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Resumo: Na história das sociedades ocidentais européias e latino-americanas, percebe-se 
estreita relação entre a Igreja Católica e o Estado, por muito tempo ações de assistência 
material ficaram nas mãos dos católicos sob o princípio moral da caridade cristã. Mesmo 
quando a questão social foi assumida como problema do Estado capitalista, séculos XIX e 
XX, a Igreja Católica não abandou essa estratégia de intervenção na sociedade urbana e 
industrial. No final do século XX e início do XXI, com o acirramento do neoliberalismo e 
consequentemente do individualismo os discursos religiosos católicos que enfatizavam a 
preocupação com o próximo, sujeito da ação caritativa, se exauriram e não pautam mais 
agendas centrais do trabalho pastoral ou da Renovação Carismática – RCC.  Com os 
processos de descentralização do poder as instâncias Estaduais e Municipais ganharam 
espaço expressivo na formulação de políticas públicas a partir dos diversos conselhos de 
participação e controle (locais ou regionais), os quais contam com a forte participação da 
sociedade civil. Nos últimos anos, o novo Papa tem apresentado em seus discursos 
posicionamentos que voltam a atenção para a priorização dos “oprimidos” causando de 
certa forma a emergência de problemas sociais. Sendo assim este artigo se propõe a 
analisar as influências do pensamento católico nas políticas públicas brasileira e perceber as 
novas questões que são colocadas pela conjuntura atual vinculada ao Papado de Francisco.  

 

Palavras-chave: Política Pública; Igreja Católica; Estado 
 
Abstract: In the history of Western societies, a close relationship is found between the 
Catholic Church and the state, for a long time actions of material assistance remained in the 
hands of Catholics. Even with the social issue being assumed as a capitalist state’s  in the 
problem in the 19th and 20th centuries, the Catholic Church did not abandon this strategy of 
intervention in urban and industrial society. At the end of the twentieth century and the 
beginning of the XXI century, with the intensification of neoliberalism and consequently of 
individualism, Catholic religious discourses that emphasized concern for one's neighbor, a 
subject of charitable action, were exhausted and did not set out more central agendas for 
pastoral work or Charismatic Renewal - CCR. With the processes of decentralization of 
power, State and Municipal authorities have gained significant space in the formulation of 
public policies based on the various participation and control councils (local or regional), 
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which count on the strong participation of civil society. In recent years, the new Pope has 
presented in his speeches positions that turn their attention to the prioritization of the 
"oppressed" causing in some way the emergence of social problems. Thus, this article 
proposes to analyze the influences of Catholic thought on Brazilian public policies and to 
perceive the new issues that are posed by the current conjuncture linked to the Papacy of 
Francisco. 
.  
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1. INTRODUÇÃO 

O místico e o religioso encontram-se nas sociedades desde seu 

surgimento, as religiões são elementos presentes nas culturas capaz de demonstrar sua 

complexidade, visto que possuem características constitutivas da vida social. As religiões 

não estão isoladas, pelo contrário estão diretamente ligadas à construção de um 

pensamento social, sua importância tem sido reconhecida pelas Ciências Humanas, onde 

pesquisas científicas são desenvolvidas com o intuito de melhor compreensão das 

mudanças ou conservação social. 

A Igreja Católica apresenta-se na sociedade brasileira enquanto uma das 

instituições religiosas mais consolidadas, sua presença é encontrada em boa parte da 

história ocidental. Assim a Igreja Católica não só presenciou, mas também esteve 

diretamente envolvida em diversos acontecimentos históricos ocidentais, sobrevivendo aos 

múltiplos processos de mudanças sociais, como por exemplo, o sistema feudal e sua queda 

e, consequentemente, a consolidação do sistema capitalista.  

No processo de colonização do Brasil até 1750, o campo educacional ficou 

sob responsabilidade da Igreja Católica, por meio dos padres jesuítas, a conversão moral 

dos indígenas, dos africanos escravizados e da população lusa era viablizada por meio da 

catequização, entretanto, ficou a ela, também, o trabalho de alfabetização, uma vez que a 

Educação formal era ministrada pelos religiosos. 

À primeira vista tal atividade pode parecer pequena, entretanto com o 

decorrer da colonização e o desenvolvimento de uma população brasileira não nativa, ainda 

que vinculada à metrópole portuguesa, a Igreja Católica se torna a principal agência de 

formação moral e ideológica que ensinava as normas de conduta ao povo aqui residente. 

Era também, a igreja, um dos espaços de socialização, fatos que enraizaram o catolicismo 
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na cultura brasileira, permitindo a instituição católica, grande influência nos aspectos 

políticos e sociais. 

Neste sentido a Igreja Católica continua seu desenvolvimento, ainda que 

separada oficialmente do Estado em 1891, após a proclamação da república, e permanece 

até os dias de hoje como uma das principais religiões no Brasil. 

Sendo assim, este artigo pretende discutir as relações entre o Estado e a 

Igreja Católica, seus posicionamentos e de seus fiéis ao longo da história brasileira através 

de um debate teórico promovido por pequisa bibliográfica e documental. 

2. DO BRASIL REPÚBLICA À ERA VARGAS 

A solidez da Igreja Católica na sociedade brasileira pelo fato de estar 

ligada à cultura, mas também, sua sustentação e manutenção de seu poder só foram 

possíveis ao longo dos anos pelas alianças formadas com o Estado, durante o período 

colonial e o imperial, a Igreja estava subordinada ao Estado devido o regime de Padroado 

Régio, atuando enquanto instrumento de dominação social, política e cultural, após a 

separação oficial com a proclamação da República (1889) as alianças entre o poder católico 

e o estatal foram garantidas por meio do apoio político dado aos governantes. 

No século XX a Igreja atuou, visivelmente, na esfera política, colaborando 

com o Estado. Na década de 1930 é possível observarmos de forma mais evidente uma 

aliança, não oficial, entre Getúlio Vargas e a Igreja Católica. Para por em prática seus 

planos o presidente Getúlio precisava não só da formação de novas camadas sociais e 

econômicas, mas também do apoio das mesmas. Neste sentido a Igreja Católica fomentou a 

valorização da identidade e de símbolos religiosos nacionais, como os feriados católicos ou 

a consagração de Nossa Senhora de Aparecida como padroeira do Brasil, pelo papa Pio XI 

em 19303, visando o apoio da população ao desenvolvimentismo e ao nacionalismo. 

Na primeira metade do século XX, temos destaque a ação da Igreja 

Católica centrada na Liga Eleitoral Católica (LEC), em que os candidatos aprovados pela 

Igreja eram recomendados aos fiéis, o discurso realizado na LEC baseava-se em ressaltar 

que os candidatos ali apresentados representavam os interesses dos católicos 

(WANDERLEY, 2005, p. 443). 

Ângela de Castro Gomes (1988) aponta que para dar cabo de seu projeto, 

Getúlio Vargas necessitava encontrar legitimidade e apoio, uma vez que pretendia de certa 

forma reescrever a história ao abalar o domínio político das oligarquias. Como foi dito, a 

Igreja Católica, sempre atuou como instrumento de dominação social, política e cultural, 

sendo assim, no Governo Vargas, o papel da Igreja foi de extrema importância. 
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Baseada na ideia de reescrever a história brasileira, a Igreja Católica dá 

início a uma campanha de valorização da cultura brasileira, tendo em vista o 

desenvolvimento de uma forte identidade nacional, consequentemente o apoio ao discurso 

nacionalista de Getúlio Vargas. 

A crise de 1929 afetou o cotidiano do brasileiro, com o projeto de 

desenvolvimento da industrialização surgia uma massa operária nas cidades e crescia a 

classe média, entretanto os impactos da crise deflagraram um grande descontentamento 

popular, sendo neste ponto que aparece a necessidade da preocupação com as camadas 

populares. 

 

[...] com a “aceleração do movimento industrializador”, depois da Primeira 
Guerra, a massa do proletariado cresceu e se tornou mais sensível. Aí o 
problema social emergiu de forma concreta como uma questão para o país, 
agravada pela ação deliberada de agitadores profissionais e pela 
incompreensão dos políticos da velha república. [...] (GOMES, 1988, p 209) 

 

No trecho acima citado, Ângela de Castro Gomes aborda o “surgimento” 

do problema social para o Estado, sendo que é no Governo Vargas que a questão social 

realmente é encarada enquanto questão do Estado. Neste contexto destaca-se a 

constituição da profissão do Serviço Social, marcada por ações assistencialistas e 

filantrópicas que têm alicerces na doutrina da Igreja Católica, conforme José Paulo Netto 

(1996) explicita em seu livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social. A aliança entre a 

Igreja e o governo de Getúlio encontrava mais um ponto de ação, o catolicismo começava, 

então, a expandir sua base social incluindo as camadas médias e populares. 

 
O reconhecimento da questão social no pós-30 tivera caráter revolucionário 
justamente porque, sem se desconhecer sua profunda dimensão 
econômica, ela fora tratada como uma questão “política”, ou seja, como um 
problema que exigia e que só se resolveria pela intervenção do Estado. 
(GOMES, 1988, p 214) 

 

Com a preocupação pelos problemas sociais brasileiros, Vargas encontrou  

uma possibilidade de solução em uma legislação social, que como ainda aponta Ângela de 

Castro Gomes (1988, p 214-215) “poderia dar ao trabalhador uma situação mais humana e 

cristã”, pontos que começaram a se tornar preocupação da Igreja na época. A Constituição 

de 1934 cristaliza a aliança entre Vargas e a Igreja Católica, onde duas demandas da 

instituição foram acatadas, sendo elas, o ensino religioso facultativo nas escolas públicas e 

a presença do nome de Deus contido na constituição. Vargas demonstrou, desde sua 

entrada ao poder, a parceria, não oficial, formada com a Igreja em outros momentos, como 

em 1931 com a inauguração da estátua do Cristo Redentor (GOMES, 1988).  
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A Igreja Católica temerosa pelos avanços da esquerda no Brasil que trazia 

uma ameaça do comunismo ateu e ainda aliançada ao governo, a Igreja Católica optou por 

apoiar o golpe de 1937 que iniciava o Estado Novo, naquele momento uma das principais 

áreas de influência da Igreja, estava localizada nos Círculos Operários Católicos. Espaços 

que mais uma vez forneciam à Igreja a propagação ideológica de suas ideias em apoio ao 

Governo. 

O Estado Novo foi um período de grandes avanços no que corresponde às 

políticas sociais, o salário mínimo foi institucionalizado, promulgou a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), além da criação do ministério do trabalho e outras ações. Segundo 

Yazbek (2009) o Serviço Social se institucionaliza e legitima enquanto profissão neste 

contexto histórico no Brasil dos anos de 1930, enquanto recurso do Estado e do 

empresariado com o suporte da Igreja Católica no enfrentamento da questão social.  

Com isto, Vargas se aproximava mais das massas populares trazendo 

grande apoio ao governo, tal aproximação pode ser constatada pelo apelido dado de “Pai 

dos Pobres”, onde fica claro que a preocupação pelos problemas sociais não passava 

despercebida pelo presidente, muito menos o reconhecimento de tal fato pela população. 

A política trabalhista de Vargas foi eficaz em conseguir apoio entre as 

massas populares, criando barreiras para a difusão dos ideais da esquerda, como já foi dito, 

o medo do comunismo afetava, também, as lideranças religiosas, que viram na política de 

Getúlio uma chance de controle das massas urbanas. 

Em 1937 as emendas católicas foram retiradas da Constituição, entretanto 

as relações entre Igreja Católica e Estado continuaram a existir de forma cordial, o 

pensamento em prol da segurança pública se apresentava enquanto um forte elo. 

Os Círculos Operários Católicos alcançaram grande sucesso, difundindo-

se rapidamente em todo o país, entre suas principais ações estava a luta pelos direitos 

trabalhistas, mas segundo o pensamento católico da época, esta luta deveria ser pautada 

em um equilíbrio entre as camadas populares e as elites, o que auxiliava na contenção de 

conflitos. 

 

Ante a ineficiência do Estado, a Igreja toma para si a pauta de motivar o 
Estado para que ele assumisse a tarefa de solucionar o problema social, 
toma posições definidas como forma de não ficar marginalizada no 
processo histórico. Porém, a ausência do Estado e a crescente proliferação 
da organização socialista, traduz na Igreja a responsabilidade de educar a 
elite capitalista e promover a organização operária dentro de uma 
perspectiva mutualista. (DIEHL, 1990. p. 18.) 

 

Os Círculos Operários Católicos de constituíam enquanto organizações 

não eclesiais, tornando-os mais atraentes ao povo, fato que aumentava ainda mais a 
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adesão entre os trabalhadores urbanos, agregando aqueles que não se identificavam com a 

religiosidade católica (DIEHL, 1990).  

Nos anos seguintes a Igreja Católica se manteve aliada ao Estado, 

exercendo, tanto uma posição de mediadora com as classes populares e as elites, quanto 

ente o Estado e a população. Entretanto esta relação foi se desgastando, Rodrigues (2005) 

afirma que Vargas ao perceber o risco de perder o apoio da Igreja convoca um banquete 

para as lideranças eclesiásticas onde enfatizou a necessidade do Estado caminhar junto à 

Igreja Católica. 

3. DO PÓS VARGAS À DITADURA MILITAR 

Nos anos que sucederam o governo de Vargas a crise econômica e os 

problemas sociais do Brasil se agravaram, como aponta Labaki (1986) no governo de 

Juscelino Kubitschek ficou evidente o fim da política de substituição de importações iniciada 

por Vargas, a dívida externa cresceu avassaladoramente e a economia estava totalmente 

aberta ao capital internacional, o que sufocou o capital interno. 

Como resultado normal de toda crise, a população foi a principal vítima, os 

problemas sociais se agravavam cada vez mais, as insatisfações dos trabalhadores só 

aumentavam. Nas décadas de 1950 e 1960 ocorreram mudanças nas ações da Igreja 

Católica, uma parte do clero abandonou seu papel de mediador entre o Estado e a 

população e começaram a focar-se de fato nas reivindicações populares e nas lutas sociais. 

Tal fato só se tornou possível pela presença de um forte pensamento progressista entre os 

bispos brasileiros que aderiam à Teologia da Libertação, movimento teológico em 

formulação na América Latina. 

Nesse contexto, com as reformas promovidas pelo Concílio Vaticano II 

(1962-1965) no interior da Igreja Católica, com o processo de abertura para a sociedade e o 

abandono de alguns usos e costumes tradicionalistas e hierarquizantes, houve a 

emergência das Comunidades Eclesiais de Base - CEBs que trouxeram consigo uma nova 

ideia a respeito de como deveria ser a participação do católico na sociedade, focada no 

engajamento político em prol das lutas sociais, estimulando uma maior valorização da vida 

em grupo e da ação na e da comunidade.  

Foi no interior das CEB’s que os pensamentos progressistas católicos e os 

movimentos sociais encontraram espaço para se desenvolver, uma vez que se instaurara a 

Ditadura Militar no Brasil em 1964. Sendo assim, os ideais de igualdade e liberdade se 

afloraram dentro das Comunidades Eclesiais de Base, tendo como princípio teológico, 

segundo Pierucci e Prandi: “a forte relação entre fé e vida” (1996, p 70).  

Em um contexto de cerceamento das liberdades individuais, e de 

agravamento das desigualdades sociais, movimentos que lutavam por igualdade e liberdade 
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encontraram nas Comunidades Eclesiais de Base um terreno fértil para desenvolverem e 

expressarem suas opiniões e seus ideais, considerando que a Ditadura Militar não negava 

esforços para desmantelar e silenciar estes movimentos.  

 

Referir-se ao inimigo é uma maneira usual da religião afirmar a própria 
identidade. Assim como os pentecostais publicizam em cânticos, orações e 
testemunhos infindáveis, hoje presentes na televisão o tempo todo, sua 
aversão ao demônio, as CEBs dão o mesmo tratamento às elites econômica 
e política que detêm o poder opressor. No lugar do tradicional opositor 
sobrenatural, o velho diabo, esse catolicismo coloca a classe social 
concreta: o mal é a burguesia e seu sistema econômico de exploração. O 
pecado é a exploração do homem pelo homem, e a medida do pecado tem 
nome: a mais-valia marxista. Assim, a única forma de superar o pecado está 
na abolição da sociedade de classes e, assim, a religião só pode ser 
revolucionária [...]. (PIERUCCI e PRANDI, 1996, p 70-71)  

 

Uma das principais características da Teologia da Libertação e da sua 

prática nas CEBs era seu forte engajamento político em defesa das camadas populares e 

dos movimentos progressistas, tornando-se possível, assim, afirmar que este movimento 

católico havia tomado partido da parcela pobre da população brasileira porque  

 

[...] A comunidade atua como agente educativo, é também escola, e não se 
cansa de organizar cursos, clubes de leitura, debates, fóruns e grandes 
eventos em que também se reza, mas nos quais mais se discute, se ensina 
e se aprende. E certamente desperta consciências e talentos ocultos. 
(PIERUCCI e PRANDI, 1996, p 71)  
 

Os católicos (clérigos e leigos) que adotaram a Teologia da Libertação 

fomentaram o movimento politicamente ativo nas lutas sociais, trabalhando a 

conscientização de sua comunidade religiosa e incentivando a participação política e social 

de seus fiéis.  

 

4. DA REDEMOCRATIZAÇÃO AOS DIAS ATUAIS 

Considerando que população brasileira é constituida de forma 

extremamente plural e diversa, ao mesmo tempo em que um movimento religioso engajado 

politicamente na defesa das liberdades individuais e dos mais fracos encontrou adeptos, 

havia espaço, também, para discursos mais conservadores, sendo assim, a Renovação 

Carismática Católica conquistou espaço entre os fiéis, defendendo em um momento 

específico que a Igreja deveria tratar da fé não de questões políticas. 

Contando com o apoio do Vaticano a Renovação Carismática Católica e 

outros movimentos com feições conservadoras puderam desenvolver-se livremente no 
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Brasil, principalmente após a década de 1980, a expansão da RCC tomou corpo e presença 

na sociedade brasileira no início do século XXI. 

Estas alterações no interior da Igreja retratam igualmente as mudanças no 

pensamento social brasileiro, com o crescimento da urbanização os laços sociais típicos do 

campo foram enfraquecendo, enquanto o medo e a constante disputa - sentimentos típicos 

do capitalismo – em relação ao próximo tornaram-se padrões no comportamento do 

brasileiro. Estas transformações podem ser percebidas também na esfera política ao 

analisarmos os atuais projetos e leis do governo. Como expressão dessa tendência, na 

atualidade temos vários dados que confirmam a guinada política reacionária ou 

conservadora.4 

A aprovação do Estatuto da Família, no ano de 2015, revela na definição 

da mesma, um pensamento de extrema moralidade e conservadorismo quando exclui da 

concepção legal os casais homoafetivos. É válido ressaltar que os estabelecimento de uma 

determinada imagem de família presente do Estatuto, foi construida a partir das defesas de 

integrantes da chamada bancada cristã, que em seu discurso moralista nega o 

reconhecimento dos movimentos sociais como LGBTs. 

Assim como este fato, é possível citarmos um evento ocorrido na 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em Junho de dois mil e onze, onde a 

deputada Myrian Rios discursou contrária à PEC 23/2007, em seu discurso defendeu o 

direito de demitir funcionários por sua orientação sexual e relacionou a pedofilia à 

homossexualidade. Em tal discurso, Myrian Rios, que é integrante da Renovação 

Carismática Católica e funcionária da Fundação João Paulo II - Canção Nova, afirmou estar 

realizando seu discurso de acordo com sua formação moral e religiosa. 

 

[...] Ora, se somos todos iguais com os mesmos direitos, eu também tenho 
que ter o direito de não querer um funcionário homossexual não minha 
empresa, se for da minha vontade. 
Eu vou me colocar aqui, me posicionar de uma maneira muito franca e 
muito direta, digamos que eu tenho duas meninas em casa, que eu seja 
mãe de duas meninas e eu contrate uma babá e essa babá se mostra que a 
orientação sexual dela é ser lésbica, é a opção dela, a orientação sexual 
dela é ser lésbica, ela escolheu e ela é livre. 
Eu tenho duas meninas em casa que ela está cuidando, se a minha 
orientação sexual não for essa, for contrária e querer demiti-la, eu não 
posso, eu vou estar enquadrada nessa PEC, vou estar enquadrada como 
preconceituosa e discriminativa. 
Ué, são os mesmos direitos, o direito que a babá tem de se manifestar da 
orientação sexual dela como lésbica eu tenho como mãe de não querê-la na 
minha casa para ser babá das minhas filhas, me dá licença. 
São os mesmos direitos, só que com essa PEC 23 e com essa Emenda eu 
não tenho esse direito, eu vou ter que manter a babá na minha casa, 

                                                 
4
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político atual. 
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cuidando das minhas meninas e sabe Deus se ela não vai inclusive cometer 
a pedofilia com elas, eu não vou poder fazer nada, eu não vou poder 
demitir, porque está aqui, ninguém será discriminado, prejudicado ou 
privilegiado. 
Eu quero essa liberdade para a minha escolha e orientação sexual também 
[...]. 
Aqui em casa, eu gostaria que meus filhos crescessem pensando em namorar 
uma menina para perpetuar a espécie, como está em Gênesis. No momento em 
que eu descobrir que o motorista é homossexual e poderia, de uma maneira ou 
de outra, tentar bolinar o meu filho, eu não sei. De repente, poderia partir para 
uma pedofilia com os meninos. Eu não vou poder demiti-lo. A PEC não permite 
porque eu vou estar causando um prejuízo a esse rapaz homossexual [...] 
(RIOS, Myrian. Discurso em votação do PEC 23. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=1J_m0DLIEMc>. Acesso em: 
09/07/2016). 
 

Após o ocorrido, a assessoria de Myrian Rios distribuiu uma nota na 

tentativa de esclarecer o ocorrido. 

 

Iniciei meu discurso de 21 de junho na tribuna da Alerj relatando a minha 
condição de católica, missionária consagrada da comunidade Canção Nova 
e, como tal, eu prego o respeito, o amor ao próximo, o perdão. (RIOS, 
Myrian. Nota à imprensa. Disponível em: 
<http://entretenimento.br.msn.com/famosos/em-nota-oficial-myrian-rios-se-
desculpa-por-coment%C3%A1rios-sobre-homossexuais.> Acesso em: 
24/03/2014)  

 

O acontecimento acima citado nos oferece uma clara visão sobre a 

influência do pensamento religioso no cotidiano da política brasileira e seus impactos mais 

específicos em determinados tópico, uma vez o projeto que estava sendo discutido referia-

se à criminalização da homofobia. 

Acontecimentos como os acima descritos, aparecem enquanto 

cristalizações que com o passar dos anos, a individualidade moralista católica passou a ser 

mais relevante que os projetos sociais e políticos que caminhavam em sentido a uma 

transformação social. 

Ao se estudar a participação da Igreja e de seus fiéis na politica e na 

sociedade brasileiras, é visível que a mesma se modifica com as transformações sociais 

ocorridas, o processo de individualização gerado pela urbanização e pelo estímulo da 

competitividade no capitalismo, reflete em uma “despolitização” 5 dos católicos. 

Mesmo com a questão social sendo assumida enquanto problema do 

Estado, certa ineficiência fez com que as entidades assistenciais católicas não perdessem 

força nem campo para atuação. Entretanto, os posicionamentos do atual Papa surte efeito 

em seus seguidores, fato o qual apresenta a possibilidade do retorno de um engajamento 

                                                 
5
 O termo é aqui utilizado entre aspas, visto que o afastamento de um embate com o Estado é também um ato 

político. 

https://www.youtube.com/watch?v=1J_m0DLIEMc
http://entretenimento.br.msn.com/famosos/em-nota-oficial-myrian-rios-se-desculpa-por-coment%C3%A1rios-sobre-homossexuais
http://entretenimento.br.msn.com/famosos/em-nota-oficial-myrian-rios-se-desculpa-por-coment%C3%A1rios-sobre-homossexuais
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dos católicos na questão social, mais em uma perspectiva assistencialista que 

transformadora. 

Em uma análise preliminar da história da civilização, é de fácil percepção a 

constante presença de um pensamento místico, mágico ou religioso, tais criações oferecem 

às pessoas a elaboração de explicações e definições a respeito do mundo, tais elementos 

apresentam-se enquanto ferramentas para a compreensão da realidade, interferindo não 

somente em questões religiosas, mas também em todo cotidiano. Os dogmas, em especial 

a questão moral, ensinados aos fiéis são levados para meios extra-religiosos, afetando as 

relações sociais, uma vez que são internalizados e incorporados por seus fiéis. 

Em vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze, Joseph Aloisius Ratzinger 

(Bento XVI) renunciou ao papado, sendo então Jorge Mario Bergoglio (Francisco) eleito para 

substituí-lo. O atual chefe da Igreja e do Estado do Vaticano tem se mostrado atento a 

certas questões sociais “abandonadas” por seus predecessores, em seus discursos é 

notável a volta da opção preferencial pelos mais pobres, a defesa dos mais fracos e até que 

a Igreja deveria pedir desculpas aos homossexuais pela forma como foram tratados6. Aqui 

se apresenta um contraponto com a fala de Myrian Rios, que se apresenta enquanto 

missionária católica, mas que ainda representa um pensamento conservador característico 

de parte da Renovação Carismática Católica. 

Esses discursos chamam a atenção em um cenário no qual representantes 

políticos apresentam projetos de lei para tornar crime hediondo o ultraje a culto, justificando 

que no Brasil haveria o que chamam de “cristofobia”, o Projeto de Lei foi apresentado por 

Rogério Rosso do Partido Social Democrático (PSD) e em sua justificativa afirma que os 

integrantes do movimento LGBTs seriam os responsáveis por tal prática7. 

As falas de Papa Francisco, como já foi falado, surgem em um momento 

onde a intolerância e o individualismo ganham espaço sobre o respeito, considerando que 

exerce seu papado há pouco mais de quarto anos, ainda não é possível averiguar a 

profundidade do impacto de suas opiniões, entretanto, com uma rápida olhada no cenário 

católico já é visível a emerção de discursos similares aos seus realizados por mebros 

oficiais da Igreja. Sendo assim, as posições adotadas pelo Papa, em um momento 

extremamente complicado da história, podem vir a mais uma vez mudar a participação 

política da Igreja Católica e de seus fiéis. 

Por se tratar de eventos ainda em movimento, torna-se difícil mensurar o 

real impacto das perspctivas trazidas por Papa Francisco, entretanto, representam uma 

                                                 
6
 Ver: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/papa-diz-que-igreja-deve-pedir-perdao-a-gays-por-

tratamento-no-passado.html 
7
 Ver: https://noticias.terra.com.br/brasil/politica/apos-parada-gay-cristofobia-pode-virar-crime-

hediondo,097aa965efd970dd22880594de0572212vdqRCRD.html 
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quebra no tão visível conservadorismo que imperava no catolicismo brasileiro. Contudo, já 

torna-se possível enxergar a emersão de discursos realizados por padres e fiéis que 

caminham ao lado dos pensamentos de Francisco, como a homilia realizada por Dom 

Angélico Sândalo Bernadino no dia sete de Setembro de 20168, onde critica abertamente as 

desigualdades geradas pelo sistema capitalista. 

A fala do Bispo Emérito da Diocese de Blumenau não é única 

manifestação de que o novo Papa tem aberto espaços para falas que questionam as ordens 

política e social, Leonardo Boff, um dos mais expressivos representantes da Teologia da 

Libertação, reconhece a mudança de pensamento que é trazida por Papa Francisco, 

referindo-se a ela, em uma entrevista9, como “um dos nossos”, fala que diz respeito ao que 

parece ser uma retomado do pensamento progressita católico encontrado até então na 

Teologia da Libertação. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao longo da história ao Brasil, fica clara a capacidade adaptativa da Igreja 

Católica, em cada ameaça à sua existencia utiliza-se de toda flexibilidade para se manter 

vida e com o minímo de dano possível. Dentre todos seus métodos de sobrevivência, pode-

se afirmar que aliar-se ao Estado e aos grupos dominantes mostra-se o mais eficaz. Nos 

últimos anos, com o acirramento do individualismo e os impáctos das políticas neoliberais, 

as fragilidades da população voltam a chamar a atenção, tornando possível visualizar 

mudanças nos discursos oficiais da Igreja, em especiais os promovidos pelo Papa 

Francisco, onde demonstra claramente um retorno ao discurso progressista católico, de 

defesa dos mais “fracos” e “oprimidos”, similar ao utilizado pela Teologia da Libertação, 

entretanto estas questões estão sendo postas muito recentemente emergindo a 

necessidade de novos estudos que as contemplem. 
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