Mendes, Augusto Frederico Schmidt. 

 

O recém-convertido Alceu Amoroso Lima já participava do Centro Dom Vital quando 

assume sua presidência, no dia 4 de novembro de 1928, impondo-lhe uma nova dinâmica. 

Entre os anos de 1929 e 1935, sob a direção de Alceu Amoroso Lima, o Centro Dom 

Vital se desdobraria em diversas instituições leigas especializadas. “Por meio desse mecanismo, 

a reação católica se ramifica em campos cada vez mais diversificados, garantindo sua infiltração 

em diferentes setores da vida nacional” (SALEM, 1982, p.110).  

A expansão das instituições obriga Dom Leme e Amoroso Lima a fundarem, no ano de 

1929, a Coligação Católica Brasileira, uma associação centralizadora que tinha a missão de 

coordenar as ações das instituições leigas associadas. Essa nova empreitada permite 

compreender melhor o Centro Dom Vital como uma instituição da imprensa católica. 

Nas palavras de Alceu Amoroso Lima, a recém-criada “Coligação Católica Brasileira é 

o conjunto de associações de finalidade idêntica, qual seja, a de procurar realizar uma tarefa de 

apostolado em cada um dos setores em que se subdivide”243.  

A diretoria da Coligação Católica Brasileira244 é formada por Alceu Amoroso Lima, 

presidente; Perilo Gomes, secretário; Wagner Dutra, subsecretário; e P.S. Bandeira de Mello, 

tesoureiro. O Padre Leonel Franca é designado – a exemplo do Centro Dom Vital – como 

assistente eclesiástico da organização. Ainda tem-se, no Conselho Técnico, Alvaro da Silva 

Lima Pereira, Bernardo Guimarães Mascarenhas e Mário Andrade Ramos. 

A partir da constituição da diretoria da Coligação Católica Brasileira, formada em sua 

grande maioria pelos mesmos membros da diretoria do Centro Dom Vital, entende-se que a 

orientação e o comando da nova organização ficam com Dom Leme e Alceu Amoroso lima, 

centralizando tudo no próprio Centro. Corrobora a assertiva Mônica Kornis (2015, online), 

afirmando que “o centro e a coligação passaram, portanto, a formar uma única frente”. 

Todas as associações criadas a partir do Centro Dom Vital foram assimiladas depois 

pela Coligação Católica Brasileira. Entre as instituições coligadas, figuram: Secretariado de 

Ação Social Católica (1932), Centro Dom Vital (1922), Ação Universitária Católica (1929), 

Confederação de Operários Católicos (1932), Equipes Sociais (1925), Instituto Católico de 

                                                 
243 Boletim da Colligação Catholica Brasileira. N.9, Ano III, Janeiro, 1936.  
244 Id. Ibid. p.8.  
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Estudos Superiores (1932), Associação de Bibliotecas Católicas (1932) e Confederação de 

Imprensa Católica (1932)245.  

Cada uma a seu tempo, mas todas as instituições causaram alguma demanda na imprensa 

católica. A criação de um organismo que, a exemplo de outras áreas, se ocupasse 

especificamente da imprensa católica parecia justa e sensata. A ideia foi então lançada na revista 

“A Ordem”, em um artigo de novembro de 1932, sob o título “Mais um Anno de trabalho: 

Relatório dos trabalhos do Centro Dom Vital em 1931-1932”. Sem assinatura, porém, 

presumível que sejam palavras do presidente Alceu, em um subtítulo grafado “Confederação 

de Imprensa Católica”, destaca-se:  

 

Temos também o projeto, em inicio de realização, de formar uma Central 

Jornalistica, em nosso grupo de modo a entrar em entendimento com toda a 

imprensa catholica do paiz, fornecendo informações, distribuindo artigos, 

mantendo correspondência e troca de material jornalistico, de modo a 

estimular as boas iniciativas no Brasil todo e manter uma grande unidade de 

acção e doutrina246. 

 

Logo na sequência – separado só para o bom entendimento –, referindo-se à “Central 

Jornalística”, afirma que “será possivelmente esse o núcleo do grande diário catholico que 

todos pedem, mas que as circumstâncias econômicas atuaes tornam por óra uma utopia, nos 

moldes em que deveria ser feito”247. (grifo nosso) 

Podemos inferir algumas situações diante do enunciado. Primeiro: a organização 

pleiteada está exatamente nos mesmos moldes do Centro da Boa Imprensa. Depreende-se daí 

que o CBI possa não estar mais em operação. Segundo: se Dom Leme e Alceu Amoroso Lima 

estão com um projeto de fundar uma instituição que congregue a imprensa católica de todo o 

país, é lógico e óbvio que então ela ainda não exista. Neste caso, não haveria então uma 

articulação do Centro Dom Vital para articular a imprensa católica em nível nacional? Outra 

situação que se mostra intrigante, em terceiro: se existia uma estrutura montada e em 

funcionamento, o CBI, como autoridade máxima da Igreja no Brasil, por que Dom Leme 

simplesmente não tomou para si o centro petropolitano, dando continuidade às suas atividades? 

Sobre a segunda situação, lê-se uma promessa de que a futura “Central Jornalística” 

possa ser a responsável pela criação do diário católico. As inferências e conclusões aqui também 

são notáveis. Primeiro: o projeto do jornal diário foi planejado e gestado desde 1909, quando 

                                                 
245 Colligação Catholica Brasileira: Esboço Histórico e Constituição. A Ordem. VOL. XV. Jan./Jun. 1935. 
246 “Mais um Anno de trabalho: Relatório dos trabalhos do Centro Dom Vital em 1931-1932. A Ordem. Ano XII, 

n. 33, novembro de 1932. p.335.  
247 Id. Ibid. p.335 
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da fundação do CBI que seguiu com uma campanha de arrecadação de fundos até 1923 quando 

o projeto foi interrompido por Dom Leme. Agora, no ano de 1932, o Centro Dom Vital pensa 

em fundar uma organização para iniciar as ações para fundar um diário católico? A resposta 

vem na própria frase: “nas circunstâncias econômicas atuais tornam por ora uma utopia”. Mas 

se Pedro Sinzig e o CBI colocaram todas as máquinas e a estrutura do jornal “A União” à 

disposição de Dom Leme, por que o diário católico ainda não tornou-se uma realidade?  

São respostas difíceis de serem encontradas, pois situam-se nos meandros das lutas pela 

hegemonia dentro do alto e do baixo clero da Igreja Católica, tendo, cada qual, sua versão para 

as ocorrências.  

Malgrado a situação da Confederação de Imprensa Católica acabou por não sair do papel 

como atesta o artigo “Colligação Catholica Brasileira: esboço historico e constituição”, datado 

de maio de 1935 e assinado por Tristão de Athayde. 

 

Formamos também essa obra, dentro da nossa associação de associações, para 

centralizar o trabalho de publicidade, informações, publicações, etc., 

estabelecendo o contacto entre todos os jornaes que, no Brasil, se inspiram dos 

mesmos princípios em que assentam a paz e a prosperidade nacional. A obra 

despertou logo o maior interesse e teve adhesão immediata de todos a que nos 

dirigimos. Até hoje, porém, não foi possível por em prática a idéa, que se 

acha igualmente á espera dos elementos, sobretudo materiaes, que até agora 

nos têm faltado248 (grifo nosso). 

 

Sofreu o projeto da Confederação de Imprensa Católica do mesmo mal do CBI, a falta 

de recursos para gerir os negócios. Já a Igreja Católica, após a derrocada do CBI, continuava 

por longos anos sem uma instituição que representasse sua imprensa.  

Apesar do malogro da Confederação de Imprensa Católica, as ações de imprensa não 

pararam de acontecer no âmbito do Centro Dom Vital.  

A efervescência dos anos 1930 não deixava ninguém se acomodar, muito menos a 

imprensa, católica ou não, que teve que se desdobrar para cobrir os acontecimentos e defender 

seus direitos.  

Desde a Revolução de 1930, passando pela Revolução Constitucionalista de 1932, e, 

também, nas eleições para a Assembleia Constituinte de 1933 e para a Câmara Federal de 1934, 

o Centro Dom Vital e todas as organizações a ele ligadas foram determinantes na manutenção 

do projeto de Dom Leme. A imprensa católica, à medida da produção intelectual do Centro 

                                                 
248 ATHAYDE. Tristão de. Colligação Catholica Brasileira: esboço historico e constituição. A Ordem. N.58, maio 

de 1935. pp. 352-353.  
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Dom Vital e suas organizações afiliadas, respondia com publicações em uma luta diária com 

jornais anticlericais e neutros.  

Foi também nos anos de 1930 que o Centro expandiu seus domínios, criando várias 

filiais em importantes cidades do país. 

 

O centro mais ativo era o do Rio de Janeiro, que de 1928 a 1935 passou de 50 

para quinhentos associados.  Em segundo lugar figurava o Centro de São 

Paulo, fundado em 1931 por monsenhor Gastão Liberal Pinto e cujos membros 

mais importantes eram Alexandre Correia, Leopoldo Aires, Leonardo Von 

Acker e Plínio Correia de Oliveira. O Centro Dom Vital de Recife foi 

organizado em 1929, o de Belo Horizonte, em 1932, e o de Juiz de Fora, em 

1933.  Formaram ainda seus centros as cidades de Aracaju, Cataguazes, 

Fortaleza, Niterói e São João del Rei. (KORNIS, 2015, online) 

 

Na sua grande maioria, as filiais do Centro engajaram-se na luta política dando apoio à 

luta da Liga Eleitoral Católica (LEC) fundada por Dom Leme no ano de 1932.  

Devido aos grupos de pressão, a Constituição de 1934 atendeu às exigências católicas. 

Contudo, como resultado da constitucionalização do país, em 1935, surgiu a Aliança Nacional 

Libertadora, uma organização política de esquerda que congregava o Partido Comunista, um 

dos principais inimigo da Igreja à época.  

A resposta da Igreja foi rápida com Dom Leme fundando a Ação Católica Brasileira e 

entregando a direção nacional para Alceu Amoroso Lima. Mais à frente, a Ação Católica 

englobaria a Coligação Católica Brasileira e todas as suas organizações.  

À frente da Ação Católica Brasileira, Alceu Amoroso Lima, ainda sob os auspícios de 

Dom Leme, continuava a utilizar a imprensa católica.  

Em setembro de 1938, Amoroso Lima lança, no Rio de Janeiro, o periódico mensal 

“Ação Católica” – Órgão Oficial da Ação Católica Brasileira –, com seu editorial “Para frente 

e para cima”. Lança também “Os princípios e disposições gerais da Ação Católica na 

Arquidiocese do Rio de Janeiro”, uma série de normas e dispositivos que elaborou tendo como 

base documentos pontifícios. O item 6 (seis) desses princípios dita que “A imprensa católica 

não deve ser, apenas, ‘um grande auxiliar da A.C.’, mas, tornar-se ella mesma uma das suas 

mais importantes funções, atividades e energias”249. A ortodoxia na obediência à hierarquia 

transparece na fala de Amoroso Lima, que só reconhece como verdadeira “imprensa católica” 

os órgãos “integralmente submissos à orientação da hierarquia”250.  

                                                 
249 Boletim da Ação Católica. Órgão Oficial da Ação Católica Brasileira. Ano I, n. 1, set. 1938. Rio de Janeiro. 

p.80.   
250 Id. Ibid.  
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Já no ano de 1941, a Resolução número 5 da Junta Nacional da Ação Católica Brasileira 

resolve, em seu item II, fundar nova instituição da imprensa católica no Brasil.  

 

II – Será fundado um serviço técnico de informação sob a denominação de 

Centro de Informação Pro Deo (CIP). Este centro, que não se confunde com 

a Ação Católica mas a ela se agrega, é dirigido pelo Secretariado de Cinema 

que passará a chamar-se Secretariado de Cinema e Imprensa. Parágrafo Único 

– OS dirigentes da Ação Católica não assumem a responsabilidade dos atos 

do CIP.  

 

O Centro Pro Deo receberia documentação e notícias de uma Agência de Informação, o 

Serviço Internacional do CIP, ao mesmo passo que o Secretariado de Cinema e Imprensa da 

Ação Católica Brasileira se comprometia a fornecer informações especializadas de cinema, 

teatro, rádio e imprensa.  

O Centro Pro Deo ficou mais restrito à área do Cinema e teve sua atuação prejudicada 

com a saída de Alceu Amoroso Lima, no ano de 1942, por conta da oposição do sucessor do 

cardeal Leme, “Dom Jaime de Barros Câmara, que forçou sua demissão da presidência da 

ACB” (KORNIS, 2015, online). 

Nesta época, os Boletins da Ação Católica Brasileira já traziam em suas páginas 

reclames e informações sobre a Associação dos Jornalistas Católicos, instituição da imprensa 

católica foco da análise do próximo capítulo.  

O Centro Dom Vital manteve-se atuante durante a presidência de Alceu Amoroso Lima, 

“não obstante, diversos de seus membros passa a agir também em outros movimentos, 

tornando-se inclusive fundadores de alguns deles” (AZZI, 2003, p.13), como a Ação 

Universitária Católica, Ação Patrianovista Brasileira, Legião de Outubro, Legião Cearense do 

Trabalho, Ação Integralista Brasileira, Liga Eleitoral Católica, Ação Católica Brasileira, etc.  

Quanto a revista “A Ordem”, a cada gestão incorporou a personalidade de seu 

presidente. A partir do ano de 1942 –, o escritor Gustavo Corção, um dos membros mais 

atuantes do Centro Dom Vital –, assume o comando da revista até o ano de 1963, quando foi 

desligado da instituição por desavenças com Alceu Amoroso Lima. O fato gerou grande celuma 

e afastou muitos membros do CDV e da revista que eram ligados a Corção.  

O Centro Dom Vital subsistiu até os dias atuais (2017) e, hoje, funciona em sede própria, 

na Rua Araújo Porto Alegre, 70 / salas 105-111, no centro do Rio de Janeiro. Desde 2014 a 

entidade é presidida por Carlos Frederico Calvet da Silveira.  
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CAPÍTULO IV 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS JORNALISTAS CATÓLICOS 

 

1 – UMA HISTÓRIA AINDA POR SER CONTADA 

 

No estudo diacrônico das instituições da imprensa católica no Brasil do início do século 

XX, na cronologia dos fatos, coube à Associação dos Jornalistas Católicos, doravante 

denominada por sua sigla “AJC”, a última – e acreditamos a mais importante – das análises 

desta pesquisa. 

Neste capítulo, busca-se responder as perguntas formuladas por pesquisadores que 

sabiam da existência da entidade, mas que, ao final de suas pesquisas, não conseguiram recolher 

informações precisas para sistematizar o conhecimento.  

Em uma entrevista ao professor e pesquisador Pedro Gilberto Gomes, no ano de 1988, 

o então presidente da União Cristã Brasileira de Comunicação Social – UCBC – e pesquisador, 

Frei Romeu Dale, explicou que a segunda tentativa dos jornalistas católicos de se organizarem 

em associação “surgiu com a Associação dos Jornalistas Católicos, a respeito da qual, 

infelizmente, não conseguimos um mínimo de dados para expô-los aqui” (GOMES, 1996, p.2), 

confessou o frade dominicano.  

Tal confissão impulsionou o pesquisador Pedro Gilberto Gomes (1996, p.2), que traça 

como meta “apresentar mais alguns dados sobre esta desconhecida Associação dos Jornalistas 

Católicos”. Malgrado chega ao final do estudo com o mesmo resultado de Romeu Dale, dizendo 

que, “lamentavelmente, não foi possível recolher dados mais preciosos sobre o momento da 

criação da AJC”.  

As poucas informações que haviam sobre a AJC foram colhidas por Romeu Dale e Pedro 

Gilberto Gomes em antigos números da revista “Vozes de Petrópolis” e em Boletins do 

Secretariado de Cinema e Imprensa da Ação Católica Brasileira.  

No início desta pesquisa, uma informação consignada no Boletim do Centro de 

Pesquisas e Estudos da História da Igreja no Brasil – CEPEHIB, Ano VI, nº 2 (21), de abril de 

1984, despertou o interesse pela AJC. No artigo “Para uma história da Imprensa Católica na 

cidade de São Paulo”, o historiador dominicano Frei Oscar de Figueiredo Lustosa, em nota de 
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rodapé, informava a existência de um Anuário da Imprensa Católica publicado pela AJC no ano 

de 1938, contendo o histórico de sua fundação.  

Após algum tempo de pesquisa, acreditando que haveria, conforme frei Oscar Lustosa 

disse, um anuário, tivemos a surpresa de localizar as edições de 1939, 1941 e 1942. Sem 

explicar o motivo, o editorial do Anuário de 1941 informa que no ano anterior não houve edição.  

Após a localização dos anuários dos anos subsequentes, os esforços para a localização 

do primeiro e mais importante documento da AJC foram redobrados, sem contudo, alcançar o 

objetivo.  Inúmeras tentativas fracassadas davam a impressão de que se tratava de obra rara que, 

por algum motivo, havia desaparecido dos repositórios.  

Foi mesmo no último ano de pesquisa que a obra foi localizada por conta do esforço de 

historiadores comprometidos com a difusão do conhecimento. Lá estava o Anuário da Imprensa 

Católica de 1938, depositado em uma parte ainda não catalogada do Arquivo Público do Estado 

de São Paulo – APESP –.  

São as informações dos quatro anuários publicados pela AJC e ainda outras que 

conseguimos levantar em distintas fontes, que passamos a sistematizar agora. 

 

2 – A “DESCONHECIDA” ASSOCIAÇÃO DOS JORNALISTAS CATÓLICOS  

 

A Associação dos Jornalistas Católicos foi fundada no dia 24 de maio de 1934, por um 

grupo de jornalistas católicos paulistanos, sob orientação do frei beneditino Dom Xavier de 

Mattos, que nesta época era o vice-diretor da Ação Católica que se organizava em São Paulo.  

O grupo reunia-se no porão da casa paroquial da Igreja da Consolação, local que ficou 

marcado como a primeira sede da AJC. 

Nas reuniões que antecederam a fundação, o grupo havia decidido que o nome da 

instituição seria União dos Jornalistas Católicos – UJC. Um manifesto distribuído em todo o 

Brasil comunicava a fundação da nova entidade sem, contudo, alcançar o êxito esperado. Havia 

algumas divergências sobre o nome da entidade. 

 

Devido a confusões, que se pretendeu fazer entre a U.J.C. e União Jornalística 

Capichaba que na ocasião foi dito existir, resolveu a diretoria da U.J.C mudar 

o nome da mesma para A.J.C. (ASSOCIAÇÃO JORNALISTICA 

CATOLICA), nome esse que foi conservado até a organisação definitiva dos 

estatutos da A.J.C., passando então a denominar-se, como hoje é conhecida: – 

ASSOCIAÇÃO DOS JORNALISTAS CATÓLICOS. (AZEVEDO, 1938, 

p.15) 
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Resolvida a questão da nomenclatura, a saída encontrada por Dom Xavier de Mattos 

para o projeto ir adiante foi solicitar ao Arcebispo Metropolitano, Dom Duarte Leopoldo e 

Silva, uma autorização especial para que a AJC funcionasse em caráter experimental.  

Dom Duarte, que, em 1926 apoiara a criação do jornal “Diário Paulista”, do “jovem 

advogado e professor José Carlos de Ataliba Nogueira” (LUSTOSA, 1984, p.6), também, não 

se negou a dar sua “benção” à nova iniciativa de se fundar uma instituição da imprensa católica.  

Junto com o experiente Dom Xavier de Mattos, o grupo de jornalistas viu imperiosa 

necessidade de se fundar uma associação classista que reunisse os jornalistas e jornais católicos 

dispersos por todo o Brasil.   

Desde o início da derrocada do Centro da Boa Imprensa – CBI –, em meados da década 

de 1920, não houve mais no Brasil uma entidade que aglutinasse em torno de si a imprensa 

católica. Salvo a tentativa malograda do Centro Dom Vital, com os esforços de Dom Leme e 

Alceu Amoroso Lima para levar adiante a Confederação da Imprensa Católica, nem mesmo a 

Ação Católica Brasileira – ACB – considerada a maior força da Igreja na década de 1930, foi 

capaz de tal empresa.  

Conquanto uma instituição da imprensa católica projetada e fundada pelo laicato era um 

bom negócio aos olhos da Igreja Católica, que tinha no seu representante maior, o papa Pio XI, 

um dos grandes incentivadores da imprensa católica, considerando-a um importante 

instrumento da Ação Católica mundial.  

Por outro lado, a “bênção” de um prelado da alta hierarquia da Igreja como era Dom 

Duarte Leopoldo e Silva conferia à entidade um tipo de certificado de qualidade, de boa 

empresa que lhe facilitava os trâmites. Nota-se o peso desse apoio em um comunicado da 

associação, onde se diz que “não se compreende um jornalista católico que não seja da A.J.C. 

que é aprovada e abençoada pelo Eminentíssimo Cardeal D. Sebastião Leme e por todo o 

episcopado nacional” (ANUÁRIO DA IMPRENSA CATÓLICA – AIC, 1938, p.23).   

Para além da aprovação do Cardeal Leme, conforme a regra da hierarquia eclesiástica, 

a A.J.C. declara “AO EPISCOPADO NACIONAL, os protestos de submissão e respeito dos 

jornalista católicos” (AIC, 1938, p.9). Pode-se inferir que a autonomia da nova associação 

estava comprometida com a palavra da autoridade máxima da Igreja.  

Portanto, com a “benção” de Dom Leme e de Dom Duarte, prosseguiram os trabalhos 

da AJC, com a eleição de sua primeira diretoria, assim constituída: Diretor: D. Xavier de 

Mattos, que também acumulou o cargo de assistente eclesiástico, e Alberto Clementino de 

Azevedo, como presidente. Os cargos de vice-presidente, secretário, tesoureiro foram ocupados 
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por jornalistas escolhidos pelo presidente, sem contudo, os nomes estarem escritos em parte 

alguma. 

A linha mestra da AJC também não era diferente das outras entidades da imprensa 

católica. Continuava a imprensa católica a prestar serviços para todas as outras associações 

católicas, principalmente à Ação Católica Brasileira, com o mesmo intuito de servir de arma 

para atacar e defender-se dos potenciais “inimigos” da Igreja. Esta visão está estampada em um 

de seus lemas: “nosso interesse é servir á causa social, mostrando o valor e eficiência da 

imprensa católica”.  

O modus operandi para a arrecadação de fundos, no início, pautou-se somente na taxa 

de filiação dos jornalistas e empresas católicas. Com o passar do tempo, foram incluídas ações 

como a distribuição de notícias e serviços para a imprensa, a venda de opúsculos e espaços de 

propaganda nos mesmos, além das campanhas de arrecadação de fundos. Exatamente como 

funcionava no CBI em Petrópolis.  

O restante do ano de 1934 foi de estruturação das bases formativas da nova instituição 

da imprensa católica.  

Chega o ano de 1935, e logo no primeiro mês procedeu-se a eleição da nova diretoria 

da AJC para o período, que ficou assim constituída:  

 

Director geral. D Xavier de Mattos, O.S.B., vice-diretor da Ação Catholica 

em S. Paulo; presidente. Revmo. conego dr. Francisco Bastos; vice-

presidente, Alberto C. de Azevedo; secretário geral, Anchyses G. da Silva 

Moldero; 1.ª secretaria, Dulce Cortez Nogueira; 1.º tesoureiro, Horacio 

Monteiro Pinheiro; 2.º tesoureiro, Hugo Caccuri; directora geral do 

Departamento Feminino, d. Emilia Maria Monteiro Pinheiro. O Conselho 

Administrativo ficou constituido dos seguintes membros: d. Polycarpo 

Amstalden, O.S.B., reitor do Gymnasio S. Bento; dr. Manuel Victor, dr. 

Lourenço Lumini, dr. João Castellar Padin, conego Fabiano Barros, padre 

Luiz Marcigalia e padre Valentim Mooser251.   

 

No mês de março de 1935, há, no jornal “Correio Paulistano”252, uma alusão ao “breve 

início de um curso de jornalismo inteiramente gratuito que se realizaria no Centro de Estudos 

Santo Thomaz de Aquino – C.E.S.T.A – sob a orientação da AJC”. Esta informação será 

ratificada em 1936, com a continuidade das atividades do curso.    

No mesmo ano de 1935, a AJC sofreria uma baixa considerável, com a saída de seu 

assistente eclesiástico e diretor, Dom Xavier de Mattos, convidado para dirigir a Confederação 

                                                 
251 Editoriaes. Correio de São Paulo, terça-feira, 15 de janeiro de 1935, página 2. 
252 Correio Paulistano, terça-feira, 19 de março de 1935, página 2. 
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Católica Brasileira de Educação – C.C.B.E. –, com a missão de combater os ímpetos dos 

adeptos à pedagogia escolanovista e seu Manifesto dos Pioneiros da Educação. Sua ausência 

foi sentida e manifestada pelos colegas de associação quando reconheceram que “a D. Xavier 

de Mattos O.S.B. deve a A.J.C. sua existência” (AIC, 1938, p.15).  

No lugar de Dom Xavier, por indicação do próprio Arcebispo Dom Duarte Leopoldo e 

Silva, assumiu o cônego Francisco Bastos, vigário da Consolação.  

Por esses tempos, já com intensa atividade, a AJC teve que mudar sua sede para uma 

pequena sala do Palacete da Cruz Vermelha, na rua Libero Badaró, número 10, 3º andar, no 

centro de São Paulo. Neste prédio, a AJC enfrentaria a primeira crise de sua existência: a 

questão do deputado da imprensa.  

Álvaro Barreto (2005, p.34), em “As Regras da Eleição dos Deputados Classistas”, 

explica que, “de um total de 254 cadeiras da Constituinte, 40 estavam reservadas para sindicatos 

legalmente reconhecidos e pelas associações de profissões liberais e as de funcionários públicos 

existentes nos termos da lei civil”. No mesmo diapasão, o “Correio Paulistano”, em matéria de 

capa, de 11 de agosto de 1934, refere-se à mesma legislação com o número de “50 deputados 

das profissões, divididos pelas seguintes classes: empregado, empregadore (sic), funccionários 

públicos e profissionais liberaes. Entre essas profissões incluem-se os jornalistas”253. 

Cada uma das entidades classistas deveria então eleger seu “delegado-eleitor”, que teria 

direito a votar nas eleições dos deputados classistas. O escolhido da AJC foi André Franco 

Montoro, que, após denúncia, teve seu registro impugnado pelo Tribunal Eleitoral do Estado 

sob a alegação de que a entidade não possuía caráter de associação de classe.  

À época, somente três entidades da imprensa de São Paulo estavam aptas a enviar seu 

delegado-eleitor para a eleição constituinte: a AJC, a Associação Paulista de Imprensa – API – 

e o Clube de Imprensa do Estado. A disputa entre os partidos políticos sobre a “posse” do 

deputado da imprensa gerou grande animosidade, recorrendo-se a artifício dos mais diversos 

entre os adversários.  

O caso do impedimento da AJC provocou grande alarido na imprensa paulistana e teve 

seu desdobramento nas alçadas do Tribunal de Justiça Eleitoral, com um recurso impetrado pelo 

representante da imprensa católica, João Castelar Padin. Após longa contenda, “o Superior 

Tribunal de Justiça Eleitoral reconheceu, por unanimidade de votos, a AJC como legítima 

entidade de classe, ordenando a imediata expedição do título de delegado eleitor ao Sr. André 

Franco Motoro” (AIC, 1938, p.17).  

                                                 
253 Na Câmara dos Deputados. Correio Paulistano Sábado, 11 de agosto de 1934, página 01. 
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Obtendo o direito de voto, a AJC – vista como voto de desempate na eleição do deputado 

da imprensa – passou então a ser alvo de disputa entre os partidos. Dentro da própria entidade 

houve disputas para conduzir o voto de seu delegado-eleitor em favor deste ou daquele interesse 

político. Tais contenciosos levaram à eliminação de alguns sócios, e outros, ainda, solicitaram 

demissão.  

Mas o mais impressionante ainda estaria por vir. Após longa batalha pelo direito de ter 

um delegado-eleitor, Dom Duarte “julgou melhor que a AJC não participasse do pleito 

classista” (AIC, 1938, p.18).   

Um comunicado da AJC, no jornal “Correio Paulistano”, chocou a opinião pública e 

até mesmo sócios da entidade, que não entenderam esta posição. O “Communicado” dizia 

suscintamente: 

 

Tendo a Associação dos Jornalistas Catholicos, entidade representativa da 

Imprensa Catholica, se apresentado ás eleições classistas, com a finalidade 

única de salvaguardar os interesses da Imprensa Catholica perante a ameaça 

de elementos contrários á Igreja, e tendo já alcançado este objetivo, resolveu 

dar instrucções a seu delegado-eleitor para que se abstenha de votar na eleição 

de deputado pela Imprensa, da Assembléia Legislativa Estadual254. 

 

Percebe-se, neste ato, a total obediência à hierarquia eclesiástica, descrita na justificativa 

de que “antes de mais nada era a AJC uma associação católica, e uma conselho da autoridade 

eclesiástica, tinha o valor de uma ordem” (AIC, 1938, p.18).  

Nova celeuma abateu-se sobre a AJC, advinda do comunicado na imprensa da não-

participação dela nas eleições para deputado classista. Outros sócios discordaram da decisão e 

abandonaram a entidade. A imprensa, em geral, dispensou críticas, acusando a associação e seu 

delegado de serem covardes. A imprensa católica absteve-se de responder ou retrucar às 

acusações, mantendo-se em silêncio. A API e o Clube de Imprensa continuaram o pleito e, 

enfim, elegeram o deputado da imprensa.  

Para seguir em frente, entre os sócios que ficaram, a AJC explicou melhor a situação e 

foi posto um ponto final na questão. 

Retornando à rotina, a AJC teve duas mudanças no importante cargo de assistente 

eclesiástico. A Francisco Bastos sucedeu Dom Paulo Pedrosa e, finalmente, ocupou o cargo de 

assistente eclesiástico outro beneditino, Dom Policarpo Amstalden, que, com sua dedicação aos 

assuntos da imprensa, seria decisivo para as atividades da AJC. 

                                                 
254 Associação dos Jornalistas Catholicos – Communicado. Correio Paulistano, terça-feira, 20 de agosto de 1935.  
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O cargo de assistente eclesiástico reveste-se de uma importância maior, por ser este um 

legítimo representante da alta hierarquia da Igreja, devendo, neste caso, ser obedecido e 

atendido em suas orientações.  

Finda o ano de 1935, que foi para a AJC um ano de aprendizagem, com as dificuldades 

que deveriam ser superadas.  

O ano de 1936 inicia-se com questões de ordem administrativas da AJC, sendo pautadas 

em reunião.  

Edgard Leuenroth (1987, p.119) apreendeu o momento da AJC quando, “em assembléia 

geral realizada em março de 1936, foram reformados os seus primitivos estatutos e eleita a 

seguinte diretoria”:  

 

presidente, dr. João Castelar Padin; vice-presidente, Alberto Clementino de 

Azevedo; 1º secretário, André Franco Montoro; 2º secretário, Rubens Padin; 

tesoureiro, Eduardo José Lion. Conselho: Júlio Rodrigues, com. (sic) Norberto 

Jorge, dr. Manuel Vítor de Azevedo, dr. Plínio Correia de Oliveira. Dr. José 

Pedro Galvão de Sousa, Egas Muniz Moreira Landim, dr. Caetano Estelita 

Pernet, dr. José Cândido Tolosa de Oliveira e Costa, Alexandre Marchetti 

Zioni e José Villac. (LEUENROTH, 1987, p.119) 

 

No dia 24 de maio foi comemorado o segundo aniversário de fundação da AJC, com 

uma missa de ação de graças e outras solenidades, como um almoço de confraternização e um 

sarau lítero-musical, com a participação especial do padre Paul Dabin, S.J., que proferiu palestra 

sobre “A Imprensa e a Ação Católica”255.  

O ano de 1936 foi o ano das realizações práticas dentro da AJC, com a fundação de 

diversos departamentos que dinamizariam as atividades da entidade. Os setores que alcançaram 

maior evidência por suas ações em prol da imprensa católica foram o Departamento de 

Noticiário e o Departamento de Publicidade, que davam suporte aos associados.  

Enquanto o Departamento de Noticiário funcionava como uma agência de notícias, o 

Departamento de Publicidade trabalhava para obter anúncios e assinaturas para os jornais 

católicos filiados. Os dois departamentos também trabalhavam diuturnamente na difusão da 

imprensa católica, construindo uma imagem sólida dos jornais e revistas católicos. Estas ações 

mereceram até elogios do grupo de “Vozes de Petrópolis” à AJC, dizendo que “á sua abnegada 

actividade se devem serviços de inapreciável alcance para a imprensa catholica”256.  

                                                 
255 Pequenas Notas. Vozes de Petropolis Anno XXX.º, v.1, jan/jun. Petrópolis: Typographia de Vozes, 1936, p.432.  
256 Associação dos Jornalistas Catholicos. Vozes de Petropolis. Anno XXX.º, v.2, jul/dez. Petrópolis: Typographia 

de Vozes, 1936. pp.656-646. 
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Procurando dar ciência de suas ações, a AJC lançou um relatório das atividades 

ocorridas no transcurso do ano de 1936, relatando entre os atos mais importantes a incursão da 

entidade no meio radiofônico. O momento seria apreendido e descrito em outro órgão da 

imprensa católica.  

Assim, dando “graças à meticulosidade do relatório dessa organização dos jornalistas 

catholicos”, a revista “Vozes de Petrópolis”, valendo-se dos dados deste documento, informa a 

seus leitores que “da Associação dos Jornalistas Catholicos de São Paulo partiu a iniciativa da 

Organização Record, que mantém a Rádio Catholica paulista”.  

Ao longo de sua existência, a AJC se valerá da rádio para concretizar seu projeto de 

ação na imprensa católica. Possivelmente, essa seja a primeira vez que uma instituição da 

imprensa católica utiliza uma rádio para a divulgação de seus serviços e de seus associados.  

Outra importante realização foi a fundação do Departamento de Crítica dos Filmes, 

divisão que, no ano de 1937, seria “organizada oficialmente sob o título de Orientação Moral 

dos Espetáculos, á cargo da A.J.C.” (AIC, 1938, p.19). Esta iniciativa encontra similaridade 

com os feitos de Pedro Sinzig e o CBI, ainda na década de 1910, e nas iniciativas de Alceu 

Amoroso Lima, com o Secretariado de Cinema e Imprensa do Centro de Informação Pro Deo. 

Todas essas iniciativas se voltam ainda para o exemplo vindo da “Legião da Decência” dos 

Estados Unidos que, em suma, é um órgão de censura.  

Foi também em 1936 que a AJC lançou uma exposição permanente de livros católicos 

em São Paulo. Várias casas editoras enviaram suas publicações gentilmente à entidade 

paulistana como forma de fazerem propaganda de seus produtos frente a um público alvo 

crescente na metrópole. A iniciativa foi bem sucedida e a AJC usou o mesmo modelo para 

elaborar uma exposição dos jornais católicos coligados. 

Além dessas atividades, conforme anteriormente mencionado no jornal “Correio 

Paulistano”257, “a A.J.C. mantém um bem orientado Curso de Jornalismo, indispensável para 

quem se pretenda habilitar para o exercício da nobilitante profissão”.  

Sobre este curso de jornalismo, realizado no Centro de Estudos Santo Thomaz de 

Aquino, com reuniões quinzenais, não há registro que possa confirmar uma possível grade 

curricular ou mesmo o formato de ensino empregado. Acreditamos tratar-se de um curso técnico 

de caráter não profissionalizante.  

A célere expansão da AJC chamou a atenção da alta hierarquia da Igreja fazendo com 

que um dos altos representantes do episcopado paulista, o bispo-auxiliar D. José Gaspar de 

                                                 
257 Id. Ibid. 
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Affonseca e Silva, fosse pessoalmente fazer uma visita à sede e às instalações técnicas da AJC, 

deixando consignado no livro de visitas sua impressão:  

 

Visitando a séde da A.J.C., trago para este pugilo de catholicos, que aqui luta e trabalha 

por Christo, as bençãos e os applausos do nosso amado Arcebispo Metropolitano. As 

bençãos de S. Excia. Valem por uma segurança de vida e progresso da A.J.C.; os 

applausos constituem uma gratissima recompensa para todos. E o humilde Bispo 

Auxiliar de S. Paulo, nesta hora conturbada e afflicta do mundo, aqui deixa o seu appelo, 

feito com todo o coração, para que os catholicos e todos os homens de bem ponham sua 

penna e sua intelligencia ao serviço de Nosso Senhor Jesus Christo. Fóra delle não há 

salvação, não há ordem não há progresso, não há liberdade, não há santidade. Unamo-

nos todos nós que acreditamos e esperamos em Christo, para levá-lo a todos os corações. 

Trabalhando no seu sector para esta união, a A.J.C. terá feito tudo pela Patria e pela 

Igreja. a) José, Bispo Auxiliar de S. Paulo – São Paulo, 10-10-36258. 

 

Por trás do discurso apologético doutrinário de D. José Gaspar, há a questão do 

acompanhamento e controle da imprensa que a hierarquia fazia questão de manter com rédea 

curta. Por outro lado, a bênção da alta hierarquia da Igreja tem um peso muito grande para 

impulsionar os católicos a consignarem seu apoio à AJC.  

Mas foram tantas as conquistas no ano de 1936 que “a pequena sede na Rua Libero 

Badaró não mais comportava o progresso e a organização moderna da A.J.C.” (AIC, 1938, 

p.18). Foi então que, por iniciativa do vice-presidente da entidade, Alberto Clementino de 

Azevedo, com apoio dos sócios, foi feita uma campanha por uma sede mais ampla, que 

comportasse melhor a grandeza da associação no momento.  

No início de 1937, as iniciativas deram resultado e a sede da AJC foi transferida para o 

palacete Sta. Francisca, com direito a inauguração oficial.  

Assim, no sábado, dia 16 de janeiro de 1937, com a presença de sócios e autoridades, 

realizou-se, “sob a presidencia do exmo. revmo. d. Duarte Leopoldo e Silva, arcebispo 

metropolitano de São Paulo, a inauguração da nova séde social da Associação dos Jornalistas 

Catholicos, situada à rua Riachuelo, 2, 6º andar, sala 64”259. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
258 Pequenas notas. Associação dos Jornalistas Catholicos. Vozes de Petropolis. Anno XXX.º, v.2, jul/dez. 

Petrópolis: Typographia de Vozes, 1936. p.784. 
259 Correio Paulistano, quarta-feira, 20 de janeiro de 1937, página 11. 
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FIGURA 6: Nova sede da AJC 

 

 

O ano de 1937 começara bem, e a onda expansionista foi levada adiante com um projeto 

da AJC de fundar filiais em outros Estados do Brasil. Essa ideia também tem antecedentes tanto 

no CBI, com as Ligas da Boa Imprensa, quanto nas filiais do Centro Dom Vital. Era mesmo 

uma estratégia de espalhar o campo de atuação e poder longe da sede da matriz da entidade.  

Com o intuito de fundar uma filial da AJC primeiramente na capital federal, o Rio de 

Janeiro, Alberto Clementino de Azevedo empreendeu diversas viagens àquela localidade, 

travando entendimentos com Osório Lopes, diretor do jornal “A União”.  

As reuniões entre os líderes da imprensa católica foram proveitosas, e o entendimento 

que uma filial da AJC no Rio de Janeiro seria benéfico para todos prevaleceu.  

No início do ano de 1937, Osório Lopes iniciou os trabalhos para a fundação da AJC no 

Rio de Janeiro. A iniciativa ganhou apoio tanto do clero quanto do laicato e, rapidamente, saiu 

do plano conceitual para o prático.  

Quando o projeto virou realidade, foi uma nota da AJC de São Paulo quem primeiro 

festejou a concretização:  

 

A Associação dos Jornalistas Catholicos do Rio de Janeiro que estava em 

phase de formação, acaba agora de estabelecer-se de maneira sólida e 

definitiva, tendo sido em reunião recentemente realizada, aprovados os 

estatutos e eleita a diretoria e conselho. A estação de rádio-difusão catholica 

Vera Cruz, ofereceu seus préstimos á nossa entidade260.   

                                                 
260 Correio Paulistano, quinta-feira, 3 de julho de 1937, página 9.   
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Mais próximo do Palácio da Mitra Arquiepiscopal, ou seja, o Palácio São Joaquim – 

centro irradiador do poder da hierarquia da Igreja –, residência do Cardeal Leme, a AJC do Rio 

de Janeiro seria um importante aliado da coirmã paulista. Até mesmo pela proximidade de 

Osório Lopes e de outras personalidades importantes, como o próprio Tristão de Athayde, que, 

mais tarde, figuraria na diretoria da entidade. 

A fundação da AJC do Rio de Janeiro trouxe novo alento aos confrades de São Paulo, 

que comemoraram efusivamente a expansão de seus domínios.  

“Desde então, constante tem sido o progresso da entidade do jornalismo católico 

Nacional. Por todo o país se extende (sic) a influencia benéfica da A.J.C., e os resultados 

alcançados compensam bastante os esforços [...]” (AIC, 1938, p.19), comemoraram os diretores 

da AJC paulista, após os primeiros tempos da coirmã carioca.  

A iniciativa bem sucedida do Rio de Janeiro impulsionou a fundação da AJC nos 

Estados de Pernambuco e Minas Gerais, devendo, segundo informações de “Vozes de 

Petrópolis”, “dentro em breve, transformar-se em Confederação dos Jornalistas Catholicos”261.  

 

Além da Associação paulista, mais três Estados possuem organização 

identica, nella baseada e vinculada: Pernambuco, Districto Federal e Minas 

Geraes, cujos presidente são, respectivamente, os srs. Conego Xavier Pedrosa, 

diretor da revista “Maria”; dr. Osorio Lopes, diretor da valorosa “A União”, e 

dr. J. Sandoval Babo, diretor do novo, porém destemido e incansavel “Diario”, 

de Bello Horizonte. A secretaria geral das quatro associações funcciona em 

São Paulo, á rua Libero Badaró, 595, 3º andar, mas será futuramente 

transferida para o Rio de Janeiro, quando se fundirem todas as associações de 

jornalistas catholicos na Federação262. 

 

As informações sobre a pretensão da AJC em transformar-se em uma Confederação de 

Jornalistas Católicos e centralizar sua base operacional na capital federal, o Rio de Janeiro, 

podem esconder um antigo desejo de Dom Sebastião Leme: ter em suas mãos o controle da 

imprensa católica. A centralização e o controle da imprensa católica em uma única instituição 

foi, sem dúvida, a veleidade que D. Leme carregava consigo nas tratativas com o CBI e o Centro 

Dom Vital.  

Conhecendo a AJC de São Paulo pelos olhos do Bispo Auxiliar Dom Gaspar e pela 

intensa campanha da entidade em favor da Ação Católica e outras organizações religiosas, e 

                                                 
261 ROCHA. A.J. Pequenas notas. Associação dos Jornalistas Catholicos. Vozes de Petropolis. Anno XXXI.º, v.1, 

jan/jul. Petrópolis: Typographia de Vozes, 1937. p.70 
262 Id.Ibid. 
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analisando seu desenvolvimento no cenário nacional, a alta hierarquia da Igreja poderia ter 

outros planos para a instituição.  

Como bem atesta A. J. Souza, a AJC se tornara a entidade máxima do jornalismo 

católico nacional, tipo de organização que, desde os áureos tempos do CBI, não existia mais.  

 

Coordenadora dos esforços da intellectualidade catholica, a A.J.C. vae assim 

reunindo os seus elementos dispersos e imprimindo um novo rumo, de acordo 

com as tendências modernas, ao jornalismo catholico, que se ressentia da falta 

de uma organização em moldes tão amplos, para cumprir valorosamente a sua 

elevada missão263. 

 

Diante do quadro evolutivo, outras atividades e ações foram acontecendo em demanda 

crescente da imprensa católica, agora em ebulição diante das novas propostas.  

Foi neste diapasão que as AJCs de São Paulo e do Rio de Janeiro organizaram, no 

domingo, dia 30 de janeiro de 1938 – data mais próxima à festa do patrono da “Boa Imprensa”, 

São Francisco Sales –, o evento denominado “Concentração dos Jornalistas Católicos”264, 

realizado na Basílica de Aparecida, ou Aparecida do Norte.  

João Castellar Padin e Osório Lopes, presidentes das entidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro, conduziram o evento que teve como tema principal o combate ao sensacionalismo na 

imprensa. Em uma rápida avaliação, o evento, “ainda que breve, produziu os melhores 

resultados, pois que uniu os jornalistas católicos para o combate sagrado pela boa causa, 

concitou-os para o trabalho indefesso, orientou os pontos de vista e coordenou as forças dos 

jornalistas”265.   

O ano de 1938 marcaria também a recondução de João Castellar Padin à presidência da 

AJC. Com o passar dos anos, Castellar Padin tornara-se uma das principais lideranças da 

imprensa católica no país. Sob sua responsabilidade estavam a orientação – ou em alguns casos 

até mesmo condução – de uma grande quantidade de jornais católicos que, por sua vez, 

“orientavam” dezenas de milhares de leigos e clérigos. Esta visão do poder da imprensa 

católica, que tinha Pedro Sinzig, Dom Leme, Alceu Amoroso Lima, foi também conferida ao 

jovem e promissor advogado João Castellar Padin.  

Um comunicado no jornal de 16 de junho de 1938 convocava João Castellar Padin para, 

mais uma vez, por dois anos, assumir a responsabilidade da presidência da AJC.  

                                                 
263 Id. Ibid. p.70 
264 Erroneamente denominado pela revista Ecos Mariano de 1939, p.20, como Primeiro Congresso dos Jornalistas 

Católicos.   
265 Primeiro Congresso dos Jornalistas Católicos. Écos Marianos da Basílica Nacional de N. Senhora Aparecida. 

Ano XIII, 1939, pp. 20-21. 
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Realiza-se, hoje, ás 17 horas, á rua Riachuelo, 2, 6º andar, a posse da directoria 

e conselho que deverão reger os destinos da AJC de SP, até julho de 1940. Os 

membros eleitos em junho ultimo, que deverão tomar posse, hoje, são os 

seguintes: presidente, dr. João Castellar Padin, reeleito; vice-presidente, sr. 

Julio Rodrigues; 1º secretario, sr. Luís Tolosa Filho, 2º secretario, sr. Helio 

Arruda; thesoureiro, sr. Eduardo José Lion, reeleito. Fazem parte do conselho: 

comm. Norberto Jorge, dr. José Candido Tolosa, dr. Luís Lenz, dr. Caetano 

Estelita Pernet, dr Manuel Victor, dr. Aguinaldo Ribeiro, dr. Luis Silveira, sr. 

Rubens Padin, sr. João Sangirardi e Joaquim Alfredo da Fonseca266. 

 

A nova diretoria prosseguiu os trabalhos da AJC organizando no Brasil a continuidade 

da exposição permanente de livros, só que agora com os jornais católicos – guardadas as devidas 

proporções – nos mesmos moldes da Exposição Mundial da Imprensa Católica, realizada de 

abril a outubro de 1936, na Cidade do Vaticano.  

O intuito era solicitar aos jornais associados e parceiros o envio de exemplares para 

figurarem na exposição permanente montada em São Paulo. Por um determinado período, a 

iniciativa foi um sucesso, mas perdeu força e extinguiu-se.  

A realização mais importante do ano de 1938 contudo ficou para o lançamento do 

Anuário da Imprensa Católica.  

Sob o patrocínio da AJC, organizado e fundado por Dom Polycarpo Amstalten, OSB, 

Alberto Clementino de Azevedo e Constantino C. Fraga, a primeira edição do Anuário da 

Imprensa Católica saiu com setenta e sete páginas preenchidas com textos, fotografias, gráficos 

e um grande número de anúncios de propaganda.  

Em sua grande maioria, os textos eram voltados para os problemas da imprensa, 

comparativos entre a projeção da imprensa de outros países e a brasileira – sempre 

evidenciando, como dizia Frei Redempto Kullmann, OFM, a pequenez do jornalismo católico 

brasileiro –, mas também não faltaram textos apologéticos.  

A eterna luta da imprensa católica contra seus inimigos não foi esquecida e figurou com 

o apoio à luta dos jornalistas católicos espanhóis no episódio da Guerra Civil Espanhola.  

Textos técnicos sobre o jornalismo e, até mesmo, a transcrição do decreto de 

regulamentação da profissão de jornalista deram uma tônica mais profissional à edição. 

Há um destaque na edição que ficou por conta das tabelas e gráficos com variedade e 

qualidade de informações acerca da imprensa católica. Um dos quadros dispõe os títulos de 

jornais e revistas que circulam com todos os tipos de periodicidade: diária, mensal, quinzenal, 

semanal, com o Estado, a cidade, o endereço e o preço de assinatura de cada um.  

                                                 
266 Associação dos jornalistas católicos. Correio Paulistano, sábado, 16 de julho de 1938, página 2. 
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Apresentado como uma inovação na imprensa católica do país, os gráficos elaborados 

por José A. Santos explicitam a tiragem e o capital da imprensa católica no Brasil. A 

equivalência entre o capital empregado na imprensa católica e a tiragem dos jornais demonstra 

os Estados que mais se destacam no jornalismo católico. Sobre a tiragem anual de jornais e 

revistas católicos, em primeiro lugar está o Rio Grande do Sul, com 6.462.000; em segundo 

Minas Gerais, com 4.532.000; em terceiro São Paulo, com 3.909.000; em quarto o Distrito 

Federal, com 1.532.000; em quinto o Rio Grande do Norte, com 1.110.000. Pernambuco, 

Maranhão, Goiás, Santa Catarina, o Estado do Rio (considerado em separado da Capital) e 

Bahia, figuram no gráfico com porcentagem ínfima em comparação com os primeiros 

colocados. Expondo claramente a situação da imprensa católica, a AJC pode, ao mesmo tempo, 

impulsionar ou constranger as imprensas.  

De maneira geral, o anuário repete o modus operandi das publicações do CBI em outros 

tempos, mesclando textos apologéticos doutrinários com artigos técnicos.  

Uma questão evidente que vem de longa data na imprensa católica é a contumaz 

cobrança sobre a efetiva participação dos jornais e jornalistas católicos nas ações que implicam 

na manutenção financeira das entidades, como anúncios, assinaturas, adesão e contribuição às 

entidades classistas, campanhas de arrecadação de fundos, etc. Neste quesito, a AJC foi enfática 

e taxativa em vários pontos do anuário.  

Outra marca registrada das publicações da imprensa católica da época utilizada no 

anuário é a submissão total à hierarquia da Igreja e a busca constante do aval da mesma para 

alavancar seus projetos.  

Em uma propaganda de página inteira do Anuário da Imprensa Católica de 1938, lê-se: 

“Ao Episcopado Nacional, os protestos de submissão e respeito dos Jornalistas Católicos ao 

Eminentíssimo Cardeal D. SEBASTIÃO LEME, que tão carinhosamente amparou esta modesta 

iniciativa, nossos sinceros agradecimentos” (AIC, 1938, p.9). Logo abaixo, a transcrição de um 

telegrama enviado por Dom Leme é a garantia de apoio ao empreendimento: “Afetuosamente 

abençoamos oportuníssima publicação primeiro anuário imprensa católica. É de esperar 

nenhum católico se recúse dever e honra colaborar empreendimento tão útil pátria e Igreja. 

Cardeal D. Sebastião Leme” (AIC, 1938, p.9).  

O apoio consignado pelo Cardeal também significa que ele está a par de tudo o que foi 

publicado no anuário. Ainda que não conste o “imprimatur”, é certo que, sem prévia leitura, o 

Cardeal Leme não concederia o “nihil obstat” e, consequentemente, não apoiaria a iniciativa.  
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Ao fim e ao cabo, o Anuário da Imprensa Católica cumpriu seu papel de apresentar, 

representar e defender a imprensa católica, caindo nas graças do clero e do laicato neste 

primeiro momento.  

Algumas críticas que surgiram sobre a primeira edição ajudaram a compor a seguinte 

contemplada com um “documentário das atividades intelectuais de jornalistas e escritores 

católicos do país”. Não obstante todos os “elementos clássicos” das publicações da imprensa 

católica também estivessem presentes.  

Para além da publicação do anuário, o ano de 1939 concorreu para uma inovação no 

âmbito das instituições católicas da imprensa. Seja porque as outras instituições não viveram 

em tempos mais modernos, fato é que a primazia da questão, ou a inovação, coube à AJC. 

Referimo-nos à inauguração, em 21 de junho de 1939, do Programa Radiofônico da AJC, 

amplamente divulgado na imprensa paulistana da época com os seguintes dizeres:  

 

Inaugura-se hoje, o Programma Radiophonico da Prestigiosa Agremiação.  

A Associação dos jornalistas católicos inaugura, hoje, ás 12 horas, seu 

programa radiophofico, inicialmente de noticiário nacional e critica 

cinematographica, ao microfone da “Radio Excelsior” – A voz de Anchieta267. 

 

Utilizaram o microfone da rádio o presidente João Castellar Padin e outros diretores em 

transmissões noticiosas, palestras e conferências sobre a imprensa, crítica cinematográfica, 

apresentação de relatórios e prestação de contas, etc. O tempo concedido pela rádio foi 

preenchido de forma integral na difusão e manutenção da imprensa católica. 

As atividades comuns da AJC continuaram a acontecer quase que normalmente, porém, 

sem a propaganda característica do CBI.   

Em uma das poucas sínteses de suas atividades, a associação concluiu que, no ano de 

1939, “decorridos 5 anos de lutas a AJC congrega grande número de jornalistas, mais de 150 

jornaes catholicos e 6 diários, com três associações de classe no Brasil, isto é, no Maranhão, 

Recife e Rio de Janeiro”.   

No início do ano de 1940, a AJC do Rio de Janeiro “em novo período social, elegeu, em 

25 de março de 1940, seus novos órgãos dirigentes, assim formados” (LEUENROTH, 1987, 

p.74):  

 

Presidente, Osório Lopes; vice-presidente, C.A. Barbosa de Oliveira; 1.º 

secretário, Christovão Breiner; 2.º secretário, Isaac Tapajós; tesoureiro, Mário 

Sombra; procurador, J. Luís Anesi; bibliotecário, Walter Ramos. Conselho: 

                                                 
267 Correio Paulistano, quarta-feira, 21 de junho de 1939, página 2 
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Alceu Amoroso Lima, Artur Gaspar Viana, Alfredo Baltazar da Silveira, 

César Dainese, S.J. Crimilde Auiar, Everardo Backheuser, mons. Felício 

Magaldi, pe. Francisco Carneiro, Geraldo Mendes Barros, Jonathas Serrano, 

João Gonçalves de Souza e frei Saturnino Schneider. (LEUENROTH, 1987, 

p.74)  

 

Vemos aqui a presença, no Conselho da AJC, de dois dos maiores apoiadores de Dom 

Leme nos tempos do Centro Dom Vital: Alceu Amoroso Lima e Jonathas Serrano. Em verdade, 

se nos ocuparmos detidamente nas diretorias das associações da imprensa católica da década 

de 1920 pra frente, sempre encontraremos algum personagem ligado ao Cardeal Dom Sebastião 

Leme.  

Outro pleito, só que desta vez em São Paulo, reconduzia pela terceira vez, João Castellar 

Padin como presidente da AJC paulistana.  

Mas, retornando aos trabalhos, a nova diretoria da AJC do Rio uniu-se com a AJC 

paulistana na intenção de, após 30 anos, realizar o segundo congresso de jornalistas católicos, 

tendo como referência o congresso realizado pelo CBI, em Petrópolis, no ano de 1910. O 

reconhecimento do Primeiro Congresso de Jornalistas Católicos realizado pelo CBI está 

consignado nas páginas do jornal “A Batalha”, do Rio de Janeiro, que noticia o “Segundo 

Congresso dos Jornalistas Católicos com o apoio e as bençãos de Sua Eminencia, o sr. Cardeal 

Dom Sebastião Leme, comemorando o de 1910 celebrado em Petrópolis”.  

A iniciativa foi amplamente divulgada na imprensa do Rio de Janeiro e em São Paulo e, 

também, nos meios católicos, por conta da rede formada pelas AJCs.  

O Segundo Congresso de Jornalistas Católicos aconteceu no Rio de Janeiro, entre os 

dias 9 e 13 de outubro de 1940, com a participação de um grande contingente de clérigos e 

leigos ligados à imprensa católica.   

A sessão de abertura foi presidida pelo Cardeal Dom Leme, que também participou de 

atividades e recebeu os jornalistas em audiências. Dom Leme tratou com distinção o evento, 

por conta da importância dos temas que abordavam os problemas da imprensa católica.  

As sessões aconteceram nas sedes da AJC e da Associação Brasileira da Imprensa – 

ABI –, demonstrando sintonia entre as entidades classistas. Alguns temas foram recorrentes nas 

mesas de trabalho, como: formação profissional, ética profissional, organização de uma rede de 

jornais, organização das escolas de jornalismo e sua instituição, propaganda, intercâmbio com 

a imprensa internacional, como manter o jornal católico, o sensacionalismo na imprensa, 

técnica a serviço do pensamento, etc.  
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Ao final do congresso foi elaborada e aprovada uma série de resoluções268 que vai ao 

encontro dos problemas mais sérios da imprensa católica.  

Todas as decisões referem-se ao campo de atuação da AJC; porém, algumas resoluções 

foram traçadas especificamente para a associação.  

A terceira resolução “julga da maior necessidade a organização de uma cadeia de jornais 

católicos, em comunhão com a AJC, cobrindo todo o território. Pelas várias tentativas da AJC 

de fundar um curso de jornalismo, o congresso na quarta resolução destaca a necessidade de 

uma Escola de Jornalismo com caráter superior.  

No contexto da sétima resolução estava a deliberação mais importante para a AJC. 

Tomando em consideração moções apresentadas e aprovadas em plenário, o 2º Congresso de 

Jornalistas Católicos delibera: “3º - Considerar o Anuário da Imprensa Católica que se edita em 

S. Paulo, publicação oficial do jornalismo católico do pais, solicitando a cooperação de todos 

os jornais e revistas para a sua máxima divulgação”.  

Quanto à unidade de ação, o Congresso diz que “confia a A.J.C. a incumbência de 

desenvolver um trabalho para o fim de orientar a propaganda do Dia da Boa Imprensa e 

centralizar as atividades jornalísticas e editoriais”.   

Em entrevista ao jornal “Correio Paulistano”, no dia 18 de outubro, dias após o 

encerramento do Congresso, João Castellar Padin falou sobre a importância do evento e 

algumas tomadas de posições que afetavam a AJC de São Paulo.  

 

A realização do II Congresso dos Joralistas Catholicos era uma necessidade 

que de ha muito se fazia sentir em nosso paiz. Desde 1910, quando os 

jornalistas catholicos se reuniram pela primeira vez em congresso, na cidade 

de Petrópolis, não se congregavam em assembléa para discutir e fixar as 

normas theoricas e praticas que devem orientar a imprensa catholica no Brasil. 

[...] Os jornalistas catholicos, portanto, não se reuniram simplesmente para 

pronunciar e ouvir discursos, mas sim pela necessidade de adoptar medidas 

praticas e entabolar entendimentos indispensáveis. Dentre as resoluções 

práticas a centralização das atividades jornalísticas e editoriaes da imprensa 

catholica nacional em torno das associações dos jornalistas catholicos, 

tomando como ponto de convergencia a A.J.C. do Rio, o funccionamento 

de uma Escola Livre de Jornalismo, na capital, que se transformará em 

official, quando puderem ser preenchidos os requisitos legaes [...] (grifo 

nosso). 

 

                                                 
268 As Resoluções do II Congresso de Jornalistas Católicos estão transcritas na íntegra na Revista Vozes de 

Petrópolis Ano XXXIV, v. 2. jul/dez de 1940. pp. 680-681. Também podem ser encontradas no Jornal Correio 

Paulistano, sexta-feira, 18 de outubro de 1940, página 4.  
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Castellar Padin falava de uma mudança drástica de comando na AJC que, para ele, era 

uma instituição caracteristicamente paulistana. Foi projetada e gestada em São Paulo, 

configurando-se como o cerne mesmo da imprensa católica brasileira. Para Castellar Padin, que 

viveu intensamente todos os trâmites da AJC, sendo presidente por quatro mandatos 

consecutivos, seria difícil ver tudo o que construiu ir embora para o Rio de Janeiro por uma 

decisão da hierarquia eclesiástica.  

Pouco mais de um mês após o final do Segundo Congresso de Jornalistas Católicos, no 

dia 16 de novembro de 1940, João Castellar Padin renunciou à presidência da AJC, sendo 

seguido solidariamente por toda a sua diretoria. No dia seguinte, o jornal “Correio Paulistano” 

dava a notícia:  

 

Associação dos Jornalistas Catholicos 

RENUNCIA COLLECTIVA DA DIRECTORIA DESSA ENTIDADE 

Conforme tivemos ensejo de noticiar, realizou-se hontem, ás 16 horas em sua 

séde social a assembléa geral extraordinária da Associação dos Jornalistas 

Catholicos, especialmente convocada para tomar conhecimento do pedido de 

renuncia do seu presidente dr. Castellar Padin e de membros da diretoria e 

conselho reeleitos pela assembléa de junho próximo passado, bem como da 

reforma dos actuaes estatutos por solicitação da junta Archidiocesana da 

Acção Catholica. Á hora regulamentar, presentes certo número de socios, 

diretores, conselheiros e o revmo. sr. assistente ecclesiastico, o dr, Castelar 

Padin abriu a assembléa, dando a palavra ao secretario, que passou á leitura 

da acta, lendo a seguir a renuncia dos membros resignatarios, inteiramente 

solidários com a sahida do seu presidente. Resignaram os cargos da diretoria 

os srs. Dr. Castelar Padin, presidente; dr Luís Tolosa Oliveira e Costa, 

secretario; Elio Quadros Arruda, 2.º secretario; Edmundo José Lion, 

thesoureiro; comd. Norberto Jorge, presidente do conselho e do “Diario 

Popular”; conselheiro Luís Silveira da “Gazeta”, e do “Correio Paulistano”; 

Manuel Victor, das “Folhas”; dr. C. Estellita Pernet; prof. Luís Lenz, dr. 

Aguinaldo Ribeiro, dr. Rubens Padin; prof. Joaquim Alfredo Fonseca (grifos 

nossos). 

 

A interferência da alta hierarquia da Igreja nas questões administrativas da AJC de São 

Paulo fica patente diante da solicitação de mudança nos estatutos.  

Não restou outra coisa pra Castellar Padin senão a renúncia. Porém, a solidariedade de 

toda uma diretoria confere a Castellar Padin legitimidade no seu processo de resignação pessoal 

diante do que tomou como uma possível arbitrariedade da autoridade eclesiástica.  

Sintomático dos problemas do final da década, não houve nem mesmo edição do 

Anuário da Imprensa Católica de 1940. A edição do ano de 1941 transcreveu por completo o 

discurso de despedida de João Castellar Padin. Antecedendo as palavras de Castellar Padin, um 
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dos responsáveis pela edição do Anuário, Alberto de Azevedo, companheiro de muito tempo 

do agora ex-presidente, deixou sua mensagem  

 

Não é nosso intuito vir a publico explicar os motivos decorrentes da renuncia 

coletiva dos membros do Conselho e Diretoria da A.J.C. de São Paulo; é nosso 

dever sim, deixar consignado no orgão oficial do jornalismo católico do 

Brasil, uma palavra de agradecimento e de respeito, para com aqueles que, 

durante tantos anos, esqueceram-se de si proprios para atenderem aos altos 

interesses da nossa entidade de classe. Os elementos demissionarios da A.J.C. 

durante o período que regeram os destinos da mesma, se orientaram por uma 

única e constante ideia: elevar sempre e mais a A.J.C. como entidade classista, 

equiparando-a em tudo ás demais congeneres. Fóra de duvida que, sendo uma 

associação de jornalistas católicos a A.J.C. sempre estaria submissa a 

autoridade eclesiastica nas suas menores determinações; porem não seria 

possivel de modo algum, estabelecer para a A.J.C. moldes de associação 

religiosa. Ao deixar a A.J.C., esses jornalistas sairam credores materiaes e 

morais de nossa admiração e apreço. Outros elementos ocupam os lugares 

vagos, e cheios de esperança voltamos nossos olhos para os (sic) ficam, 

pedindo-lhes que sigam as normas traçadas pelos seus colegas. Todos nós 

homens temos nossas fraquezas e miserias, portanto devemos comprehender 

que nem sempre nossos esforços e sacrificios são apreciados na medida da 

justiça e da comprehensão humanas. Sem dissabores olhemos para o futuro. 

Os homens passam, mas as obras devem permanecer. Esse é o espirito eterno 

da Igreja Católica. Saibam pois os ex-diretores da A.J.C. de S. Paulo, que seus 

nomes ficarão para sempre ligados a historia da nossa entidade. 

Representamos o jornalismo católico do paiz, por livre escolha de nossos 

confrades no 2º Congresso Nacional, e portanto somos os mais autorisados a 

expressar em nome da classe a nossa gratidão e respeitos, por aqueles que 

tanto deram em beneficio da nossa associação. Ao Dr. Padin especialmente, 

elemento moço que pessoalmente tanto contribuiu para realce e prestigio da 

A.J.C. uma homenagem todo especial do amigo e confrade, que há quatro anos 

foi procural-o em sua modéstia e descanso, para entregar-lhe a direção 

suprema da A.J.C., posto que tanto honrou e realisou. (AZEVEDO, 1941, 

p.54) 

 

A homenagem de Alberto Clementino de Azevedo deixa ainda mais clara uma 

intervenção do episcopado nos desígnios da AJC. E, se esta é a realidade, somente uma pessoa 

poderia estar por trás dessa manobra: Dom Sebastião Leme. A incompatibilidade entre o 

pensamento de Castellar Padin e Dom Leme tem um ponto convergente: o poder. Ambos sabem 

do poder da imprensa católica e ambos querem dominá-la por completo. 

Em suas palavras finais na assembleia da AJC, Castellar Padin manifesta sua 

homenagem e obediência ao Cardeal Dom Leme, porém, nas entrelinhas, deixa antever mais 

uma vez seu remorso com a mudança da AJC para o Rio de Janeiro. Novamente decreta que a 

AJC é paulistana dizendo: “vou deixar esta Casa do Jornalismo Católico de minha terra de 

onde durante quase cinco anos procurei modestamente servir à classe que nela moureja” 

(PADIN, 1941, p.54, grifo nosso).  
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Deixa Castellar Padin e toda a sua diretoria a AJC sem que ninguém ousasse contestar 

a autoridade eclesiástica sobre a possibilidade de manter essas pessoas.  

O episódio parece ter sido um prenúncio de tempos difíceis para a AJC e seus novos 

dirigentes.  

O ano de 1941 foi um tempo de acertos internos na AJC de São Paulo. Já a sua coirmã 

no Rio de Janeiro dava sinais de reação.  

Em 1942, a AJC do Rio de Janeiro fundava um Curso Técnico Profissional de 

Jornalismo, com aulas às segundas e quartas.  

O curso foi divulgado no Anuário da Imprensa Católica de 1942 (p.12) e também no 

Boletim do Secretariado de Cinema e Imprensa da Ação Católica. Este último publicou a 

fundação da Escola Superior de Jornalismo e a inauguração do Curso de Jornalismo no Rio de 

Janeiro, junto com sua grade curricular com os respectivos professores.  

 

Escola Superior de Jornalismo 

Fundada pela Associação dos Jornalistas Católicos (A.J.C) juntamente com a 

Associação dos Professores Católicos (A.P.C.) nesta capital, já inaugurou em 

abril p.p. um Curso técnico profissional de jornalismo. Eis as disciplinas e os 

respectivos professores: História do Jornalismo, particularmente no Brasil – 

Prof. Cristovão Breiner. A arte da palavra, aplicada à Imprensa – Professor 

Jonathas Serrano. – A técnica do jornal – Prof. Osório Lopes. A administração 

do jornal – Prof. Arthur Gaspar Vianna. A Ética do Jornalismo – Prof. C. A. 

Barbosa de Oliveira. Legislação de Imprensa – Prof. Alfredo Balthazar da 

Silveira. Filosofia da Imprensa e psicologia da notícia – Prof. Padre Cesar 

Dainese, S.J. A técnica da publicidade aplicada à Imprensa – Prof. Valter 

Ramos. As aulas serão dadas duas vezes por semana e de 40 minutos. Aulas 

práticas, quando oportunas, com visitas a instalações tipográficas e 

organizações jornalísiticas. As diretrizes escolares são as dos “Standards” da 

American Society of Newspaper Editors. 1º período – 15 de abril a 15 de julho. 

2º período – 1º de setembro a 1º de dezembro. Obtêm-se informações sobre o 

Curso na sede da A.J.C. – rua da Quitanda 59, 3º and. – tel. 23-1116269. 

 

O jornal “A Manhã”, do Rio de Janeiro, noticiou por meio de uma fotolegenda, o 

encerramento do primeiro período do Curso Técnico de Jornalismo da AJC, ocorrido no dia 03 

de dezembro de 1942. Na ocasião, “O sr. Osório Lopes, presidente da AJC, transmitiu a 

auspiciosa notícia de que o Curso fora registrado na Secretaria da Educação da Prefeitura, no 

quadro dos estabelecimentos de ensino profissional”270. 

Além de algumas poucas propagandas sobre este curso no decorrer do ano de 1942 em 

Boletins da Ação Católica, não houve o registro de continuidade da ação.  

                                                 
269 Boletim do Secretariado de Cinema e Imprensa da Ação Católica. Ano IV. N.36. Rio de Janeiro, Maio de 1942.  
270 Associação dos Jornalistas Católicos. A Manhã. Rio de Janeiro, sexta-feira, 4 de dezembro de 1942, página 10.  

 



247 

 

O Anuário da Imprensa, que desde o início, reclamava a falta de apoio dos jornais e 

jornalistas católicos, tornou-se mais intransigente nos últimos anos. Na edição de 1941, colocou 

a culpa de suas deficiências financeiras nesta falta de apoio dizendo que “O A.I.C. não é uma 

fonte de lucros, mas a realisação de um ideal. Não fugimos ao oneroso trabalho e 

responsabilidade assumida, e temos o direito de esperar cooperação” (AIC, 1941, p.88). Já na 

edição de 1942, a entidade foi taxativa com os associados comunicando que, “sendo o A.I.C. 

orgão oficial da classe, por unanime decisão do jornalismo católico do paiz, fixamos um mínimo 

necessario para a edição do A.I.C”. (AIC, 1942, p.122). Os constantes apelos e as cobranças 

taxativas parecem não ter surtido efeito. O Anuário da Imprensa Católica deixou de ser 

publicado já no ano de 1943.  

Quanto à AJC de São Paulo e do Rio de janeiro, após o ano de 1942, coincidentemente 

o ano da morte de Dom Sebastião Leme, as atividades dessas instituições foram escasseando 

até desaparecer no breu do esquecimento, exatamente como ocorreu tempos atrás com o CBI e 

a Confederação de Imprensa Católica.  
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CONCLUSÃO 

 

A proposta inicial desta tese, de analisar e entender a ação dos intelectuais católicos – 

clérigos e leigos – nas instituições da imprensa católica do início do século XX, ou seja, o 

Centro da Boa Imprensa – CBI –, o Centro Dom Vital e a Associação dos Jornalistas Católicos, 

levou-nos a um complexo sistema de lutas pelo poder dentro da imprensa católica brasileira.  

A solução encontrada foi uma busca pela identidade real dos personagens-chave dos 

processos hegemônicos e contra hegemônicos no interior da chamada “Boa Imprensa”. Essa 

identidade fica explícita nas ações que os responsáveis diretos pela (des)construção da imprensa 

católica empreenderam a seu (des)favor. É o que nos orientou na busca do entendimento dos 

processos constitutivos das instituições da imprensa católica Brasileira.  

Antes de pontuarmos algumas ações, é necessário fazer um esclarecimento e uma defesa 

sobre o que entendemos como instituição da imprensa católica.  

No final da década de 1980, o pesquisador Frei Romeu Dale disse que era a quarta 

tentativa dos jornalistas católicos de se organizarem em associação. Duas no início do século 

XX, o CBI e a AJC, e, ainda, outras duas entidades criadas de 1960 pra frente, a União Nacional 

Católica de Imprensa (UNCI) e a União Cristã Brasileira de Comunicação Social.  

Desde o início de nossa tese, apontamos categoricamente o Centro Dom Vital como 

uma instituição da imprensa católica. Nossa assertiva tem fulcro nas ações demandadas por 

intelectuais do clero e do laicato na administração do Centro, visando à organização de uma 

imprensa católica. Além das diversas ações perpetradas pelo Centro Dom Vital em favor da 

imprensa católica, ainda temos a tentativa de seus mandatários na criação de organizações que 

controlassem a imprensa. Neste caso, vimos a orientação de Dom Leme na Confederação das 

Associação Católicas do Rio de Janeiro, e a tentativa, ainda que malograda, de Alceu Amoroso 

Lima, em desenvolver a Confederação de Imprensa Católica, nos idos de 1932. Todas essas, 

iniciativas projetadas e executadas pelos intelectuais do Centro Dom Vital. Assim, defendemos 

a indicação de instituição da imprensa católica para o Centro Dom Vital. 

Temos, então, três instituições da imprensa católica em ação na primeira metade do 

século XX, o CBI, o CDV e a AJC. Analisamos e entendemos os processos constitutivos dessas 

instituições que foram expostos nos capítulos da tese. Verificamos correta nossa hipótese de 

que alguns desses processos não foram sistematizados e disponibilizados para conhecimento 

geral, lacuna que procuramos sanar.  
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Em comum, as instituições da imprensa católica estudadas, responderam, cada qual a 

seu tempo, às orientações da Santa Sé, assumindo um caráter de “imprensa doutrinal” face as 

ideologias da Igreja Católica, quase sempre reacionárias. Esse fato foi determinante para que a 

imprensa católica da primeira metade do século XX não conseguisse avançar em relação à 

imprensa em geral e, sequer, estruturar seu maior sonho, o diário católico, visto como a 

principal arma para o combate à má imprensa.  

Outro fato comum e igualmente prejudicial para o desenvolvimento das três instituições 

foi a luta interna – envolvendo clérigos e leigos – pelo poder e hegemonia na administração das 

mesmas.  

A análise individual das instituições mostra que, a primeira delas, o Centro da Boa 

Imprensa, reflete a personalidade de seu fundador e maior artífice, o Frei Pedro Sinzig. Nota-

se que a fundação e o desenvolvimento do CBI confere à imprensa católica um caráter 

conservador, fortemente marcado pela ideologia católica vigente, fruto da postura em defesa do 

ultramontanismo que Pedro Sinzig nutria desde a sua terra natal, a Alemanha. 

Não obstante o caráter conservador e, em dado momento, até mesmo reacionário, à 

frente do CBI, Pedro Sinzig, conforme anotado, foi capaz de feitos históricos e realizações 

inéditas na imprensa católica.   

Levando-se em conta o escopo de realizações de Pedro Sinzig e do CBI nesta tese, vimos 

que um dos diferenciais dessa entidade foi o planejamento.  

Em todas as atividades, desde o início do CBI – ou até mesmo antes, com o Congresso 

dos Jornalistas Católicos –, havia um plano de trabalho, um projeto de estatuto, uma 

programação de evento, etc., elaborados por Pedro Sinzig. Este parece ser o grande diferencial 

de Pedro Sinzig frente aos outros fundadores e mandatários das associações de imprensa 

católica do Brasil: Frei Pedro era homem de imprensa, da administração até a pauta.  

Pedro Sinzig, não foi o primeiro a pensar num diário católico, mas foi o primeiro a pôr 

em prática ações para viabilizá-lo e, durante sua administração à frente do CBI, empreendeu 

uma verdadeira cruzada em busca de recursos para tal empresa. 

A campanha de Pedro Sinzig estava quase perto de alcançar seu objetivo quando Dom 

Leme interrompeu o projeto, não utilizou e nem deu destino às maquinas compradas pelo CBI 

na Alemanha para tocar o tão sonhado diário. Entendemos que esta atitude de Dom Leme, além 

de acabar com o projeto do diário católico, condenou o CBI ao ostracismo e, pouco tempo 

depois, ao desaparecimento.  

Apesar de Dom Leme ser, sem sombras de dúvida, a pessoa mais importante da reação 

católica, alcançando feitos que nenhum prelado alcançou, acreditamos que a sua postura foi 
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política enquanto que, Pedro Sinzig, agia com os interesses todos voltados para a imprensa 

católica. 

Quanto ao Centro Dom Vital e outras instituições da época, reputamos como tentativas 

frustradas de Dom Leme de constituir uma instituição da imprensa católica nos mesmo moldes 

do CBI, porém, que ficasse sob seu governo. Por conta disso, analisando o período do CDV, 

notamos a falta de uma instituição da imprensa católica operante no cenário nacional até a 

instituição da AJC, em 1934.  

O CDV até que tentou cumprir com seu papel de instituição da imprensa católica em 

um momento conturbado do cenário político e social brasileiro, mas o excesso de ideologia 

político-partidária prevaleceu em detrimento da imprensa. Pensando pelo pluralismo do CDV 

como uma instituição que abrangia não só a imprensa católica, poder-se-ia dizer que a ação era 

uma resposta aos tumultuados tempos políticos da década de 1930. Mas, se analisarmos a 

estratégia de D. Leme e de Alceu Amoroso Lima, veremos que houve tentativas de se 

estratificar as demandas com a criação da Confederação das Associações Católicas do Rio de 

Janeiro com suas comissões que contemplavam a imprensa e, depois, com a malograda tentativa 

da Confederação de Imprensa Católica que, praticamente, não saiu do papel. No entanto, não 

conseguimos vislumbrar um plano de desenvolvimento da imprensa igual àqueles consignados 

em inúmeros jornais, livros, revistas, opúsculos e folhetos do CBI.  

Apesar das tentativas de Dom Leme, o CDV e demais iniciativas congêneres não 

representaram a imprensa católica que seguiu, em determinados momentos, balizada pela 

ideologia deste ou daquele intelectual católico, vide o caso de Jackson de Figueiredo e de Alceu 

de Amoroso Lima, sem contudo, alcançar uma organicidade.  

A terceira e última instituição da imprensa católica aqui analisada, a Associação dos 

Jornalistas Católicos, nasce em São Paulo com uma movimentação semelhante – em teoria – 

àquela dos primeiros tempos do CBI. Uma estrutura que, mesclando clérigos e leigos, buscou, 

desde sua fundação, tornar-se a representante de todos os jornalistas e jornais católicos do 

Brasil. Contudo, subordinada à hierarquia eclesiástica, inocula as mesmas ideologias e 

características do CBI e do CDV.  

A exemplo do CBI, a Associação dos Jornalistas Católicos, enquanto não teve 

ingerência da hierarquia eclesiástica, foi capaz de realizações inéditas no âmbito da imprensa 

católica como a criação de cursos de jornalismo, a utilização do rádio como meio de 

comunicação católico e a criação de um Anuário da Imprensa Católica.  

Ainda acompanhando os padrões do CBI, a AJC expandiu seus domínios criando filiais 

em outros Estados, ampliando assim seus domínios e seu poder.  
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 E é justamente no mesmo momento de crescimento que alcançara o CBI que, a exemplo 

de sua congênere antepassada, a AJC também sofre uma intervenção do alto clero brasileiro. 

Fica claro que Dom Leme, tentando de todas as formas manter o controle das instituições em 

busca do poder conferido pela imprensa, intervém, mais uma vez, forçando a renúncia de toda 

a diretoria da AJC.  

Por duas vezes, quando as associações estavam quase no ápice de suas realizações, 

houve uma interferência eclesiástica que interrompeu o progresso.  

Acreditamos assim que, com suas intervenções nas instituições, Dom Leme torna-se o 

grande inimigo da imprensa católica que solapou as ideias do CBI, também prejudica deveras 

o andamento da AJC.   

É notório nos processos que a questão da intromissão da hierarquia eclesiástica acabou 

por decretar o fim das instituições da imprensa católica, pelo menos nos casos do CBI e da AJC.  

Não há dúvidas que a interferência de Dom Leme contribuiu para a derrocada das duas 

mais importantes instituições da imprensa católica do Brasil no início do século XX.  

Se há um atraso no desenvolvimento da imprensa católica no Brasil do início do século 

XX, este pode ser creditado à postura conservadora e reacionária da Igreja e das instituições 

nos processos constitutivos dessa imprensa. Mas ainda, e, principalmente, às lutas pelo poder e 

hegemonia no controle das instituições da imprensa católica.    

Mas quando dissemos lá no início que buscaríamos na identidade dos mandatários das 

instituições da imprensa católica uma luz para entendermos as instituições pela comunicação, 

buscávamos conhecer a grande disparidade no resultado das ações de cada uma.  

Enquanto Pedro Sinzig e João Castellar Padin, homens de imprensa, alcançaram grandes 

feitos para a imprensa católica à frente de suas instituições, a adoção de uma ação política 

coercitiva, ou até mesmo uma atuação vertical da alta hierarquia da Igreja, acabou por minar as 

instituições, enfraquecendo a imprensa católica.  

Acreditamos que tanto CBI quanto CDV e AJC, em dado momento, cumpriram com 

seu papel: empunharam as armas da “Boa Imprensa” contra a “Má Imprensa” sempre que os 

“inimigos” da Igreja Católica se fizeram presentes. 

Buscamos aqui fazer um esboço da atuação dessas três entidades que representaram a 

imprensa católica brasileira. Face ao montante de informações, cumprimos com a tarefa.  

Mas ainda há muito que se estudar acerca da imprensa católica nos arquivos 

eclesiásticos que guardam verdadeiros tesouros para as ciências. 
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