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RESUMO. Neste artigo abordo, desde uma perspectiva 
histórica e sociológica, o processo de laicização do Estado 
no Brasil. Ressalto os aspectos legais, constitucionais e 
políticos que vêm configurando as relações entre Estado 
e religião neste país. Evidencio, sobretudo, as iniciativas 
de atores liberais, progressista e laicistas contra a tradição 
religiosa e cultural católica.

PALAVRAS-CHAVE. Liberal. Laicista. Catolicismo no 
Brasil.

ABSTRACT. From a historical and sociological perspective, 
this article addresses the process of secularization occurring 
in Brazil. The legal, constitutional and political aspects that 
have shaped the relationship between State and religion in 
this country are considered. More specifically, the initiatives 
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of liberal, progressive and secularist actors against Catholic 
religious and cultural tradition are highlighted.

KEY WORDS. Liberal. Secularist. Catholicism in Brazil.

1. Introdução: os primórdios coloniais e imperiais 

A cultura brasileira sofreu o influxo civilizador do catolicismo 
desde seus primórdios. O Brasil foi descoberto por uma nação ca-
tólica que, em seu projeto colonizador e evangelizador, visava a es-
tender ao novo mundo «as fronteiras da fé e do império». Um dos 
primeiros atos que o colonizador português efetuou após desembar-
car por estas terras foi a realização de uma missa. Nessa ocasião foi 
afixada uma cruz na areia de Porto Seguro, litoral sul da Bahia, à 
nova terra descoberta deu-se o nome de «Ilha de Vera Cruz», poste-
riormente chamada de «Terra de Santa Cruz». Nas naus portuguesas 
que aportaram em nosso litoral havia adornando as velas o símbolo 
da Ordem de Cristo, uma imponente cruz vermelha em um fundo 
branco1.

Durante boa parte da história brasileira (Colônia e Império), o 
Estado apresentou um caráter confessional, vinculado à Igreja Cató-
lica. Buscava-se, por meio dessa união entre o trono e o altar, cris-
tianizar as novas gentes das terras conquistadas. Indubitavelmente, a 
época Colonial foi o período mais glorioso do catolicismo em terras 

1.  Não há como negar esta realidade essencial: a de que a nação brasileira 
nasceu e se desenvolveu à sombra da Cruz. Acerca disto comenta o 
Padre Júlio Maria: «Grande e majestosa tinha sido a obra do catolicismo 
no Brasil, cujos alicerces nacionais foram firmados pelos discípulos de 
Cristo, que abençoaram e santificaram as terras descobertas, catequizaram 
os selvagens, fundaram as cidades, formaram as populações, iniciaram 
os costumes cristãos, e, do Norte ao Sul, em todos os pontos da região 
brasileira levantaram triunfante a cruz civilizadora. Henrique de Coimbra, 
Nóbrega, Anchieta, o franciscano e o jesuíta foram os progenitores da 
nossa cristandade». Padre Júlio maria, O Catolicismo no Brasil (Memória 
Histórica), Rio de Janeiro, Livraria Agir, 1950, p. 133.

CESAR ALBERTO RANQUETAT JÚNIOR

Fuego y Raya, n. 16, 2018, pp. 65-108

FUEGO Y RAYA 16- 12.03.19.indd   66 12/3/19   18:57



67

brasileiras. Sobre a ação missionária e humanizadora de Portugal e 
Espanha comenta José Pedro Galvão de Sousa2:

«Bendita a colonização dos espanhóis e portugueses, forjadora 
de homens cristãos e povos livres, colonização que pode ser 
chamada em sentido rigorosamente etimológico da palavra  
–de colere, cultivar, de onde “cultura”–, ou seja: tarefa superior 
de elevação cultural e humana sem dominação imperialista, 
sem exclusivismo racial, sem privilégios de casta, nação ou 
dinheiro».

Lembra, ainda, o ilustre jusfilósofo que a faina civilizadora e evan-
gelizadora dos missionários cristãos no Brasil caracterizou-se, dentre 
outras coisas, pela abertura de escolas e universidades. Nestes cen-
tros de ensino estudava-se o latim, a literatura clássica, o direito 
romano, e ensinava-se o catecismo aos indígenas, muitas vezes me-
diante a língua natural dos silvícolas, como fazia o Padre Anchieta, 
ensinando aos «curumins» de São Paulo de Piratininga e escrevendo 
para eles uma gramática da língua tupi. Por sua vez, nas aulas de 
teologia chegavam aos bancos universitários as grandes lições dos 
mestres de Salamanca, Alcalá e Coimbra3.

Durante o período imperial vigorou o regime do padroado, que 
possibilitava à Coroa portuguesa e, posteriormente, ao Império bra-
sileiro interferir na Igreja Católica, nomeando bispos, recolhendo 
os dízimos, remunerando o clero, construindo igrejas, monastérios, 
capelas, etc. A Igreja Católica no Brasil estava vinculada ao Estado.

Nesta época, marcada pelo regalismo imperial, verificou-se o 
enfraquecimento das ordens religiosas4, a perda de prestigio do cle-
ro, a neutralização da influência da tradição católica nas leis, nos 

2.  José Pedro GalVão De sousa, «Comunidad Hispánica e Cristiandad», 
Verbo (Madrid), n. 111-112 (1973), pp. 139-152. Disponível em: http://www.
fundacionspeiro.org/verbo/1973/V-111-112-P-139-152.pdf. Acesso em: 10/ 
05/2016.

3.  Ibid.
4.  Diversas ordens religiosas foram extintas pelo Estado regalista 

através de mecanismo legais.
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códigos e na educação e o fortalecimento da mentalidade racionalis-
ta, positivista e ceticista nas classes políticas dirigentes. Uma série 
de medidas e situações atestam a intenção do Estado regalista de 
exercer algum tipo de controle em relação às atividades da Igreja 
Católica. Por exemplo: os seminários foram regulamentados pelo 
Estado, os funcionários eclesiásticos foram declarados e tratados 
como funcionários civis, não era permitido, em certos casos, aos 
ministros de culto, enterrar os mortos, batizar e casar, sem o selo da 
autoridade temporal solicitado e pago. Além disso, o ato adicional 
à Constituição de 1824, no seu artigo 10§ 1º e § 10º, deu às Assem-
bleias Provinciais, não só a atribuição de legislar sobre a divisão 
eclesiástica, mas a de legislar sobre conventos e quaisquer associa-
ções religiosas. O Código Criminal, em seu artigo 81, somente esta-
beleceu penas para os que negassem a existência de Deus ou a imor-
talidade da alma, permitindo, assim, a ofensa aos outros dogmas do 
catolicismo. Proibiu-se aos bispos a saída das dioceses sem licença 
do governo e sujeitava-se à aprovação do governo os compêndios 
de teologia. Acrescento, ainda, que os patrimônios da Igreja foram 
considerados bens nacionais5. Apesar disto, sublinho que o impé-
rio não atuou de maneira deliberada e constante para desmantelar o 
catolicismo, pelo contrário. Sendo assim, não agiu movido por um 
sentimento propriamente anticristão e anticatólico.

Por volta das décadas de 1820 e 1830 o político e padre católi-
co Antônio Feijó6, militou ardentemente pela supressão do celibato 
eclesiástico, pela criação de uma Igreja Católica brasileira separada 
de Roma e apoiou o projeto do deputado-geral baiano Ernesto Fer-
reira que propunha a extinção de frades e freiras. As propostas aca-
baram sendo derrotadas muito por conta da brilhante intervenção do 
então arcebispo da Bahia e membro do parlamento nacional, Dom 
Romualdo de Seixas. Importa sublinhar que Antônio Feijó fora ma-
çom e um dos fundadores do Partido Liberal, agremiação política 

5.  Padre Júlio maria, O Catolicismo no Brasil (Memória Histórica), 
cit.

6.  Antônio Feijó foi deputado geral por São Paulo (1826 e 1830), 
senador (1833), ministro da Justiça (1831-1832) e regente do Império 
(1835-1837).
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surgida no período imperial e extinta com a proclamação da repú-
blica em 1889.

É na década de 1830 que se estabelece no parlamento uma luta 
feroz contra as ordens religiosas católicas. Políticos jacobinos, 
liberais e maçons afirmavam que os frades das ordens introduziam 
ideias absolutistas. O deputado-geral Lino Coutinho era fortemente 
contrário aos frades que viessem de países sob o «absolutismo» 
como Espanha, Itália, França, Irlanda, mas aceitava os provenientes 
da Inglaterra e dos Estados Unidos. O jacobinismo liberal lança, 
nesta época, contundentes ataques contra a autoridade da Igreja Ca-
tólica, como explica o antropólogo Thales de Azevedo7:

«Para justificar as medidas que cerceiam os contatos com a 
Santa Sé, agride-se violentamente o papado, acusando de ser 
uma potência estrangeira de suspeitas e sinistras intenções, 
adversária da independência nacional. Pretende-se, e em alguns 
casos consegue-se, cortar as relações das ordens religiosas com 
suas casas-mães na antiga Metrópole e Roma. Proíbem-se os 
brasileiros que professam em ordens religiosas no exterior de 
serem recebidos nos conventos do país. E por meios outros 
concerta-se a sujeição mais humilhante da vida religiosa aos 
caprichos de deturpadas e preconceituosas concepções da fé 
cristã».

Em que pese a estes fatos, ressalto que a constituição Imperial 
de 25 de março de 1824 definia o catolicismo como a religião oficial 
do Estado brasileiro. O monarca brasileiro era, por sua vez, ungido 
e sagrado pelos hierarcas da Igreja Católica. Quando de sua acla-
mação jurava defender e manter a religião católica, o mesmo jura-
mento sendo feito pelo herdeiro presuntivo ao completar quatorze 
anos, pelo Regente e pela Regência, bem como pelos Conselheiros 
de Estado8.

7.  Thales De azeVeDo, Igreja e Estado em tensão e crise (A conquista 
espiritual e o Padroado na Bahia), São Paulo, Ática, 1978, p. 126.

8.  Apesar de o catolicismo ter sido a religião oficial no império, o que 
se constatou concretamente foi a preponderância, neste período da história 
brasileira, de uma mentalidade paganizante e materialista nas elites políticas 
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Durante as últimas décadas do regime imperial houve uma am-
pliação das liberdades religiosas devido à presença protestante e ao 
fortalecimento das ideias liberais e republicanas. No ano de 1861 foi 
aprovada pelo parlamento a Lei nº 1144, regulada pelo Decreto nº 
3.069, de 1863, que conferia efeitos legais aos casamentos e batiza-
dos celebrados pelos ministros das religiões toleradas. Essa lei ain-
da determinava que os registros de óbitos de não católicos fossem 
feitos em Juízos de Paz. Ademais, afirmava que nos cemitérios pú-
blicos deveriam ser reservados espaços para o sepultamento de não 
católicos. A reforma eleitoral promovida pela chamada Lei Saraiva 
não exigiu mais o pré-requisito de ser católico para concorrer a car-
gos eletivos, e suprimiu o juramento religioso na cerimônia de posse 
do deputado. Essa última medida era consequência da atitude de 
alguns políticos republicanos que, ao tomarem posse, negavam-se a 
prestar juramento à religião oficial do Estado. Um desses episódios 
envolvendo o deputado Aristides Caldeira, eleito para a Assembleia 
Provincial de Minas Gerais, é ilustrativo das tensões que se avo-
lumavam no final do império entre o ideal republicano e o caráter 
estatal do catolicismo. Esse caso é narrado por Dornas Filho9:

«As galerias estavam cheias de correligionários que foram 
assistir a sua posse, quando Rodrigues Campelo, presidente 
da Assembleia, lhe apresentou o Evangelho para ele fazer o 

e culturais, como observa com agudeza o Padre Júlio Maria: «Dizer a lei 
fundamental que a religião católica é a do Estado, mas não dar a todas 
as leis orgânicas o cunho dessa religião; não dar às instituições o espírito 
católico; não dar ao ensino o método cristão que tem sido adotado em todos 
os países religiosos; não tornar de fato obrigatório o juramento que deve 
preceder à investidura dos cargos públicos; não opor a uma mal entendida 
liberdade de cultos os limites que o bom senso prescreve, a moralidade 
religiosa exige, e a autonomia da Igreja não pode prescindir –não é ter 
um religião de Estado: é mascarar com a mais funesta das hipocrisias uma 
covardia que não quer ser sinceramente cristã, nem quer ter a coragem de 
declarar-se francamente ateísta». Padre Júlio maria, O Catolicismo no 
Brasil (Memória Histórica), cit., p. 210.

9.  João Dornas Filho, Apontamentos para a história da república, São 
Paulo, Guaíra, 1941, p. 133.
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juramento constitucional. Caldeira recusou-se, declarando que 
“sendo republicano, eleito também por um distrito republicano, 
faltaria à sua fé política e a todos os seus comitentes se prestasse 
aquele juramento de vassalagem a uma autoridade que ele tinha 
de combater”. Os republicanos da galeria prorromperam em 
aplausos frenéticos, desorientando os deputados monarquistas que 
tomavam parte na discussão dos incidentes, além dos aplausos e 
apartes dos deputados republicanos Martins de Andrade, Leonel 
Filho, Aristides Maia, José Sena e Vaz de Lima. Caldeira conserva-
se de pé no meio do recinto, até que descobrira um jeito de tomar 
assento sem prestar o juramento regimental: dirigiu-se para as 
bancadas e dali pediu a palavra para encaminhar a discussão».

No segundo reinado tem início o processo de romanização da 
Igreja Católica no Brasil, que intencionava a moralização dos cléri-
gos, a reforma educacional do povo, afastando-o de uma religiosida-
de devocional em nome de uma religião centrada nos sacramentos, 
e a subordinação a Roma. A nova orientação tridentina da Igreja 
Católica fez aumentar as suas tensões com o poder político. Acerca 
disso comenta Micelli10:

«A despeito dos reiterados preitos de vassalagem ao trono, 
a última geração de prelados designados pelo imperador 
orquestrou uma campanha surda contra a ingerência do poder 
temporal na condução dos negócios eclesiásticos. Como se sabe, 
o regime do padroado dera margem a uma ampla tutela da Igreja, 
pondo em risco a própria continuidade da jurisdição pontifícia, 
tornando letra morta a legitimidade das normas canônicas e 
brecando quaisquer possibilidades de expansão organizacional».

Na realidade, muitos setores da própria Igreja Católica começa-
ram a perceber que o regalismo era prejudicial aos seus interesses: 
«Sob forte controle do Estado (com a cumplicidade de um clero 
relaxado) a influência da Igreja não aumentou durante o período 
do império»11. O número de seminários, dioceses, padres e bispos 

10.  Sergio miCelli, A Elite Eclesiástica Brasileira, São Paulo, Compa-
nhia das Letras, 2009, p. 22.

11.  Thomas Bruneau, Catolicismo Brasileiro em época de transição, 
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no Brasil, na época imperial, era bastante reduzido em comparação 
com outros países.

Um fato importante que revela os embates entre o poder tempo-
ral e a autoridade espiritual e, principalmente, o furor anticatólico 
de setores da maçonaria e de liberais é a conhecida «Questão Re-
ligiosa». Por volta de 1872, um incidente acontecido na cidade do 
Rio de Janeiro, desperta a luta entre a Igreja Católica e a maçonaria. 
Neste período, muitos padres brasileiros, bem como importantes 
autoridades políticas, pertenciam às lojas maçônicas. Em março de 
1872, a maçonaria organiza uma festa que comemorava a Lei do 
Ventre Livre12. Na ocasião, o padre Almeida Martins pronuncia um 
discurso inflamado. Surpreendido, o então bispo do Rio de Janeiro, 
D. Pedro Maria de Lacerda, convoca o Padre Almeida Martins para 
uma conversa, alertando-o que ele não podia ser ao mesmo tempo 
católico e maçom. O padre Martins não levou a sério as instruções 
do bispo, que acabou suspendendo-o de ordens religiosas. A ma-
çonaria sentiu-se atingida por tal decisão e como desagravo reali-
zou uma assembleia, presidida pelo Chefe do Governo, o Visconde 
do Rio Branco. Maçons e liberais arquitetam então uma campanha 
contra a Igreja Católica, fundando inúmeros jornais em todo o ter-
ritório brasileiro, com o objetivo de atacar o catolicismo. Quando o 
bispo Dom Vital13 chega à cidade do Recife, percebe com espanto 
a ação de jornais maçons que procuravam de todas as formas atin-
gi-lo usando o sarcasmo e a ironia. Inicialmente, o bispo manteve- 
se calado. Em 27 de julho de 1872, os jornais anunciaram que haveria 
uma missa de ação de graças numa loja maçônica. Posteriormente, 
solicitaram missas por maçons falecidos. Os padres, evidentemente, 
negaram-se a realizar estas cerimônias. De 22 a 26 de outubro, o 
jornal maçom A Verdade publicou uma série de textos contra a San-
tíssima Eucaristia, a Virgindade e a Maternidade divina de Nossa 

São Paulo, Loyola, 1974, p. 56.
12.  Esta lei promulgada em 28 de setembro de 1871 considerava livre 

todos os filhos de mães escravas nascidos a partir da data desta lei.
13.  Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Maria nasceu em Pernambuco 

em 27 de novembro de 1844. Estudou no seminário de Olinda primeiramente 
e, depois, no Seminário de Versalhes.
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Senhora e a Imaculada Conceição. Além disso, para provocar ainda 
mais o bispo do Recife, elegeram como presidente de uma irmanda-
de católica o autor daqueles artigos sacrílegos. Indignado, o bispo 
Dom Vital publica um veemente protesto e, ainda, pronuncia um 
sermão público acusando a maçonaria. O jornal A Verdade reage pu-
blicando uma lista de padres e cônegos ligados às lojas maçônicas. 
O bispo de Olinda e Recife convoca todos os religiosos envolvidos 
com a maçonaria exigindo que eles se retratem publicamente e dei-
xem as lojas. Para acirrar ainda mais os ânimos, o jornal publica 
os nomes de presidentes, secretários e tesoureiros de irmandades 
religiosos vinculados à maçonaria. Dom Vital manda vários avi-
sos aos vigários assistentes das irmandades para que exortassem os 
católicos maçons a renunciarem à maçonaria ou mesmo saírem da 
irmandade. Os avisos não surtem efeito. Assim, o bispo lança um 
interdito às irmandades Santo Antônio e Espírito Santo, impedindo 
a realização de missas e outros atos religiosos nas suas capelas. Os 
maçons revoltam-se, provocando tumultos de rua, fechando capelas 
e igrejas, roubando chaves de sacrários e de arquivos. O bispo de 
Olinda e Recife publica uma «Carta Pastoral contra as ciladas da 
Maçonaria», proíbe a leitura do jornal A Verdade e excomunga os 
maçons que não abjurarem14.

As notícias sobre este conflito chegam ao Rio de Janeiro. As-
sustado e surpreendido com os acontecimentos, o governo por seus 
agentes maçons, como o Visconde do Rio Branco, informa às ir-
mandades que estas poderiam apelar ao governo central por meio 
de um recurso à Coroa. Uma das irmandades religiosas interdita-
das apresenta um recurso ao governo imperial. Devido ao recurso, 
o governo prontamente exigiu que o bispo Dom Vital suspendesse o 
interdito sob pena de ser processado. Dom Vital respondeu de ma-
neira respeitosa à ordem do governo, afirmando, contudo, que se 
deveria obedecer antes a Deus que aos homens. Acrescentando que 
havia recebido no mesmo dia o Breve do Papa aprovando seus atos. 

14.  Frei Felix oliVola, D. Vital – Um grande Brasileiro, Recife, 
Impressa Universitária, 1967. Importa lembrar que embate semelhante 
ocorre no Belém do Pará, onde o bispo Dom Antônio Macedo Costa ergue-
se contra a maçonaria.
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Deste modo, seu ato não era de desobediência, mas apenas de dever 
de consciência. Logo em seguida, suspendeu de ordens religiosas o 
Deão do cabido da diocese que era maçom e recusava-se a deixar a 
maçonaria. Esta atitude do bispo provocou a ira dos maçons que or-
ganizaram uma manifestação pública de apoio ao Deão e, depois, in-
vadiram, depredaram e saquearam a capela do Colégio dos Jesuítas, 
que estava lotada naquela ocasião. Ainda, destruíram as instalações 
de jornais católicos e agrediram seus empregados. Agrediram fisi-
camente jesuítas, arrombaram o Colégio Santa Doroteia e ato con-
tínuo dirigiram-se para o palácio do bispo de Olinda e Recife com 
a intenção de invadi-lo, contudo, acabaram desistindo, retirando-se. 
Contrariando a decisão de Dom Vital, o governo resolveu suspender 
o interdito à irmandade. Mais ainda, suspendeu o pagamento dos 
padres, feito na época com recursos públicos, processou Dom Vital 
por desacato e obediência e mandou prendê-lo e enviá-lo para jul-
gamento no Rio de Janeiro. Em que pese à pressão popular, o bispo 
de Olinda foi condenado a 4 anos de prisão. Em 17 de setembro de 
1875, o Imperador Dom Pedro II, pressionado pelo Papa e pelo novo 
chefe do gabinete, o militar Duque de Caxias, concedeu anistia ao 
bispo e aos demais presos15.

2. Ruptura laicista republicana e reação católica

Sob a influência das ideias iluministas e positivistas e das revolu-
ções americana e francesa ocorre, em 1889, a instauração do regime 
republicano, que põe fim à união entre Estado e Igreja. A separação 
entre Estado e Igreja Católica é oficializada pelo Decreto 119-A, de 
7 de janeiro de 1890, de autoria de Rui Barbosa, sendo este o mo-
mento crucial e o ponto de partida do processo laicizador no Brasil. 

O Decreto 119-A consagrou a plena liberdade de cultos e ex-
tinguiu definitivamente o regime do padroado. O decreto de sepa-
ração entre Estado e Igreja Católica, foi seguido pelo Decreto nº 
181, de 24 de janeiro de 1890, que estabeleceu o casamento civil16, 

15.  Frei Felix oliVola, D. Vital – Um grande Brasileiro, cit.
16.  O liberal Rui Barbosa, através do Decreto 521 de 26 de junho de 
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e pelo Decreto nº 789, de 17 de setembro de 1890, que determinou 
a secularização dos cemitérios. Os dias santos de guarda foram 
extintos do calendário oficial por meio de um decreto presidencial 
datado de 14 de janeiro de 1890. No entanto, a medida foi revista 
quando da reunião dos membros da junta ocorrida em 29 de março 
de 1890.

Além disso, o governo federal estabeleceu os dias de festa na-
cional, por meio do Decreto 155-B, de 14 de janeiro de 1890. Esse 
decreto foi proposto pelo então ministro Demétrio Ribeiro, seguidor 
do positivismo de Augusto Comte. Foram considerados dias de festa 
nacional as seguintes datas: 1 de janeiro, consagrado à comemo-
ração da fraternidade universal; 21 de abril, consagrado à come-
moração dos precursores da Independência brasileira; 3 de maio, 
consagrado à comemoração da Descoberta do Brasil; 13 de maio, 
consagrado à comemoração da fraternidade dos brasileiros; 14 de 
julho, consagrado à comemoração da República, da Liberdade e da 
Independência dos povos americanos; 7 de setembro, consagrado à 
comemoração da Independência do Brasil; 12 de outubro; consagra-
do à comemoração da Descoberta da América; 2 de novembro, con-
sagrado à comemoração geral dos mortos e 15 de novembro, consa-
grado à comemoração da Pátria brasileira. A inspiração positivista é 
evidente. Em verdade, o decreto proposto por Demétrio Ribeiro foi 
originalmente redigido por Teixeira Mendes, a pedido do primei-
ro que, posteriormente, fez algumas modificações no texto. Alguns 
setores da hierarquia católica viram com maus olhos esse decreto, 
que, em um primeiro momento, não fazia menção a qualquer feria-
do religioso. Declaravam que o governo federal estava impondo à 
população as festividades do calendário positivista.

Importa sublinhar, que na assembleia constituinte republicana, 
amplos e fervorosos foram as discussões e os debates em torno dos 
dispositivos referentes à relação entre Estado e religião, bem como 
sobre a questão da liberdade religiosa.

1890, determinou que o casamento civil deveria preceder o casamento 
religioso. O mesmo decreto também estabelecia a pena de prisão ao 
ministro de qualquer credo que celebrasse o casamento religioso antes do 
casamento civil.
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O deputado Tosta, por exemplo, defendia uma república reli-
giosa. Entendia que esta não seria uma república governada pelo 
clero, nem subordinada à Igreja Católica, mas que caberia ao go-
verno reconhecer os princípios fundamentais do cristianismo e não 
expelir Deus da Carta Magna, como se este fosse uma quimera. Para 
o deputado Tosta deveríamos nos inspirar no exemplo dos Estados 
Unidos e da Argentina. Nesse sentido, advogava a união entre Es-
tado e religião, com o respeito irrestrito à liberdade de consciência 
e à liberdade de cultos. Além disso, em sua opinião a separação en-
tre o Estado e a religião levaria ao surgimento de um Estado ateu. 
A proposição desse deputado foi rechaçada pelo deputado Seabra, 
que declarava haver uma contradição na proposta de uma república 
religiosa. Argumentava que a existência de um Estado sem religião 
oficial, sem juramento religioso e sem subvenção alguma aos cul-
tos não conduziria ao surgimento de um Estado ateu. O deputado 
Seabra advogava a posição de um Estado indiferente às questões 
religiosas, que não hostilizasse e nem afirmasse a crença em Deus. 
Por seu turno, o deputado federal Couto Cartaxo apresentou uma 
emenda na qual era definido que a República reconhecia a religião 
católica como sendo da maioria dos brasileiros, e que os demais 
cultos seriam respeitados e garantidos desde que não ofendessem a 
moral e a razão natural. O deputado Santos Pereira apresentou uma 
emenda na qual se afirmava que os Estados teriam total autonomia 
e liberdade para a subvenção ou para o embaraço ao exercício dos 
cultos. Pretendia que cada Estado da federação, cada comunidade, 
tivesse a liberdade plena para definir-se no que concerne a questões 
religiosas e morais. Essa emenda foi repelida por boa parte dos de-
putados17. Outra emenda foi apresentada com a finalidade de mo-
dificar o § 6º da Constituição, a qual determinava que seria leigo o 
ensino ministrado nos estabelecimento públicos. A emenda restriti-
va apresentada pelo deputado Amphilofio pretendia acrescentar as 
palavras «fundados ou sustentados pela União»18. Caso fosse apro-

17.  Agenor de roure, A Constituinte Republicana, vol. II, Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, 1918.

18.  Carlos maximiliano, Comentários – Constituição Brasileira, Rio 
de Janeiro, Jacintho Ribeiro dos Santos, 1918.
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vada, possibilitaria que, nas escolas públicas estaduais e municipais, 
houvesse a disciplina de ensino religioso. 

O deputado federal pela Bahia e jurista Aristides Milton fez um 
interessante comentário sobre o teor e os objetivos da nova Consti-
tuição em relação à temática das relações entre o poder estatal e as 
crenças religiosas:

«[...] o que a constituição quer não é ter o ateísmo erigido em 
máxima social, mas apenas que sejam respeitadas as conquistas 
liberais, efetuadas pela civilização moderna, a saber: que o 
sentimento religioso fique às relações do homem para com 
Deus, que ninguém jamais seja obrigado a revelar sua fé, menos 
ainda a praticar a contragosto qualquer culto e, finalmente, que 
se todos devemos dar contas aos Poderes Públicos de nossos 
atos, todavia eles nada têm que ver com as nossas opiniões 
ou crenças. À república, numa palavra, são estranhos tanto os 
interesses espirituais, quanto os negócios materiais de qualquer 
Igreja ou confissão. [...] E forçoso é reconhecer –que a liberdade 
de cultos–, estabelecida em nossa lei fundamental, tem levantado 
o espírito religioso do povo brasileiro, afervorando a sua 
devoção, num movimento feliz e digno dos maiores aplausos. 
Uma religião, já se tem dito à saciedade, não se impõe a golpes 
de decreto. Nem o legislador constituinte cogitou, por certo, em 
uma república ateística, ou cética»19.

Apesar destes debates e posicionamentos, a Constituição Repu-
blicana de 1891 ratificou a separação entre Estado e religião, tendo 
formalizado outras medidas laicizantes como: privação de direitos 
políticos de membros de ordens religiosas, congregações e comuni-
dades, engajados pelo voto de obediência; reconhecimento do casa-
mento civil como o único oficial; secularização dos cemitérios pú-
blicos; fim da imunidade política para o clero; laicização da escola 
pública com a exclusão da disciplina de ensino religioso e o término 
da subvenção estatal às escolas religiosas. O artigo 72, § 29, garan-
tiu pela primeira vez na história constitucional brasileira a escusa 
de consciência, asseverando que, por motivo de crença ou função 

19.  Aristides milton, A Constituição do Brasil: notícia histórica, texto 
e comentário, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1898, p. 384.
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religiosa, nenhum cidadão poderia ser privado de seus direitos civis 
e políticos, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres cívicos. 
Além disso, a Constituição de 1891 não foi promulgada em nome 
de Deus. Destaco, também, que a bandeira republicana, com o lema 
positivista «ordem e progresso» ao centro em uma esfera celeste, 
substituiu a cruz ostentada nas bandeiras coloniais e imperiais.

Boa parte dos liberais, republicanos, positivistas, maçons e até 
mesmo protestantes foram os principais propugnadores do projeto 
laicizante. Os liberais adotavam um discurso fortemente anticleri-
cal, conforme acentua Romano20:

«No momento que se instaurou a República, o político liberal 
utilizou, em sua luta para reduzir a Igreja à particularidade, 
“argumentos” clássicos do tipo écrasez l’infame! Ressurgem 
na sua fala as figuras do clero enganador, do maquiavelismo 
jesuítico e romano, da astúcia e da superstição, cujo fim 
inconfessado seria manter a consciência da massa no atraso e 
na ignorância».

Figuras de proa da política nacional, contaminados pelas ideo-
logias liberais e racionalistas, como Saldanha Marinho, Quintino 
Bocaiúva, Rui Barbosa, Tavares Bastos, Benjamin Constant e De-
métrio Ribeiro, levantaram a bandeira da laicidade estatal. Segundo 
Isaia21:

«Já nas “Bases” do Programa dos Candidatos Republicanos, 
redigidas por Júlio de Castilhos, Ramiro Barcellos e Demétrio 
Ribeiro, lê-se a defesa, tanto da liberdade de associação e de 
cultos, quanto da retirada da jurisdição eclesiástica sobre 
nascimentos e óbitos, do casamento civil e da secularização dos 
cemitérios».

20.  Roberto romano, Brasil: Igreja contra Estado. Crítica ao 
populismo católico, São Paulo, Kairós, 1979, p. 115.

21.  Artur Cesar isaia, «Católicos, Pica-Paus e Maragatos», in Moacyr 
Flores (org.), A revolução dos maragatos, Porto Alegre, EDIPUCRS, 
1993, p. 21.
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O primeiro grupo político que defendeu a laicidade estatal e a 
liberdade de consciência foi o partido republicano. Guiava-se pelo 
modelo de separação entre Estado e religião dos Estados Unidos. 
Semelhante postura era advogada pelo Apostolado Positivista. Logo 
após a instauração do regime republicano, Miguel Lemos e Teixeira 
Mendes, líderes desta organização, advogavam que a nova consti-
tuição política do país deveria combinar a ditadura republicana com 
a mais completa liberdade espiritual, bem como a separação entre 
Estado e religião católica. Em 1888 publicam uma carta aberta à 
nação, intitulada «A propósito da liberdade dos cultos».

Por sua vez, no que concerne ao envolvimento dos protestantes 
com as ideias republicanas de separação entre Estado e religião e 
liberdade religiosa, afirma Dias de Araújo22:

«A oposição ao catolicismo, no começo, foi indiretamente uma 
oposição ao regime que tinha como religião oficial o catolicismo 
e que reconhecia a Igreja Católica como parte dos poderes 
políticos dominantes. A simpatia dos protestantes para com os 
intelectuais liberais, os maçons, os anticlericais e os republicanos 
foi notória nas duas últimas décadas do século passado. Era uma 
simpatia típica de um grupo de minoria».

O principal jornal dos missionários presbiterianos, Imprensa 
Evangélica, na edição de 7 de fevereiro de 1874, noticiou a orga-
nização de um grupo que tinha como finalidade propagar o ideário 
liberal, e principalmente o princípio da liberdade de consciência e a 
separação entre Estado e Igreja. Participavam desse grupo, impor-
tantes membros da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, como Mi-
guel Vieira Ferreira, e lideranças políticas nacionais como Tavares 
Bastos e Quintino Bocaiúva23.

22.  João Dias De araújo, «Igrejas Protestantes e Estado no Brasil», 
Cadernos do ISER (Rio de Janeiro), n. 7 (1977), pp. 23-32, p. 28.

23.  Rodrigo da Nóbrega Moura Pereira, «A primeira das liberdades: 
O debate político sobre a liberdade religiosa no Brasil Imperial», 
Desigualdade e Diversidade-Revista de Ciências Sociais da PUC-RJ (Rio 
de Janeiro), vol. 1 (2007), pp. 98-121.
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Durante o final do império e, principalmente, nas primeiras dé-
cadas do regime republicano, a existência de símbolos religiosos 
católicos nos espaços públicos começou a ser contestada e atacada, 
consequência da pluralização do campo religioso brasileiro, do in-
fluxo de ideais iluministas e das medidas laicizantes, advindas da 
separação entre Estado e religião, oficializada em 1890. Em 2 de 
abril de 1884, ainda sob a vigência do regime do padroado, regis-
tra-se o primeiro protesto contra a presença de símbolo religioso em 
repartição pública. Nessa data, Thomaz Nogueira da Gama, funcio-
nário público ligado a um grupo religioso protestante, sorteado para 
comparecer como jurado na então «freguesia» do Espírito Santo, de-
parou com a imagem do Cristo crucificado afixada na parede e sob 
a cabeça do juiz em uma das sessões do júri. Não concordava com 
a presença dessa imagem em órgão público e, assim, elaborou um 
requerimento ao governo imperial solicitando a retirada do crucifixo 
daquela sala. O requerimento não foi atendido. Thomaz Nogueira 
da Gama foi dispensado do júri. No final de outubro de 1890, já 
com a separação entre Estado e Igreja oficializada pelo Decreto 119-
A, Thomaz Nogueira da Gama foi novamente sorteado para servir 
no Tribunal do Júri, e verificando a presença da referida imagem 
elaborou um novo requerimento ao governo provisório. O juiz, em 
seu despacho, não aceitou o requerimento de Thomaz Nogueira da 
Gama, asseverando que o pedido não tinha fundamentação legal. 
Afirmava ainda que a sala onde funcionava o júri não era proprie-
dade sua e, dessa feita, não poderia ele alterar a ornamentação da 
sala retirando o símbolo religioso. Por fim, afirmava que aquilo que 
era visto como ídolo pelo jurado, autor do protesto, era para outros 
objeto de culto, devendo-se assim respeitar a crença dos demais.

Em 3 de maio de 1891, Miguel Vieira Ferreira foi intimado a 
comparecer como jurado nas reuniões da 4ª sessão ordinária do júri 
que se realizaria no dia 4 de maio no Rio de Janeiro, na rua do La-
vradio. Esperando o começo da sessão, reparou que sobre a cabeça 
do juiz afixado na parede e dentro de um nicho havia um crucifi-
xo. Indignado, preparou uma petição requerendo o cumprimento da 
Constituição Federal Republicana, que garantia a separação entre 
Estado e religião, bem como a retirada do crucifixo e de outros sím-
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bolos religiosos de órgãos estatais24. Essa polêmica ganhou espaço 
nos principais jornais da época, pois Miguel Ferreira fez questão de 
tornar público o assunto, escrevendo diversos artigos sobre o epi-
sódio. O conjunto dos textos sobre essa discussão foi editado em 
forma de livro por Miguel Ferreira em 1891, intitulado «O Cristo 
no Júri».

O Apostolado Positivista do Brasil, dirigido por Miguel Lemos, 
foi um dos únicos atores a se posicionar a favor da proposição de 
Miguel Ferreira. Sobre esse embate, afirmou Miguel Lemos:

«Qualquer que seja a opinião que se possa formar sobre o culto 
que o catolicismo presta à cruz e às imagens, quer se considere 
esse culto como profundamente racional e elevadamente 
moralizador, como nós o consideramos, quer seja ele reputado 
uma indigna idolatria, como pensam os protestantes, é fora 
de dúvida que, no regime de separação da Igreja do Estado, 
os símbolos religiosos, especiais a esta ou àquela crença, não 
podem figurar nos estabelecimentos oficiais, salvo como objetos 
de estudo e de observação artística»25.

O positivista Raimundo Teixeira Mendes também apoiou a ati-
tude do pastor protestante, declarando que a afixação de «símbolos 

24.  Sublinho que Miguel Vieira Ferreira nasceu em 10 de dezembro 
de 1837, em São Luís do Maranhão, no seio de uma família tradicional 
dessa região. Seguiu carreira militar no Rio de Janeiro, doutorando-se em 
Ciências Matemáticas e Físicas, em 1863. Miguel Ferreira foi também 
político e jornalista. Fundou o primeiro clube republicano no Brasil e, em 
1870, foi um dos primeiros redatores do jornal A República. Por volta de 
1873, depois de entrar em contato com o Espiritismo Kardecista, vinculou-
se à Igreja Presbiteriana. No ano de 1879 deixou a Igreja Presbiteriana e 
fundou a Igreja Evangélica Brasileira. Seu pai era militar, tenente-coronel 
Fernando Luís Ferreira. A família Ferreira era proprietária de um importante 
jornal que circulava no Maranhão, chamado O Artista. Miguel Ferreira 
assinou o famoso manifesto republicano de 1870. Foi, também, o primeiro 
presidente da Sociedade Bíblica Brasileira.

25.  Miguel Lemos apud Miguel Vieira Ferreira, O Cristo no Júri, 
Poções, Grafisa, 2001, p. 71.
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teológicos» em órgãos estatais constituía em «sintomas característi-
cos dessa política de ilusão e medo sugerida pelo espectro clerical»26.

Em seus escritos, Miguel Ferreira expressa uma visão de mun-
do que funde aspectos próprios da teologia protestante referentes 
à idolatria e à repulsa ao culto das imagens, bem como elementos 
ligados aos ideais republicanos, de defesa da estrita separação entre 
Estado e religião e a condenação da presença de símbolos religiosos 
no espaço público. Para o pastor, o grande mal que afeta o Brasil é a 
idolatria, sendo a Igreja Católica a principal responsável.

Registram-se, ainda, em 25 de março de 1892, atos de iconoclas-
tia contra a imagem do Cristo crucificado no Tribunal do Júri no Rio 
de Janeiro, conforme atesta Almeida27:

«Na tarde de 25 de março de 1892, dois homens infiltram-se na 
Sala do Tribunal do Júri e quebram a porretadas dois crucifixos. 
O preto Domingos José Heliodoro Pereira, cinquenta anos, 
mineiro, casado, pintor, alfabetizado, é detido. Incurso nos artigos 
3 e 185 do Código Penal, o iconoclasta é conduzido ao xadrez; 
os presos se revoltam contra sua presença, a multidão ameaça 
linchá-lo, as autoridades policiais transferem-no para a Casa de 
Detenção. Em seu depoimento Domingos declara-se protestante. 
Os católicos identificam-no como um dos seguidores do velho 
pastor Miguel Vieira Ferreira, que prega a remoção do crucifixo 
nas salas do júri. O pastor nega qualquer ligação com o atentado; 
a multidão cerca sua casa, o promotor público requer sua prisão 
preventiva em abril; será finalmente inocentado no desfecho 
do processo do qual resultará a condenação de Domingos José 
Heliodoro a seis meses de prisão em dezembro».

Importa ressaltar que os atos de iconoclastia protestante expri-
miam muitas vezes um impulso secularizador. Tinham como fina-

26.  Raimundo Teixeira Mendes apud Dilermando Ramos Vieira, O 
processo de reforma e reorganização da Igreja no Brasil (1844-1926), 
Aparecida, Santuário, 2007, p. 363.

27.  Jaime De almeiDa, «Há cem anos, o quarto centenário: dos horríveis 
sacrilégios às santas alegrias», Estudos Históricos (Rio de Janeiro), vol. 5, 
n. 9 (1992), pp. 14-28, p. 16.
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lidade precípua desativar o sistema simbólico da Igreja Católica, 
reservando ao sagrado unicamente o espaço e o território da subjeti-
vidade. Desse modo, se caracterizariam por uma ânsia de extirpar o 
sagrado do espaço e da materialidade, e por consequência de laicizar 
os espaços públicos. Na ótica secularizante de determinados segui-
mentos protestantes, a religião deveria ocupar unicamente o espaço 
privado das consciências e dos templos.

Episódio semelhante ao de Miguel Ferreira ocorreu em 28 de 
abril de 1906, quando o advogado Teodoro Magalhães protestou 
contra a entronização do crucifixo em uma das salas do Tribunal do 
Júri no Rio de Janeiro, ausentando-se de participar das sessões como 
jurado devido à presença desse símbolo religioso. Por conta de sua 
ausência, foi multado pelo juiz que presidia a sessão. Não obstante, 
elaborou uma cuidadosa justificativa de sua falta. Alegava Teodoro 
Magalhães que a existência do símbolo religioso católico no Tri-
bunal do Júri revelaria a preferência do Estado por uma determina-
da confissão religiosa, não compreendendo a razão da presença do 
crucifixo nos tribunais, como se constata desta afirmativa: «Existe 
alguma lei que organize o Júri, ou mande decorar os tribunais com 
a efígie do crucificado?»28. Argumentava que os trabalhos do júri 
deveriam ser exercidos sem qualquer conotação religiosa em um 
Estado neutro. Teodoro Magalhães não aceitava que, no ambiente 
da justiça, se realizasse um ato religioso como o que se deu com 
a entronização do crucifixo. Para ele, o crucifixo não era um mero 
ornamento, mas representava a própria Igreja Católica.

O furor iconoclasta e secularista de Miguel Ferreira e de Teodoro 
Magalhães não foi de todo infrutífero, haja vista que se constataram, 
alguns anos depois, casos de magistrados que decidiram retirar o 
crucifixo de sessões judiciais.

Sublinho que, em todos esses casos descritos, o protesto contra a 
existência da imagem do Cristo crucificado em tribunais de justiça 
parte de protestantes, maçons, positivistas e republicanos. Além dis-
so, é central nesses debates a noção de idolatria, algo que não ocorre 

28.  Teodoro Magalhães apud Candido de oliVeira Filho, Curiosidades 
Judiciárias, vol. II, Rio de Janeiro, Livraria Editora Dr. Candido de Oliveira 
Filho, 1949, p. 335.
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nas controvérsias mais recentes sobre a presença de crucifixos em 
instituições estatais. Por outro lado, as denúncias contra a presença 
de símbolos religiosos católicos em locais públicos no alvorecer do 
regime republicano, parecem indicar que a laicização advinda da 
separação entre Estado e religião não foi tão contundente e eficaz. 
Nenhuma medida administrativa ou jurídica foi tomada, de maneira 
oficial, com a finalidade de remover as imagens religiosas católicas 
de espaços estatais. Portanto, o fato de nenhum dos pedidos terem 
sido acatados pelas autoridades judiciais e políticas da época expri-
me, sob determinado aspecto, a forte impregnação do catolicismo na 
mentalidade nacional e suas relações de proximidade com as insti-
tuições estatais, formalmente laicizadas29.

29.  Após algumas décadas o debate em torno da presença de símbolos 
religiosos em repartições públicas veio novamente à tona. Essa discussão 
ocorreu no 6º Congresso de Magistrados Estaduais, realizado na cidade 
de Santana do Livramento, no Estado do Rio Grande do Sul, entre os 
dias 29 de setembro a 1º de outubro de 2005. Na ocasião, o juiz Roberto 
Arriada Lorea, da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central de Porto 
Alegre, propôs uma moção que sugeria a retirada do crucifixo e de outros 
símbolos religiosos das salas de audiência da justiça gaúcha. Sua «tese» 
arguia que a presença de imagens religiosas em espaços jurídicos feriria 
o princípio republicano de separação entre Estado e Igreja, e afrontaria 
a liberdade religiosa. Um acontecimento que suscitou a proposta do juiz 
foi o julgamento da prática «ritual» de sacrifício de animais por parte de 
seguidores das religiões afro-brasileiras. O julgamento transcorreu em um 
ambiente do poder judiciário de Porto Alegre que possuía a imagem do Cristo 
crucificado. A tese levantada pelo juiz Roberto Lorea foi a mais debatida das 
14 apresentadas no congresso. A moção foi votada três vezes no congresso 
de magistrados estaduais, devido a dúvidas quanto ao resultado. Ao final 
da terceira votação, a juíza aposentada Maria Isabel Pereira da Costa, que 
coordenava os debates, anunciou o empate na contagem dos votos. Pouco 
tempo depois, a juíza Suzana Viegas, que se opunha à retirada dos símbolos 
religiosos, conseguiu trazer para a sala de votação o desembargador Carlos 
Marchionatti, que então votou contra a moção de Lorea. Apesar da presença 
de cerca de 150 magistrados no congresso, apenas 49 estavam presentes 
quando da votação acerca dos símbolos religiosos. Dessa forma, 25 foram 
contra a moção e 24 a favor. Assim, a tese que argumentava pela retirada 
do crucifixo e de outros símbolos religiosos dos tribunais foi derrotada. 

CESAR ALBERTO RANQUETAT JÚNIOR

Fuego y Raya, n. 16, 2018, pp. 65-108

FUEGO Y RAYA 16- 12.03.19.indd   84 12/3/19   18:57



85

É, ainda, no final do Império, que nas escolas a disciplina de 
ensino religioso perde espaço e é substituída pela disciplina de 
educação moral e cívica. Outra mudança que ocorre neste período 
se refere ao fato de os alunos não católicos serem excluídos da 
obrigatoriedade de assistir aulas de ensino religioso de orientação 
católica. A disciplina de educação moral e cívica visava, sobretudo, 
transmitir às novas gerações os valores republicanos, seculares, as 
chamadas virtudes cívicas. A disciplina em questão ganha força 
nos primeiros momentos do regime republicano, pois se torna um 
instrumento para a formação de uma nova identidade nacional 
desvinculada do catolicismo. Os positivistas, maçons e republicanos 
são os principais preconizadores e incentivadores dessa disciplina. 
Intentava-se de alguma forma a criação de uma religião cívica, uma 
religião da humanidade, como queriam os positivistas, centrada na 
razão e no culto do progresso científico, de uma mística nacional 
articulada em torno dos princípios republicanos e positivistas.

Os socialistas, em âmbito nacional, também defendiam a laicida-
de do Estado e da escola pública. No programa do jornal socialista 
O Proletário, em 1892, a mensagem aos trabalhadores, escrita por 
Euclides da Cunha, declara no item II: «Escolas gratuitas com o 
ensino leigo obrigatório para todas as crianças»30. A maçonaria tam-

Importante destacar que Roberto Lorea é mestre e doutor em Antropologia 
Social pela UFRGS. Sua tese de doutorado, intitulada Cidadania Sexual 
e Laicidade: Um estudo sobre a influência religiosa no Poder Judiciário, 
foi defendida em 2008, e versa sobre a influência de concepções religiosas 
nas decisões tomadas por magistrados em questões envolvendo os direitos 
sexuais e reprodutivos. Lorea é um dos representantes no Brasil da Rede 
Iberoamericana por las Libertades Laicas. Trata-se de um projeto que 
congrega uma série de acadêmicos e militantes envolvidos com o tema da 
laicidade. Essa organização tem sua base de operações no México, mais 
particularmente na Cidade do México, e é apoiada pela Fundação Ford e El 
Colegio Mexiquense. Roberto Lorea também coordena o núcleo de estudos 
em Direito e Religião, na Escola Superior da Magistratura do Rio Grande 
do Sul.

30.  Elomar tamBara, A educação no Rio Grande do Sul sob o 
Castilhismo. Tese Doutorado em Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 1991, p. 488.
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bém erguia com contundência a bandeira da laicidade. Opunha-se 
à influência da Igreja Católica no campo educacional e em outras 
esferas sociais. Era explicitamente anticlerical e secularista. Em 
1902, foi realizado o Congresso Maçônico de Porto Alegre, em que 
ficou decidido, no que concerne à educação, pela defesa da instrução 
primária inteiramente laica e pela não colocação de seus filhos nos 
colégios jesuítas. Os maçons, assim como os positivistas, conside-
ravam a educação ministrada pelos jesuítas como excessivamente 
humanística, teórica e advogavam um ensino mais técnico e experi-
mental, no qual não haveria espaço para qualquer tipo de pregação 
religiosa. O jornal maçom de Pelotas, O Templário, publicou em 27 
de junho de 1935 um interessante artigo contrário ao ensino religio-
so; abaixo se transcreve alguns trechos:

«Queremos a instrução, mas a instrução laica, a instrução livre 
sem as peias do dogmatismo tortuoso e obscuro que tem servido 
e só serve para lançar a confusão nos cérebros adolescentes 
e embaraços à ciência. A maçonaria aconselha as escolas de 
ciência positiva e condena as dogmáticas [...]. Não se suponha 
com isso que a maçonaria seja antirreligiosa. Ela ao contrário, 
exige que seus filiados creiam, pelo menos, em Deus: não aceita 
um ateu, mas não se conforma que numa escola, onde possa 
haver crianças de diversos credos religiosos, sejam ministrados 
a essas crianças ensinamentos referentes a um só credo. O ensino 
da religião é no lar, pertence aos pais. Na escola só as ciências 
positivas»31.

O cientificismo, o racionalismo e o laicismo eram valores pro-
pugnados pelas lojas maçônicas e pelas agremiações políticas de 
inspiração positivista, como o Partido Republicano Rio-Grandense 
de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Neste Estado da Fede-
ração a Constituição Política, promulgada em 14 de julho de 1891, 
assim se manifestava em seu artigo 71 § 10: «Será leigo, livre e 
gratuito o ensino primário ministrado nos estabelecimentos do Esta-

31.  Giane Lange do amaral, «Gymnasio Pelotense», in Maria Helena 
Bastos, Lúcio Kreutz, Elomar tamBara (orgs.), Histórias e memórias da 
educação do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Seiva publicações, 2002, 
pp. 227-246.
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do». A Constituição Estadual, seguindo a Constituição Federal, não 
fazia qualquer menção ao ensino religioso nas escolas públicas. A 
Constituição do Estado, de 1891, era de orientação positivista e foi 
elaborada pelo governador Júlio de Castilhos, seguidor dos princí-
pios da filosofia positivista de Augusto Comte. A Constituição não 
fazia qualquer menção a Deus, foi decretada e promulgada em nome 
da Família, da Pátria e da Humanidade, lemas do positivismo.

O principal mentor da separação entre Estado e a Igreja Cató-
lica, Rui Barbosa, não esgrimia um posicionamento de hostilidade 
visceral para com o religioso. Examinado alguns dos seus textos 
e discursos sobre essa temática verifica-se que o renomado juris-
ta baiano buscava inspiração no modelo norte-americano e não no 
modelo laicista francês. De acordo com Rui Barbosa, as instituições 
de 1891 não tinham como finalidade matar o espírito religioso, mas 
depurá-lo e emancipá-lo do controle e jugo do Estado. O modelo 
projetado por Rui Barbosa acerca das relações entre Estado, religião 
e sociedade espelhava-se no constitucionalismo americano. 

«Desde 1876 que eu escrevia e pregava contra o consórcio 
da Igreja com Estado; mas nunca o fiz em nome da irreligião, 
sempre, em nome da liberdade. Ora a liberdade e religião são 
sócias, não inimigas. Não há religião sem liberdade. Não há 
liberdade sem religião»32.

Em outro momento, o jurista republicano traça um interessante 
paralelo entre os Estados Unidos da América e o Brasil no que diz 
respeito à constituição e organização do campo religioso:

«Na república norte-americana a superfície moral do país estava 
mais ou menos igualmente dividida entre uma variedade notável 
de confissões religiosas. No Brasil o catolicismo era a religião 
geral, o protestantismo, o deísmo, o positivismo, o ateísmo, 
exceções circunscritas. De modo que, enquanto nos Estados 
Unidos a igualdade religiosa constituía uma necessidade sentida, 

32.  Rui BarBosa, Escritos e discursos seletos. Seleção, organização e 
notas de Virgínia Côrtes De laCerDa, Rio de Janeiro, José Aguilar, 1960, 
p. 664.
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mais ou menos, no mesmo grau, por todas as comunhões, entre 
nós ela representava tão-somente aspirações da minoria. A 
liberdade de cultos veio satisfazer, em boa justiça, à condição 
opressiva dessas dissidências maltratadas pela exclusão, mas 
não invertê-la contra a consciência da maioria»33.

Conforme Rui Barbosa, caberia às constituições, e mesmo à 
Constituição Republicana, proteger a religião cristã, pois os docu-
mentos políticos de uma nação deveriam basear-se nas tradições e 
valores existentes e arraigados na sociedade:

«Antes da república existia o Brasil; e o Brasil nasceu cristão, 
cresceu cristão, cristão continua a ser até hoje. Logo, se a 
república veio organizar o Brasil, e não esmagá-lo, a fórmula da 
liberdade constitucional, na república, necessariamente há de ser 
uma fórmula cristã»34.

Em linhas gerais, já se delineiam nessas passagens algo do que 
pode ser chamado de «laicidade à brasileira». A separação formal e 
jurídica entre Estado e religião é afirmada; no entanto, não se pro-
pugna a separação da nação do cristianismo. Nesse sentido, o Esta-
do mantém uma relação de proximidade, benevolência e simpatia 
com os grupos religiosos cristãos, reconhecendo neles um fator de 
ordenamento moral e harmonia social. A religião, principalmente o 
cristianismo, é tomada como um elemento formador das consciên-
cias e alicerce da identidade nacional. Desta maneira, a garantia da 
liberdade religiosa e a igualdade de todas as confissões religiosas 
não significa a privatização do religioso; pelo contrário. Utilizando 
uma expressão cara ao jurista baiano ao referir-se à realidade norte- 
americana, pode-se afirmar que também aqui no Brasil, apesar da 
distinção entre a esfera estatal e a esfera religiosa, nunca houve uma 
concreta separação da nação da «Bíblia e da Cruz».

A Igreja Católica, evidentemente, reage a estas medidas jurídicas 
laicizadoras. Na Carta Pastoral coletiva do episcopado brasileiro de 
março de 1890, os bispos brasileiros condenam com veemência a 

33.  Ibid., p. 665.
34.  Ibid.
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separação entre Estado e religião católica. Por outro lado, reconhe-
cem que o regime do padroado, o regalismo, sufocava a liberdade da 
Igreja. Defendem, igualmente, a autonomia entre a esfera temporal e 
a esfera espiritual, vistas como duas sociedades distintas. Entretan-
to, enfatizam a necessidade de uma união e concórdia entre o poder 
temporal e a autoridade espiritual. Os bispos ainda redigem uma 
Reclamação ao Marechal Deodoro da Fonseca. Nesse texto enviado 
ao presidente da República, o episcopado protesta contra o projeto 
de Constituição em discussão. A reclamação tem um estilo pessoal, 
procurando afetar emocionalmente o presidente católico. Os bispos 
afirmam que não se voltam contra a República, mas contra o ateís-
mo legal presente no projeto de constituição. Declaram, outrossim, 
que a ideologia de fundo que inspira os decretos governamentais 
laicistas é o positivismo, «ímpio positivismo, que rejeitou a Cruz da 
nossa bandeira para aí inscrever a sua triste legenda e o seu louco 
simbolismo!»35.

Seguindo essa reação, Dom Antônio de Macedo Costa, bispo de 
Belém do Pará, dirige à Constituinte uma representação. Nesse texto 
busca alertar contra o perigo de uma nação divorciada de Deus e da 
religião. A separação entre o poder político e o poder eclesiástico 
acarretaria danos funestos para a ordem social: «Uma nação sepa-
rada oficialmente de Deus torna-se ingovernável e rolará por um 
fatal declive de decadência até o abismo, em que a devorarão os 
abutres da anarquia e do despotismo»36. Ao final desse texto insiste 
para que os constituintes ao redigirem a Carta Magna inspirem-se 
nos Estados Unidos e em outras republicanas americanas, que não 
ofenderam os direitos e a liberdade da Igreja Católica.

Se é verdade que a Constituição republicana de 1891 apresentava 
uma série de dispositivos jurídicos laicizantes, cabe ressaltar que, 
mesmo nesse período, a Igreja Católica não se tornou um organi-
zação restrita ao âmbito privado, sem projeção política e pública. A 

35.  Reclamação apud Oscar de Figueiredo lustosa, A Igreja Católica 
no Brasil e o Regime Republicano, São Paulo, Loyola, 1990, p. 72.

36.  Representação de Dom Antônio de Macedo Costa apud Ivan lins, 
História do Positivismo no Brasil, 2ª ed., São Paulo, Companhia Editora 
Nacional, 1967, p. 359.
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laicização do Estado brasileiro parece não ter conduzido a uma priva-
tização do religioso. O relato do médico Joaquim José de Carvalho, 
exposto em seu opúsculo O catolicismo na república, sobre a pujan-
ça social e a presença da religião católica no espaço público durante 
os primeiros anos do regime republicano é bastante elucidativo:

«A República, que quebrou as coroas imperiais, não demoliu 
um altar sequer, e viu reerguerem-se novas capelas em quartéis, 
como se deu na Fortaleza de São João; essa praça de guerra e 
a de Santa Cruz, há dezessete anos inalteradamente conservam 
seus nomes de Flos Sanctorum; as procissões percorrem as 
ruas concorridíssimas e sob maiores reverências; as missas são 
cotidianamente inúmeras em templos regorgitantes de fiéis; as 
exéquias solenes e as bênçãos fundamentais são indispensadas 
nas comemorações públicas e oficiais; os Príncipes da Igreja 
viajam e transitam com regalias oficiais que nunca lhes foram 
dadas em qualquer tempo; muitas constituições estaduais 
foram proclamadas em nome de Deus; a República mantém 
estreitas relações diplomáticas com a Santa Sé; os Arcebispados 
elevaram-se de 1 a 4, os Bispados de 11 a 18 até o momento 
em que escrevo, que mais serão brevemente, e temos o primeiro 
Cardeal da América Latina; a Religião enfim, entra solicitada e 
venerada em tudo e em todos atos da vida nacional»37.

Além disso, na primeira República, apesar da ação contundente 
de forças e agentes políticas laicistas, dá-se o despertar e a cons-
trução institucional da Igreja Católica. O catolicismo se expande 
com a criação de novas dioceses, seminários, escolas, irmandades, 
hospitais, conventos, obras pias, além da criação de jornais, revis-
tas e boletins. O número de bispos, padres e freiras também cresce 
substancialmente nesse período. Durante a República velha, o poder 
eclesiástico se estadualiza, refletindo de alguma forma a orientação 
descentralizadora do regime republicano, com sua conhecida políti-
ca dos governadores. A reorganização institucional da Igreja Católi-
ca na primeira República permitiu que essa instituição se reaproxi-
masse do Estado de forma efetiva na década de 1930.

37.  Joaquim José de Carvalho apud Oscar de Figueiredo lustosa, A 
Igreja Católica no Brasil e o Regime Republicano, cit., p. 106.
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3. Neocristandade

Em 1916, em uma carta pastoral, o arcebispo de Olinda, Dom 
Sebastião Leme, lançava as bases para o projeto de restauração ca-
tólica, também cunhado de neocristandade38. Nesse documento en-
fatizava a catolicidade da nação brasileira. Entretanto, advertia que 
os dirigentes republicanos e os princípios que orientam a República 
são laicos, distantes da doutrina e da moral cristã. Nesse sentido, se 
fazia necessário recatolizar a nação, fazendo com que o catolicismo 
novamente influenciasse a ação política e a legislação deste país.

Os primeiros sinais efetivos de uma mais estreita colaboração 
entre Estado e Igreja Católica ocorrem nos governos de Epitácio 
Pessoa (1918-1922) e Artur Bernardes (1922-1926). Quando o go-
verno do presidente Epitácio Pessoa se viu ameaçado por atividades 
revolucionárias, solicitou que o cardeal Leme se apresentasse ao 
seu lado. Isso serviria para indicar que a autoridade eclesiástica do 
Rio de Janeiro apoiava a autoridade política combatida por outros 
setores. O cardeal Leme aceitou o convite. No período de maior 
instabilidade do governo de Artur Bernardes, este um presidente 
republicano, fez-se a primeira visita oficial de um chefe de Esta-
do a um chefe da Igreja Católica. Nessa ocasião, foi ressaltada a 
necessidade de uma colaboração das autoridades eclesiásticas com 
o governo, com a finalidade de promover a ordem e o progresso da 
nação. Como exemplo dessa colaboração, em 19 de janeiro de 1922, 
por meio Decreto n. 4.497, é declarado como feriado nacional o dia 
de nascimento de Cristo. Já em 1925, as chamadas emendas Plínio 
Marques continham dois dispositivos favoráveis à Igreja Católica: 
o primeiro que definia o catolicismo como a religião do povo bra-
sileiro, e o segundo que advogava o retorno do ensino religioso nas 
escolas públicas. Contudo, devido a forte resistência de setores fa-
voráveis ao Estado leigo, as emendas foram derrotadas em votação 
na Câmara Federal.

Em 1926, é aprovada uma emenda constitucional, a qual garantia 
que a representação diplomática junto à Santa Sé não implicava uma 

38.  Termo usado pela historiografia brasileira para descrever este 
período das relações entre Estado, religião e sociedade.
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violação ao princípio republicano de separação entre Estado e reli-
gião. Essa emenda foi adicionada ao artigo 72, § 7º, da Constituição 
de 1891.

É dentro desse espírito de restauração católica que se realizaram 
os imponentes Congressos Eucarísticos de 1922 e 1933. Esses 
eventos públicos tinham como objetivo difundir a devoção a Jesus 
Sacramentado, destacando o valor da prática da comunhão. Além 
disso, procurava-se demonstrar a importância da religião católica 
para barrar o materialismo dos tempos modernos, reintegrando a 
coletividade nacional em Cristo. Neles, fé católica e nacionalismo 
se amalgamavam. O emblema do Congresso Eucarístico de 1922, 
realizado no Rio de Janeiro, era um laço de fitas com as cores 
nacionais e o símbolo do coração eucarístico de Jesus. Quando a 
grandiosa procissão do Santíssimo sacramento, que encerrou o 
evento, passou pelo Palácio do Catete, o presidente da República 
ajoelhou-se em demonstração de respeito. A procissão chegou à 
Biblioteca Nacional, onde funcionava provisoriamente a Câmara dos 
Deputados, e o vice-presidente da República, bem como ministros, 
embaixadores, senadores e deputados também se ajoelharam em 
uma atitude de total devoção e respeito. O primeiro Congresso 
Eucarístico, com caráter verdadeiramente nacional, realizou-se 
entre os dias 3 a 10 de setembro de 1933, em Salvador. Como no 
primeiro congresso, este findou com uma grande procissão solene, 
que durou cerca de cinco horas, contando com a participação de 
milhares de fiéis39. Nesses eventos, estavam sempre presentes im-
portantes autoridades políticas e militares.

Com o objetivo de educar as elites políticas e intelectuais de 
acordo com os princípios do catolicismo, e influenciar na política 
e cultura nacional, é criado, em 1922, pelo intelectual Jackson de 
Figueiredo, o Centro Dom Vital. Outros importantes pensadores ca-
tólicos, como Alceu Amoroso Lima e o Padre Leonel Franca partici-
param dessa organização que editava a revista A Ordem. No ano de 
1932 surgem os Círculos Operários Católicos, em 1934 é criada a 
Liga Eleitoral Católica, e em 1935 a Ação Católica Brasileira.

39.  Romualdo Dias, Imagens de Ordem: A doutrina católica sobre 
autoridade no Brasil, 1922-1933, São Paulo, Unesp, 1996.
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Destarte, na década de 1930, sob o governo Vargas, a Igreja 
Católica reconquista espaços, aproximando-se do Estado. Símbolo 
expressivo dessa reaproximação da Igreja Católica com o Estado 
brasileiro e da articulação da identidade nacional com o catolicismo 
é a inauguração da estátua do Cristo Redentor, em 1931, que contou 
com a presença do presidente da República e de outras autoridades 
civis, bem como de bispos de todo o país. Ademais, no mesmo ano, 
o Brasil é consagrado a Nossa Senhora Aparecida, em uma cerimô-
nia pública.

A ideia da construção de uma estátua de Cristo no alto do Cor-
covado foi fortemente rechaçada por algumas denominações protes-
tantes e setores laicistas. O consultor geral da República, Rodrigo 
Octávio Langaard de Menezes, que já havia se manifestado sobre o 
caso do «Cristo no Júri», em 1892, volta a emitir um parecer con-
trário ao erguimento da estátua no Corcovado. E, em seu arrazoado 
asseverava:

«Considerando o Cristo como símbolo religioso não pode 
o Poder Público deferir o pedido para sua colocação num 
logradouro, que é bem público e, como tal, de uso comum do 
povo e inalienável (Código Civil, arts. 66 nº 1 e 67). O Estado 
é leigo. A Constituição lhe veda manter com qualquer igreja 
ou culto relações de dependência ou aliança ou subvenção 
oficial. Bem certo o deferimento do pedido para permitir a 
ereção de uma estátua do Cristo num logradouro público não 
entra literalmente, em qualquer dos dispositivos constitucionais; 
mas para mim é incontestável que esse deferimento fere o seu 
espírito, porque sem dúvida importa na concessão de um favor 
do Estado em benefício de uma igreja, a concessão de uma 
parte de bem público para ereção de um dos seus símbolos mais 
significativos»40.

Os grupos protestantes viam o projeto da estátua como uma 
idolatria e cunharam o monumento como «Ídolo do Corcovado». 
Os protestantes não aceitavam que se onerassem os cofres públicos 

40.  Langaard de Menezes apud Ivan lins, História do Positivismo no 
Brasil, cit., p. 395.
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com a construção desse monumento. Por sua vez, a Liga Anticleri-
cal41 divulgou uma nota em um jornal do Rio de Janeiro, por volta de 
1923, convidando ateus, espíritas, teosofistas, protestantes e outros 
setores anticlericais para oporem uma forte resistência à construção 
da estátua do Cristo Redentor. Os protestantes sugeriram que, ao 
invés da construção do Cristo, fosse planejada a elaboração de um 
hospital para crianças no Rio de Janeiro. Todavia, o ponto alto da 
resistência protestante ocorreu em 16 de setembro de 1923, quando 
mais de seiscentos evangélicos pertencentes às denominações me-
todistas, congregacionais, batistas e presbiterianas reuniram-se no 
pavilhão da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, para elaborar um 
plano de ação contra o erguimento do monumento. Esse plano pre-
via fundamentalmente o envio de abaixo-assinados e telegramas ao 
Conselho Municipal, ao Senado e ao presidente da República, e ma-
nifestações na imprensa de rechaço ao projeto do Cristo Redentor. 
O protesto foi formalizado por meio da entrega de um documento 
ao então presidente da república da época Artur Bernardes, em 22 
de novembro de 1923.

A Constituição Federal de 1934 reassegurou uma série de direi-
tos perdidos pela Igreja Católica, como o reconhecimento dos efei-
tos civis do casamento religioso, a reintrodução do ensino religioso 
nas escolas públicas, a reinserção do nome de Deus no preâmbulo 
da Constituição Federal, a permissão aos sacerdotes de servirem ao 
exército como capelães e a liberação de verbas públicas para obras 
sociais da Igreja. A grande inovação estava no artigo 17, § 3º, que 
admitia a colaboração entre Estado e religião, em prol do interesse 
coletivo. Permitiu-se, ainda, a manutenção dos cemitérios religio-
sos, sendo vedada a recusa de sepultamento, onde não houver ce-
mitério secular, e a concessão de direitos políticos aos religiosos, 
suprimidos na Constituição de 1891. Desse modo, a pressão política 
dos católicos teve efeito.

Durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1933-34 organi-
zaram-se, em diversos Estados brasileiros, comitês e ligas pró-Es-
tado leigo que lutavam contra as emendas religiosas, enviando tele-

41.   Organização fundada no Rio de Janeiro, em 21 de fevereiro de 
1911.
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gramas e cartas aos deputados federais envolvidos com a confecção 
da nova Constituição. As ligas pró-Estado leigo também recolhiam 
abaixo-assinados contra as emendas religiosas. De modo geral, es-
ses comitês eram compostos por uma miríade de associações civis 
e religiosas. Destacavam-se na composição dessas ligas igrejas pro-
testantes, organizações espíritas e lojas maçônicas.

Um importante e atuante membro de uma dessas ligas era o es-
critor e jurista Carlos Süssekind de Mendonça, que apresentou no 
congresso regional da «Liberdade de Consciência», realizado no 
Distrito Federal, em abril de 1933, uma tese em que advogava a 
supressão da Liga Eleitoral Católica. Asseverava que esta era uma 
organização estrangeira subordinada a um poder político estrangei-
ro, a Santa Sé. Dessa feita, da mesma maneira que o Superior Tri-
bunal Eleitoral negou o registro do partido comunista, igualmente 
isso deveria ser feito em relação à Liga Eleitoral Católica. Para esse 
militante do Estado leigo, os católicos eram naquele período tão 
«perigosos» à ordem democrática quanto os comunistas:

«[...] não representarão, hoje, os católicos, com o seu propósito 
manhoso de apresentar apenas como modificações superficiais 
transformações profundas, radicais, decisivas, na nossa estrutura 
política e social, o mesmo risco de subversão que se teme do 
comunismo. Não dá o seu programa, em relação às instituições 
políticas vigentes, tantos passos atrás quantos pretende dar à 
frente o programa comunista? Como se compreende, então, que 
o Brasil se defenda do “perigo comunista” e permaneça inerte, 
senão mesmo aliado, conivente, entregue ao “perigo católico”»42.

Essa proposta foi aprovada no congresso, mas acabou não sendo 
levada adiante em outras instâncias. Süssekind de Mendonça era 
também contrário ao ensino religioso nas escolas públicas. Bateu-se 
contra o dispositivo que fazia menção a essa disciplina na Constitui-
ção Federal de 1934. Apresentou um protesto formal contra o ensino 
religioso nas escolas públicas na 6ª Conferência Nacional de Educa-
ção, ocorrida em Fortaleza/CE, no começo do ano de 1934, quando, 

42.  Carlos süsseKinD De menDoça, Catolicismo – Partido Político 
estrangeiro, Rio de Janeiro, Calvino Filho, 1934, p. 178.
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devido a seu posicionamento em prol do ensino leigo, acabou sendo 
agredido fisicamente por católicos exaltados.

Por seu turno, o então deputado federal, general Plínio Tourinho, 
quando da Assembleia Nacional Constituinte de 1933-1934, apre-
sentou uma proposta que visava a extinguir a assistência religiosa 
nas forças armadas. Entendia que esta poderia favorecer a espiona-
gem estrangeira, por parte do Vaticano, em nossos quartéis. Ainda 
afirmava acerca disso: «O Vaticano é hoje em dia uma nação e nos 
não podemos expor à bisbilhotice dos servidores dessa nação sob 
o falso pretexto de que eles ingressaram nos quartéis e navios para 
propagar a religião de Cristo»43. A proposta do general Tourinho 
provocou a reação dos deputados católicos, não sendo aprovada.

Outros deputados federais destacaram-se nessa constituinte 
pela defesa intransigente do caráter laico do Estado. Destaco aqui 
a emenda n. 1.150 de autoria do deputado Asdrubal Gwyer de Aze-
vedo, que destoava das outras que estavam em discussão naquele 
período pelo seu teor laicista. Nessa emenda, o referido deputado 
advogava que a Constituição Federal de 1934 deveria proclamar em 
um artigo específico a laicidade do Estado brasileiro. Ademais, essa 
emenda propunha outros artigos que limitavam a ação dos grupos 
religiosos. Um dos dispositivos proibia atos religiosos ou cultuais 
em qualquer departamento oficial e a sua promoção por parte dos 
poderes públicos, assim como o favorecimento ou embaraço, por 
parte desses poderes, do exercício de práticas cultuais de indivíduos 
ou associações religiosas. Outro dispositivo proibia a permanência 
ou colocação de imagens, figuras ou símbolos de qualquer igreja ou 
culto nos departamentos públicos.

Em relação ao dispositivo inovador que admitia a colaboração 
entre Estado e Igreja, houve algumas manifestações contrárias por 
parte de setores que se identificavam com o ideário secularista. A 
seguir é transcrita a assertiva do jornalista, jurista e político baiano 
Hermes Lima sobre essa questão:

«Seguramente, ela, possui outras pretensões, que irá reivindicando 
à medida que os ventos lhe forem soprando favoráveis. Para isto, 

43.   Jornal Correio do Povo, 27/04/1934.
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muito sabiamente lá deixou o caminho, o recurso, o método: é o 
artigo em que se admite a colaboração entre Estado e Igreja. Aí 
está a fonte das concordatas, dos privilégios e dos favores que 
o futuro tornará possíveis sem que haja necessidade de rever a 
Constituição de cuja intangibilidade o partido católico é hoje, 
entre nós, o mais ardente dos advogados»44.

Por sua vez, a carta constitucional de 1937 pouco mudou o 
que foi garantido na Constituição de 1934. Algo novo que aparece 
nessa Constituição é a recomendação de observância dos feriados 
religiosos por parte do empregador. Contudo, para alguns autores 
como Pontes de Miranda45 e José Scampini46, a Constituição Fede-
ral de 1937 tinha feições laicistas que lembravam a Constituição de 
1891. A carta magna de 1937 excluiu a expressão «sem prejuízo da 
colaboração recíproca em prol do interesse coletivo», presente na 
Constituição Federal de 1934. Além disso, não mencionou a assis-
tência religiosa nas forças armadas, nos hospitais, nas penitenciá-
rias e nos estabelecimentos de internação coletiva, bem como não 
fez qualquer alusão à representação diplomática junto à Santa Sé 
presente na emenda constitucional de 1926 e na Constituição de 
1934; não tratando também sobre o casamento civil e nem sobre o 
casamento religioso, e assegurando apenas a liberdade de culto e 
não fazendo referência à liberdade de consciência e à liberdade de 
crença. Como a Constituição de 1891, ela também não invoca Deus 
em seu preâmbulo.

O que é inegável, porém, é que durante a década de 1930 a Igreja 
Católica torna-se uma parceira do Estado em um regime de coope-
ração entre a instância religiosa e a esfera estatal.

44.  Hermes lima, Problemas de Nosso Tempo, São Paulo, Companhia 
Editora Nacional, 1935, p. 84.

45.  Francisco Cavalcanti Pontes De miranDa, Comentários à 
Constituição de 1946, vol. I, Rio de Janeiro, Livraria Boffoni, 1963.

46.  José sCamPini, A liberdade religiosa nas constituições brasileiras: 
estudo filosófico-jurídico comparado, Petrópolis, Vozes, 1978.
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4. Estado e religião: distanciamentos e contatos

Nas décadas de 1940 e 1950 persiste o regime de colaboração 
recíproca entre Estado e Igreja Católica, mas não mais com a mes-
ma força e intensidade do modelo de neocristandade da era Vargas. 
A Constituição Federal de 1946 garante novamente uma série de 
direitos para a religião católica, como o ensino religioso nas escolas 
públicas.

Por outro lado, nas décadas de 1960 e 1970, como reflexo do 
Concílio Vaticano II e das Conferências Episcopais Latino-Ameri-
canas de Medellín (1968), na Colômbia, e de Puebla, no México 
(1979)47, a Igreja Católica brasileira desloca seu foco de ação do Es-
tado para a sociedade civil. Influenciado pela teologia da libertação, 
o catolicismo nacional centra sua atenção nos problemas sociais, 
optando, pois, por estar ao lado dos pobres e excluídos. De acordo 
com Bruneau48, formula-se nessas décadas uma ideologia de mu-
dança social. A Igreja Católica denuncia as injustiças sociais e adota 
uma postura mais progressista. Exemplo concreto disso é a publica-
ção de documentos episcopais como «Ouvi os clamores do povo», 
«Documento do Centro-Oeste» e «Y-Juca-Pirama - o índio deve 
morrer», que criticam duramente as estruturas sociais e econômicas 
estabelecidas49. No entendimento de Schwartzman50, se estabelece 
uma guinada iluminista na Igreja Católica brasileira e latino-ame-
ricana: «Em sua versão moderna, o iluminismo surge pela tentativa 
de fazer um catolicismo engajado na história e comprometido com 
as transformações sociais que estão por vir».

47.  A outra conferência é realizada em Santo Domingo, na República 
Dominicana, no ano de 1982.

48.  Thomas Bruneau, Catolicismo Brasileiro em época de transição, 
cit.

49.  Dermi azeVeDo, «A Igreja Católica e seu papel político no Brasil», 
Revista Estudos Avançados (São Paulo), vol. 18, n. 52 (2004), pp. 109-120.

50.  Simon sChwartzmann, «A política da igreja e a educação: o sentido 
de um pacto», Revista Religião e Sociedade (São Paulo), vol. 13, n. 1 
(1986), pp. 108-127, p. 127.
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Não obstante, setores da Igreja Católica apoiam em um primeiro 
momento a contrarrevolução de 1964, diante do perigo do materia-
lismo ateu comunista. Porém, gradualmente, agentes mais à esquer-
da se distanciam do governo militar colaborando com as guerrilhas 
urbanas e rurais, exemplo disto foi a atuação do padre Dom Pedro 
Casaldáliga, seguidor da Teologia da Libertação e fundador da Co-
missão Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista Missionário. 
Nas décadas de 1970 e 1980 certos núcleos progressistas da Igreja 
Católica atuam em prol da redemocratização do país e pela promo-
ção dos direitos humanos.

Em 1977, o divórcio é instituído oficialmente no Brasil através 
da Emenda Constitucional nº 9 de 28 de junho de 1977. Esta emenda 
é de autoria do senador e jornalista Nelson Carneiro, ligado ao MDB 
(Movimento Democrático Brasileiro), agremiação política de orien-
tação ideológica progressista e socialdemocrata. Nelson Carneiro 
era maçom. Destaco que o senador Franco Montoro, importante 
membro do Partido Democrata Cristão, não compareceu no dia em 
que esta matéria foi votada. Em realidade, os integrantes desta agre-
miação partidária pouco fizeram para rechaçar este projeto51. Vale 
lembrar que a Constituição Federal de 1988, de inegáveis feições 
liberais, reconhece o divórcio em um dos seus dispositivos.

Com a perda do apoio católico, o Estado procura novos alia-
dos religiosos para a legitimação de sua autoridade. Os evangéli-
cos emergem como os principais colaboradores do governo militar. 
Além desse grupo religioso, maçons e kardecistas também dão al-
gum tipo de apoio ao regime. Entretanto, é com a redemocratização 
na década de 1980, principalmente na Assembleia Constituinte de 
1987/1988, que os evangélicos conquistam mais espaços e prerro-
gativas junto ao Estado52.

51.  Para maiores detalhes sobre a figura de Franco Montoro e a 
democracia cristã brasileira, aconselho a leitura do artigo de Marcelo 
anDraDe e Ricardo DiP, «Um excurso sobre a Democracia Cristã brasileira», 
Fuego y Raya (Córdoba de Tucumán), n. 7 (2014), pp. 81-100.

52.  Ricardo mariano, Secularização do Estado, liberdades e pluralismo 
religioso, Disponível em: <http://www.naya.org.ar/congresso2002/ponen-
cias/ricardo_mariano.htm>. Acesso em: 07 ago. 2005
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Na década de 1990, no governo do presidente Fernando Henri-
que Cardoso, ateu convicto e de orientação política socialdemocra-
ta, é criada uma lei federal específica sobre o ensino religioso nas 
escolas públicas. Esta foi sancionada em 22 de julho de 1997 pelo 
presidente da República Fernando Henrique Cardoso, mediante a 
Lei 9475/97, que ficou com a seguinte redação: «o ensino religio-
so é parte integrante da formação básica do cidadão, constituindo 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fun-
damental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa 
do Brasil, vedando qualquer forma de proselitismo». O § 1º da re-
ferida lei estabelece que: «os sistemas de ensino regulamentarão os 
procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e 
estabelecerão as normas para a habilitação dos professores». O § 2º 
afirma: «Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída 
pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos con-
teúdos de ensino religioso». Com a Lei 9475/97, o ensino religioso 
nas escolas públicas perde o caráter confessional. Este «novo ensino 
religioso» deve ser, segundo a lei, «macro-ecumênico», pluralista, 
inter-religioso e não-proselitista. Ao longo da história brasileira, o 
ensino religioso nas escolas públicas sempre apresentou um aspec-
to confessional, predominantemente cristão e católico. As aulas de 
ensino religioso nas escolas públicas tinham um aspecto claramente 
catequético e evangelizador. Os alunos católicos eram colocados em 
uma sala de aula e recebiam os ensinamentos de sua religião, minis-
trados por um padre católico ou por um professor credenciado pela 
autoridade religiosa competente. Os alunos de outros credos eram 
colocados em outras salas e recebiam o ensino de acordo com a sua 
confissão religiosa.

Em 1º de julho de 2004, o ministro Marco Aurélio Mello do STF 
(Supremo Tribunal Federal), concedeu liminar permitindo o aborto 
de feto anencéfalo com base no pedido efetuado pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Porém, a liminar foi derru-
bada em 20 de outubro do mesmo ano pelo plenário do STF53. Em 

53.  A legislação penal brasileira autoriza o aborto apenas em dois 
casos: a) quando a gestante corre risco de morte; b) gravidez resultante de 
estupro.
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2008, foram realizadas audiências públicas no STF sobre esta ques-
tão. Os atores que defendiam a «interrupção voluntária da gravidez 
de fetos anencéfalos» agrupavam-se em torno de organizações mé-
dicas e feministas. Em abril de 2012, o STF decidiu que não é mais 
crime o aborto de anencéfalos. A maioria dos ministros da suprema 
corte brasileira julgaram que o feto anencefálico não tem vida, é um 
natimorto cerebral, portanto, a mulher e o médico que praticam este 
ato não podem ser criminalizados Sublinho que, desde a década de 
1990, tramitam no Congresso Nacional uma série de projetos de 
lei favoráveis à legalização do aborto elaborados por parlamentares 
vinculados, principalmente, a partidos políticos de esquerda como 
o PT (Partido dos Trabalhadores) e PSOL (Partido Socialismo e Li-
berdade).

Em 2005 foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei de Biosse-
gurança, que autorizou a pesquisa com células-tronco embrionárias. 
Trata-se do uso de embriões produzidos por fertilização in vitro, 
desde que sejam inviáveis ou congelados há três anos ou mais, a 
partir de 2005, ou que, na data da publicação da lei, tenham comple-
tado três anos de congelamento, sendo necessário o consentimento 
dos genitores e a aprovação da pesquisa por um comitê de ética. 
Reagindo a essa definição legal, em 16 de maio de 2005, o então 
procurador-geral da República Cláudio Fontelles, moveu uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o artigo 5º da Lei de 
Biossegurança, alegando que este violaria o preceito constitucio-
nal da inviolabilidade da vida humana e o princípio da dignidade 
da pessoa humana. No entendimento de Fontelles, a vida humana 
começaria com a fecundação. O relator da ADI no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Carlos Ayres Britto, convocou uma 
audiência pública com especialistas no tema para 20 de abril de 
2007, a primeira audiência pública da história da suprema corte 
brasileira. Nesta audiência, expuseram suas argumentações vinte e 
dois especialistas. Onze contrários às pesquisas com células-tronco 
embrionárias, e por outro lado onze que se posicionaram a favor 
das mesmas. Com a exceção da antropóloga Debora Diniz, todos 
os demais peritos eram da área biomédica. A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) posicionou-se como parte interessada 
na questão ao lado do requerente, o procurador-geral da República. 
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Grupos que militam pelos direitos de pacientes portadores de doen-
ças genéticas e outras organizações ligadas aos direitos humanos e 
a bioética, como a Conectas e a ANIS, foram admitidas como amici 
curiae no processo, defendendo a constitucionalidade do artigo 5º 
da Lei de Biossegurança. O julgamento da ADI teve início em 5 
de março de 2008, mas foi suspenso devido ao pedido de vistas ao 
processo requerido pelo ministro Menezes Direito. Em 28 e 29 de 
maio do mesmo ano reiniciou-se o julgamento. Os ministros do STF 
decidiram, então, pela constitucionalidade do artigo 5º da Lei de 
Biossegurança, em apertada votação, seis ministros votaram pela 
constitucionalidade e cinco pela inconstitucionalidade. Dois grupos 
formaram-se, de um lado os que se opunham às pesquisas, de outro 
aqueles que eram favoráveis. Ambos os grupos procuraram aliados. 
O procurador-geral da República Cláudio Fontelles teve o apoio da 
Igreja Católica e de grupos pró-vida, bem como de outros setores 
conservadores da sociedade brasileira. Por sua vez, os cientistas que 
se posicionaram a favor das pesquisas com células-tronco embrio-
nárias obtiveram o apoio de organizações ligadas aos portadores de 
doenças genéticas e degenerativas, bem como de grupos que mili-
tam pelos direitos humanos, conforme já destacado anteriormente.

Há algum tempo os Tribunais brasileiros têm reconhecido a 
união entre pessoas do mesmo sexo –cunhada pelos seus defensores 
como união homoafetiva– como uma união estável, bem como a 
adoção de crianças e adolescentes por homossexuais. Mais especi-
ficamente, o direito à união homossexual foi reconhecido em maio 
de 2011, por meio de julgamento pelo STF. A forte pressão do mo-
vimento LGBT e de partidos políticos de esquerda foi decisiva para 
este reconhecimento54.

Cabe aqui ressaltar que do ponto de vista estritamente jurídi-
co e constitucional55, o modelo de laicidade adotado pelo Estado 

54.  Lembro, também, que agentes políticos ligados a movimentos 
sociais progressistas tem envidado esforços para implementar nas escolas 
públicas a educação sexual, assim como a ideologia de gênero. Porém, até 
o presente momento as tentativas mostraram-se infrutíferas.

55.  Refiro-me aqui aos dispositivos jurídicos da Constituição Federal 
de 1988.
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brasileiro é de uma laicidade positiva ou de reconhecimento, que 
não exclui por completo o religioso da esfera pública, reconhecen-
do na dimensão religiosa um aspecto importante na formação do 
cidadão. Apesar da Carta Magna de 1988 estabelecer a separação 
entre Estado e religião56 e a consequente liberdade de crença57, há 
outros dispositivos constitucionais e leis federais que asseguram a 
presença da religião no espaço público, como aquele que diz respeito 
ao ensino religioso nas escolas públicas. Acrescenta-se a isto a 
invocação do nome de Deus no preâmbulo da Constituição Federal 
de 1988 e a possibilidade de assistência religiosa nas organizações 
civis e militares de internação coletiva58. Desse modo, o religioso 
não é tratado com indiferença ou hostilidade, mas, pelo contrário, é 
concebido como um valor positivo.

Para alguns juristas59, nosso modelo de laicidade não apresenta 
um conteúdo contrário e de oposição às crenças religiosas, pois não 
impede a colaboração com as confissões religiosas para o interesse 
público (CF, art. 19, I). Além disso, acolhe expressamente medidas 
de ação conjunta dos Poderes Públicos com organizações religiosas, 
reconhecendo como oficiais determinados atos praticados no âmbi-
to dos cultos religiosos, como, por exemplo, o caso da extensão de 
efeitos civis do casamento religioso. Esses mesmos autores enfati-
zam, também, que nosso sistema constitucional concebe o religioso 
como um bem valioso, que deve assim ser amparado:

«O reconhecimento da liberdade religiosa pela Constituição 
denota haver o sistema jurídico tomado a religiosidade como um 
bem em si mesmo, como um valor a ser preservado e fomentado. 
Afinal, as normas jusfundamentais apontam para valores tidos 
como capitais para a coletividade, que devem não somente 

56.  Artigo 19, incisos I, II e III. A colaboração entre ambas as esferas, 
estatal e religiosa, é permitida apenas em caso de interesse público.

57.  Artigo 5º, inciso VI.
58.  Artigo 5º, inciso VII e Leis Federais n. 6.923/81 e 9.982/2000.
59.  Gilmar Ferreira menDes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo 

Gustavo Gonel BranCo, Curso de Direito Constitucional, São Paulo, 
Editora Saraiva, 2009.
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ser conservados e protegidos, como também ser protegidos e 
estimulados»60.

Para outro importante constitucionalista, Manuel Gonçalves Fer-
reira Filho61, o ordenamento jurídico pátrio, que tem sua expressão 
maior na Constituição Federal de 1988, segue o modelo de «neutra-
lidade benevolente» no que tange às relações entre Estado e religião. 
Acerca desse conceito assim se exprime esse autor: «Esta constitui-
ção segue em princípio o modelo de separação, mas a neutralidade 
que configura é uma ‘neutralidade’ benevolente, simpática à religião 
e às igrejas»62.

Por seu turno, o jurista Aloisio Cristovam dos Santos Júnior63 
estabelece uma comparação entre a Constituição Federal de 1988 
e Constituição Federal de 1891. Enquanto a CF de 1988 invoca a 
proteção a Deus no seu preâmbulo, a CF de 1891 não aludia em 
momento algum ao nome de Deus. A CF de 1988 admite a escusa 
de consciência ao brasileiro que se recuse, por motivo de crença re-
ligiosa, a cumprir obrigação a todos imposta, determinando apenas 
a perda de direitos políticos aos que não aceitarem cumprir obri-
gação alternativa. Já a CF de 1891 determinava a perda de direitos 
políticos daqueles que alegassem motivos de crença religiosa com a 
finalidade de se isentarem de qualquer ônus que as leis da Repúbli-
ca impusessem aos cidadãos. A CF de 1988, no próprio dispositivo 
que estabelece a separação entre Igreja e Estado (art. 19, I) admite, 
como exceção ao princípio, a chamada colaboração de interesse pú-
blico entre a instância estatal e as organizações religiosas; a CF de 
1891 não previa esta colaboração. A CF de 1988 dispõe acerca do 
ensino religioso nas escolas públicas64. Por sua vez, a CF de 1891 

60.  Ibid., p. 463.
61.  Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Curso de Direito Constitucional, 

São Paulo, Saraiva, 2002.
62.  Ibid., p. 89.
63.  Aloisio Cristovam dos santos júnior, A liberdade de organização 

religiosa e o Estado laico brasileiro, São Paulo, Mackenzie, 2007.
64.  Artigo 210, parágrafo 1º. Há ainda a Lei Federal nº 9475/97, 
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previa que o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos seria 
leigo. A CF de 1988 estabelece a imunidade tributária quanto aos 
impostos que incidem sobre os templos religiosos; a CF de 1891 não 
previa nenhuma espécie de imunidade tributária a favor dos grupos 
religiosos. Por fim, a CF de 1988 atribui ao casamento religioso o 
efeito civil; já a CF de 1891 somente reconhecia o casamento civil. 
Diante desses dispositivos presentes na vigente carta constitucional 
o referido jurista conclui:

«[...] a aconfessionalidade do Estado brasileiro, proclamada 
deste a instauração da República, na forma como é adota pela 
atual Constituição Federal, longe de significar uma diminuição 
do espaço conferido ao fenômeno religioso, presta-se até a 
ampliá-lo, e, sendo assim, a interpretação dos dispositivos 
constitucionais e infraconstitucionais que tratam da liberdade 
religiosa não podem ignorar esse viés hermenêutico»65.

Outrossim, observa o jurista Weingartner Neto66: «Nem indife-
rente, nem hostil, a Constituição Federal de 1988 parece-me, [...] 
uma constituição atenta, separada mas cooperativa, não confessio-
nal mas solidária, tolerante». Derradeiramente, o renomado cons-
titucionalista Celso Bastos67 afirma que os preceitos constitucio-
nais indicam que a separação entre Estado e religião admite certos 
abrandamentos. Exemplo disso repousa na Constituição Federal de 
1988, a qual ao mesmo tempo que define não poder haver relações 
de dependência ou aliança entre o Estado e os grupos religiosos, 
determina a colaboração entre essas instâncias. Ademais, ressalta o 
referido constitucionalista:

que estabelece um novo modelo de ensino religioso, de feição inter-
religiosa e supra-confessional, proibindo qualquer forma de doutrinação 
e proselitismo.

65.  Aloisio Cristovam dos santos júnior, A liberdade de organização 
religiosa e o Estado laico brasileiro, cit., p. 75.

66.  Jayme weinGartner neto, Liberdade religiosa na constituição, 
Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2007, p. 148.

67.  Celso Bastos, Curso de Direito Constitucional, São Paulo, Saraiva, 
1990.
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«[...] o princípio fundamental é o da não-colocação de 
dificuldades e embaraços à criação de igrejas. Pelo contrário, há 
até um manifesto intuito constitucional de estimulá-las, o que é 
evidenciado pela imunidade tributária de que gozam»68.

5. Considerações finais

Estamos a assistir em terras brasileiras um processo gradual, su-
til e insidioso de descristianização e descatolização. Na verdade, em 
toda a civilização ocidental é possível notar, como afirma Miguel 
Ayuso69, a formação de uma espécie de contra-cristandade na qual 
as ideias, costumes e instituições trabalham contra os princípios do 
cristianismo e contra o próprio homem cristão. De maneira sorra-
teira e sedutora, as ideologias modernas impregnam os espíritos de 
modo que, dentre outros sinais e indícios de uma vergonhosa clau-
dicação, observa-se por toda parte a substituição do ideal de Cris-
tandade pela noção de uma laicidade não laicista, segundo o modelo 
norte-americano70.

O laicismo pretende criar uma ordem social e cultural comple-
tamente divorciada da ideia de Deus e de transcendência e, desta 
maneira, é fortemente hostil ao elemento religioso. Um exemplo 
esclarecedor das consequências práticas que decorrem deste posi-
cionamento ideológico foi o lamentável episódio ocorrido em 27 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro, em plena realização do multitu-
dinário evento católico da Jornada Mundial da Juventude, quando 
alguns integrantes da chamada «Marcha das Vadias», em um infeliz 
momento de vandalismo ensandecido, escarneceram, ultrajaram e 
injuriaram símbolos cristãos. Este episódio evidencia a faceta radi-
cal e intolerante de certos setores e agentes secularistas. Na verdade 
estes atos de iconoclastia e hagiofobia anticristã revelam que, em 
muitos casos, a defesa contumaz e agressiva de um Estado laicista, 

68.  Ibid., p. 178.
69.  Miguel ayuso, «La perenne tentación liberal», Verbo (Madrid), n. 

489-490 (2010), pp. 889-902.
70.  Ibid.
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não se cinge unicamente na instauração de uma ordem política e ju-
rídica neutral em matéria religiosa. Mas, na verdade, pretende uma 
profunda mutação dos valores culturais de uma determinada socie-
dade. O laicismo antirreligioso e anticristão ancora-se num projeto 
metapolítico abrangente, numa determinada visão do homem e do 
mundo. Sendo assim, não visa apenas distinguir e separar os as-
suntos religiosos dos assuntos temporais, mas procura de maneira 
tenaz e calculada eliminar, extirpar e derruir por completo qualquer 
presença de símbolos e valores religiosos existentes em dada socie-
dade71.

71.  Um ator que tem militado de forma contundente pelo laicismo 
é o engenheiro paulista Daniel Sottomaior Pereira, criador da campanha 
«Brasil Para Todos», o qual advoga a separação entre Estado e religião 
e a democratização dos espaços e serviços públicos. Ressalta que, em 
agosto de 2008, Daniel Sottomaior criou a Associação Brasileira de Ateus e 
Agnósticos (ATEA). A ATEA é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter 
assistencial, filantrópica e educacional, que busca promover o ateísmo, o 
agnosticismo e a laicidade do Estado. A ideia de criação dessa entidade 
surgiu de listas de discussão sobre ateísmo e secularismo na internet, a mais 
importante delas estava alocada no site da Sociedade da Terra Redonda 
(STR), ONG criada em 4 de maio de 1999 que defendia a divulgação do 
pensamento científico, do ceticismo e da separação entre Estado e religião. 
Destaco que atualmente a ATEA conta com cerca de dois mil membros. 
Os objetivos principais da ATEA são os seguintes: congregar ateus e 
agnósticos, defendendo seus interesses e direitos, em todo o território 
nacional, bem como nos países ou Estados independentes onde o Estado 
brasileiro possua representação diplomática; combater o preconceito e a 
desinformação a respeito do ateísmo e do agnosticismo, dos ateus e dos 
agnósticos; auxiliar a auto-afirmação dos ateus e agnósticos frente ao 
preconceito e à rejeição sociais; apontar o ateísmo e o agnosticismo como 
caminhos filosóficos viáveis, consistentes e morais; promover sistemas 
éticos seculares; promover a laicidade efetiva do Estado, combatendo em 
todas as esferas legais qualquer tipo de associação que seja contrária ao 
descrito na Constituição da República Federativa do Brasil; promover o 
pensamento crítico e o método científico; e defender os direitos legais 
de ateus e agnósticos podendo participar e contribuir com as instituições 
democráticas legalmente descritas e fundamentadas na Constituição 
da República Federativa do Brasil, fazendo sugestões, participando de 
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Diante da ação antitradicional das forças revolucionárias libe-
rais, progressistas e laicistas, urge reafirmar e restaurar a Cristan-
dade, entendida, de acordo com a lição de José Pedro Galvão de 
Sousa72, como a penetração e impregnação dos princípios cristãos 
nas instituições sociais e políticas de cada povo.

discussões sociais e representando ações públicas ou privadas sempre com 
base nos objetivos descritos e fundamentados no estatuto dessa entidade.

72.  José Pedro GalVão De sousa, «Comunidad Hispánica e Cris-
tiandad», loc. cit.
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