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Esta Dissertação de Mestrado abordará como tema, o 
choque entre anti-clericais e clericals no Paraná, na conjun-
tura de 1890-1940, procurando delinear seus contornos, le-
nhas de ação, motivações doutrinárias e condicionamentos. 

A pacata, provinciana Capital paranaense, no final do 
século XIX e início do século XX, foi óacu.d¿da., é o termo,-
por violento debate de cunho ideológico-religioso, extrava-
sando de modo perceptível, o choque, o trânsito, entre es-
truturas tradicionais de pensamento ede comportamento, e no-
vas maneiras de ser e de pensar, caracterizadas agora, com o 
advento da República, pelo livre-pensamento que, a partir da 
literatura e das artes, alcança posicionamentos políticos e 
doutrinários da religião, e de sua agência oficial, no Para-
ná, a Igreja Católica e o seu clero. 

Porém, mais do que o livre-pensamento, ou seja, mais 
que o desejo de afirmar propostas libertárias em todos os 
campos e níveis, houve, pelos condicionamentos propiciados 
pela filosofia e pela ideologia republicana, positivistas, 
de ordem e de progresso, oportunidades para o a.nt¿-dtQJi<Lca.-

£¿¿mo. Este, até certo ponto, é derivado daquele, e mesmo 
corolário daquele, contudo, com desdobramentos próprios. 

Ë preciso compreender as sutilezas: nem sempre o li-
vre-pensador é anti-clerical, e nem sempre o anti-clerical é 
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livre-pensador. 
Assim, o católico, o evangélico,o livre-pensador, po-

dem ser anti-clericais. De outro lado, o livre-pensador ou o 
espiritualista, podem estar distanciados de quaisquer cho-
ques com o clero da Igreja Católica Romana. 

Desta maneira, impõe-se precisar com clareza, oque se 
entende por antÁ.-c.ZziÃ.c.atÁ.òmo, particularmente na conjuntura 
observada. 

Não se trata, em absoluto, de uma ideologia complexa. 
Ao contrario, e muito clara e gira em torno de temas muito 
simples, ainda que de temperaturas altas, como a intolerân-
cia, a hipocrisia, o poder dos Papas, o jesuitismo, o ensino^ 
religioso. 

Sobretudo, o ant¿-c.¿zA.<Lca¿¿¿mo se concentra no comba-
te ã expansão do poder dos Papas, quer religioso, como,prin-
cipalmente, temporal. Deste modo, os anti-clericais são ad-
versários das chamadas doutrinas ultra-montanas de subordi-
nação do poder temporal ã autoridade eclesiástica. 

0 papa Pio IX reforça a autoridade dó Papado, ao pon-
to de ver proclamado o dogma da infalibilidade pontifícia, 
pelo Concilio Vaticano I, e os jesuitas que, pelo seu voto 
especial,.são obrigados ã estrita obediência ao Papa, com os 
retornos da Companhia de Jesus, significaram a ascensão do 
ultra-montanismo. 

A recusa de Pio IX em entregar Roma para a capital da 
união nacional italiana, além da edição da Encíclica Quanta 

Cuia e do Syttabuò, se, de um lado, firmaram as posições da 
Igreja Católica Romana, no século e na doutrina, de outro, 
propiciaram os embates contra a sua autoridade, que repercu-
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tiram até mesmo no Paraná, e com veemência epicêntrica. 
A França, da segunda metade do século XIX, foi o cen-

tro da reação contra o ultra-montanismo. E foi o anti-cleri-
calismo franco-belga que chegou ao Paraná, por via princi-
palmente da literatura, e mesmo de testemunhas, como foi o 
caso de Jean Itiberê.1 

Imigrantes urbanos, sobretudo italianos e alemães, 
foram também portadores de atitudes intelectuais contrárias 
aos ultra-montanòs. 

Justamente, nessa conjuntura, pela própria separação 
do Estado que, se de um lado, a libertava, de outro a priva-
va de uma infra-estrutura político-administrativa de apoio, 
a Igreja no Paraná esboçava, a partir da última década do 
século, a conquista efetiva do seu território — o território 
do sagrado católico, romanizado. 

Desse modo, houve o encontro da Igreja em expansão 
pela catolização do Paraná, com a organização da Diocese, a 
introdução de novas Ordens e Congregações, o estabelecimento 
do Seminário e de colégios confessionais, com o a.vit¿-c.¿ZH,¿-

coit-i&mo, de um lado de inspiração européia contrária ao ul-
tra-montanismo, carregado porém de conteúdo esotérico, além 
de, no Paraná, constituir até certo ponto, uma via naciona-
lista contra a vinda de tantos religiosos estrangeiros, não 
só pela organização da Diocese, como exigidos pela grande 
imigração. 

1João Itiberê da Cunha, curitibano que estudara na Bélgica 
e que retorna a Curitiba, em 1892. 
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Entretanto, é preciso considerar no conjunto das va-
riáveis em choque, certos condicionamentos específicos, como 
a presença em Curitiba de um grupo de intelectuais com capa-
cidade de ousar e que, re-meditando, chegam não apenas ao 
Simbolismo literário, como ã construção filosófica, ideoló-
gica e doutrinária de uma nova Igreja — a dos nêo-pitagóri-
cos. 

Partindo do 1ivre-pensamento e do Ocultismo de inspi-
ração francesa, eles chegam à Escola de Krotona e, em Curi-
tiba, pretenderam construir a nova era da harmonia e perfei-
ção, finais, segundo o método pitagórico que lhes fora suge-
rido por Euzébio Silveira da Motta. 

A formação desta ecc-íe-á-ca pitagórica, no Paraná, sur-
ge da determinação de professores e alunos do Ginásio Para-
naense e da Escola Normal, em fixar um QH.ii.po dz unZão para o 
culto da amizade, numa frateria de amigos cujo profeta maior 
era Dario Vellozo. 

Ele propunha uma nova mensagem, uma nova ética,um no-
vo discurso cosmológico, fundado na aliança entre o Oriente 
e o Ocidente, entre o Mirto e a Acácia. 

Cria uma congregação para sustentar a sua profecia, em 
troca de novas esperanças de salvação. Torna-se uma Igreja 
que se quer visível na presença e na arquitetura do Templo 
das Musas. 

O sagrado da nova revelação concorre com o sagrado da 
tradição. Portador de uma contra-legitimidade, o profeta con-
testa a tradição dominante. Apresentando uma filosofia crí-
tica, entra em choque com a religião existente. 

Este choque é o objeto desta Dissertação, assim como. 
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por via do seu estudo, verificar em que medida a religião 
contestatória tornou-se canónica, segundo o modelo proposto 
por Pierre Bourdieu. 

Agradecimentos são apresentados â Universidade Fede-
ral do Paraná, mantenedora do Mestrado realizado, ao Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Cientifico - CNPq, pelo cré-
dito concedido por meio de bolsa-de estudos, tornando possí-
vel a realização do curso e da pesquisa. 

Agradecimentos são devidos ao Professor Brasil Pinhei-
ro Machado, orientador da Dissertação que, com calma, pa-
ciência e sabedoria de um Empedocles, tolerou os arroubos do 
orientando. 

Agradecimentos especiais são dados ã Coordenação do 
Mestrado em Historia do Brasil da Universidade Federal do 
Paraná. 

Finalmente, agradecimentos são dirigidos a todos quan-
tos, de uma maneira ou outra, auxiliaram na realização do 
curso, professores e colegas, e na pesquisa. De modo espe-
cial, a Dom Antonio Mazzarotto, a Dom Jeronimo Mazzarotto,ao 
Professor Rósala Garzuze, ã Professora Pompxlia Lopes dos 
Santos, ao Professor Dario Nogueira dos Santos, ao Monsenhor 
Boleslau Falarz, ao Professor Erasmo Pilotto, ã Professora 
Cecília Maria Westphalen, ã Irmã Theresiá Cavalcanti,ao Pro-
fessor Breno Trautwein, ao Professor Manuel Vianna, ã Pro-
fessora Odah Regina Guimarães Costa, ao Padre Júlio Pèneda, 
ao Padre Anselmo, OFM, ã Professora Radhail Vellozo, â Pro-
fessora Zulmara Posse e ao Professor Sebastião Ferrarini. 



CAPITULO 1 

FONTES E METODOLOGIA 
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A realização da Dissertação de Mestrado exige, acade-
micamente, além da revisão crítica da literatura disponível 
e do domínio do assunto tratado, a demonstração da análise 
das fontes utilizadas e do manejo do método observado. 

0 pesquisador da história das idéias no Brasil encon-
tra, no período que antecedeu e sucedeu ao movimento repu-
blicano, um grande número de jornais, revistas, panfletos e 
outros instrumentos publicitários impressos, os quais, bene-
ficiando-se do clima de agitação libertária da época, divul-
gavam toda sorte de idéias políticas, sociais, econômicas, 
etc. 

As listagens de periódicos até o momento apresentadas, 
sobretudo no que se refere a jornais anarquistas, socialis-
tas, sindicalistas, etc., arrolam também um expressivo núme-
ro de jornais anti-clericais, ou divulgadores de novas pro-
postas filosóficas e/ou religiosas que, a partir sobretudo 
de 1880 e nas primeiras décadas do século XX, ganham maior 
impulso ao abrigo da campanha republicana e, principalmente, 
dos princípios da nova ordem republicana expressos na Cons-
tituição de 1891. 

No Paraná, e não apenas em Curitiba, foi também gran-
de a movimentação de jornais nesse período, tanto literá-
rios, políticos, humorísticos, como religiosos e,particular-
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mente, de caráter anti-clerical. 
Ë interessante observar que nessas listagens, qualquer 

que seja o seu caráter, aparecera ãs vezes, simultaneamente, 
em diferentes cidades e Estados, publicações com denomina-
ções e objetivos semelhantes e, até, idênticos.1 

Isto revela que alguns movimentos de idéias não eram 
apenas fenômenos locais ou regionais, porém, tinham abran-
gência nacional, surgindo em determinadas conjunturas em di-
versas regiões do Pais. 

Entre estes movimentos situa-se a querela anti-cleri-
cal no Brasil, sobretudo a partir de 1890. É assinalada pela 
formação de ligas anti-clericais que se manifestavam sobre-
tudo por intermédio da publicação de jornais, revistase pan-
fletos. Também deve ser referido o fortalecimento de agên-
cias religiosas, além da Igreja Católica Romana, dedicadas 
ao protestantismo, espiritismo e outras que, igualmente, pas-
sam a ter seus veículos publicitários> a fim de tornar mais 
atuante a sua ação de conquista de seguidores e, mesmo, mais 
agressiva. 

O periódico, como expressão doutrinária, política e 
social, é imagem da ideologia imánente e emergente que o mo-
vimento religioso propaga. Porém, é certo que não constitui 
o único e principal veículo social de manifestação religio-
sa. Há de acrescentar-se outras fontes, como, por exemplo, 
cartas, relatórios, livros-tombo, livros de ata de reuniões 

xPor exemplo: 0 kntl-c.lo.llc.al, órgão do Centro Anti-Cleri-
cal de Ponta Grossa que circulou na década de 1900, quase ao 
mesmo tempo que começa a circular em São Paulo, o jornal An-
tL-cto-l-Lcat, de propaganda anti-clerical, dirigido por Chris-
tovam Torres. 
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diversas, além de livros publicados acerca de assuntos espe-
cíficos. 

As fontes disponíveis para o presente trabalho, cons-
tituíram um c.otipu.6 documental de grande expressividade, em 
termos qualitativos, como numeroso, em termos de abundância. 

Delimitada a problemática unicamente ao embate entre 
anti-clericais e clericais no Paraná, e circunscrita â con-
juntura 1890-1940, foram basicamente pesquisados os acervos 
existentes: 

- Na Cúria Metropolitana de Curitiba. 
- Na Catedral Metropolitana de Curitiba. 
- No Seminário Diocesano de Curitiba. 
- No Convento e igreja do Senhor Bom Jesus de Curiti-
ba. 

- No Convento e Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em 
Curitiba. 

- Na Cúria Diocesana de Ponta Grossa. 
- Na Cúria Diocesana de Paranaguá. 
- Na Paróquia de Santo Antonio da Lapa. 
- No Círculo de Estudos Bandeirantes de Curitiba. 
- No Instituto Néo-Pitagõrico, de Curitiba. 
- Na Federação Espírita do Paraná. 
- Na Biblioteca Pública do Paraná. 
- No Arquivo Público do Paraná. 
- No Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Pa 
ranaense. 

- No Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. 
- Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
Em conseqüência, toda a documentação de base não será 
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aqui comentada, sendo no entanto referida quando das cita-
ções oportunas ocorridas no texto. De outro lado, na Biblio 
grafia, será incluida a listagem dos periódicos consultados. 
Quanto, por exemplo, aos acervos dos Arquivos da Igreja Ca-
tedral de Curitiba (Paróquia de Nossa Senhora da Luz) e da 
Cúria Metropolitana de Curitiba, o leitor é remetido aos tra-
balhos já publicados por Odah Regina Guimarães Costa.2 

Assim, será apresentada apenas amostra significativa 
da aplicação de um modelo de ação e de intervenção sobre um 
material especifico, no caso em questão, alguns periódicos 
regionais, publicações estas vinculadas diretamente ao movi-
mento clericalismo/anti-clericalismo no Paraná. 

Do mesmo modo, em relação âs demais categorias de fon-
tes que serão apresentadas, como exemplificativa das varian-
tes paradigmáticas de análise do tema proposto, haja vista a 
coleção de Atas das reuniões do Instituto Néo-Pitagórico, ou 
a coleção de Atas das reuniões da Confederação das Associa-
ções Católicas Femininas de Curitiba. 

0 Instituto Néo-Pitagórico, fundado em 26 de novembro 
de 1909, até a morte do seu fundador, Dario Vellozo,em 19 37, 
inclusive aquela realizada em sua homenagem,3 celebrou nos 
28 anos de existência, 175 reuniões. Estas eram celebradas 

20__Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba. Ana¿¿> do VI 
S¿mpÓ¿¿o Ñac¿o naZ do-6 Pn.o ¿e-ó-ó ofizò Un¿ve.si6¿táh.¿o¿ do. HÁ.AtÕn.-ía. 
Vol. III, p. 153-466, São Paulo, 1973. 

Arquivo da Se Metropolitana e Paróquia^de N.Sra. da Luz de 
Curitiba. BoZe.t¿m do VipaA.tam2.nto de. H¿6tÓA.¿a da UnÁ.ve.tiò¿da-
do. Fzdanal do Palana, n? 6, p. 49-99, Curitiba, 1968. 

3L¿V¡LO dz kta& do J.N. P., 175^ Reunião, realizada em 28 de 
novembro de 1937, presidida pelo Tenente-Coronel Oscar Pin-
to de Carvalho, representante do Comandante da Região. Arqui 
vo do Instituto Néo-Pitagórico. 
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aos domingos, durante duas horas, em cada ciclo de cerca de 

420 horas. 
Eram realizadas com finalidades iniciáticas, adminis-

trativas, musicais, literarias e mesmo em homenagem a perso-
nalidades ou a povos, ou melhor, como por exemplo, em louvor 
da A ¿ma H <tbn.a-Lc.a ou da ktma N¿pdnÁ.c.a, precedidas sempre, na 
sua primeira parte, pela leitura e comentários de trechos dos 
lIQ.HÒ06 de. 0un.o, de Pitágoras. 

Sua mesa diretora era composta pelo Antigo, o próprio 
Dario Vellozo ou algum outro irmão pitagórico ou mesmo por 
uma personalidade convidada; pelo E¿csi¿ba, o irmão pitagóri-
co que fazia as vezes de secretário da sessão; pelo kòVioto-

go, ou seja Apollonio de Tyana, o próprio Dario Vellozo, ou 
outro irmão pitagórico; pela Maia da Vendade., pela Mu6a da 

Juü>tÁ.ça, pelo Uu.0ag2.ta e por I&¿dÁ.pkotio, papéis estes desem-
penhados por irmãos pitagóricos.4 

Por ocasião das reuniões, além da doutrinação pitagó-
rica, quase sempre realizada pelo próprio Dario Vellozo,eram 
recebidos ou excluídos da frateria, os irmãos pitagóricos. 
Todos eles recebiam nomes gregos pelos quais passavam a ser 
denominados. Em alguns casos excepcionais, foram adotados 
nomes renascentistas, por exemplo, Pico de Mirandola. 

^Musageta = O condutor das Musas, o que se encarrega das 
funções do templo. 

Isidiphoro = O chefe de cerimonial, aquele que introduz os 
convidados ao templo. 
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Possuíam alfabeto e palavras, por meios dos quais os 
irmãos se reconheciam, bem como a saudação que encerrava to-
das as reuniões, "seja a Paz com todos os seres".5 

A Confederação das Associações Católicas Femininas foi 
fundada e instalada pelo Arcebispo Metropolitano Dom Attico 
Euzêbio da Rocha, em 18 de agosto de 1936, com vistas arre-
gimentar "as fileiras do valoroso exército de Jesus Cristo".6 

Procederia do mesmo modo em relação ãs Associações Masculi-
nas, em 23 de agosto de 19 36. 

A Confederação das Associações Católicas Femininas des 
de a sua fundação até o final do ano de 19 40, realizou 26 
reuniões. 

Eram assistidas por um Diretor religioso designado pe-
lo Arcebispo, Frei Mateus Hoepers, OFM, e tinha a Confedera-
ção como Delegado do Arcebispo, o Padre João de Camargo. 

Ãs reuniões deviam comparecer, três representantes de 
cada Associação filiada à Confederação que, no periodo estuda 
do, chegou a contar com 34 Associações, entre as quais a Pia 
União das Filhas de Maria da Igreja Catedral, o Apostolado 
da Oração do Coração de Jesus da Igreja Catedral, a Pequena 
Obra de Amor do Divino Espirito Santo, a Associação de São 
José, a Arquiconfraria das Mães Cristãs, a Ação Católica da 
Juventude Feminina, o Apostolado da Oração do Coração de Ma-
ria, a Comissão do Ensino Religioso, e outras. 

sLlvfio¿> de. Atai do I.N.P., de 1913 a 1937. Arquivo do Ins-
tituto Néo-Pitagórico. 

6Ltvsio de Atai da Confederação dai Aaoc¿aq,0e¿ Cato¿¿c.ai 
Fe.m¿n<Lnai, la. Reunião, realizada em 18 de agosto de 1936. 
Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba. 
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As reuniões compreendiam avisos religiosos em geral, 
orientação religiosa frente aos problemas da época, sobretu-
do, quanto às atitudes que as moças e senhoras católicas de-
veriam observar na vida social, organização de Missões, re-
tiros espirituais, comentários acerca de livros e revistas 
recomendados ou proscritos, palestras por convidados espe-
ciais, preparação de comunhões pascais coletivas, campanhas 
de orações, campanhas em favor da imprensa católica. 

Dos periódicos que diretamente interessam ao estudo 
do confronto clericalismo e anti-clericalismo, no Paraná, A 
REPÚBLICA, órgão do Clube Republicano, com o lema Pátria e 
Democracia, é o primeiro pela ordem cronológica de apareci-
mento . 

Circulou a partir de 15 de março de 1886, com a fina-
lidade principal de batalhar pela difusão dos ideais republi-
canos e pela instauração da República no País. 

Efetivada esta, o jornal, coerente com os princípios 
republicanos, deu guarida aos ataques que muito logo apare-
ceram em relação ao clero e ã Igreja. 

Particularmente, no auge da luta entre a nova Diocese 
e os livre- pensadores e anti-clericais, A RzpúbZXca inseriu 
matérias de crítica ao que chamava "invasão ultra-montâna" e 
"espírito do jesuitismo". 

0 CLUB CURITYBANO órgão da associação recreativa do 
mesmo nome, foi revista quinzenal que circulou em Curitiba a 
partir de 16 de janeiro de 1890, na sua primeira fase. 

Revista consagrada principalmente ã literatura, teve 
Dario Vellozo, já com alguma experiência em jornalismo e ar-
tes gráficas, como colaborador literário. Seus redatores fo-
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ram o Padre Alberto José Gonçalves, Cunha Brito e João Fer-
reira Leite. Em 1891, Dario Vellozo é incluido entre os re-
datores da Revista. 

Sua publicação foi suspensa em janeiro de 1893 e rei-
niciada em março do ano seguinte, tendo como redator literá-
rio Dario Vellozo, e como redatores o Padre Alberto José Gon 
çalves, que se afastará logo do grupo face ã evolução de suas 
posições, João Ferreira Leite e Silveira Netto. A partir do 
ano IX de sua circulação, continuando com Dario na direção 
literária, a Revista passou a ter como redatores Emiliano Per 
netta, Júlio Pernetta e Reinaldo Machado. 

A Revista veicula sobretudo literatura francesa. Pu-
blica também os primeiros artigos sobre Ocultismo no Paraná. 
Nela aparecem ainda as primeiras manifestações do conflito 
religioso que seria entretido por Dario Vellozo. 

O CENÁCULO, periódico que circulou em Curitiba a par-
tir de abril de 1895, teve como fundadores Dario Vellozo, 
Silveira Netto, Júlio Pernetta e Antonio Braga. 

A Revista declarava-se "fundada despretenciosamente 
por modestos moços estudiosos — unidos por intima afinidade 
de idéias e sentimentos".7 Não se filiava dogmaticamente a 
nenhuma escola filosófica ou literária, e o seu lema era o 
Sentimento pelo Sentimento e a Verdade pela Verdade. Era con 
trãria à apatia, ã inépcia e à ignorância. 

Na verdade, em 0 Cenáculo o grupo de fundadores e de 
colaboradores era mais homogêneo do que na revista do Clube 
Curitibano, e assim foram mais ousadas as experiências lite-

70 Cenáculo, abril de 1895. 
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rárias que esboçariam e realizariam a primeira escola lite-
rária no Paraná, a do Simbolismo. 

É certo que estando Dario Vellozo ligado a estudos do 
Ocultismo que se expressavam por meio de símbolos, há uma 
evidente aproximação entre SimbolismoeOcultismo, no Paraná, 
bem patente, aliás, na obra do próprio Dario. 

Embora se dizendo despretenciosa e ainda que fruto da 
afinidade de idéias de modestos moços,estavam eles conscien-
tes de "... que constituirão quiçá o periodo primordial da 
literatura paranaense".8 

Recusavam deliberadamente o anonimato e o pseudônimo, 
pois que "... são sempre e.¿dh.uxuto fie.be.ntao de timorata ir-
responsabilidade intangivel".9 

O manifesto de lançamento da Revista, de redação de 
Dario Vellozo, proclama a ousadia, a liberdade de pensamento 
e de concepção na Arte, a responsabilidade, e o desejo mani 
festo de ser agressivo no pacato meio curitibano. 

A ESTRELLA, jornal católico ligado ã Diocese de Curi-
tiba, publicado a partir de 3 de abril de 1893,teve como pri-
meiro redator-chefe Constante Affonso Coelho. A E&th.e.¿¿a apa-
rece alguns meses depois da publicação de 0 Pe.Jt-Lc.ano, órgão 
este que desde a sua primeira até a última linha "...era uma 
diatribe violenta contra os ministros da religião".10 Publi-
cou, aliás, apenas três números em 1897. 

8 0 Cenáculo, abril de 1895. 
9 Idem. 
1°A E ò t i e l l a , n9 1, em 3 de abril de 1898. 
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Assim, A EitJizZta apresentava-se como um órgão de de-
fesa que teria 

... por fim iluminar as inteligencias com as 
luzes verdadeiramente brilhantes que a fé cris-
tã esparge em todos os ramos do conhecimento 
humano...; demonstrar os benéficos impulsos 
dos princípios católicos no desenvolvimento e 
progresso das nações; vingar, quando for pre-
ciso, a Igreja dos ataques dos seus inimigos 
com as armas da história, da apologética e da 
filosofia.11 

0 título do jornal inspirava-se naquela "sublime cria-
tura a quem a Igreja invoca sob o nome tão suave e poético 
de Estrela da Manhã".12 

0 Jornal, sob esta inspiração, vinha "... para espa-
lhar, neste futuroso Estado do Paraná, e no Brasil inteiro, 
os raios fulgurantes da doutrina e da civilização cristãs".1 3 

Ele foi o principal órgão católico na conjuntura do 
confronto entre clericais e anti-clericais, no Paraná. Nele 
foram publicados os artigos desafiadores do Padre Desidério 
Deschand, sem dúvida, o mais ardoroso opositor de Dario Vel-
lozo . 

A partir de 19 de janeiro de 1903, teve como redator-
chefe Affonso Teixeira de Freitas. 

11A Eitfizlla, n9 1, em 3 de abril de 1898. 
12 Idem. 
13Idem. 
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No periodo de agosto de 1905 a fevereiro de 1906, es-
teve com a sua publicação suspensa em virtude do seu custo 
ser demasiadamente oneroso à Câmara Eclesiástica. Aliás, a 
partir do ano de 1900, a Cúria Diocesana havia iniciado, co-
mo publicação oficial, aquela do BotetÁ.m Eccte.i¿áitÁ.c.o. 

JERUSALÉM órgão da Loja Maçonica Fraternidade Parana-
ense e que circulou em Curitiba a partir de setembro de 1898, 
foi outro dos combativos periódicos anti-clericais. Nele es-
creveram candentes artigos contra a Igreja, Júlio Pernetta, 
Silveira Netto, Ismael Martins, e o Padre Guilherme Dias, 
que era maçom. 

As suas páginas abrigam principalmente matéria contrá-
ria a vida conventual, o ensino religioso, a prática do Con-
fessionário, contra o clero em geral e, sobretudo, contra os 
jesuitas. 

O DIÄRIO DA TARDE surgiu em 18 de março de 1899, de 
propriedade de E. Correia. Jornal de caráter noticioso, pre-
tendia, entre as lutas partidárias do momento, ser um elemen-
to de ponderação. 

Não alentava aos seus redatores "o ímpeto abrasado que 
anima aos seres perdidos da atmosfera enganadora em que se 
movem as agremiações políticas".14 Assim, buscariam aposto-
lar a Verdade. Como jornalistas seriam o nauta que conduz, o 
médico que cura e o juiz que julga. 

ll*Viánio da. TcLA.de, nQ 1, 18 de março de 1899 . 
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Em diversos momentos, porém, o Diario da Tarde posi-
cionou-se ao lado dos anti-clericais, divulgando sobretudo 
notícias relativas ao Grande Oriente, além de publicar ma-
téria diretamente contraria à religião e â Igreja. Foi jus-
tamente no V¿ái¿o da Tan.de. que Veríssimo de Souza publicou os 
seus ardentes comentários acerca do clero. 

A ESPHYNGE, anunciando-se embora como órgão indepen-
dente era, na verdade, publicação mensal do Centro Maçonico 
Luz I nu <L& Zv ei, de Curitiba, sob a direção de Dario Vellozo. 

Apresenta-se como periódico de tendências pacifistas, 
mas que "... saberemos terçar as armas dos hoplitas da Luz, 
e repelir para longe os agressores, com a coragem serena dos 
que se batem pelas boas causas".15 

0 primeiro número, publicado em julho de 1899, tinha 
como áreas de prioridade, a divulgação da Parte Iniciática, 
da Parte Filosófica e Científica, e da Parte Literária e Ar-
tística, da Ciência Oculta. 

Nas suas páginas seriam "... traduzidos alguns traba-
lhos magistrais de ocultistas célebres", preenchendo lacunas 
no assunto "assaz descurado em nosso País".15 

Tal como seus redatores se propunham, este órgão pre-
tendia seguir o movimento europeu de renascença do Espíri-
to, "... um belo movimento... (que se) ... vai acentuando na 
América".17 

15E¿phynge., julho de 1899. 
16Idem. 
17Idem. 
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Deve ser observada a vontade de vinculação desse mo-
vimento com a população jovem. 

A mocidade estudiosa volve os olhos para o 
Egito e tenta reconstruir-lhe o passado mag-
nífico e os mistérios tão sabios, - na alian-
ça perfeita da Ciência, da Arte e do Mistério; 
interroga a Esfinge, e a Esfinge fita o ini-
ciado, nos olhos velados de nostalgia inten-
sa, a revelação tácita de toda uma Sinarquia 
imortal.18 

Dessa inspiração ocultista veio o título da publica-
ção, do mesmo modo que evidencia o desejo de conquistar a ju-
ventude para a forma ideal de governo, segundo Dario Vello-
zo . 

Este órgão de divulgação pode ser considerado o aiaa-
to e.lud¿to da Maçonaria paranaense, visto o alto grau de se-
leção dos textos doutrinários apresentados e a utilização de 
linguagem simbólica na Parte Iniciática, acessível apenas aos 
conhecedores da Acácia. 

0 ELECTRA, jornal da Liga Anti-clerical Paranaense, 
circulou em Curitiba, em agosto de 1901, e no seu editorial 
de lançamento afirmava não ser necessária a apresentação de um 
programa, pois que o mesmo estava "bem patente, desde que é 
órgão dé uma liga anti-clerical".19 

Auto proclamando-se evangelho de propaganda e estan-
darte de guerra, ocuparia um lugar de luta no jornalismo pa-
ranaense. 

1 8 E¿ pky ng e., julho de 1899. 
^9E£ec£*.a, agosto de 1901. 
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Contudo, prevenia aos seus leitores que deveria guer-
rear princípios, e não pessoas, do mesmo modo que não desce-
ria jamais "a medir armas com adversários que tragam ã face 
a máscara da lama do anonimato".20 Repetia, desta maneira, as 
posições de 0 Cenáculo. Avisava também que seus golpes seriam 
implacáveis, ainda que desferidos com lealdade. 

Os seus ataques seriam abertos, dentro da ideologia 
do Liberalismo, 

... contra os reacionários, ultra-montanos, 
jesuitismo dissolvente, clericalismo rastei-
ro, contra enfim, todos os inimigos da Razão, 
da Ciência, do Progresso, da Justiça, da Ca-
ridade, da Liberdade, da Familia, da Pátria, 
e da Humanidade.21 

0 ElecVia foi um dos mais combativos órgãos dos li-
vrè-pensadores e anti-clericais paranaenses, nos três primei-
ros anos do século. Dario Vellozo foi seu colaborador e, sem 
dúvida, um dos seus mentores. 

O RAMO DE ACÃCIA era órgão da Maçonaria no Paraná. Pu-
blicação mensal iniciada em novembro de 1908, sob a direção 
de Dario Vellozo, tinha como redatores Emiliano Pernetta,Se-
bastião Paraná e José Niépce da Silva. 

•J 

2 0 Elected, agosto de 1901. 
21 Idem. 
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Suas finalidades eram as de"... pugnar pela vitória dos 
ideais maçônicos, que tanto vale dizer: pela Verdade e pela 
Justiça, pelo Bem e pela Bondade", e "... se possível,estrei-
tar os elos da cadeia de união..., de modo a realizar a Gran-
de Obra, de modo mais simples, eficaz, simpático, duradouro, 
estético e digno".22 

Sua- proposta era no sentido de seguir a linha do Ra-
dicalismo praticante, combatendo em nome do Ideal da Mocida-
dé Republicana e do que se referiam como a parte sadia da 
sociedade, não mistificada pelo regime constitucional, "fru-
to das conivências do imperialismo e da clerezia avassalado-
ra".23 

Por meio do símbolo da Acácia, signo da Renascença, 
o Radicalismo, como justiça da Humanidade, se manifesta. 

Desta maneira, este órgão de linha maçônica, classi-
fica-se como anti-clerical e anti-imperial, livre-pensador e 
republicano. Porta-voz dos ideais maçônicos, procurava por 
meio "do laço moral que os maçons dignos não esquecem... a-
proximar os bons obreiros que habitam a Terra Paranaense".24. 

Trata-se de importante periódico que permite consta-
tar as atividades administrativas, sociais e doutrinárias da 
Maçonaria paranaense, nas primeiras décadas do século. 

22Ramo de Acac¿a, novembro de 1908. 
23 Idem. 
24Idem. 
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MYRTO e ACÁCIA foi o primeiro órgão oficial de divul-
gação do Instituto Néo-Pitagórico. A Revista, publicada tri-
mestralmente, desde o seu início em 1916, esteve sob a dire-
ção e responsabilidade do seu fundador, Dario Vellozo. 

Tinha por finalidade "vulgarizar o Método pitagórico 
ou Método Integral de Conhecimento"/ bem como "atrair a aten-

# 

ção dos espíritos para as idéias tendentes a substituir o 
denso egoísmo dos déspotas pelos Princípios Morais que devem 
dominar as sociedades livres".25 

Trata-se de um periódico sobretudo voltado para a cau-
sa do néo-pitagorismo, buscando atestar nos seus artigos a 
concretização dos ideais do movimento nêo-pitagõrico no meio 
social. 

Contudo, além de matéria doutrinária e de noticiário 
de interesse para o néo-pitagorismo, publicava também produ-
ção literária de irmãos do Instituto. Porém, é sobretudo im-
portante porque publica a súmula das Atas de reuniões cele-
bradas pelo Instituto Néo-Pitagórico. 

M y fito e Aeácxa, pelo seu próprio título, reúne con-
cepções pitagóricas e maçônicas. Myrto era consagrado a Athe-
ne, Acácia a íris, significando a Arte, a Ciência e o Mis-
tério, a aliança entre o Ocidente e o Oriente. Em 1921, sur-
ge Luz de Kioto na, publicação também do Instituto Néo-Pita-
gõrico, que substitui Myito e. Acãc-La e ?¿tkagofia&, dedicada 
especificamente aos ensinamentos pitagóricos e ã Teosofia, 
sempre com Dario Vellozo na direção. 

25Myito <l Acácia., 1916. 
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Estes órgãos foram, em 19 31, no Instituto Néo-Pitagó-
rico, sucedidos pela revista A Lâmpada, inspirada nos ensi-
namentos de Blavatsky, também inicialmente dirigida por Da-
rio Vellozo e que se publica ainda na atualidade.26 

No que tange à metodologia, o principal caminho se-
guido foi, ainda, aquele que se convencionou chamar de méto-

do k¿¿t0si¿co tradicional. 
Delimitado o tema, propostas as hipóteses operacio-

nais, realizou-se o trabalho de coleta das fontes, tão exaus-
tiva quanto possível, recolhido o material referente ãs agên-
cias especializadas, Igreja Católica e Instituto Néo-Pitagó-
rico principalmente, e dos periódicos envolvidos com a pro-
blemática, e já mencionados. 

A critica externa das fontes, objetivando a verifica-
ção de sua autenticidade, quer de restauração, autoria ou pro 
cedência, não ofereceu cuidados maiores, pelas facilidades 
óbvias encontradas em tais operações. Apenas alguns textos 
escritos por membros da frateria do Instituto Néo-Pitagóri-
co, ou da Maçonaria, exigiram maior atenção para a determi-
nação de sua autoria. 

Contudo, a critica interna, objetivando determinar a 
veracidade da fonte e o valor dó testemunho por ela presta-
do, ofereceu dificuldades maiores, porque se atuava no cam-
po de idéias em confronto, ou seja, em situação de conflito 
entre duas posições, dois partidos, duas igrejas, em oposi-
ção que era sobretudo de caráter ideológico. 

26A Lâmpada, 1931. 



2 5 

Desse modo, a critica de interpretação ou hermenêuti-
ca, foi realizada com extrema cautela, objetivando a leitura 
dos textos, sem preconceitos, a fim de extrair não somente o 
seu sentido literal, como o real. 

A crítica de objetividade, quer de competência, como 
de sinceridade e controle, também foi rigorosamente aplicada 
aos testemunhos. 

Assim, foi possível chegar à síntese dos conhecimen-
tos auridos nas fontes, e ã sua interpretação. 

Em se tratando de um tema de história das idéias e por 
que não das mentalidades, foi também utilizado o método an-

tJiopolÓgX.c.o, com o emprego de técnicas de observação indire-
ta e mesmo direta, como a observação participante, com vis-
tas ã compreensão do que {¡o.i pelo que. ainda e fie&ldualmente, 

ou seja na perspectiva das estruturas de longa duração. As-
sim, por exemplo, durante dois anos, houve freqüência ãs reu-
niões do Instituto Néo-Pitagórico que ainda observa a doutri-
na e o ritual da conjuntura do confronto ideológico objeto 
deste estudo. 

As técnicas também do método &oclológlco foram utili-
zadas, como as entrevistas realizadas com participantes em 
eventos daquela conjuntura, personagens que atuaram direta-
mente nos mesmos, como, por exemplo, Dom Antonio Mazzarotto, 
Dom Jeronimo Mazzarotto, o Professor Rósala Garzuze, a Pro-
fessora Pompília Lopes dos Santos, e outros, e que fornece-
ram subsídios incomparãveis para a compreensão do tema e sua 
problemática. 

De outro lado, foi experiência de expressivos resul-
tados aquela da aplicação de técnicas com vistas ã realiza-
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ção de uma ge.og/ia¿¿a. fi<Lt¿glo&a. da cidade de Curitiba ede sua 
população no inicio do século XX, verificando-se, por exem-
plo, a localização do Ginásio Paranaense eEscola Normal, das 
lojas maçônicas, do Templo das Musas e outros. 

Em síntese, é um trabalho de história das idéias nó 
Paraná que, procurando com objetividade aplicar o mztodo c¿e.n-

tZi-idO na sua eficácia, ou seja, na visão universalista do 
problema, ao mesmo tempo procura colocar a visão da realida-
de local que emerge das fontes trabalhadas. 

Nem todos os resultados alcançados, por questões de 
tempo ou de oportunidade acadêmica, serão aqui apresentados 
e discutidos, exceto aqueles diretamente relacionados com o 
problema principál e a conjuntura propostos. 



CAPITULO 2 

SITUAÇÃO RELIGIOSA NO INICIO DO SÉCULO XX 
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Proclamada e implantada a República, com a conseqüen-
te separação entre Estado e Igreja, impôs-se à hierarquia 
eclesiástica que o Brasil não poderia, como Nação católica 
de nascimento, renegar sua história de catolicidade e permi-
tir atitudes de revolta â paternidade dos superiores, e mui-
to menos aceitar idéias de países cujos destinos não eqüi-
valiam aos da pátria brasileira, predestinada a ser a Ter-
ra da Cruz, a República de Jesus, sob a tutela eclesiásti-
ca. 

Mas, registravam-se essas atitudes de insubordinação 
no seio do próprio clero. E quem eram estes filhos rebeldes, 
e o que almejavam? Certamente, para a Igreja, ovelhas tres-
malhadas do rebanho divino, ã procura das benessès do século 
que se iniciava. Filhos do século da apostasia, mas para quem 
as portas da Igreja permaneciam abertas para os arrependidos 
e contritos. 

É, na verdade, o que afirma a Carta Pastoral, de 24 
de março de 1899, do Bispo Dom José dé Camargo Barros, a tu-
do aceitando e perdoando, mesmo aos detratores,mantendo sem-
pre abertas as portas da Igreja, para os arrependidos, pois 
que Jesus, por intermédio de seu representante na Diocese, 
estava sempre pronto "a recolher de novo em seu divino 
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aprisco as ovelhas tresmalhadas que a ele queiram voltar pe-
lo arrependimento".1 

Era preciso compreender as razões concretas da Carta 
Pastoral. Dom José expunha nada menos que a doutrina da Igre-
ja, sobre o caso de insubordinação a hierarquia eclesiásti-
ca, do Vigário da Paróquia da Palmeira, o Padre Vicente Gua-
dinieri.-

No seu caso, a falta grave ao dever da reverência e 
obediência que havia jurado no dia de sua ordenação, impli-
cava na aplicação de penas eclesiásticas, tais como, a exco-
munhão., a suspensão das Ordens e o interdicto. 

0 Bispo Dom José lembrava que, na hierarquia admirá-
vel da Igreja, cuja cabeça ê o próprio Cristo, os padres es-
tão sujeitos aos bispos, de quem recebem a investidura sa-
cerdotal, o poder da ordem e a jurisdição. Assim, o padre ë 
na sua paróquia o guia seguro e autêntico, enquanto está em 
união com o seu bispo, e este com a Santa Sé. 

Separado desta hierarquia, o padre ou o bis-
po, não ê mais um ramo vivente, entumescido 
de seiva, porém, um galho seco, privado da in-
fluência da graça divina, um sarmento inútil, 
só próprio para ser lançado ao fõqo ( Et in 
ignem mittent et ardet. Jo.15-6). * 

lCa.Jita Vcu>ton.cLt de Dom José de Camargo Barros, Bispo de Co-
ry tiba, expondo a doutrina da Egreja sobre o caso da Pa-
rochia da Palmeira, p. 12, Typ. Impressora Paranaense, Cory-
tiba, 1899.' 

17Idem, p. 115. 
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Assim, todos aqueles que se subtrairem, sacerdotes ou 
leigos, â autoridade eçlesial do Bispo, podem ser o que de-
sejarem, cismáticos, apostatas, hereges, muçulmanos, judeus, 
etc., mas, com certeza, "não serão católicos". 

E recomendava o Bispo, "não vos deixeis seduzir com o 
som de palavras campanudas, com a adjetivação maligna de es-
critores apaixonados", pois "ou obedecereis a ele e à sua au-
toridade,, ou deixareis de ser católicos".3 

Note-se que, pelas palavras do Bispo, a desvinculação 
com a catolicidade, estava conectada com o encontro com a fa-
lange dos anti-clericais desprovidos do sentido da Institui-
ção e da Tradição, encontro esse que levaria o neófito aos 
vôos distantes do livre pensamento e, conseqüentemente, da 
ação que o campo de leituras, palestras e práticas conside-
radas acatólicas, oportunizava. 

Desse modo, a integridade da Instituição, da Igreja 
Católica Romana, mantida pela ação direta do Bispo na sua 
Diocese, implicava na plena e total aceitação da sua autori-
dade e, pois, da sua predica e pastoral, a serviço da causa 
divina, em oposição â apostasia e ã heresia provenientes de 
grupos refratários ã sua direção. 

E como sua autoridade emanava de pródomos divinos, 
todo aquele que se apresentasse contrário ã sua manifestação 
de autoridade hierárquica, estava -cpio fiado contrário à su-
perior direção divina, portanto, em situação de revolta para 
com o Pai. 

3 Cah.ta PaitoiaZ de Dom José de Camargo Barros, Bispo de Co-
ry tiba, expondo a doutrina da Egreja sobre o caso da Pa-
rochia da Palmeira, p. 12, Typ. Impressora Paranaense, Cory-
tiba, 1899 . 
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O poder dos bispos e dos padres não vem do povo, mas 
diretamente de Deus por intermédio de Cristo. Não são colo-
cados pelo sufrágio universal dos povos, mas "postos e man-
dados diretamente pelo Espírito Santo".4 

0 povo não tem jurisdição espiritual para 
delegar a quem quer que seja; esta jurisdi-
ção é dada a alguns homens, previamente chama 
dos por uma vocação divina, devidamente pre-
parados para tão alto ministério e quem lhes 
dá esta jurisdição é o próprio Jesus Cristo 
por intermédio dos bispos.5 

Toda a fundamentação teológica da Carta Pastoral de 
Dom José objetiva alertar os fiéis para "a gravidade das im-
prudências que se estão cometendo na paróquia da Palmeira".6 

E, advertia o Bispo, todos os atos religiosos, con-
fissões, casamentos e outros, que foram ou forem celebrados 
depois da publicação do seu decreto de suspensão do Padre 
Guadinieri, eram ilícitos e pecaminosos porque filhos da sua 
desobediência, grave, formal e pública, ã suprema autoridade 
espiritual da Diocese, legitimamente constituída, revelando 
pois violação ostensiva e escandalosa das leis eclesiásticas.7 

Nem sequer era a autoridade do Bispo que estava sendo 
desrespeitada, 

4CcLfita. PaitosiaZ de Dom José de Camargo Barros, Bispo de Co-
ry tiba, expondo a doutrina da Egreja sobre o caso da Pa-
rochia da Palmeira, p. 6, Typ. Impressora Paranaense, Cory-
tiba, 1899. 

5Idem, p. 6. 
6Idem, p. 3. 
7Idem, p. 8. 
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Mas d'Aquele que nos enviou. Assim, pois, o 
ex-vigário e os seus sequazes, se ele os tem, 
estão calcando sob um proposital desprezo, os 
ensinamentos mais puros de Jesus e da Igreja, 
estão profanando os atos mais sagrados da re-
ligião. Reflitam um instante sobre isto e lem-
brem-se que de Deus não se zomba impunemente 
(Nolite errare,Deus non tridetur. Galat.6-17), 
e meditem estas palavras do grande Santo Iná-
cio Mártir: Aquele que honra ao bispo, será 
honrado por Deus,assim como aquele que o afli-
ge com ignominias, será punido por Deus.8 

Desta maneira, como autoridade constituída, legitima-
da pela vocação divina e pela sagração terrena, sob a tutela 
"da Igreja", o Bispo como Governador da Diocese, representa-
va a força, o poder e o saber da religião revelada e única. 
Sua autoridade manifestava-se por meio do uso das faculda-
des plenipotenciárias que 

para o bom regime de suas dioceses, os bis-
pos têm o tríplice poder de legislar, de jul-
- gar e de punir , e o báculo que eles recebem 
em sua consagração, diz Santo Isidoro (Lib.de 
offie. ecclés. capit.5) significa os poderes 
que eles têm de reger, corrigir e suster em 
suas fraquezas, o povo que lhe é confiado.9 

0 povo e a hierarquia eclesiástica estão sob a sua tu-
tela, constituem a população que unida caminha ao encontro da 
Glória e da Salvação das almas que foram confiadas ã sua ju-
risdição eclesiástica. 

8CcLA.ta. Pcutoiat de Dom José de Camargo Barros, Bispo de Co-
ry tiba, expondo a doutrina da Egreja sobre o caso da Pa-
rochia da Palmeira, p. 8, Typ. Impressora Paranaense, Cory-
tiba, 1899. 

17Idem, p. 115. 
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Assim considerado, o povo ê a alma. informe para ser 
modelada e encaminhada ã luz dos ensinamentos e práticas 
cristãs, e todo aquele que se afastar desta obra, não perten-
ce ä unidade católica, visto que a sua dinâmica vital ameaça 
a coesão dos demais. 

A livre iniciativa, desvinculada da Instituição ecle-
sial, implicava em liberalidade republicana que o novo regi-
me politico possibilitava, do mesmo modo que este mesmo 
regime permitia as manifestações eclesiásticas como uma das 
formas de religiosidade. Desta maneira, o ilegal a nivel da 
Igreja, legal o era a nivel do Estado. 0 conceito de Divin-
dade amplia-se, com a isenção do Estado, visto que outras 
manifestações do sagrado eram possibilitadas. 

Os principios teológicos que iluminavam a caminhada 
episcopal, permitiam o emprego correto de suas faculdades 
pontificiais, com o uso da Tradicionalidade que o conheci-
mento ofertado pela Teologia assegurava. Dai, a sua autori-
dade terrena milenar, além daquela divina conferida pelo Es-
pirito Santo. 

E, como a Revelação teve como canal a expressão re-
ligiosa católica, o cisma ou a contradição com os principios 
emanados da autoridade eclesiástica, significavam a provoca-
ção da ira divina e o' seu conseqüente castigo, visto o cará-
ter pecaminoso das ações que contradizem a prática cristã ma-
nifesta e a Tradicionalidade. 

E este era o caso do Padre Guadinieri, não observante 
das regras da reverência e da obediência âs autoridades ecle-
siásticas. Contudo, não era o primeiro, nem o único que se 
registrava na Diocese. Casos semelhantes de suspensão na Dio-
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cese, não haviam registrado levantes em favor desses padres, 
como aquele que agora se verificava. 

Até certo ponto perplexo, indagava Dom José de Camargo 
Barros,concluindo embora com a verdadeira motivação. 

Por que razão é que agora levantam céus e 
terras a propósito da suspensão do Padre Vi-
cente? Ah1. Bem sabemos onde está a caverna de 
Eolo, astucioso que, entre as lufadas negras 
de calúnias e mentiras, arroja ventos desen-
cadeados sobre as ondas, até agora tranquilas, 
que ia sulcando a nova diocese de Curitiba. 
Podemos garantir gue toda essa tempestade que 
ameaça desabar, nao é em consideração aos be-
los olhos do Padre. Bem pouco conhecedor do 
mundo e das vira-voltas do coração humano se 
mostraria o Padre Vicente, se quisesse dar 
crédito a todas zumbaias que lhe são feitas 
pelas colunas dos jornais.10 

0 Bispo recomendava aos fiéis de sua Diocese que re-
zassem e pedissem a Deus pela conversão dessas pessoas trans-
viadas, para que a paz voltasse a reinar na paróquia de Pal-
meira. E repetia: "Por que todo este barulho? Toda esta per-
turbação? Jesus Cristo é o Deus da paz, a nossa religião nos 
recomenda a paz, como o maior bem que podemos possuir nesta 
terra".11 

A tempestuosidade provocada pela emissão de idéias re-
fratárias aos ensinamentos afirmados pela Diocese, por in-
termédio de suas paróquias, representava a infiltração de ele-

10Casi£a Vaòtofiat de Dom José de Camargo Barros,Bispo de Co 
rytiba, expondo a doutrina da Egreja sobre o caso da Pa-
rochia da Palmeira, p. 9, Typ. Impressora Paranaense, Cory-
tiba, 1899. 

17Idem, p. 115. 
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mentos e ação de grupos ou centros internacionais de contes-
tação que, sob a proteção do livre-trânsito de crenças e 
idéias, no território nacional, assegurado pela Constituição 
republicana, penetravam no âmbito jurisdicionado pela cato-
licidade apostólico-romana. 

Era a liberdade de expressão que devia acordar os bra-
sileiros para a separação do joio do trigo no campo das 
idéias e das crenças, donde o rechaçamento indormido da pre-
sença jesuítica, secular em terras do Brasil, considerada 
agrilhoante e sufocante pelos novos pensadores que se alça-
vam com a Republica. 

já não era mais a polivalência e o sincretismo de 
crenças para a aplicação da ação religiosa, mas o livre-exa-
me e a livre atuação de cada um como indivíduo consciente de 
suas faculdades de humano e de senhor do'seu'destino. Era a 
recusa da habitualidade, da rotina, e da sujeição â hierar-
quia que comandava cultos e locais sagrados e catolizados-

Era a recusa da religião revelada e a busca pelos trâ-
mites do livre-exame, dos princípios que fossem mais condi-
zentes com as suas aspirações como humano, dentro de uma 
perspectiva evolucionista do social e do espiritual. 

Era, pois, a construção de uma nova Igreja, pelo des-
mantelamento ë caducidade da anterior. 

0 próprio Nazareno voltava entre os homens, libertan-
do-os da tutela e do governo teocrático da Igreja, e reafir-
mando sua posição de homens livres e emancipados, senhores de 
sua sociedade e dos seus destinos, planificadores de suas 
idéias e ações no meio comunitário. Por meio do princípio da 
fraternidade universal, quebravam os liâmes religiosos que 
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apoiavam a geografia das crenças, com a formação de territó-
rios de conquista e de dominio, e tal rompimento era a tôni-
ca nos embates da tribuna, da imprensa, da literatura e da 
cátedra. 

Tal atitude, em termos de clero, significava por cer-
to a negação de sua autoridade, tanto divina como terrena, 
para administrar os interesses da população nacional. Dai o 
caráter subversivo que apresentava, contra o verso exterio-
rizado . 

Esta atitude de retomada da consciência individual na 
liberação dos liâmes, apresentou, contudo, graus diversos de 
aprofundamento. Assim, desde simples rejeições até virulen-
tos movimentos de contestação, graduava-se a reação anti-cle-
rical. Observe-se, porém, que este trabalho desenvólve-se a 
nivel de pequenos grupos, face aos recursos disponíveis para 
tais empreendimentos e ao desapoio de grupos sociais fortes. 
Movimentam a população pela prédica condizente com as suas 
atitudes, na imprensa, na literatura, na cátedra, meios ex-
pressivos da comunicação, na época. 

0 embate era contra o dogmatismo, considerado como sub 
jugação mental, e a favor da liberdade integral de pensamen-
to. Para alcançar tal propósito, o ser devia despojar-se pre-
viamente de toda prevenção mental, de todo condicionamento 
pessoal, automatismo instintivo, rotina ou credo que pudesse 
obrigá-lo ou influenciá-lo racionalmente, sentir ou agir den-
tro de moldes determinados.12 

l2?K¿nc¿p<Lo& de. ¿a tie.Z<Lg<Lon iinlv e.nt> a.Z.. Opúsculo. S/autor. 
Ediciones Providencia. Buenos Aires, 1977. 
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A ortodoxia católica, porém, não aceitava esta reação 
contrária, considerada de todo ilegitima ante a autoridade 
eclesiástica. 

Publicações oficiais da Igreja em Curitiba já, em 
1900, alertavam para a permissividade de jornais curitibanos 
que, esquecidos da sua grande responsabilidade perante a opi-
nião pública, em vez de orientá-la sem paixões "deixam, no 
entanto, suas colunas ã mercê da veemência das paixões juve-
nis e da irreflexão dos verdes anos".13 

E as autoridades eclesiásticas declaravam-se não ape-
nas magoadas, ainda que sem irritação orando pelos seus ini-
migos, seguindo o Divino Mestre, "Pai, perdoài-lhes porque 
não sabem o que fazem". 

O Bispo "acompanhado dos sacerdotes que nos ficam fiéis 
e amigos, rodeado da estima dos bons católicos desta Dioce-
se", prosseguiria sem precipitações, nem arrefecimentos e, 
sobretudo, "sem arredar uma linha do rumo que nos traça a 
consciência".14 

A constatação de que os anti-clericais não deviam sa-
ber o que faziam, implicava na sua não abrangência pelas con-
seqüências de suas atitudes que, atingindo diretamente a Von-
tade Divina, afrontavam ao próprio Pai. 

13Bol<¿t¿m Ec,dlej>¿áót¿c.o. Ano I, n9 8. Corytiba, 1900. O pri-
meiro número circulou em 5 de janeiro de 1900. 

14 Idem. 
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Por suas atitudes anti-eclesiásticas, anti-agrupamen-
to católico, justamente porque atacavam e tentavam desestru-
turar o grupo católico, é que se pode denominar a este con-
flito de choque grupai. 

A realidade católica, com suas atitudes, valores, ri-
tuais, reproduzia a forma de 6 ecu¿an.-pattern. Assim, a con-
testação era, a nivel local, como que o eòtancan. da caminhada 

cato tica, por meio dos olhos e da ação de homens ilustrados, 
emancipados, enfim, intelectuais construtores de uma nova so-
ciedade . 

Porém, entre o ataque e a construção de uma nova so-
ciedade religiosa, há necessariamente um espaço de tempo; o 
tempo da exposição gradual das idéias dos livres pensadores. 
Estas idéias, aliás, não se eqüivalem, não são as mesmas de 
combate ã Igreja, visto que estas são instrumentais, e aque-
las de formulação social. 

A Igreja, pela voz dos arcebispos metropolitanos e dos 
bispos brasileiros, em pastoral coletiva, já na festa da Epi-
fania do Senhor, em 1900, alertava ao clero e aos fiéis das 
Provincias Eclesiásticas do Pais, que 

... todos os germens de destruição religio-
sa, que incubavam no seio do Império, se de-
senvolveram instantaneamente e produziram fru-
tos de morte na formação da nossa República. 
Proclamou esta logo a liberdade de cultos,ni-
velando a Igreja Católica, única divina, com 
as superstições inventadas pelos homens, que 
só servem para arrastar ãs almas ã perdição 
eterna.15 

1 * ? ai to KclZ C o t z t l v a . dos Arcebispos Metropolitanos e Bispos 
Brasileiros ao Clero e aos Fiéis das duas Províncias Ecle-
siásticas do Brasil, em 6 de janeiro de 1900, p. 45. 
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Proclamar a liberdade de culto, eqüivalia a nivelar 
Jesus com Mafoma, e o Catolicismo tanto como o Budismo, como 
os inventos de Confúcio, de Lutero ou de Calvino, e com os 
delirios de Augusto Comte. 

0 Brasil que, desde o seu nascimento, sempre perten-
cera a Cristo, a Ele devia ser restituido,pela própria tran-
qüilidade, respeito e prosperidade da Nação. 

Procuremos que Jesus seja reconhecido e ado-
rado pela sociedadeenão só pelos individuos; 
pública e oficialmente, e não só no interior 
das casas, no recinto dos templos e junto aos 
altares. Esforce-mo-nos por cancelar do nosso 
código fundamental essas leis de apostasia que 
são a desgraça da Nação Brasileira.16 

Acha-se assim presente a asserção básica da catolici-
dade brasileira, a sua não aceitação de igualdade perante os 
demais credos, consagrada pela Constituição Republicana. E 
tal posição enseja movimentos de rejeição total face ã liber-
dade de culto e pela volta â religião única, talvez uma nova 
forma de religião de Estado. 

E os Bispos apontavam o caminho da ação,indicando co-
mo deviam operar pelo protesto, uniforme esolene, ecoando de 
norte a sul por todo o Pais. 0 silêncio, aliás, constituiria 
grave responsabilidade. Era preciso não compactuar comas ino 
vações impias, nem aceitar ser governados por um governo 
ateu, ser uma Nação sem religião e sem Deus. 

1 * ? ai to KclZ C o t z t l v a . dos Arcebispos Metropolitanos e Bispos 
Brasileiros ao Clero e aos Fiéis das duas Províncias Ecle-
siásticas do Brasil, em 6 de janeiro de 1900, p. 45. 
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A propria passagem do século, comemorativa do 49 Cen-
tenário do Descobrimento do Brasil, era ocasião oportuna pa-
ra a penitência publica da apostasia que a experiência de on-
ze anos já demonstrava ser a causa de desgraças, 

0 início do século, sob a ótica católica, parecia um 
momento de decisão, pois, a seu ver, fenômenos sociais e fí-
sicos demonstravam as iras divinas pelo estado de coisas que 
envolviam o Brasil finissecular. 

Males sociais como a pavorosa freqüência de homicí-
dios, de roubos, sacrilégios e outros crimes nefandos,é cer-
to, se haviam multiplicado, além da dissolução na harmonia 
da família, no desrespeito à autoridade e, sobretudo, na au-
sência da confiança riai sociedade em si própria. 

Outros males, não menos sensíveis, presentes sobretu-
do pela má fé de uns e a inépcia de outros, precipitavam 

... na miséria, famílias inteiras, deixando 
sem pão e sem abrigo pobres viúvas,velhos in-
válidos, inocentes órfãos; epidemias desola-
doras a invadir regiões anteriormente preser-
vadas, a baixa e quase extinção do crédito na-
cional, a alta exageração dos preços do que 
se consome, sem se aumentarem os meios hones-
tos de lucro, vendo-se o povo obrigado a com-
prar pelo triplo e quádruplo do preço ante-
rior, objetos de necessidade para o sustento 
ou decência da vida.17 

O desconcerto das estações, com chuvas excessivas ou 
com o sol escaldante, também desanimava ao agricultor, redu-
zindo-lhe a produção. 

1 * ? ai to KclZ Cotztlva. dos Arcebispos Metropolitanos e Bispos 
Brasileiros ao Clero e aos Fiéis das duas Províncias Ecle-
siásticas do Brasil, em 6 de janeiro de 1900, p. 45. 
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Contudo, o que parecia mais evidente, neste quadro de 
misérias morais e físicas, reveladoras do distanciamento do 
Cristo, eram 

... as lutas de sangue, que se haviam multi-
plicado entre irmãos, as sedições freqüentes, 
as revoluções reiteradas, ora em um ponto, ora 
em outro, deste Pais, antes pacífico e tran-
quilo e .... havemos de concluir que a mão de 
Deus nos flagela e que se não cuidarmos seria-
mente de aplacar sua justa indignação, tere-
mos a sorte que tiveram sempre os povos pre-
varicadores ... 1 8 

Mas não era apenas o Centenário do Descobrimento do 
Brasil, a oportunidade que se apresentava para a reação ati-
va dos católicos, nem somente a passagem do século, mas so-
bretudo a proclamação do Ano Santo pelo Papa, a celebrar-se 
em 1900. 

Assim, as homenagens ao Cristo Redentor, as comemora-
ções do 49 Centenário do nascimento histórico e religioso do 
Brasil, a romaria de fiéis à Roma pelo Ano Santo, impeliam o 
povo brasileiro a um ano de penitência e reparação, mas tam-
bém a um ano de graças. 

A expectativa dos Bispos brasileiros era no sentido 
de uma conversão individual e coletiva. Para tanto, certas 
regras de ordem prática, bastante objetivas, eram prescritas: 
a freqüência à Santa Missa, o respeito aos dias santificados, 
a recepção dos sacramentos da Confissão e da Comunhão algu-

1 * ? ai to KclZ Cotztlva. dos Arcebispos Metropolitanos e Bispos 
Brasileiros ao Clero e aos Fiéis das duas Províncias Ecle-
siásticas do Brasil, em 6 de janeiro de 1900, p. 45. 
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mas vezes por ano, contribuindo cada um, de modo pessoal,pa-
ra os exercícios e atos. em homenagem ao Salvador. 

Nestes atos e exercícios espirituais sobressaiam a 
prática do Rosário, da Via-Sacra, a propagação da devoção pe-
lo Sagrado Coração de Jesus, a organização dã Guarda de Hon-
ra e do Apostolado da Oração, a Comunhão ãs primeiras sextas-
feiras de cada mês, a Adoração do Santíssimo Sacramento no 
primeiro domingo de cada mês, a atualização da consagração 
do gênero humano ao Coração Divino, as romarias aos santuá-
rios brasileiros e de todo mundo católico, sobretudo a Roma, 
a participação no 19 Congresso Católico Brasileiro, tudo,en-
fim, com vistas a abrogação das leis anti-cristãs impostas ao 
Brasil. 

De outro lado, os brasileiros católicos deviam agir de 
modo concreto, manifestando seu repúdio e seu protesto junto 
aos representantes do povo nos Congressos Legislativos, dian-
te de pequenas e altas autoridades, exigindo a volta da 

união da Nação com a Igreja de Jesus Cristo, 
da qual se divorciou violentamente e com esta 
união sem prepotência, sem predomínio, união 
de amizade e não de cativeiro.19 

Esta volta certamente asseguraria a prosperidade que 
andava fugitiva do País. 

1 * ? a i to KclZ C o t z t l v a . dos Arcebispos Metropolitanos e Bispos 
Brasileiros ao Clero e aos Fiéis das duas Províncias Ecle-
siásticas do Brasil, em 6 de janeiro de 1900, p. 45. 
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Os anos de 1900-1901 constituiriam o espaço temporal 
para o solene ato de desagravo da apostasia cometida no sé-
culo XIX, e a utilização do tradicional sacralizado, na prá-
tica "de "devoções visíveis, conduziria aos fins almejados: a 
reconquista pela Igreja de Jesus do território que lhe fora 
espoliado. 



CAPITULO 3 
REAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA ROMANA 
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A reação da Igreja, de inicio operada no plano da ação 
espiritual e das recomendações políticas, pelo próprio cres-
cimento e expansão do anti-clericalismo no Pais, teve que 
voltar-se também para o campo do esclarecimento teórico dou-
trinário, a fim de melhor fazer face aos seus opositores. 

O momento da realização, em 1908, do 29 Congresso Ca-
tólico Brasileiro, foi a oportunidade para o estudo do mo-
dernismo, do anti-clericalismo, suas origens, suas teses e 
seus métodos de atuação, bem como da luta levada a efeito pe-
la Igreja, em outros países,para enfrentá-los. 

Joaquim Ignacio Tosta, que foi o Presidente do 29 Con-
gresso, já nas suas reuniões preliminares conceituava moder-
nismo e anti-clericalismo: 

Modernismo, esse conjunto de idéias, de dou-
trinas, de tendências, com que, sob a forma 
filosófica, teológica, histórica, criticista, 
apologética e reformista se procura por todos 
os modos abalar as crenças, alterando os dog-
mas, substituindo a tradição pela evolução, 
dentro da própria Igreja, no seio do clero, 
nos_.seminários., nos _prõprio.s_JLns ti.tutos de en-_ 
sino católico, e tudo com o intuito da serpen-
te maligna, isto é, de enganar as pessoas de 
boa fé e chegar à destruição do Cristianismo.1 

1VZ¿CUA.ÓO , em 15 de maio de 1908, na 3f Reunião Geral da 
Comissão Organizadora e do Conselho Auxiliar do 29 Congresso 
Cathõlico Brasileiro. Segundo Congiz&ÁO Ca.thd¿¿ao Blcu-íJízZlo, 
p. 40-50. Off. d'O Universo, Rio de Janeiro, 1910. 
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O modernismo era, na verdade, o grande inimigo pois 
que, de maneira solerte, minava de dentro a própria Igreja, 
com a introdução das chamadas novas idéias. 0 anti-clerica-
ylismo era o inimigo aberto, declarado, num grupo de indiví-
duos que, livres-pensadores, ditos espíritos emancipados, 
claramente se manifestavam contra a Igreja e que, com sofis-
mas, iludiam a boa-fé de incautos, conduzindo-os ã impieda-
de. 

Socialistas, anti-clericais, coletivistas, 
pedreiros-livres, agnosticistas, racionalis-
tas, pouco importa a denominação que tomem, 
esses homens tentam descristianizar os povos, 
não pelos processos violentos que são dos 
perseguidores inábeis, mas pelas leis sectá-
rias, contrárias aos direitos e ãs liberdades 
da Igreja, as quais sob a aparência da neu-
tralidade, tendem a arrancar as crenças da al-
ma popular.2 

E o Presidente do 29 Congresso esclarecia as origens 
do renovado movimento de ataque à Igreja. Os anti-clericais 
nada mais eram do que sucessores históricos de Nero, para 
quem os cristãos eram "os inimigos do gênero humano", de Ju-
liano o Apostata que os tratava sarcasticamente como "gali-
leus", de Lutero que, por escarneo, os denominava como "pa-
pistas", de Voltaire que os ridicularizava como "devotos". 
Depois, foram os "ultra-montanos e jesuítas". Agora, era o 

ZV C.UUL6 o, em 15 de maio de 1908, na 3? Reunião Geral da 
Comissão Organizadora e do Conselho:.Auxiliar do 29 Congresso 
Cathõlico Brasileiro. Segando Congn.e¿io CatkÓZ-ico Bh.clòá.Z.q.í.h.0, 
p. 40-50. Off. d'O Universo, Rio de Janeiro, 1910. 
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grito de combate contra a Igreja, proferido por Gambetta "0 
clericalismo — eis o inimigo'."3 

Para Gambetta e seus - sectarios o cleri-
calismo era o espirito conservador da Igreja 
católica, e clerical era todo o individuo que 
fazia profissão de bom católico praticante, 
integralmente ou em parte, dos preceitos da 
religião.4 

Como conseqüência, "a política jacobina do anti-cle-
ricalismo", dera inicio na França ao movimento de seculari-
zação das instituições sociais, a pretexto que "a influência 
do Catolicismo na sociedade civil ê um obstáculo a toda idéia 
de progresso e independência espiritual".5 

Joaquim Ignãcio Tosta lembrava ainda as palavras de 
Berthelot, conhecido porta-voz da chamada ciência anti-cle-
rical, na sua carta ao Congresso do Pensamento Livre, de Ro-
ma: 

O que nós queremos firmemente, o que nós 
temos o direito e o dever de fazer é tirar ao 
espirito c£eA¿ca£ e n.2.tfLÕQH.ado, a direção ofi-
cial do Estado e, principalmente, a direção 
obrigatória das consciências, da "educação po-
pular" e das "obras de solidariedade social".6 

3V¿¿cufL&o, em 22 de junho de 19 08, na Reunião Geral da 
Comissão Organizadora e do Conselho Auxiliar do 29 Congresso 
Cathõlico Brasileiro. Segando CongA.2.66o Cathõílc.0 l$n.a&<itzi.-
Ko, p. 63. Off. d'O Universo, Rio de Janeiro, 1910. 

^Idem, p. 63. 
5Idem, p. 64. 
17Idem, p. 115. 
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No mesmo Congresso de Roma, Fernand Buisson também 
declarava: 

0 livre-pensamento tem como inimigo irre-
conciliável a Igreja Católica. Seus crimes 
passados, como suas pretensões atuais,nos im-
põem o dever de combatê-la, porque nós não te-
mos outra garantia do pensamento livre senão 
sua "fraqueza e sua impotência".7 

Assim, concluia Tosta, as palavras eas afirmações dos 
anti-clericais autorizaram os católicos, ao opor-rse aos an-
ti-clericais, utilizarem-se da fórmula de Gambetta ãs aves-
sas, "o anti-clericalismo eis o inimigo'."7 

Reconheciam os católicos que o maior perigo que, na-
quela conjuntura, ameaçava às sociedades humanas era o anti-
clericalismo, "quer como doutrina da negação de Deus, quer 
como sistema político de destruição da influência cristã nas 
sociedades contemporâneas".8 

Desta maneira, a ação clerical se fazia necessária par 
ra que do esforço conjunto do clero e dos fiéis, houvesse a 
força de repulsão, de combate aos princípios do pequeno gru-
po de dissidentes já detectado no Brasil. 

Tais dissidentes pregavam a paganização da sociedade, 
a secularização das escolas, dos hospitais, dos asilos, dos 
quartéis, dos navios, a fim de subtrair as instituições so-
ciais do influxo regenerador da doutrina cristã. 

7V¿¿cul¿o, em 22 de junho de 1908, na Reunião Geral da 
Comissão Organizadora e do Conselho Auxiliar^do 29 Congresso 
Cathólico Brasileiro. Segundo Congie¿¿o CathÕlZco Bia¿¿¿£¿-
AO, p. 65. Off. d'O Universo, Rio de Janeiro, 1910. 

8Idem, p. 65. 
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Generalizando os seus planos de destruição 
contra a doutrina cristã em todos os países, 
os anti-clericais, de ousadia em ousadia, de 
ataque em ataque, apossaram-se da imprensa e 
das posições oficiais, e proclamaram o anti-
cleriçalismo um sistema politico que, na fra-
se de Planoix, resume-se em dois artigos: in-_ 
dependência das sociedades civis a respeito 
de toda e qualquer religião, positiva e so-
brenatural, e expulsão absoluta, definitiva, 
irrevogável da Igreja Católica, da vida so-
cial .9 

Jonatas Serrano, participando do Congresso Católico, 
por sua vez, apontava os germens da dissolução moral que se 
alastravam pela sociedade, a ânsia do prazer, do gozo imode-
rado," da diversão corruptora* Em tudo estava o veneno, no tea-
tro, no cinematógrafo, na revista, no cartão postal. 

E o que mais confrange é o pretenderem ba-
sear tudo isso em uma palavra mágica — liber-
dade. Em seu nome procuram justificar os mais 
revoltanges ultrajes ã justiça eâ moral. Por-
que, de fato, não vivemos um periodo de li-
berdade, senão de liberdades...10 

De fato, era constrangedor aos católicos, sobretudo 
em relação aos jovens, contemplar tantos espetáculos de in-
coerências e desvarios "livres, esses que desprezam o Evan-

9 Vc.ulH.0 o, em 22 de junho de 1908, na 4? Reunião Geral da 
Comissão Organizadora e do Conselho Auxiliar do 29 Congresso 
Cathólico Brasileiro. Segundo Congfi.e¿¿o CathÕtlao BKa&LZe-i-
no, p. 64-65. Off. d1O Universo, Rio de Janeiro, 1910. 

10V¿¿cuh.óo, em 30 de julho de 1908, no 29 Congresso Cathó-
lico Brasileiro. Segundo Conghe¿¿o Cathot-ido Bn.a.òÁ.le-ih.0, p. 
232. Off d'O Universo, Rio de Janeiro, 1910. 
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gelho? Livres os que renegara o Cristo? Mas poderá dizer-se 
livre o que opõe a razão aos estímulos do eu. animal?11 

Na verdade, tudo indicava que, frente às atitudes ati-
vistas do anti-clericalismo no Brasil, a Igreja Católica en-
contrava-se, de certa maneira, perplexa e despreparada. A 
maior dúvida dos católicos brasileiros, era a de que como 
poderiam arregimentar suas forças, considerando principal-
mente a extensão do território brasileiro, de modo a fazer 
chegar a todos, as informações, as idéias, as explicações, 
enfim, a doutrina católica e, principalmente, os argumentos 
demolidores das balelas anti-clericalistas. 

0 grande problema e, sobretudo, o problema mais grave, 
era o de "como agremiar os católicos brasileiros de modo a, 
no momento de perigo,unificarem-se para a defesa dos interes-
ses religiosos".12 

Ê certo que, na Igreja, já havia experiência sobre a 
matéria, a partir sobretudo do pontificado inspirador de Leão 
XIII. 

Neste momento, devia ser recordada a organização dos 
católicos alemães nas VoZk¿ve.A.e,¿n, dos italianos na União 
Eleitoral, ou na sociedade da Mocidade Católica, os SUÍÇOS 

na PZuò l/eA.e¿n, além de outras na Bélgica e na própria In-
glaterra . 

1 lVl&c.un.&o, em 30 de julho de 1908, no 29 Congresso Cathõ-
lico Brasileiro. Segundo Co ngie.¿¿o CathoZlco B¡icl&¿Zí¿sio , p. 
232. Off. d10 Universo, Rio de Janeiro, 1910. 

12V¿6 C.UA-6 o do Doutor Joaquim Ignácio Tosta, em 22 de junho 
de 1908, na 4? Reunião Geral da Comissão Organizadora e do 
Conselho Auxiliar do 29 Congresso Cathólico Brasileiro. Se-
gundo Congn.e.ò6o CathÕZlco Bn.aòlZzln.0. p. 68. Off. d'OUniver>-
so, Rio de Janeiro, 1910. 
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Joaquim Ignacio Tosta, embora reconhecendo que, no 
Brasil, as melhores iniciativas não tinham a continuidade ne-
cessária, propunha a fundação de Associação ou União Popu-
lar, pois, 

... sendo pequeno o número dos dissidentes, 
temos a unidade da crença religiosa e da lín-
gua, e por esta razão, nos será fácil organi-
zar as forças católicas, por meio de'uma gran-
de Associação Popular, desde que parâ a reali-
zação deste dz¿<¿dzJia£um, cooperem os Bispos 
em suas Dioceses, com a sua incontestável au-
toridade moral, e os homens de boa vontade de 
todas as classes, nos Estados da República, 
com algo de atividade e diminuta quota de suas 
economias.13 

Era preciso esclarecer ao povo o quanto a Igreja era 
caluniada pelas afirmações de que seria inimiga da liberdade, 
da ciência, do progresso e da civilização. Era necessário 
informar a todos que, por iniciativa do próprio Vaticano, sá-
bios católicos de todo mundo promoviam estudos para o pro-
gresso da ciência e da erudição. 

Mas, a tarefa dos católicos era grande. 

É mister acompanhar as acusações, as invec-
tivas dos anti-clericais, no terreno científi-
co, filosófico, social, econômico e político, 
pela imprensa hebdomanária e a diária, pelas 
folhas avulsas, pelos boletins, pelos almana-
ques, brochuras, livros e romances; pela cá-
tedra do mestre nas escolas primáriaç, nos gi-
násios e nos cursos superiores; pelas confe-
rências com projeções luminosas ou sem elas, 

13V¿¿cuA¿o do Doutor Joaquim Ignácio Tosta, em 22 de junho 
de 1908, na 4a. Reunião Geral da Comissão Organizadora e do 
Conselho Auxiliar do 29 Congresso Cathólico Brasileiro. Se-
gando Congfi<L6¿o CatkÕZtco Bfia&tZo.-iio. p. 73. Off. d'OUniver-
so, Rio de Janeiro, 1910. 
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e pelos cinematógrafos; finalmente, pela ação 
social nas cidades e nos campos, nas usinas e 
nas pequenas oficinas, onde quer que haja uma 
inteligência a esclarecer, uma vontade a diri-
gir, um caráter a formar, uma energia a apro-
veitar, uma fraqueza a amparar, uma dor a ali-
viar, uma esperança a secundar, uma alma trans-
viada a salvar.14 

A ocasião do 29 Congresso Católico era, realmente, o 
momento propicio para uma arrancada coletiva, entusiástica, 
do movimento em favor da Igreja. 

Brasílio Machado, discursando na abertura do Congres-
so, lembrava aos católicos brasileiros, 

E a História, ao longo do percurso dos sécu-
los, assinala indelevelmente que, conquanto 
desfigurada aos olhos crédulos da multidão pe-
la calúnia, atacada pelo erro, sacrificada nos 
seus mártires, perseguida nos seus ministros, 
repelida nos seus santuários, ignorada pelo 
Estado, suspeitada pelos povos, dilacerado o 
seu coração pelas heresias, interdita nas es-
colas, removida da familia, esquecida nos Par-
lamentos, roto o íntimo pacto entre o Cria-
dor e a criatura...15 

Apesar de tudo, assistida pela graça do Espírito San-
to, a Igreja a isso resistia, porque era "sociedade divina, 
sobrenatural, perfeita, em grau superior a quantas socieda-

1 ^V-c-ò culi o do Doutor Joaquim Ignácio Tosta, em 22 de junho 
de 1908, na 4a. Reunião Geral da Comissão Organizadora e do 
Conselho Auxiliar do 29 Congresso Cathólico Brasileiro. Se-
gando Congfizò&o CathÕZZco Bh.a.&yLZo.-Lh.o. p. 66. Off. d'O Univer-
so, Rio de Janeiro, 1910. 

15V¿¿cu/i6 0 do Barão Brasilio Machado, lente catedrático da 
Faculdade de Direito de São Paulo, em 27 de julho de 1908, no 
29 Congresso Cathólico Brasileiro. Segundo Congl&¿¿o CathÓ-
Zlzo Bh.a¿>¿Zo.¿tio. p. 108. Off. d'O Universo, Rio de Janeiro, 
1910. 
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des forma o homem..." Contudo, era preciso agir, contrapon-
do, como aconselhava Leão XIII, "escolas a escolas, impren-
sa a imprensa, associações a associações, congressos a con-
gressos, ação ã reação anti-religiosa".16 

E, citando Geoffrey Kurth, concluia Brasílio Machado, 

... A Igreja Católica pode se amoldar, con-
descendente, nos progressos do pensamento, ãs 
formas da arte, mas, firmada na pedra inamo-
vivel das verdades eternas, jamais permitiria 
que se deslocasse o eixo do mundo que ela ori-
entou para o céu!17 

No já referido pronunciamento de Jonatas Serrano, em 
30 de julho de 1908, após aludir a desestruturação que em tu-
do se observava, como o divórcio na familia, o terrorismo na 
política, o naturalismo na ciência, na filosofia e na arte, 
o desprezo da ordem, o desdem pela virtude, enfim, a sara-
banda de absurdos e contradições, chamava a atenção particu-
larmente para a corrupção dos jovens, discípulos de hoje,pro 
fessores do futuro, filhos de agora, pais de amanhã, moços 
do presente e velhos do futuro. 

Desta maneira, era preciso alterar, agir, ou seja, a 
intervenção didática. 

16V¿6c.uh.io do Barão Brasilio Machado, lente catedrático da 
Faculdade de Direito de São Paulo, em 27 de julho de 1908, no 
29 Congresso Cathõlico Brasileiro. Segundo CongJieó-io CathÕ-
¿Á.c.0 8 ficL&¿Z2.¿fio. p. 112. Off. d10 Universo, Rio de Janeiro, 
1910. 

17Idem, p. 115. 
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... os Circuios para a rnocidade, quando bem 
constituidos, escolas preparatorias de apolo-
gistas, quero dizer, de homens coerentes, ca-
pazes de fazer a exposição clara e a intrépi-
da defesa dos princípios fundamentais da Re-
ligião; de intelectuais não falsificados que, 
tendo estudado-o. dogma, -não receiam os masti-
gadores sofismas do realejo livre-pensador.18 

A realização do Congresso era jã indicador da santa e 
salutar reação dos católicos ante às acusações feitas à Igre-
ja, mas "o tempo corre célebre, necessário se fazem as obras 
de defesa".19 

O Vigário colado de Taubaté, Monsenhor Antonio Nasci-
mento -Castro, em -candente discurso- a- 19 de agosto, por oca-
sião da 6a. Sessão Ordinária do Congresso, dizia_"A Igreja é 
a grande árvore onde se colhem os frutos da caridade herói-
ca. A heresia jamais pode fazer uma só Irmã dé Caridade", ar-
gumentando com os exemplos de despreendimento- dos filhos fiéis 
ã Igreja para com o seu próximo, sobretudo, pela ameaça de 
secularização das instituições de beneficência . 20 

E Joaquim Ignãcio Tosta, o Presidente do Congresso, 
entusiasmado pelo seu êxito, diria que aos católicos era pre-
ciso bem aproveitar das próprias facilidades concedidas pela 
Constituição político-liberal do País: a liberdade de asso-

16V¿¿CU.A.AO de Jonathas Serrano, da Academia, em 30 de ju-
lho de 1908, no 29^ Congresso Cathólico Brasileiro . Segando 
CdWgfCz&'io "C'a.ihoílco BXaòltelfio. p. 234, Off. d'O Universo, 
Rio de Janeiro, 1910. 

19Idem, p. 236. 
2QV¿6cuji6o do Monsenhor Antonio Nascimento Castro, Vigário 

Collado de Taubaté, em 19 de agosto de 1908, no 29 Congresso 
Cathólico Brasileiro. Segundo Congie&òo Cathót¿c.o BJia¿¿Ze¿lo. 
p. 355. Off. d'O Universo, Rio de Janeiro, 1910. 
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ciação, a liberdade de ensino, a liberdade de imprensa, sem 
dúvida, as mais poderosas armas da civilização moderna. Era 
preciso aproveitar a liberdade garantida pela Constituição, 
antes que ela própria fosse deturpada pelos sofistas, antes 
que 

... o vendaval do radicalismo europeu sopre 
sobre nossas cabeças, antes que os homens ir-
religiosos apossando-se das posições oficiais 
iniciem a guerra franca, direta, contra Deus, 
contra a moral cristã e procurem pela instru-
ção e educação da infância eda mocidade, des-
cristianizar a sociedade brasileira, formando 
o espirito e o caráter das novas gerações à 
sua imagem, sem fé, sem moral religiosa.21 

Os católicos deveriam assim, e sobretudo, fundar es-
colas primárias, ginásios, faculdades e universidades cató-
licas, para a formação das hostes fiéis a Cristo. 

O próprio Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, acei-
tando a realidade dos fatos, reconhecia como primeira e ne-
cessária tarefa, a recristianização da sociedade e, pois, a 
necessidade imperiosa da união das forças dispersas. 

1/¿si<Lbu¿ un¿t¿¿! Ad unun omne¿í 0 que não 
quer dizer simplesmente forças concentradas, 
mas forças arregimentadas,disciplinadas e su-
bordinadas aos serviços de nossa santa liber-
dade. Esta liberdade fecunda e civilizadora, 
ê filha do Catolicismo.22 

21V¿¿CUA.6O do Doutor Joaquim Ignacio Tosta, em 2 de agosto 
de 1910, na Sessão Solene de Encerramento do 29 Congresso Ca-
thólico Brasileiro. Segundo Congne&AO CatkoZtco Bia^-cZe-iio . 
p. 392. Off. d'O Universo, Rio de Janeiro, 1910. 

lzVlòc.ufi&o do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, em 2 de 
agosto de 1910, na Sessão Solene de Encerramento do^29 Con-
gresso Cathólico Brasileiro. Segundo Congsie¿¿o CathoZ-ico Bla 
òíZelno, p. 402. Off. d'O Universo, Rio de Janeiro, 1910. 
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Encerrando o Congresso, o Cardeal Arcebispo conclama-
va a todos os católicos ã união e ã luta, quais falanges de 
Constantino ante o inumerável exército de Maxcencio. A ins-
trução e a educação da mocidade, e a imprensa católica, se-
riam as armas desses lutadores cuja divisa e força eram as 
mesmas palavras misteriosas In hoc &i.gno vi.nce¿.23 

23Vi.¿cum o do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, em 2 de 
agosto de 1910, na Sessão Solene de Encerramento do 29 Con-
gresso Cathólico Brasileiro. Segundo Congneao Ca.th.oti.co Bfia 
bi.lei.no, p. 403. Off. d'O Universo, Rio de Janeiro, 1910. 
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Em 18 95, um grupo de intelectuais paranaenses, onde 
sobressaia desde logo a personalidade de Dario Vellozo, vin-
do do Rio de Janeiro, fundava em Curitiba a revista 0 Cená-

culo.1 No fascículo inaugural, os fundadores anunciavam a 
direção que tomaria o órgão. 

0 Cenáculo não vem pugnar dogmaticamente 
por nenhuma escola filosófica ou literaria, 
porquanto não admite o exclusivismo partida-
rio, nem reza litúrgicamente as litanias psal-
modiadas pelo fanatismo ortodoxo, quer o sen-
timento pelo sentimento e a verdade pela ver-
dade... Porém, traz a enérgica abnegação dos 
agitadores que reagem contra a inércia,a apa-
tia da ignorância perniciosa...2 

Desta maneira, já em fevereiro de 189 6, Dario Vello-
zo, em editorial, afirmava que 0 Cenáculo entendia que a im-
prensa não devia cruzar os braços ante a questão do ensino, 
ministrado pelo clero católico ã infância. Ainda que dizendo 
não ser contrário ã religião, Dario anunciava que combateria 
a intervenção do clero no ensino, "o jesuitismo que se dis-
farça hipocritamente sob a tiara papal". A. Igreja poderia 
continuar com suas tradições e os seus cultos, 

l0 Cenáculo, circulou em abril de 1895, Curitiba. 
20 Cenáculo. Editorial de 19 de fevereiro de 1896. 
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porém, uma vez que não pode, ou não deve se 
adaptar ao progresso da humanidade, consor-
ciar-se à ciência, estabelecer o casamento, 
obrigatório, de seus sacerdotes; uma vez que 
está metida em circulo de ferro, uma vez que 
não pode pugnar pela liberdade, não procure 
também tolher a marcha dos povos que caminham 
para a luz; não incuta no espirito da infân-
cia e da juventude errôneas noções do univer-
so, falsas noções da vida, inexatas noções da 
Ciência, superficial compreensão da Filosofia; 
não provoque o erro; não depaupere a Espécie; 
não tente inutilizar toda uma geração, toda 
uma geração robusta que aponta agora...3 

0 Cenáculo revela-se ainda favorável ao apostolado po-
I 

sitivista que, no Brasil, representava precioso elemento de 
ordem contra a anarquia mental, e Albino Silva em carta a 
Dario Vellozo, publicada pela Revista, dizia que "os positi-
vistas e os livre-pensadores da República são de energia in-
vencível, de convicção inabalável. Fortificam o entendimento 
pelo estudo e propagam a luz pela Razão...". Contudo, sua 
ação era ainda bastante reduzida, pois que o povo temia aigre 
ja Católica e a ela se submetia De outro lado, a fundação 
de escolas, seminários e conventos religiosos, favorecia a 
ação da Igreja, inimiga da República. 

. . . faça-se da geração futura um povo de 
imbecis, de fanáticos, de supersticiosos, e a 
Igreja triunfará e a Igreja vingar-se-ã da 
República que instituiu leis de liberdade que 
lhe diminuíram as rendas dos batizados, casa-
mentos e óbitos.4 

30 Cenáculo. Editorial de 9 de fevereiro de 1896. 
4Carta de Albino Silva e Dario Vellozo. 0 Cenáculo, 19 de 

fevereiro de 1896. 
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A monografia do Seminário Diocesano de Curitiba, ru-
bricada pelo Padre Desiderio Deschand, ao referir-se ao ano 
1896, justamente assinalava, 

Começou nesse tempo, nos jornais de Curiti-
ba e de Paranaguá, uma luta aberta contra o 
ensino religioso, promovida por uns rapazes 
sem outro mérito que uma certa facilidade pa-
ra escrever, muita audácia, pretensão a sá-
bios, e má fé.5 

Na verdade, não apenas 0 Cenáculo, mas também outros 
periódicos seguiam.a mesma linha de ataque ao clericalismo, 
sobretudo ao ensino religioso, ã vida conventual, â freqüên-
cia ao confessionário, â Eucaristia, ao casamento religio-
so, ã presença de Ordens religiosas no Brasil, constituídas 
sobretudo por padres ou frades estrangeiros, enfim, periódi-
cos que se auto-definiam como anti-clericais e livre-pensa-
dores. 

Após 0 Cenáculo, o órgão Jesiuòalém,6 em 1898, foi de 
grande ação e nomeada. Nele, não apenas Julio Pernetta, no 
seu famoso artigo 0& CkacaeA, invenctivava contra o ensino 
religioso, como um próprio membro do clero, aderente ao li-
vre pensamento e ã Maçonaria, o Padre Guilherme Dias, escre-
via contra a vida conventual que considerava como fomento de 
fanatismo, superstição e ociosidade".7 

5Monogsia¿¿a do SemLnáftÁ.o Vi.oce.Aa.no de CuH.i.tÁ.ba. Arquivo da 
Cúria Metropolitana de Curitiba. 

6Jeh.u¿além, circulou em Curitiba, de setembro de 1898 a ju-
nho de 1902, havendo sido publicados 112 números. 

7 Jeh.uò alem, n9 2, 15 de setembro de 1898. 
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O confessionário e os jèsuitas eram particularmente 
os objetos de ataque do J2J1U.& aZzm, assim como os Vigários 
que se opunham à instalação de lojas maçônicas em suas paró-
quias.8 

Os católicos reagiam. Em 1897, fundava-se no Seminá-
rio Diocesano a Associação dos Filhos de Maria e a Academia 
Anchieta. Serviram estas associações, não.apenas para firmar 
o crédito de que gozava o Seminário, mas especificamente, pa-
ra contrapor as posições católicas ante "a guerra desleal e 
encarniçada" que era movida â Igreja pela "imprensa ímpia da 
capital e alguns libertinos".9 

A oposição do J2-h.ULòatem objetivava particularmente a 
criação da Diocese no Paraná. A pena de Ismael Martins cor-
ria implacável, nos Taitu^oò, de setembro de 1900: 

Com a criação de um Bispado com sede em Cu-
ritiba, tínhamos plena certeza de que ia sur-
gir entre nós, como se tem dado em outros lu-
gares, donde mais tarde são expulsos pela in-
diferença públiqa,. os homens de veste e cons-
ciência negra...10 

Estes padres eram,.segundo o articulista, quase todos 
imigrados, com interesses contrários ã pátria, e, assim,aler 
tava ruidosamente: "Resigna-te Paraná! Já se foram os anos de 
sossego, hoje é indispensável lutar, precisamos evitar os bo-
tes da serpente..."1^ 

8 JZH.U&atem, n9 6, de 15 de novembro de 1898. 
9 Monogia^la do SzmÁ,náfiÁ.o V¿oce.6a.no dz Cui-LtZba.. Arquivo da 

Curia Metropolitana de Curitiba. 
10Jestaialzm, n9 40, 7 de setembro de 1900. 

3 9Idem. 
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Mas, por esse momento, não era apenas o JzHuAaZzm, 
mas também a E¿pky.nge., órgão independente, dedicado ao Ocul-
tismo e à Maçonaria, que, em 1899, iniciava sua prática, pre-
gação e combate. 

0 Ocultismo está ainda no Brasil em período 
de incubação. Entretanto, alguns espíritos 
distintos fazem os mais louváveis esforços pa-
ra propagar suas teorias, esperando chegar ã 
sua realização prática. No Sul, dois centros 
já têm alguma importância, um em São Paulo, 
outro em Curitiba (Paraná). Nesta última ci-
dade, o Sr. Dario Vellozo fundou uma revista 
ocultista, a Esphynge, e tem publicado alguns 
trabalhos de vulgarização ou estética.12 

É verdade que a Revista do Clube Curitibano desde al-
gum tempo dava largo espaço aos artigos inspirados no Ocul-
tismo. De outro lado, a própria Eòpkynge., no que se refere â 
parte iniciãtica no Ocultismo, em 1900, dizia que no Paraná 
registravam-se apenas duas das correntes da tradição ocul -
tista, a aborígene e a africana, enquanto que a corrente boê-
mia era ainda inexistente.13 

De qualquer modo, a corrente anti-clerical no Paraná, 
quer 0 Ce.ncic.uZo, como no Je.Jiu6a.Zhn, prosseguia principalmente 
na sua oposição ao ensino religioso, ou seja contra o Semi-
nário Diocesano e contra o novo colégio feminino de Nossa Se-
nhora dos Anjos, pois que "o ensino religioso ê a principal 
arma que o.clero papista maneja".14 

12E&pkynge., circulou em Curitiba de julho de 1899 a dezem-
bro de 1905. 

13E¿pkynge., n9 11, novembro de 1900. 
14J<LIU&aZém, n9 49, 17 de janeiro de 1901. 



O grupo de intelectuais que manipulava estes órgãos 
da imprensa, a fim de tornar mais eficaz a sua ação, decide 
fundar a Liga Anti-Clerical Paranaense,15 em 1901. 

Em conseqüência, surge, em agosto desse ano, um dos 
mais combativos periódicos anti-clericais do Paraná — EZzcVia 
órgão da Liga Anti-Clerical Paranaense,16 de distribuição 
gratuita, e dirigido por Generoso Borges, Ismael Martins,Eu-
clides Bandeira e Leite Junior. 

Novo instrumento de ação anti-clerical, tinha por le-
ma £ pti<Ld¿¿>o aJisiancaJi a. ve.nda ao-ò oZkoi do povo quz vÁ,v<¿ ¿Zu-

d-Ldo pzZo cZe.10, de Karl von Koseritz, e E&maguzmoò o ¿nfia-

m<L (o clero) , de Voltaire. 
0 editorial de apresentação dizia que os seus ataques 

seriam francos, 

e em prol de todos os ideais enfeixados no 
ciclo luminoso do liberalismo, contra os rea-
cionários, ultra-montanos, jesuitismo dissol-
vente, clericalismo rasteiro, contra, enfim, 
todos os inimigos da Razão, da Ciência,do Pro-
gresso, da Justiça, da Caridade, da Liberda-
de, da Familia, da Patria e da Humanidade.17 

Mas, seriam também meridianamente contra o confessio-
nário, contra a implantação do colégio de Nossa Senhora dos 
Anjos. Conforme artigo de Leite Junior, este colégio consti-

1 5 JZ1U.A aZm, n? 61, 25 de abril de 1901. 
16E£ecíAa, n9 1, agosto de 1901, Circulou em Curitiba de 

1901 a 1903. 
17Idem. 
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tuia "afronta moral ã sociedade paranaense... (pois) estabe-
lecimento de ensino sob a direção mental de jesuitas". Ali, 
sob a orientação de abades lascivos certamente imperaria a 
imoralidade, de modo que soberanamente concluia "infeliz o 
moço que as desposar (as alunas do colégio) porque elas não 
virão com a mínima noção de fiz conjugal (sic)".18 

0 EZzctH.a iniciava.não ..apenas .o ataque contra- os re-~ 
ligiosos, mas também contra os leigos católicos, ou como Jú-
lio Pernetta expressava "jesuitas de casaca... pretensas da-
mas de caridade...".19. 

0 estabelecimento dos franciscanos do Bom Jesus, já 
começava a incomodar aos anti-clericais, e o Etzctha, em seu 
primeiro número, já referia "ao còvil de madeira na Praça da 
República, Capela do milagreiro Bom Jesus".20 

Por outro lado, o EZzctfia, manifestava seu entusiasmo 
pela formação de associações leigas femininas, como a socie-
dade literária de móças, presidida por Júlia da Costa, que, 

em vez de se exporem ao ridículo fazendo 
parte, carregadas de b znt-Lnhoò e missangas dos 
Cofiaçõzò dz Jz¿u¿ equeijandas patacoadas, for-
jadas por essa récua de espertalhões de bati-
na...2^ 

1 8EZzc&ia , n9 1, agosto de 1901. Circulou em Curitiba de 
1901 a 1903. 

19Idem. 
2 0 Idem. 

3 9Idem. 
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Observa-se que o periódico anti-clerical dirigia-se 
abertamente, e com zombaria, aos recomendados cultos, pela 
Igreja, dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 

Porém, a própria redação do EZndVia, reconhecia que o 
jornal fora recebido com "pesado silêncio" pela imprensa cu-
ritibana, ainda que visse na reação dos católicos apenas "o 
esbravejar burlesco dos tonsurados exploradores".22 O pró-
prio Leite Junior zombava acerca das advertências que lhe ha-
viam sidö feitas sobre a possibilidade de excomunhão pelo 
artigo acerca do Colégio Nossa Senhora dos Anjos. 

Continuavam os anti-clericais a atribuir ã criação e 
ã instalação da sede do Bispado em Curitiba, não apenas a 
vinda de um maior número de padres e confrarias, como de"... 
coisas mil vezes piores de que as célebres pragas dos ga-
fanhotos".23 

Por sua vez, o Joslulò aZem continuava em seu combate 
anti-clerical, também atribuindo ã instalação da Diocese, o 
intenso movimento religioso que se verificava, "caracteriza-
do principalmente pela idéia de difundir a instrução reli-
giosa",24 embora os protestos de Dario Vellozo contra a in-
vasão clerical. 

22EZzc£n.CL, n? 2, setembro de 1901. 
2 3 Idem. 
2h3zfLuòaZé.m, n?s 109/110, de 20 de junho de_1902, referin-

do-se aos protestos de Dario Vellozo em 0 CenãcaZo, de 19 de 
fevereiro de 1896. 
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Ë certo que os católicos, não apenas pela implantação 
de instituições religiosas, como seminários, colégios e ir-
mandades, reagiam aos ataques anti-clericais, como pela pró-
pria imprensa. 0 jornal católico A E6tH.zi.ta.25 iniciara sua 
publicação, a fim de rebater as blasfêmias contra a religião, 
as descomposturas e as calúnias contra o clero. 0 articulis-
ta de A E6tsizttcL, dizia: 

Se eu quisesse retaliar,penetraria em cer-
tos antros que funcionam â noite e de lá ti-
raria pelo pescoço muito tratante que não pa-
ga o que deve, muitos pais que escandalizam 
os filhos, muitos maridos que abandonam as es-
posas durante dias e dias, muitos filhos que 
não louvam seus pais; contaria casos de mor-
tes cometidas lá dentro, muitos ébrios, e o 
caso de um ir... ser roubado mesmo lá den-
tro .2 6 

E o jornal católico mostrava a confusão que os anti-
clericais faziam, designando como jesuitas os membros de ou-
tras congregações religiosas, iludindo os mais simplórios 
com a afirmação de que os jesuitas expulsos da França estariam 
vindo para o Brasil e o Paraná. A verdade era que há mais de 
meio século a Companhia retornara ao Brasil, com os seus co-
légios, onde muitos homens ilustres do Pais haviam sido edu-
cados, de modo que "ninguém tem mais medo dos palavrões de 
que fazem acompanhar a palavra jesuita".27 E mesmo, no Para-
ná, infelizmente, não havia um jesuita sequer. 

25A E6tH.ztta, circulou em Curitiba de abril de 1898 a agos-
to de 1905, sendo reiniciada em fevereiro de 1906. 

26A E6VLZÍÍOL, 14 de julho de 1901. 
3 9Idem. 



O Padre Alberto Gonçalves que, 
pena para rebater aos anti-clericais, 

muito cedo, tomara a 
escrevia: 

Ë preciso que o povo se previna contra os 
seus pseudo-orientadores. Como, em França, hi-
pocritamente dizem que a sua guerra é somente 
contra o clero regular, contra os frades es-
trangeiros, mas depois será contra o clero se-
cular e nacional, e depois contra a religião 
e até contra os símbolos religiosos. Ë uma 
conversa bastante conhecida. Os daqui sõ sa-
bem macaquear os de lã. Quem não os conhece 
que os comprei28 

Os artigos do Padre Alberto Gonçalves e a reação ca-
tólica, evidenciada pelas publicações e pela aceitação de A 
E&tAdlloi, nos meios curitibanos, tornavam o debate particu-
larmente interessante ao publico, sobretudo, Ln£zZzc.£u<xZ. 

A EòíAeZta afirmara que o artigo que publicara acerca 
dos "Jesuitas" havia produzido. 

... o efeito de um ferro em brasa nas per-
nas dos jovens anti-clericais de Curitiba, 
coitados! Eles têm dado uns pulos tão deses-
perados; uns berros tão angustiosos que quase 
nos levam ao arrependimento de lhe havermos 
aplicado, sem o querermos, um enérgico sina-
pismo. . . 2 9 

E os católicos ridicularizavam os jovens intelectuais 
curitibanos, dizendo que, ao contrário deles cuja vida lite-
rária "em perpétua evolução", consistia em repetir opiniões 

28A E&tAzlla, 14 de julho de 1901. 
29A EòtfiMa, 28 de julho de 1901. 
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alheias, as maiores inteligências do País falavam reconheci-
damente acerca da importância dos jesuitas na catequese .... e 
educação dos índios e, sobretudo, na defesa da sua liberda-
de. 

Quanto ao debatido e rebatido argumento de que a Com-
panhia de Jesus fora extinta pelo próprio Papado, esqueciam 
de mencionar que o fora pelas pressões dos governos europeus 
dominados pelo jansenismo, pelo filosofismo e pela Maçona-
ria, e que, de outro lado, fora também o próprio Papado, sob 
Pio VII, que reestabelecera a Companhia. 

Porém, apesar de toda a ação de A E&tH.zZZa., a Liga An-
ti-clerical Paranaense continuava atuante e forte, e o seu 
jornal EZzc.tH.ai, ao iniciar o seu segundo ano de publicação, 
em 1902, anunciava a vitória dos princípios libertários de-
fendidos "por paladinos intransigentes ao chocar de armas com 
os janizaros do obscurantismo". Era o embate entre o EZzctH.a 

e A EòVizZZa. 

E os anti-clericais do EZzctH.a enumeravam as razões 
do seu entusiasmo acerca do iluminado ciclo de 1901, 

porque o liberalismo em nosso progressista 
Estado foi realmente glorioso no ano de 1901. 
Nele, em maio, num dia inesquecível de ouro 
e sol, fundou-se a Liga knti.-cZzH.Á.aaZ PaJia.-
naznàz; nele, em agosto, como pendão escaría-
te sobre redutos inexpugnáveis de aço,galhar-
damente, desfraldou-se e flamulou o 'EZzc-
tH.a. 3 0 

30EZzc.tH.ci, n9 6, janeiro de 1902. 
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E isto, sem contar, outros órgãos aparecidos como a 
Acácia31, ou aqueles que de hã muito já se encontravam na lu-
ta, como o JzAuòatzm, e outros órgãos adiantados, como o 
"VzA. Bzobach.tzA, o valoroso arauto que, entre a colonia ale-
mã, proclama a idéia nova".32 0 ano de 1901 fora, sem dúvi-
da, 

O q.a-Via da redenção — o brado de revolta 
contra o clericalismo monarquista, reacioná-
rio e ignóbil que cogita apunhalar a Repúbli-
ca e jugular o Brasil.33 

Repetidamente, os anti-clericais vinculavam a defesa 
do Catolicismo ao anti-republicanismo, e por isso mesmo, a 
luta assumia não apenas conotações religiosas, mas sobretudo 
político-ideológicas, pois se já havia a propaganda anti-cle-
rical, em 1901, ela 

... recrudesceu,generalizou-se, espraiando-
se com impetos de preamar em dias de tormen-
ta, por todas as classes sociais, partindo-as 
em facções separadas pela divisória fatal: 
quzm nao z poA not>, z contKa no&, qazm não z 
no¿¿o am¿go, z noò&o Á,n¿m¿go. 34 

31Acac¿a, circulou em Curitiba em setembro de 1901. õrgão 
da.Aug.: e Resp.: - Acácia Paranaense. 

3zVzh. Bzobachtzn.,circulou em Curitiba em 19 de janeiro de 
1899. 

33ElzcVta, n9 6, janeiro de 1902. 
34 Idem. 



Desta maneira, para o Eizctia, essa divisão era a 
maior conquista do ano e seria alicerce para a fundação dos 
partidos políticos vindouros: o dos clericais e o dos anti-
clericais. 

0 Etzctia recebia ainda o apoio de outros periódicos, 
e de outros segmentos da sociedade. Para o "meeting" que os 
anti-clericais promoveriam, em março de 1902, no Passeio Pú-
blico, o boletim JZ tto, também noticiava, 

Meeting de protesto, contra a invasao dos 
jesuitas expulsos de outros países cultos;sen 
do esta parte clerical pior do que todas as 
outras, os promotores (o italiano Ernesto Pa-
cini, o espanhol Emilio Laborda, o português 
Dario Vellozo, o alemão Antonio Schneider) de-
sejam que a ele compareça o maior número pos-
sível de livres-pensadores.35 

E o Boletim prevenia aos seus leitores: 

os padres, os sacristãos e os seus sequa-
zes... bradaram ao escândalo... Mas não impor-
ta; o escândalo virá'. Alguém já tem falado na 
aliança de anarquistas com a Maçonaria e os 
anti-clericais (esquecendo que o padre tem 
inimigos em todos ós partidos), e concluiram 
que a manifestação terá caráter público.A in-
sinuação revela o jesuita...36 

35I£ Q¿n<Ltto. Circulou em Curitiba. Recorte do número de 27 
de fevereiro de 1902, existente em Pasta de Recortes de Jor-
nais organizada por Dario Vellozo. Arquivo do Instituto Néo-
Pitagórico. 0 primeiro número data de 7 de março de 1899. 

36 Idem. 
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A manifestação seria, na verdade, um desagravo a toda 
conspiração contra os 1ivres-pensadores, pois que todos, na 
America Latina e no universo, deveriam saber que, na Federa-
ção Brasileira, havia um Estado submetido ä sacristia, com 
Inquisição e com autoridades a serviço da Companhia de Jesus, 
enfim, que "o anti-clericalismo do Paraná não será sufocado 
pela conspiração do Padre Alberto...".37 

A religiosidade dos colonos recém-instalados no Para-
ná era também objeto de manipulação pelos anti-clericais.La-
mentava o Etíctia, 

Ë por isso que durante a longa Quaresma a 
população desta capital tem assistido a esse 
triste espetáculo: colonos de todos os arre-
dores virem se ajoelhar em bandos durante qua-
renta dias, pelas praças públicas,pelos adros 
e pelas igrejas..., sem mudarem de roupas, es-
sa triste gente andou esbofeteando a higiene 
pública.3 8 

Além da imprensa, dos comícios, os anti-clericais or-
ganizam representações teatrais, com jovens amadores da so-
ciedade curitibana, levando ã cena, peças teatrais de críti-
ca aos jesuitas.39 

37I£ V¿K¿tto. Circulou em Curitiba. Recorte do número de 27 
de fevereiro de 1902, existente em Pasta de Recortes de Jor-
nais organizada por Dario Vellozo. Arquivo do Instituto Néo-
Pitagõrico. O primeiro número data de 7 de março de 1899. 

38E¿zctla, n9 8, março de 1902. 
3 9Idem. 
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Os seus adeptos políticos também agem no Congresso 
Legislativo Estadual. 0 Deputado Franco Grillo, anti-cleri-
cal, luta pela retirada das subvenções oficiais, considera-
das anti-constitucionais, aos seminários e colégios católi-
cos. Cândido de Abreu, ë o defensor dos seminários.40 

Pela imprensa, como o Et&cVia., começam também as ob-
servações contrárias ao Monsenhor Celso, cuja personalidade 
e prestígio, ganham a população curitibana.41 O Bispo Dom Jo-
sé de Camargo Barros e o Padre Alberto Gonçalves são alvos 
constantes. Porém, o Padre Vicente Guadinieri, ex-vigário da 
Palmeira, suspenso das Ordens sacerdotais pela insubordina-
ção ãs autoridades eclesiásticas, é efusivamente cumprimen-
tado pelo seu casamento realizado, no civil, em Rebouças. 4 2 

Do mesmo modo, o Padre Guilherme Dias, propagandista do li-
vre pensamento, anti-clerical e maçom, era objeto dos cum-
primentos do EtzcVia. pelas conferências realizadas, sob o 
patrocínio de entidades anti-clericais.43 

Contra as instruções maléficas desses ne-
gros abutres da Humanidade, a mocidade já deu 
o grito de alerta. E hoje pode-se dizer que 
o Paraná é o Estado mais livre, sob o ponto de 
vista religioso, dentre todos da União.44 

k0Elzc.tAa, n9 12, julho de 1902. 
hlE¿<Lctn.CL, n? 9, abril de 1902. 
hlEle.c£ia., n9 17, junho de 190 3. 
43E£ec.¿A.a, n9 18, agosto de 1903. 
44Eòphynge., 19 de dezembro de 1903. 
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Até certo ponto Ismael Martins tinha razão. 0 'pró-
prio Padre Desidério Deschand, comentando a ressonância em 
Curitiba, da propaganda anti-clerical, havia dito: 

Tal campanha, em outros lugares, nada te-
ria conseguido; no Paraná, porém, terra nova 
e sem tradição religiosa, sem instrução de 
espécie alguma, afastou certamente muita gen-
te ou, ao menos, encheu de preconceitos, ape-
sar de artigos muito bem feitos publicados 
pelo Padre Alberto José Gonçalves.45 

0 livre-pensamento e o anti-clericalismo estavam, de 
tal maneira, bem difundidos e com sólidas bases de sustenta-
ção que pode realizar-se, em 1904, o Congresso Maçônico, de 
Curitiba. Dario Vellozo, Julio Pernetta e Ismael Martins fo-
ram os representantes paranaenses, porque, como observou 0 
Víanlo da. Tandz, notabilizaram-se no campo das letras, sobre-
tudo pela coragem "verdadeiramente espartana que têm aposto-
lizado e difundido as grandes verdades do Evangelho Social".46 

No Congresso Maçônico foram aprovadas algumas propo-
sições de estratégia operacional. Assim, a conveniência da 
ação conjunta e uniforme da Maçonaria, no Sul da América, pa-
ra fazer frente ã invasão do clericalismo. A Maçonaria unida 
poderia ainda conseguir que as nações sul-americanas reagis-
sem contra essa invasão. Os meios a serem utilizados nesta 
operação, seriam a propaganda pelas conferências e pelas pu-

45Monog/Lâ 'C<x do Seminário Diocesano de Curitiba. Arquivo da 
Cúria Metropolitana de Curitiba. 

hSVláfi¿o da. Taide., 15 de maio de 1904. 
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blicações, bem como pela instrução das mulheres, desviando-
as das seitas fanáticas, e ainda por intermédio das escolas 
junto à infância e â juventude. 

Bastante atuante, era virtude do Congresso, a Maçona-
ria em 1904, pelas colunas do V¿án.¿o da Tan.de., participava 
abertamente da campanha anti-clerical e livre-pensadora. 

... Convicta de que a liberdade de consci-
ência é um direito do Homem (a Maçonaria) de-
fende-a embora com sacrificio. Os algozes da 
liberdade são seus inimigos. Eis porque com-
bate o ultra-montanismo. Não mata, não enve-
nena, não emprega o punhal ou a água toffana, 
não ateia fogueiras, não se vai assentar nas 
tribunas do Santo Oficio. Funda escolas, onde 
a razão não ê deturpada, onde não é mistifi-
cada a ciência, levanta hospitais onde não 
exige confissões, onde não impõe dogmatismos, 
faz da imprensa tribuna de educação cívica, 
abre cursos gratuitos ao proletariado...47 

Criticando a Igreja, os maçons diziam que a Maçonaria 
não ateara as fogueiras que haviam carbonizado João Huss, nem 
as que haviam queimado Michel Servet e Giordano Bruno. 

Se o Ete.ctn.a deixara de circular, a EAphynge. no en-
tanto, revigorada por Euclides Bandeira, prosseguia nos seus 
ataques â Igreja, acusada de objetivar um fim único — o em-
buste. 

O jornal A RzpúbZtca também redobrava seus ataques aos 
jesuitas, chamados de serpente negra, e ã.i invasão dita ul-
tra-montana com o advento de novos padres ao Brasil e ao Pa-
raná. Dario Vellozo escrevia artigos violentos em 1905, con-

h7Viãh.ío da Tan.de., 29 de dezembro de 1904. 
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tra o ultra-montanismo dos jesuitas que invadiam o País. Em 
carta a Dario Vellozo, Generoso Borges manifestava seus re-
ceios ante "a hora de pavor e amargura... com o País entre-
gue äs hostes do Vaticano, com um chefe de governo que con-
fessa semanalmente".48 

A Eipkyngz continuava o principal reduto dos anti-cle-
ricais, e a tônica das acusações contra a Igreja Romana, era 
sempre a mesma, 

Verdadeiramente, a terra paranaense tem si-
do agitada pela questão religiosa. Ë que pa-
ra ela têm vindo os expulsos das Filipinas, da 
Espanha, da França. Os que olham de longe,po-
dem supor que aqui tem havido uma espécie de 
renascença religiosa. Ë um engano...49 

A grave acusação era de que os padres vindos para o 
Paraná, apôs a implantação da Diocese, eram estrangeiros. 
Contudo, é preciso lembrar que a conjuntura era a da grande 
imigração e colonização, com a instalação de dezenas de co-
lonias e centenas de famílias eslavas (poloneses e ucrania-
nos) , italianas, e de outras nacionalidades, que atrairam 
missionários dessas nacionalidades. Ë o caso, por exemplo, da 
Capelania dos poloneses ou a dos italianos.50 

48Certamente Eòpkyngz aludia ao Presidente Affonso Penna. 
k<íE¿>phyngz, 19 de março de 1906. 
5°Balhana, Altiva Pilatti. Arquivo da Paróquia de Santa 

Felicidade. BotztÁm do J) zp cantam en to de H-Lòtoh.-La da UnZvzn-
òldadz Tzdzn.al do Palana, p. 8, n9 11, p. 5-44, Curitiba, 
1971. 
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Por sua vez, A EòtA.etta continuava a enfrentar os pe-
riódicos anti-clericais e, em 1906, sua atenção se voltava 
principalmente para as posições anti-religiosas e livre-pen-
sadoras do V¿aA.¿o da TaA.de, jornal cuja leitura não era re-
comendada às famílias católicas, e cuja recomendação era ri-
dicularizada pelo jornal. 

Esse pedido, apesar de todo o ridículo e o 
ódio que encerrava foi recebido por solenes 
gargalhadas, porque o povo não é mais aquele 
antigo cego que gemia até comer carne à sex-
ta-feira, porque o seu cura disso o proibia.51 

A polêmica entre o VÁ.ãh.Á.0 da TaA.de e A Eòtfietta tor-
nara-se, sobretudo da parte daquele, de um linguajar bastan-
te pesado, onde não faltavam epítetos como "O clerinacalha 
jornaleco", "o ladrar cansado de cão hidrófobo, moribundo, 
ouvido apenas por um ou dois j aguaras..."52 0 VÁ.a.A.Á,o daTaA.-

de, reitera sua liberdade ante as peias do Catolicismo,e de-
clarava: 

O confessionário ê o maior antro de imora-
lidades. Deixamos na redação do Diário um ma-
nual de confissões que pode ser examinado ... 
as perguntas que devem ser feitas ãs donzelas, 
a essas cândidas jovens que são o orgulho e o 
enlevo de seus amorosos pais... E essa Igre-
ja, por ironia, se chama apostólica... Que 
profanação! Apostata é o que ela ë!53 

TaA.de, 20 de fevereiro de 1906. 

TaA.de, 22 de março de 1906. 

51V¿ah.¿o da 
52Idem. 
53VlaA.lo da 
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Assim, recomendava a todos que não deviam consentir 
"que vossas filhas e vossas esposas vão ao confessionário, a 
este antro de torpezas e imoralidades".54 

A campanha anti-clerical readquire nova força, em 
1908, com o inicio da publicação do periódico Ramo de Acã-

dLa,55 órgão da Maçonaria. 
A questão do modernismo era, desde logo, colocada co-

mo 

A luta contra o ultra-montanismo (que) es-
talou dentro do próprio clero católico. Há 
grupos de sacerdotes rebelados contra o car-
rancismo do Vaticano, querendo um nêo-catoli-
cismo, o dogma subordinado ã ciência...56 

Portanto, um movimento a favor da liberdade de pensa-
mento, do casamento civil e da separação da Igreja do Esta-
do. 

Repetindo Dario Vellozo que havia bem expressado a 
oposição radical entre as duas correntes que se degladiavam, 
quer no Pais, como no Paraná, o Ramo cie kdádJLa dizia: "São 
duas correntes opostas: a negra, que ë caracterizada pelo 
clericalismo; a branca, que é representada pelos obreiros da 
consciência livre".57 Por isso mesmo, segundo Dario Vellozo, 
os adeptos desta última, eram chamados de 

5l*V¿áti¿o da Tafidz, 26 de março de 1906. 
55Ramo de Acãc-ia, circulou a partir de novembro de 19 08, a 

outubro / dezembro de 1912. 
56Ramo de Acãc-óa, n? 1, 25 de outubro de 1908. 
57Ramo de Acác-óa, n? 7, abril de 1909 . 
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... radicais porque almejam até a extirpa-
ção de todos os abusos, porque se batem pelo 
sufrágio universal, pela vitória da democra-
cia contra os preconceitos, o erro, a supers-
tição. São, na verdade, a parte sadia da so-
ciedade que assiste ã derrocada de caracteres 
corrompidos pelos governos e pelos cleros,po-
bres vitimas que o Estado e a Igreja subjuga-
ram. 5 8 

Assim, aconselhavam ao Cardeal Arcebispo do Rio de 
Janeiro, Dom Arcoverde, que forrasse "com a púrpura, a câma-
ra ardente do ultra-montanismo".59 

Os temas do Ramo de. A c á c . ¿ a continuavam os mesmos: Jú-
lio Pernetta escreve contra os jesuitas,nas missoes,como ape-
nas exploradores e degradadores; Dario Vellozo escreve con-
tra as falácias da moral jesuítica; José Niepce da Silva es-
creve contra o ensino religioso, para ele "a Igreja Romana 
deve ser necessariamente considerada uma excrescência inco-
moda, cuja eliminação radical se faz mister".60 Também, ata-
ca o Papa, a Sagrada Eucaristia, enfim, os sacramentos da Igre 
ja. 

Assinalando que o Paraná não recebia com indiferença 
a invasão da serpente negra, era noticiada a criação de um 
Centro Livre-Pensador em Ponta Grossa, com os mesmos objeti-
vos de esmagar o ultra-montanismo.61 

59Ramo de. Acacia, n9 2, 
5 9 Ram o de. Acãc-ó a, n9 1, 
60Ramo de. Ac.ao.ia, n9 2, 
61Ramo de. Ac.ãc.i.a, n9 1, 

15 de novembro de 1908. 
25 de outubro de 1908. 
15 de novembro de 1908. 
25 de outubro de 1908. 
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Ultra-montano, porém, não era apenas o jesuita, mas 
todo aquele que tinha mentalidade de jesuita. E, como no Pa-
raná, com a vinda de imigrantes alemães, houve a oportunida-
de para a entrada de franciscanos alemães, contra eles tam-
bém se voltou o Ramo de kc.ac.-ia, sarcasticamente chamando-os 
"franciscanos: vadios, usurpadores, hipócritas", além de re-
petir as assertivas acerca da libertinagem e da corrupção nos 
conventos, facilitadas pelo confessionário.62 

A Eòpkynge também de há muito combatia aos francisca-
nos do Bom Jesus, sobretudo, ao periódico publicado por es-
tes, em língua alemã, Ve.fi KompaAò, "essa folha que é escrita 
no potreiro da praça da República, onde moram os padres de 
hábitos ruivos".63 A razão, sem dúvida, dos ataques da E¿-

phynge era a oposição que o jornal dos franciscanos fazia a 
Lauro Sodré e ã própria Maçonaria. 

Para o Ramo de Kc.ac.La, o jornal Ven. Kompaòó, nada mais 
era do que o porta-voz da fradaria em marcha contra a Repú-
blica. De outro lado, procurava realçar quaisquer incidentes 
havidos entre os franciscanoseos seus alunos, anunciando com 
certo escândalo que os frades espancavam os estudantes.64 

62Ramo de kc.ac.la, n9 2, 15 de novembro de 1908. Trata-se 
na verdade de transcrição do artigo de Louis de Lurine sobre 
Monges pedanteó. 

63 Eòphynge, 19 de março de 1906. 
64 Ramo de kcãc.ia, n9 14, 10 de novembro de 1909. 
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Ante a realização do 29 Congresso Católico Brasileiro 
em 1908, o qual, na opinião dos redatores do Ramo de Acácia 

apenas servira para perpetuar a rotina e o erro, o novo Con-
gresso Maçônico deveria pugnar pela evolução e a verdade. Os 
seus lemas seriam aqueles de Gambetta, "O clero, eis o ini-
migo", e de Voltaire, "Esmaguemos o infamei"65 

Na direção ou na redação de todos estes jornais an--
ti-clericais, estava presente Dario Vellozo. Sua pena era 
candente contra a Igreja Romana e seus representantes. No 
início do ano de 1909, Dario chegou a ser suspenso das suas 
funções de lente do Ginásio Paranaense por altercação que ti-
vera algum tempo antes com o Diretor da Instrução Pública do 
Estado. 0 Ramo de Acácia contudo noticiava que o verdadeiro 
motivo da punição eram os seus artigos contrários â Igreja?6 

O livre pensador Savino Gasparini também rudemente a-
tacava ao clero, chamando aos padres de verdadeiros chacais. 
Humberto Moletta que fora aluno do Seminário Diocesano tam-
bém dizia "basta um pensador não pactuar com as corruptas 
doutrinas do clero, para que se lhe empreste as mais horren-
das qualidades, ainda mesmo que ele seja um puro, um sábio, 
um bom".6 7 

65Ramo de Acácia, n9s 5/6, março-abril de 1909. 
66 Idem. 
67Ramo de Acácia, n9 29. 
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De qualquer modo, Dario Vellozo, em 1911, propõe-se a 
liderar "a reação anti-clerical que se vai desenvolver apro-
veitando genuinos elementos intelectuais da nossa sociedade 
e visando extirpar de vez do nosso meio o vicio ultra-monta-
nista".68 

A reação anti-clerical que, em breve, surgiria, obe-
deceria a um programa de ação por ele proposto e publicado 
pelo Ramo de. Acácia. A ação deveria ser, primeiramente, edu-
cativa, junto ao povo e por meio da imprensa, elucidando-o 
acerca dos processos e meios que os jesuitas se utilizavam 
para obter seus designios. O povo também deveria ser escla-
recido acerca de tais fins que, "sob a falsa aparência de re-
ligiosidade", visavam apenas aos bens públicos e particula-
res. A história da Inquisição deveria ser recordada, bem co-
mo a atitude do Marques de Pombal, adversa aos jesuitas. 

A vida conventual deveria ser também abominada, pro-
pondo-se a extinção dos conventos no Brasil, tanto masculi-
nos como femininos. 

A atuação junto aos Poderes Públicos em favor de uma 
severa fiscalização dos estabelecimentos de ensino adminis-
trados por religiosos devia principalmente objetivar a proi-
bição da obrigatoriedade do ensino religioso. 

Todo e qualquer privilégio público dado às confrarias 
religiosas, deveria ser extinto, a fim de obrigá-las a en-
trar na ordem civil. 

68Ramo de. Acácia, 14 de março de 1911. 
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Dario Vellozo, textualmente, propunha que se invocasse 
nessa luta, "o auxílio dos membros do clero nacional que se 
mantém fiéis ãs tradições cristãs, contra a hipocrisia e a 
ganância dos religiosos estrangeiros", e afinal propunha a 
expulsão daqueles, sobretudo monásticos, que oferecessem"re-
sistência â campanha de saneamento moral da República brasi-
leira".69 

Dario também apontava qual seria a orientação doutri-
nária do grupo anti-clerical sob a sua liderança. 

Como os teosofos, de quem são irmãos, os 
Pitagóricos rebuscam as normas da Harmonia 
Cósmica, investigando as leis ignoradas da Na-
tureza e os poderes latentes do homem. Bla-
vastky foi a iniciadora do novo ciclo idealis-
ta, ëo elo de ouro prendendo o Oriente ao Oci-
dente. 0 Brasil realizará a missão de Bla-
vastky. A Fraternidade Humana. Salve Musa.70 

Logo, a seguir, era iniciada em Curitiba a publicação 
do novo jornal A Batina que se apresentava como órgão da mo-
cidade livre-pensadora.71 Em seu manifesto inaugural, assi-
nado por José Guahyba, dizia: 

Dissolveram-se o direito divino, a realeza 
hereditária e o regime católico feudal. Ga-
nham terreno os ideais modernos, vitoria-se o 
esplendor sereno da consciência do livre-pen-
samento. O poder da Igreja terminou. Entre-

69Ramo de. Ac.ac.ia, 14 de março de 1911. 
7 0 Idem. 
71A Batina, circulou em Curitiba de 14 de abril de 1911 a 

29 de julho de 1911, havendo sido publicado apenas quatro nú 
. meros. 
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tanto, os padres de Roma, os jesuitas, os ul-
tra-montanos, desesperados não o querem reco-
nhecer... Continuam na sua obra maldita, con-
tinuam a pregar uma religião estúpida... Cum-
pre combatê-los... Acabemo-los depressa...72 

Partindo sempre dos mesmos argumentos de que os je-
suitas, os ultra-montanos, ou seja, os clericais eram inimi-
gos do Progresso, adversários da Razão, da Verdade e da Ciên-
cia, bem como porque corrompem, desonram, são cruéis,ateiam 
as carnificinas, era necessário combatê-los "Ai está porque 
surgiu A Batina".73 

Savino Gasparini, falando sobre as recentes cerimô-
nias religiosas da Sexta-Feira Santa, afirmava que "o carna-
val do pranto; ë a festa da pudibunda Igreja que se mostra 
contrita aos olhos dos ingênuos. É o cinismo alvar a desfi-
lar. . ,"74 

Raul Gomes também declarava guerra aos morbus do cle-
ricalismo, äs congregações religiosas, contra a Igreja, pois 
se devia "afastar do confessionário, as mulheres e crian-
ças".75 

A distribuição da A Batina era gratuita, e assim o 
jornal fora remetido às famílias curitibanas, muitas das 
quais, ainda que gratuito, em sinal de protesto, devolveram 
o jornal â Redação. 

72A Batina, n9 1, 14 de abril de 1911. 
7 3Idem. 
74Idem. 
7 5Idem. 
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Bastante agastados com tal atitude, os redatores re-
trucavam, no numéro seguinte que, mais virtuosas teriam si-
do essas pessoas se, em vez da devolução do jornal, "devol-
vessem os manuais de teologia moral, catecismo onde crianças 
aprendem mistérios sexuais, minutas requintadas de confes-
sionários e, sobretudo, a Bíblia, de expressões usadas nos 
anfiteatros da obscenidade".76 

A Batina investia também diretamente contra o Bispo 
Diocesano que, em sermão recente, indagava se o objetivo dos 
anti-clericais era o de substituir a Igreja pela impiedade. 
E o jornal, com artigo assinado por Zig, respondeu: 

Não, Bispo da minha alma, queremos mostrar 
justamente que ê a Igreja quem comete as 
maiores impiedades e, por isso, queremos que 
ela desapareça como a criminosa, como a as-
sassina, como perseguidora, com tudo que ë 
baixo e indigno!77 

O próprio Papa era objeto das suas invectivas. A Ba-

tina transcreve artigo de Arnaldo Araripe, do Rio de Janei-
ro, A dzbactz <¿m pe.K.6peativa, onde afirmava "Desde que subiu 
ao carunhoso pontificado romano, o estúpido boneco dos car-
dials que teve a pobreza de espírito de tomar o nome de Pio 
X..."78 Os anti-clericais não esqueciam que fora Pio IX que 
justamente havia baixado o SyZZabuA. 

76A Batina, n9 2, 22 de maio de 1911. 
7 7Idem. 
78Idem. 
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Na verdade, nada era respeitado. A reação anti-cleri-
cal anunciada por Dario Vellozo encontrara entre os jovens, 
sobretudo, alunos do Ginásio Paranaense e da Escola Normal, 
arautos de contestação sem peias. 

No terceiro número de A Batina, Collares Marques pu-
blica elucidativo artigo, sob o titulo Re&òuh.n.elç.áo e Comba-

te, acerca dos ideais do grupo de Dario Vellozo e dos seus 
agentes. 

Dia a dia ressurge o paganismo helénico, 
neste florescente Estado... causa abençoada 
que fará a felicidade dos povos... Espíritos 
esclarecidos (Dario Vellozo, Emiliano Pernet-
ta, Euclides Bandeira) combatem os padres ... 
Contamos ainda com os porta-vozes desses mes-
tres: a mocidade. Em cada aluno do Ginásio Pa 
ranaense e da Escola Normal, divisamos um ami-
go da ciência e, por conseguinte, um inimigo 
dos padres... 79 

Os jovens, alunos do Ginásio Paranaense e da Escola 
Normal, por certo, 6ab¿am mais coisas. Tinham maiores conhe-
cimentos e, por via do anti-clericalismo, contestavam a po-
bre realidade cultural de Curitiba. 

0 Cenáculo iniciara a reação liberal maçônica contra 
o espirito clerical tridentino que, pela organização da Dio-
cese, se apossava do Paraná. E foi também com 0 Cenáculo 

que entrara a literatura européia do século XIX até então 
desconhecida em Curitiba. O próprio movimento simbolista pa-
ranaense era expressão do livre-pensamento. 0 Cenáculo rea-
lizara também a entrada de outras idéias, de outras fontes 
esotéricas. 

79A Batina, n? 3, 24 de junho de 1911. 
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Aliás, já no editorial que inaugurava a E&pkyngz, em 
julho de 1899, Dario Vellozo, dizia 

O Brasil não podia conservar-se alheio ao 
belo movimento que se tem acentuado na Europa 
e se vai acentuando na América. Os arautos do 
século XX proclamam a Renascença do Espirito, 
a Era Nova da Alma. De novo são investigados 
os santuários antigos. Os templos da Ciência 
Oculta iluminam-se, em Centros de Estudos Eso-
téricos, continuando as tradições da Kabala,da 
Gnose, da Rosa-Cruz... Os Símbolos da Maço-
naria fulgem rios santuários,e a Alma das Tra-
dições surge, numa aparição radiosa, alimen-
tando no coração dos F.: V.: a flambejante es-
trela da Esperança.80 

No movimento anti-clerical tinha que haver renúncia 
dos padrões fixos, aos hábitos estabelecidos, ãs freqüên-
cias rotineiras. 

Assim, abandonam o tradicional oficial que conheciam 
e passam a deificar os gregos. Era a transposição do princi-
pio do arquétipo. 

Mergulham na literatura e procuram reconstruir o pen-
samento e o modo de viver dos antigos. Em Pitágoras, egipcio 
de espirito, e grego de forma, realizam a unificação da Gré-
cia e o Egito. Pitágoras está na Maçonaria e no Simbolismo. 

Desejam, em Curitiba, reprisar não somente as idéias, 
mas a arquitetura, o vestuário e até os nomes pessoais. 

Daí porque certas manifestações, como a Festa da Pri-
mavera, que constituíam não uma representação, mas uma de-, 
monstração explicita da sua nova maneira de pensar e de ser. 
Era a vivência, ainda que por um dia, daquilo que pensavam, 

80 E&pkynge., n9 1, julho de 1899 . 



era como se os gregos voltassem â terra, valorizando o ho-
mem. 

A atmosfera pagã nêo-helênica, criada pela 
dominadora imaginação de Dario Vellozo, atin-
giu â legitimidade existencial, porque, arti-
ficiosa ou não, representou uma realidade que 
foi vivida e de que sou testemunha.81 

O V¿ax.¿o da Tahdz descreve a Festa da Primavera de 
1913, promovida pelo Gremio das Normalistas e pelo Centro Es-
tudantal, no Passeio Público e no Clube Curitibano. Neste, 
Dario Vellozo, 

desenvolvendo o sugestivo tema da sua pa-
lestra, o Mestre querido da mocidade conter-
rânea, teve o condão de transportar a assis-
tência para os tempos da Hêlade Pagã. Com a 
palavra fluente e repleta de encantos, o ora-
dor oficial deliciou os ouvintes narrando a 
viagem espiritual que fizera â Grécia fulgu-
rante das eras mitológicas... encerrou o au-
ditório num casulo feito de sonhos...82 

Os estudantes, elegantemente vestidos ã grega, canta-
vam a Clõris, ouviam Emiliano Pernetta recitar trechos da sua 
Pzna dz TaZ-íão, e Hugo Simas tecendo louvores ã natureza. 

A criação do Instituto Néo-Pitagórico e a construção 
do Templo das Musas,83 inserem-se nesta linha de penetração 
de temas proibidos ã consciência de homem paranaense. 

81 Andrade Muricy. Introdução. Lo.th.aA Pan.anao.n6Z6, p. 12-13. 
Ocyron Cunha, editor, Curitiba, 19 71. 

82-V¿án¿o da Tandz, 29 de setembro de 1913. 
83Fundado em Curitiba a 29 de setembro de 1909. A constru-

ção do Templo das Musas foi concluída em julho de 1918. 



Mas, a campanha anti-clerical também continuava ar-
dente. 

Veríssimo de Souza, pelo Vi.án.X.0 da Tah.de, combatia as 
escolas jesuíticas. 0 SytZabiLò era o mapa estratégico que o 
jesuitismo empregava por meio de duas armas poderosas, a es-
cola e o confessionário. Este era a torpeza, a obscenidade, 
a luxuria. Aquela, completando a obra do confessionário, des 
tinava-se "a formalizar, embrutecer, corromper, destruir no 
educando todos os sentimentos superiores e nele cultivar os 
maus sentimentos". 

Os alunos saídos das escolas religiosas eram, 

... monstros e escravos do jesuitismo, idio-
tas, mentecaptos, imbecis, e nunca cidadãos 
dignos, capazes de engrandecer a Pátria...Aos 
governos cumpre sanear o quanto possível, a 
atmosfera pestilenta das escolas jesuíticas, 
não só na higiene das casas, mas principal-
mente, a higiene do ensino, da moral, dos prin 
cípios educacionais...84 

Logo depois, Veríssimo de Souza investia também con-
tra os atos religiosos praticados fora dos templos católicos. 

As procissões e as romarias solenes não são 
mais que ocasiões de escândalos, ou ruidosas 
provocações públicas do ultra-montanismo ãs 
consciências dissidentes... Não passam de 
pompas teatrais, origem de fanatismo,de idéias 
supersticiosas, de sentimentos idolatras, e 
ensejo formidável a um partido faccioso de 
turbar a tranqüilidade comum, especulando com 
os instintos da turba multa indouta e crédu-
la...85 

8kV¿cUL¿o da TaA.de, 15 de setembro de 1916. 
95Vlãhlo da Tan.de, 4 de abril de 1917. 
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Não eram apenas os acontecimentos religiosos que pro-
piciavam oportunidade para o ataque dos anti-clericais para-
naenses . Na passagem da data de 20 de setembro, Veríssimo de 
Souza escrevia no VÁ.ân.i.0 da Tax.de.: 

A alma italiana vibra de entusiasmo a come-
morar hoje a data gloriosa da vitória da li-
berdade contra um dos maiores tiranos dos tem-
pos modernos, o sanguinário Pio IX. Como ou-
trora Gregorio VII, este déspota queria sus-
tentar o poder temporal... e ainda como Luiz 
XVI, tinha uma Bastilha, a fortaleza de Pa-
gliano, onde eram supliciados e mortos aos mi-
lhares os que não professavam o romanismo pa-
gão e idolátrico.8® 

O Instituto Néo-Pitagórico, fundado em fins de 1909, 
por Dario Vellozo e Euzébio Silveira da Motta, polarizaria 
dogmaticamente a maior parte dos anti-clericais paranaenses. 
Estes eram livre-pensadores, ateus, maçons, positivistas,mas 
in.cluiam também espíritas, protestantes e agora também os 
néo-pitagóricos, cuja igreja teria sede mundial em Curitiba. 

0 próprio Dario Vellozo explicaria, em 1914, o modo 
porque surigirã a idéia da criação do Instituto Néo-Pitagó-
rico. Assim, 

Historiou para isso os belos dias das aulas 
de História, do Ginásio Paranaense, onde em 
contato com alguns alunos em que se havia des-
pertado o gosto pelo estudo, ele foi impeli-
do a se dedicar com carinho, ãobservação mais 
acurada da escola pitagórica,levando-o à con-
vicção de sua possível reconstrução. A turma 
foi a de 1909, da Escola Normal.87 

86V¿atilo da Tan.de, 20 de setembro de 1916. 
87Ata da la. sessão realizada em Nova Krotona, em 19 de mar 

ço de 1914. LÃ.vh.o de A ta& do I.W.P. Arquivo do Instituto Néo-
Pitagórico . 
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Foi, portanto, na meditação dos Versos Dourados, de 
Lysis, e junto aos companheiros de estudo, principalmente, 
Sócrates, Platão, Diogenes e Lysis,88 que veio ao Mestre 

a idéia da fundação, de uma frateria espi-
ritual, onde pelo menos pudessem se afinizar 
cada vez mais aquelas boas almas, a fim de 
que se, embora separados fisicamente pela dis-
tância, estivessem sempre unidos pelo mesmo 
grande e nobre pensamento de Verdade e Justi-
ça, que são as duas colunas da Ordemedo Pro-
gresso. 89 

Dario Vellozo, há tempos estudava Teosofia e Ocultis-
mo, "em ambos hei encontrado bases idênticas a dos Antigos 
Mistérios, à da Doutrina dos Colégios Iniciáticos, sinteti-
zada na Escola de Krotona, fundada por Pitágoras...". Livre 
pensador, apologista do positivismo na primeira mocidade, 
contudo, declararia: "Entrei de palmilhar o sendero do Ocul-
to, em 1892, pela dextra de Urania, sob os desvelos de Cami-
lo Flammarion".9 0 

Erasmo Pilotto, aliãs, chama atenção para a importân-
cia do regresso a Curitiba, de Jean Itiberê. Ele conhecera, 
na Europa, pessoal ou intelectualmente, Paladan,Stanislas de 

88Lysis = Discípulo de Pitágoras de Samos que recolheu os 
fragmentos da obra do Mestre. 

Sócrates = Noêmia Machado da Luz. 
Platão = Florentina Vidal. 
Diogenes = Abigail Cortes. 
Lysis = Lycio Vespucio da Cunha Vellozo. 

89Ata da la. sessão realizada em Nova Krotona, em 19 de mar 
ço de 1914. L¿vh.o dz Ataò do J.N.P. Arquivo do Instituto Néo-
Pitagórico . 

90Ramo dz Acácia, n9 28, Outubro/Dezembro, 1911. 
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Guaita, Papus, e outros. Assim, revelaria sua obra esotérica 
e mágica aos intelectuais curitibanos. Certamente, ela teria 
influenciado Dario Vellozo. 

A fundação do Instituto satisfaria o coração e o es-
pirito de todos. Mas, não era apenas o desejo da irmandade 
pitagórica que levaria o Mestre ã fundação do Instituto. Es-
tava ele também torturado moralmente pela "anarquia por onde 
se encaminha a sociedade moderna, na qual como que se refle-
te o estado caótico, do Espírito da Época".91 

Para Dario Vellozo, praticamente tudo na sociedade mo-
derna estava errado, quer na maneira de pensar, como de agir, 
A própria vida necessitava de uma reforma total. Dizia ele: 

Do ponto de vista religioso, o Catolicismo 
já não pode satisfazer mais, dado ao antago-
nismo absoluto entre a doutrina simples e (a) 
fátua do clero, revelando a hipocrisia, e a 
mistificação da palavra do Mestre. Em assim 
sendo, o povo já não pode mais acreditar na 
palavra do padre, visto como ele não repre-
senta mais o sacerdote da paz, mas o instru-
mento monstruoso de uma seita exclusivista e 
interesseira.9 2 

De outro lado, Dario Vellozo não compactuava com o 
Materialismo. Assim, Catolicismo e Materialismo deviam desa-
parecer e, em seu lugar, triunfar o Néo-espiritualismo, pro-
vindo não de dogmas que a razão não poderia aceitar, mas de 
hipóteses científicas. Seria a ansiada Reforma Social espe-
rada pelo torturado e martirizado coração humano. 

91Ata da la. sessão realizada em Nova Krotona,em 19 de mar 
ço de 1914. L¿\)Ho dz kta.6 do l.N.P. Arquivo do Instituto Néo-
Pitagórico. 

9 2 Idem. 



9 2 

Fundado embora em Curitiba, mas prevendo a formação 
de iam núcleo, onde seriam necessários o sacrifício do con-
forto físico e do gozo material, oferecidos pelas grandes ci-
dades, para que se pudesse atingir a moral pitagórica, pela 
disciplina da vontade e pela criação do hábito do prazer das 
sensações morais, o Instituto Néo-Pitagórico, no início de 
1914, transferiu-se para o município paranaense de Rio Ne-
gro, ali se estabelecendo na localidade, por eles denominada 
de Nova Krotona, com a Escola Brasil Cívico. 

Ali, com o Mestre, os néo-pitagóricos continuavam sua 
iniciação, constituindo o que ele chamava de Colégio Iniciá-
tico. 

Assim, ao estudarem o Materialismo e o Es-
plritualismo, não devemos ser extremados ... 
Achar a Lei é estabelecer o meio justo entre 
estas duas escolas. Estudando-se vê-se que o 
Materialismo precisa do Espiritualismo e o 
Esplritualismo daquele, que não são mais do 
que a força e a matéria unidas na substância 
que saiu... da essência primitiva.93 

Ainda que ocupados com sua iniciação teórica e moral, 
continuavam de modo direto os ataques contra a Igreja Cató-
lica. 

Estudando a literatura, mostrou como toda 
ela está impregnada da filosofia da morte, do 
Cristianismo dissolvente, com as suas som-
bras, com os seus claustros, com as suas 
melancolias, etc., e que nós mesmos livre-pen-

93Ata da sessão realizada em Nova Krotona, em 22 de março 
de 1914. LÁ.vh.0 de Atai do I.N.P. Arquivo do Instituto Néo-
Pitagórico. 
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sadores estamos cheios dela, perpetuando a 
Igreja que faz do mundo um vale de lágrimas, 
quando ele é -um vale de flores... que devemos 
opor a isto, a alegria e jovialidade helêni -
cas, como reação a tantos séculos de morbidez 
católica.9 4 

Em Curitiba, já no ano VII da sua fundação, foi deci-
dido que os trabalhos das sessões do Instituto deveriam ser 
publicados em Revista própria do mesmo, sob o titulo Mytito z 

Acác-ca. Na mesma ocasião, sessão de 18 de julho de 1915, foi 
tratada a questão da necessidade do Instituto possuir sede 
própria, edificio que pudesse abrigar o público, com vistas 
à realização de palestras educativas, "orientando-o para a 
Harmonia, explicando a missão social do I.N.P.".95 

Até 14 de novembro de 1915, Euzébio Silveira da Mot-
ta, professor de Lógica do Ginásio Paranaense, e antigo pro-
fessor de Dario Vellozo no Colégio Parthenon, e que a ele se 
reunira no Instituto Néo-Pitagórico,exercera sua presidência 
e as funções do Antigo. Nessa data, Empedocles ê reconhecido 
como Presidente Benémérito e Antigo ad V¿tam, ficando Apol-
lonio de Tyana, como Presidente do Instituto e auxiliar do 
Antigo. 

O Instituto adquire personalidade juridica no inicio 
de 1918, e a 22 de setembro desse ano inaugura o Templo das 
Musas. 

94Ata da sessão realizada em Curitiba, em 5 de agosto de 
1914. LÁ.vh.0 dz A£a.i do I.N.P., Arquivo do Instituto Néo-Pita-
górico. 

95Ata da sessão realizada em Curitiba, em 18 de julho de 
1915, ano VII do I.N.P. Llvtio dz Ata.& do I.N.P. Arquivo do 
Instituto Néo-Pitagórico. 
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A frateria possuia normas rígidas e todo aquele ir-
mão pitagórico que não as atendesse em obediência, era pu-
blicamente excluído do Instituto. 0 Antigo, em reunião de 17 
de fevereiro de 1918, comunicava a todos que, em 2 de feve-
reiro, Phocion deixara de existir "por se haver desviado da 
norma pitagórica, indo afinizar-se a elementos antagônicos 
do Instituto, com o qual ficou incompatibilizado".96 

Quer em Nova Krotona, como em Curitiba, o Instituto 
Néo-Pitagórico recebia visitas de personalidades simpáticas 
ao movimento dos livre-pensadores, assim de Lauro Sodrê, Li-
bero Badarô, bem como de autoridades paranaenses, como o Pre-
sidente do Estado, Affonso Camargo, que compareceu ã reunião 
de 18 de janeiro de 1920. 

Particularmente de nota, no entanto, foi a celebração 
da 146^ reunião pitagórica, em 9 de novembro de 1930, ano XXI 
do Instituto Nêo-Pitagõrico. Nela foram homenageados o Ge-
neral Mário Tourinho e o General Plínio Tourinho, lideres e 
vencedores da Revolução de 1930, no Paraná. A homenagem cons 
tituia o agradecimento da familia pitagórica aos militares 
que haviam garantido a ordem e a tranqüilidade da família pa-
ranaense. 

Conhecidas as posições políticas e religiosas de Má-
rio e de Plínio Tourinho, bem como toda a problemática da 
luta entre clericais e anti-clericais, no Paraná, sobretudo 
a atuação de Dario Vellozo, e também as posições dos gover-

96Ata da sessão realizada em Curitiba, em 17 de fevereiro 
de 1918, ano X do I.N.P. Llvno de Atai do I.N.P. Arquivo do 
Instituto Néo-Pitagórico. 
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nantes que caiam com a Revolução, principalmente aquela de 
Caetano Munhoz da Rocha, ê de sumo interesse o discurso de 
saudação aos generais revolucionários, pronunciado pelo As-
trólogo, Apollonio de Tyana. 

Quem assim vos fala não é suspeito: por sé-
rie de circunstâncias intimas, tombou venci-
do e em a hora de ouro em que se agitavam e 
venciam os IdzaÁJ> pelos quais se batera em 
mais de 35 anos, da cátedra, da tribuna, pelo 
livro, pela imprensa. Nem me lamento... nem 
me arrependo... Cumpri um dever, correspondi 
ã confiança de um amigo da minha mocidade ... 
Antes tombar de pé, tendo por sudãrio o res-
peito dos homens que, subir coleando e raste-
jando, sem a confiança de ninguém... Fico no 
meu lugar, onde o destino me colocou.97 

Após esta patética declaração, Dario Vellozo parece 
retirar-se dos embates públicos, dedicando-se aos seus es-
critos, â ação do nêo-pitagorismo e ãs funções do Templo das 
Musas. 

A Ata da 165? reunião do Instituto Néo-Pitagórico rea-
lizada em 29 de março de 1936, conforme observação do escri-
ba Parmenides, registra que 

Apollonio de Tyana leu a primeira parte de 
Jz¿u¿ PythagoA.¿co, de seu último livro inédi-
to, Evangelho iniciãtico dos que perlustram 
na Senda. Nesta obra Apollonio completa o ci-
clo de sua evolução espiritual — inicio e fim 
de uma longa peregrinação através da essência 
das doutrinas esotéricas.98 

97Ata da 146? reunião pitagórica, em 9 de novembro de 19 30, 
ano XXI do I.N.P., Livho de Ataó do I.N.P. Arquivo do Insti-
tuto Néo-Pitagórico. 

98Ata da 165? reunião pitagórica, em o Templo das Musas, 
em 29 de março de 19 36, ano XXVII do I.N.P., Llvlo dz ktaò 
do I.N.P. Arquivo do Instituto Néo-Pitagórico. 
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Dario que, na mocidade, já em arroubos, declarava, em 
1892: 

... Que me importa que se chame Venus, que 
se chame Astarte, ou que se chame Maria, aque-
la em cujo seio agoniza um jovem Deus sacri-
ficado ao amor dos homens?99 

Atormentado, mergulhara fundo no Esoterismo, "De to-
dos, foi Dario Vellozo o mais inebriado por essa misticidade 
obscura, cuja correnteza tem aflorado tantas vezes ã super-
ficie da cultura ocidental",100, e chegara, enfim, ao encon-
tro de Pitágoras e de Jesus essenio. Ele que, justamente, es-
colhera o codinome de ApolIonio de Tyana, a quem os pitagó-
ricos assemelhavam, nos seus milagres, a Jesus. 

Jeòuò ?¿tagon.¿ao, de 1936, foi o seu último livro.Mor-
reu, pouco depois, em 28 de setembro de 1937. Com sua morte, 
encerrava-se a fase de pregação heróica das idéias da nova 
profecia, deixava-lhe porém o Evangelho. 

99 0 Cenáculo, 19 de fevereiro de 189 6. 
10 °Andrade Muricy. Nova Hêlade. R e v ¿ 6 t a RficL&lleüia. de Cul-

tula, p. 180, n9 4, MEC/CFC, Rio de Janeiro, 1970. 



CAPITULO 5 

CONFRONTO CLERICAIS/ANTI-CLERICAIS 



Em 1914, o Padre Desiderio Deschand,1 assinalando a 
presença de Voltaire e de anti-clericais no Paraná, dizia 
que, desde 15 a 2 0 anos, surgira em Curitiba, um pequeno mas 
ousado grupo de intelectuais opostos â Igreja. 0 seu líder 
era Dario Vellozo, professor de História do Ginásio Paranaen-
se. 

Nessa ocasião, não surgira ainda a Universidade do Pa-
raná, e, de certa maneira, o Ginásio Paranaense, criado em 
1846, reunia a intelectualidade curitibana. 

0 grupo era constituído por aZdhofioboi, ou seja, por 
"rapazolas refratários aos estudos" e que, por isso mesmo, 
passaram a considerar Dario Vellozo não somente como homem 
talentoso, mas, sobretudo, como autoridade em História.2 

Na verdade, o depoimento do Padre Deschand reconhecia 
em Dario, talento e qualidades de escritor capaz de liderar 
o grupo de anti-clericais. Contudo, "dominado infelizmente 
por um ódio cego e satânico ao Catolicismo", ele resvalava 

x0 Padre Desiderio Deschand, C.M., foi Reitor do Seminário 
Diocesano de Curitiba, de 1900 a 1910. 

2Deschand, Pe. Desiderio. 1/oZtcuLfiz í oò ant-L-cZe.Ji<Lccú.ò no 
VcLfianã, p. 5. Typ. Vozes de Petrópolis, Rio de Janeiro, 
1914. 
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para a contestação pura e simples, injusta e caluniosa, da 
Igreja, não só na sua cadeira de lente de História, mas tam-
bém pela imprensa.3 

Nesta, sobretudo, veiculava vilipêndios à religião ca-
tólica, de modo que o próprio Padre Deschand resolvera en-
frentá-lo, a fim de evidenciar aos curitibanos e a todos, o 
que ele qualificava como "ignorância e má fé", de Dario Vel-
lozo. 

Ë certo que, ainda em 1914, a atitude anti-clerical 
evidenciada pelos jovens alunos do Ginásio Paranaense, cega-
mente seguidores do seu professor de História, representava 
aos olhos de um dos expoentes do clero local, nada mais que 
a presunção do saber e do não aprofundamento no estudo e co-
nhecimento dos verdadeiros princípios que norteavam as ati-
tudes católicas e que outros professores, também expoentes 
do próprio Ginásio Paranaense, exemplificavam. Assim, resol-
verana ocasião "enfrentá-lo também pela imprensa, para evi-
denciar diante do Estado inteiro, sua ignorância e má fé".4 

Na realidade, em toda esta conjuntura de confronto, o 
clero paranaense considerava que os combativos artigos anti-
clericais de Dario Vellozo e de seus seguidores,pecavam sim-
ploriamente pela constante redundância de temas sobéjámente 
conhecidos e já explorados em demasia pela literatura euro-
péia de ataque â Igreja Católica Romana, tais como, a Inqui-

3Deschand, Pe. Desidério. IlottaÁJie o. oi ant-i-c.td¿ca¿i no 
Palana, p. 5. Typ. Vozes de Petrõpolis, Rio de Janeiro, 
1914. 

4Idem. 
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sição, o processo de Galileu, a água toffana, a matança de 
São Bartolomeu, a papisa Joana, além de outros, como foguei-
ras, superstições, obscurantismo... 

Nada acrescentavam, portanto, de modo concreto, obje-
tivo, histórico, resumindo-se ã divulgação de trechos de cé-
lebres polemistas anti-clericais europeus, considerados as-
sim inedôneos para um debate válido, ao nível de crítica 
substantiva das estruturas eclesiásticas paranaenses. 

Como, de outro lado, a Igreja em terras do Paraná, 
por sua vez, até aqui ainda nada havia acrescentado, em ter-
mos doutrinários ou de ação pastoral, ficaram os anti-cleri-
cais restritos ã observação dos comportamentos clericals e 
clericalizantes do clero na sociedade local e, pois, à crí-
tica exacerbada da sua presença em termos de sua atuação so-
cial efetiva na comunidade paranaense, sobretudo no que tan-
ge ãs relações, por exemplo, entre padre-mulher,padre-crian-
ça, padre-freira, freira-mulher, freira-criança, etc. 

Uma das principais observações, feitas pela Igreja, 
aos temas anti-clericais veiculados pelo grupo de Dario Vel-
lozo, era a da falta de exatidão, de verdade histórica,e mes-
mo de lógica em seus escritos, enfim, a sua não compatibili-
zação com o método científico, aliás, em plena voga e acei-
tação, e que, catolizado, ao contrário podia oferecer provas 
soberbas em favor da Igreja. 

Era, de fato, a crítica mais contundente que o Padre 
Deschand fazia a Voltaire e, pois, a todos os seus seguido-
res, principalmente curitibanos. Em se referindo a Voltaire, 
dizia "Não se procure nele ciência, estudo profundo de uma 
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questão: é tudo superficial, vão, ôco, causando verdadeiro 
pesar. . . 1,5 

E, oportunamente, Deschand lembrava que, na apologia 
da mentira, Voltaire dizia a Thiriot 

A mentira ê vicio sõ quando faz mal, e vir-
tude muito grande quando faz bem. Sede, pois, 
mais virtuosos do que nunca. Deve-se mentir 
como um demônio, não timidamente, não só por 
um tempo, mas ousadamente e sempre. Menti, 
meus amigos, menti, eu vos farei o mesmo, da-
da a ocasião,6 

realizando a apologia do que não deveria ser a primeira vir-
tude do historiador: o amor da verdade. Assim, por faltar a 
Voltaire, critério e imparcialidade, além de erudição, juizo 
reto e profundo, tais defeitos dele faziam um panfletário, 
jamais um historiador. 

Em decorrência, os anti-clericais do Paraná, embui-
dos do pensamento voltariano, eram incapazes de avaliar a 
obra da Igreja. 

Contudo, é preciso observar que houve distorções do 
pensamento de Dario Vellozo e que se tornaram históricas, 
principalmente porque relacionadas ao anti-clericalismo, e 
mesmo anti-cristãs. Deste modo, é oportuno, voltar ao aceso 
da questão, nos anos de 1905. 

5Deschand, Pe. Desidêrio. Mottalnn e o& ant-í-a¿en.¿ca¿¿ no 
Palana, p. 26, Typ. Vozes de Petrópolis, Rio de Janeiro , 
1914. 

6Carta de Voltaire a Thiriot, de 21 de outubro de 1736, ci-
tada pelo Padre Desidêrio Deschand, p. 26. 
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Nesta ocasião, o opositor teórico dos anti-clericais, 
desafiava "vinde ã Imprensa, Sr. Dario, mas não com declama-
ções ocas e vãs. Podeis vir. Estou ãs vossas ordens para dis-
cutir com fatos e raciocinios".5 Era tempo de acabar com os 
abusos de Dario Vellozo, na cadeira de História do Ginásio 
Paranaense, pois que, ante moços e moças desinformados, po-
dia cometer erros crassos, além de assacar impropérios e ca-
lúnias â religião. 

0 desafio era contundente, "já ê tempo de começar a 
provar alguma coisa, se não quereis passar por ignorante em 
História,, como em. Filosofia, Religião...".8 Era preciso dei-
xar os artigos bombásticos e fofos que apenas divertiam os 
bons habitantes de Curitiba. 

De fato, Dario escrevia apologéticamente sobre Vol-
taire, nas colunas do VÁ.ãn.Á.0 da Tafide.,9 e o Padre Deschand 
reclamava pelas provas das assertivas feitas. Inútil, porém, 
era procurá-las, pois que "os anti-clericais não precisam pro 
var nada do que afirmam". E continuava., . 

Com Vossa Sapiência, vinde estabelecer esta 
bonita tese histórica. 0 riso de Voltaire ma-
tou o dogma, isto é, a religião católica. Vin 
de, espero-vos aqui... Não, Sr. Dario, nem 
todos se deixam vencer pelo riso. A despeito 
do riso de Voltaire e do vosso, o dogma ainda 
está de pé... 10 

7 Deschand, Pe. Desidério» Op. cit. p. 66. 
8 Idem. p. 67 
9 V-Lãnío da TaJide., abril/setembro de 1904. 
10Deschand, Pe. Desidério. Op. cit. p. 66. 
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Mas, a juízo do Padre Deschand, Dario Vellozo não 
responderia, pois, "o grande literato, professor, mestre e 
doutor em todas as ciências (inclusive as ocultas), o supre-
mo comandante do formidável exército anti-clerical do Para-
ná", não se rebaixaria ao ponto de dar atenção a "ura pobre 
beato, carola, mentiroso, salteador",11 que, sem dúvida, na 
opinião de Dario, seria o Padre. 

Note-se, na verdade, o tom de sarcasmo e de ironia 
que povoa os escritos, mesmo os "mais leves" do confronto 
clericalismo/anti-clericalismo no Paraná, dando ênfase ã in-
capacidade deste último em articular provas concretas para a 
réplica, o que demonstrava, até certo ponto, a superficiali-
dade com que se destacavam os anti-clericais, no trato das coi-
sas da religião católica. 

Deste modo, a atitude desreificante com que Dario 
Vellozo e seus seguidores, assomavam ã cátedra ou freqüenta-
vam a imprensa, já de antemão poderia ela própria, ser con-
siderada ilusória, visto que atuavam por meios não científi-
cos de questionamento e crítica, bem como da abordagem das 
incertezas que a superficialidade das aparências religiosas 
apresentava, vistas apenas pela ótica do anti-clericalismo 
histórico europeu. 

Porém, deve-se notar que esta é uma forma da aborda-
gem anti-clerical e não toda ela. Há que considerar as dissí^ 
dias e os delitos cometidos pelo próprio clero, tanto em ter-
mos universais, como em termos do Paraná, sobretudo, por 

17Deschand, Pe. Desiderio. Op. cit. p. 90. 
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exemplo em termos ideolõgicos-politicos no que tange ao seu 
comportamento anti-republicano, em oposição aos princípios 
da Revolução Francesa, e da República Brasileira, e que de-
nota um deslocamento operacional, intensamente explorado pe-
la ótica anti-clerical. 

De outro lado, Dario Vellozo era reconhecidamente um 
intelectual, literato, e um estudioso de temas não revelã-
veis, o que o tornava presumido conhecedor de assuntos que 
poucos ousavam adentrar. 

O próprio opositor de Dario, o Padre Deschand indaga-
va 

Isso... me faz supor que há uma perniciosa 
influência agindo sobre a sua inteligência... 
Não será a sua prática de magia negra,os gos-
tos pelos mistérios esotéricos?... só fala is-
so, só escreve isso na Eiphynge.. Ninguém o ne-
ga: o Sr. Dario ê o feiticeiro e o mágico mor 
desta terra! Que glória! E esta ninguém lh'á 
tirará certamente, porque não ê qualquer um 
que tem inteligência bastante atilada para pe 
netrar tão profundos mistérios...12 

Entretanto, mais sérias eram as críticas ã atividade 
de Dario Vellozo como professor do Ginásio Paranaense, ques-
tionada principalmente porque os seus ensinamentos se basea-
vam apenas em autores que lhe apraziam por suas posturas an-
ti-clericais, quando, como professor, deveria abordar auto-
res de todas as correntes, de modo imparcial, sobretudo em 
se tratando do conhecimento da História. 

12Deschand, Pe. Desidêrio. Op. cit. p. 74. 
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Mais tarde, um dos seus discípulos daria testemunho: 

0 mel do Mestre crisólogo insinuava em nós 
um Jesus que era o de Renan, poética sombra 
romanesca. A Companhia de Jesus era a ¿nfiame., 
de Voltaire. Savonarola, Galileu, o Marques 
de Pombal (por ter expulso os jesuitas),o pa-
pa Clemente XIV, ; porque dissolvera a referi-
da Companhia, eram apresentados como os gi-
gantes da História, de par com os prógonos da 
Revolução Francesa. Até mesmo os mediocríssi-
mos Waldeck Rousseau e Combes eram venerados 
como padrões de civismo e de laicismo escla-
recido, portadores da grande tradição da Ver-
dade e da Justiça. A Rocha Pombo aludia-se com 
amargura, por motivo de ter traçado nobres pá 
ginas sobre a catequese jesuítica nos primor-
dios da nacionalidade, em sua monumental WLb-
tÕJita do Bha¿¿¿. Nós, seus alunos, éramos com 
tudo isso plenamente concordes.13 

A polêmica torna-se particularmente aguda quando Da-
rio publicou seu famoso e controvertido trabalho sobre a VeA-

fiocada li ¿tramontana.. 

Nele, Dario resumia as teses do anti-clericalismo, pe 
Ias quais, ele e seus seguidores se batiam com veemência. Eram 
elas: 

la. - 0 jesuita é incompatível com o progres-
so . 

2a. - O ensinamento dos jesuitas, quando não 
encontram cérebros fisiológicamente a£ 
tos para a resistência, faz escravos 
mágicos agindo sob o impulso da suges-
tão, faz hipócritas, faz imbecis, faz 
irresponsáveis. 

3a. - O caráter degrada-se; o brio e a dig-
nidade, apodrecem nos países católicos. 

13Andrade Mur icy. Nova Hêlade. Rev tita Btiaí>Á.¿e.Via de. Cut-
tufia, p. 181, n9 4, MEC/CFC, Rio de Janeiro, 1970. 
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4a. - O Papa, da cadeira furada do Vaticano, 
ê a encarnação diabólica do Anti-Cris-
to. 

5a. - Já explodia o cisma gnóstico, arreba-
tando ã futura esposa mística de Cons-
tantino, a ciência esotérica. 

6a. - Jamais houve religião católica, afora 
das religiões esotéricas e tradicio-
nais dos santuários iniciãticos da An-
tigüidade. 

7a. - 0 budismo... dominando a douta Ásia, 
cuja população excede a da Europa... 

8a. - A superioridade moral dos sacerdotes 
budistas que só empregam a persuasão em 
sua propaganda e estão mais de acordo 
com os ensinamentos de Jesus (idênti -
cos aos de Çakia-Muni) que a moral ma-
leãvel dos jesuitas. 

9a. - A monarquia universal sorri de novo ao 
Papado. 

10a. - A Inquisição mostra uma Espanha estrart-
guiada, estarrecida, agonizante. 

11a. - A morte de João Huss, de Jerónimo de 
Praga, enfim o cisma do Ocidente. 

12a. - A glorificação da Renascença. 

Tal publicação propiciou ao Padre Deschand, motivação 
para artigos candentes contra Dario, ridicularizando-o pelo 
seu sectarismo apaixonado que o impedia de ver e reconhecer 
,o papel da Igreja na história da civilização. Assim, a Vzh-
fiocada UtVi am ontan a, além de uma peça extremamente diverti-
da, era a oportunidade para evidenciar-se a parcialidade e a 
pouca ciência do professor de História. 

Deschand chamava particularmente a atenção dos alu-
nos do Ginásio Paranaense que, na generosidade da juventude, 
saiam em defesa do mestre, contudo eram enganados "pelas con-
tínuas infrações do seu professor ã neutralidade religiosa 
que era uma das suas mais graves obrigações".14 

14Deschand, Pe. Desidêrio. Op. cit. p. 71. 
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Quanto às asserções de Dario Vellozo, Deschand as re-
batia algumas com os dados da própria História, outras com 
mordacidades. 

0 Papa. da cadcÃJta panada do Vaticano (gue 
faz lembrar alguma decepção feminina...) e a 
encaAnação do Knt<L^Cn.iòto. Que bela lingua-
gem! Que senso histórico nestas linhas, Sr. 
Dario! Se ê essa a linguagem que usa nas suas 
aulas, é deveras edificante! Venha Sr. Dario 
provar a existência da Papisa Joana, jã que a 
ela faz alusão. Espero-o.* 5 

Em toda sua argumentação, porém, o Padre Deschand co-
loca ênfase no desconhecimento de Dario acerca do moderno mé-
todo da História, portanto, um atrasado em tal matéria. 

Neste momento, de fato, é oportuno recordar a extraor-
dinária atividade histórica do século XIX, sobretudo, a con-
solidação do Método Histórico, ou seja da critica histórica. 

Mas, não era apenas em conhecimento histórico que 
Deschand o desafiava. Dario poderia escolher, a antigüidade 
do mundo e do homem, a psicologia, a fisiologia, o transfor-
mismo, etc, etc. 

Na sua aspereza anti-clerical, Dario Vellozo investia 
particularmente contra os jesuitas, atribuindo à Companhia 
de Jesus, não só os males universais, como os brasileiros. 
No final da Vcn.fi o cada UZthamontana afirma "o jesuita não dá 
quartel ao adversário. Persegue-o em sua vida, o destitui de 
empregos, procura matá-lo â fome...". Assim, também concluia 
o Padre Deschand, 

17Deschand, Pe. Desiderio. Op. cit. p. 90. 
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Não, Sr. Dario, o Sr. não podia escrever li-
nhas como estas. 0 Sr. bem sabe que aqueles a 
quem dá o epíteto de jesuitas, fazem justa-
mente o contrário do que o Sr. assevera... E 
com isto faço ponto. Bem dizia eu no princí-
pio que a religião não seria derrocada com os 
artigos do Sr. Dario. Derrocado ficou de uma 
vez o prestígio do único que, entre os anti-
clericais do Paraná, passara por saber algu-
ma coisa...16 

Assim, demonstrando as profundas contradições encon-
tradas nos en si namento s _no s escritos -de-Dario -Vellozo, o 
Padre Deschand manifestava o pensamento do clero paranaense 
em relação ã temática do anti-clericalismo. Note-se que a ar-
gumentação prendia-se aos fatos inverossímeis, apresentados 
por Dario Vellozo e por ele ditos de História. E como tais 
fatos eram passíveis de fácil contra-argumentação, inclusive 
já repelidos na discussão clericalismo/anti-clericalismo ha-
vida no estrangeiro, apresentavam-se ã mentalidade culta, da 
época, em Curitiba, apenas como arrebatados vôos de imagina-
ção de lima realidade que não pertencia aos meios culturais 
paranaenses, portanto, distante do esmiuçamento lingüístico 
e crítico da maior parte dos leitores dos jornais em debate. 
Daí a aparente imobilidade da opinião pública, e a certeza de 
que esta sujeitar-se-ia ao critério finalizante exposto pelo 
Padre Deschand. 

Mas, a polêmica não terminara aí. Depois da Ve.AJiocada 

UZthamontana, Dario em novo artigo, investe novamente con-
tra os jesuitas, afirmando que a religião católica estava 

17Deschand, Pe. Desiderio. Op. cit. p. 90. 
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agonizante e que o mundo encontrava-se em perigos, enquanto 
não se acabasse com essa "moribunda". 

Na sua réplica, mais uma vez, o Padre Deschand insis-
te que os pretensos artigos históricos de Dario,não passavam 
de palavrôrio vão e ôco, inclusive com falsas citações de 
Cesare Cantu, sobre afirmaçõe*s de Voltaire, e que se não 
viesse a público para esclarecimentos ficaria provado que "e£ 
se Sr. a quem alguns julgavam uma autoridade, é, não somente 
um ignorante, mas ainda um emulo e imitador de Voltaire no 
modo dúbio de escrever a História".17 

Observa-se pelo trecho acima referido que a atitude 
de Dario Vellozo, considerada anti-científica no modo de abor-
dar a História, suscitava a reação clerical. Justamente por-
que não considerava as fontes de modo fidedigno, a autorida-
de intelectual já reconhecida nos meios culturais paranaenses, 
era objeto da crítica pertinente originando-se não apenas a 
polêmica, como o campo propício para as atitudes de despres-
tigiamento que o problema levantava, principalmente pelo fa-
to da revelação de informações que, até então, o grande pú-
blico leigo desconhecia, pela inexistência, em Curitiba, de 
maiores meios de comunicação, livros e periódicos. 

Isso representava brechas nos musioA da JeAXcÕ local, 
a nível de futuricidade,visto que alguém ousava, em nome do 
livre-pensamento, arvorar-se em defensor de princípios demo-
lidores do clericalismo. 

17Deschand, Pe. Desiderio. Op. cit. p. 90. 
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A realidade do clero local, não condizente com a his-
toricidade argüida em tais artigos, evidenciava a possibili-
dade de entre-choques de opiniões, visto que, na posição de 
membros representativos do clero brasileiro sob ä égide de 
Roma, sua atuação implicava não apenas a defesa de situações 
locais, mas sobretudo a defesa da sua representação diante 
dos superiores que velavam pela integridade da Instituição. 

Desta maneira, a reação católica representou a voz 
do clero, contra a insolente presença de elementos que, dis-
pondo de literatura diversa nos campos religioso e filosófi-
co, e que com atitudes reformistas e demolidoras, implicavam 
em verdadeiros núcleos de desagregação da realidade estrutu-
ral organizada pela Igreja, por intermédio da colocação de 
questões que argüiam o sentido da presença clerical em ter-
ras do Paraná. 

Ainda, em agosto de 1905, o Padre Deschand concluia, 
seus diversos artigos, dizendo: 

Sabem agora... que tipos são esses anti-
clericais do Paraná, tão insolentes quão ig-
norantes. Minha linguagem, a princípio,talvez 
espantasse alguns dos meus leitores: estou cer 
to de que todos me aplaudiram depois da lei-
tura de meus últimos artigos, em que eviden-
ciei a má fé, a ignorância supina desses ad-
versários do clero e do catolicismo. O Paraná 
inteiro sabe agora o que são e o que valem os 
anti-clericais desta terra...18 

18Deschand, Pe. Desidério. Op. cit. p. 125. 
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Na verdade, pode-se concluir que o embate entre o Cá-
tedra e a Igreja, refletido nos temas que suscitavam ques-
tionamentos, sobretudo no âmago das aulas de História Univer-
sal e de História do Brasil, era propicio ao encontro com 
problemáticas que exigiam posicionamentos teóricos e ideoló-
gicos em termos de liberdade de pensamento que, nem sempre 
favoreciam o clero e sua ação romanizadora. 

Ë verdade que a situação da Igreja Católica no Para-
ná, no final do século XIX e princípios do século XX, não era 
fácil, sobretudo considerando-se o embate que deveria travar 
com os anti-clericais. 

Em Paranaguá, nos meados do século XVIII, fora tenta-
do o estabelecimento de um Colégio dos Jesuitas, ou seja um 
núcleo mais eficiente de conhecimento e de cultura religio-
sar Mas, não houve tempo pela sua expulsão. Alguma coisa te-
ria permanecido? Ou, apenas as paredes do Colégio inconclu-
so? 

A seguir, sempre, uma colonização verbal. Apenas um 
sistema de manifestações religiosas vindas de fora e de con-
trole externo. Excessos de adorações, de procissões, de ma-
nifestações externas. Hábitos adquiridos e sem uma sedimen-
tação cultural. 

Deste modo, o Paraná estava solto, carente de cultura 
religiosa validada sobretudo pela autenticidade. Somente uma 
Igreja oficial, externa, hábito, colonizadora, superposta, 
ligada a uma autoridade eclesiástica distante e ausente. 

Esta ausência e esta distância facilitam o surgir, ain-
da nos meados do século XIX, de grupos jovens imbuídos de 
ideais maçônicos franceses que principiam a articular uma no-
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va cultura laiga, com idéias filantrópicas e progressistas. 
Evidencia-se logo a dicotomia entre a religião ofi-

cial burocrática, que apenas forma clérigos, e a ciência, ou 
seja a aspiração dos jovens por novas carreiras. 

Esta conjuntura ê assinalada pelo aparecimento de jor-
nais, de intelectuais, de republicanos, de abolicionistas 
que, de certo modo, evidenciam o êxito das idéias maçônicas 
progressistas. 

Sem dúvida, a Igreja foi capaz de sentir este avanço. 
A criação da Vigararia Geral, em 1834, significa um reforço 
burocrático católico no Paraná. 

A entrada de imigrantes, em geral habitualizados em 
práticas religiosas retrógradas, pela sua origem camponesa, 
reforçou porém a tradição oficial católica. Na sua massa, a 
Igreja Católica, no Paraná, encontraria grande parte da sua 
força, ante o vendaval do pensar livre. 

A organização do Bispado de Curitiba, a introdução de 
Ordens religiosas, a criação do Seminário e de colégios re-
ligiosos, a ministração de ensino religioso, tudo objetivava 
a implantação e fortalecimento da burocracia interna da Igre-
ja no Paraná, com vistas ã sua colonização, romanizada. 

0 Bispo de Curitiba, agradecendo ao Arcebispo da Ba-
hia, o convite para ir ao 19 Congresso Católico Brasileiro, 
dizia-lhe, em 1900, 

... infelizmente tenho quase a certeza que 
desta Diocèse, bem poucos, ou talvez nenhum 
(dos fiéis) irá. Tal é o estado de atraso re-
ligioso que aqui se nota, a começar por esta 
Capital. Não temos recursos materiais, não 
temos clero e quase que posso dizer, não te-
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mos católicos...19 

Assim, era preciso ao mesmo tempo conquistar e deli-
mitar o território sagrado da Diocese, estabelecendo o con-
trole católico romano da população, e reagir ante o ataque 
dos anti-clericais, contrários à presença histórica dos je-
suitas no Paraná. 

A tarefa não era fácil, mas o Bispado procurou en-
frentar os anti-clericais, também com as armas da imprensa, 
publicando A E&tfiztta. 0 Bispo Dom Claudio José, de Porto 
Alegre, em 1902, leitor do jornal católico de Curitiba, es-
crevia a Dom José de Camargo Barros, 

... tenho visto que V.Exa. vai ganhando mui-
to terreno... as escolas... a freqüência aos 
sacramentos... tudo (ai) vai em • grande pro-
gresso... (precisamos de) força para comba-
termos os combates do Senhor... (contra) os 
homens mais ímpios que são os positivistas, 
os mais fanáticos...20 

Realmente, o Bispo fazia progressos, o próprio Coman-
do" Militar solicitara-lhe e que realizasse a bênção da Ban-
deira Nacional. O Bispo hesita e aconselha-se junto ao Arce-
bispo do Rio de Janeiro. Em carta reservada, Dom Joaquim Ar-
coverde, responde-lhe: 

19CaAta do Bispo Dom José de Camargo Barros ao Arcebispo 
da Bahia, em 13 de fevereiro de 1900. Arquivo da Cúria Metro 
politana de Curitiba. 

20Caita do Bispo Dom Claudio José, de Porto Alegre, ao Bis-
po de Curitiba, Dom José de Camargo Barros, em 12 de abril 
de 1902. Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba. 



1 14 

... é coisa que nos repugna lançar a benção 
a uma bandeira que traz em si o estigma . . . 
(do) positivismo... símbolo de uma nação di-
vorciada de Deus... Nestes tempos de abatimen 
to da religião, essa benção poderá estimular 
a tibieza e a indiferença de muitos... (contu 
do) esse raio de luz poderá espoucar muitas 
trevas destas cabecinhas dessa sua Curitiba.21 

0 púlpito da Catedral Metropolitana era candente; as 
Missas dominicais constituiam atração para os intelectuais 
curitibanos, pelas oportunidades de réplica aos livre-pensa-
dores. No próprio Ginásio Paranaense e Escola Normal,profes-
sores católicos rebatiam aos seus colegas anti-clericais. 

Conhecemos uma cidade, onde um grande núme-
ro das alunas da Escola Normal, são fervoro-
sas católicas, não obstante ser notório que, 
naquele estabelecimento, alguns professores 
fazem abusiva propaganda anti-clerical,a qual, 
aliás, não medra, porque os pais e o clero sa-
bem cumprir seus deveres.22 

Ainda que sem as chamas dos primeiros anos,o confron-
to perdurava. Se, os amigos do clero, pela imprensa, ridicu-
larizavam as Festas da Primavera, pelo exagero de suas mani-
festações helénicas,23 os anti-clericais aproveitavam-se da 
Guerra Mundial, para acusar os conventos e colégios mantidos 

21 Canta reservada do Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Joa-
quim Arcoverde, ao Bispo de Curitiba, Dom Duarte Leopoldo, de 
26 de março de 1903. Arquivo da Cúria Metropolitana de Curi-
tiba. 

22Phopaganda e f i c a z , s/autor. Typ. do Der Kompass, Curi-
tiba, 1911. 

23A República, de 10 de novembro de 1916. 
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por religiosos alemães, de "centros de espionagem e de irra-
diação da propaganda pan-germanista".24 

Apesar de todos os embates, no ano de 1922, a Igreja 
Católica já contava com 27 paróquias e 22 curatos no Paraná, 
servidos por 88 sacerdotes religiosos e 20 padres seculares. 
Além do Seminário Diocesano, 6 colégios masculinos e 35 co-
légios femininos, atendidos por Ordens religiosas diversas. 

Agora, já os próprios católicos reagiam e cobravam 
ao Bispo e ao clero as atitudes de tolerância para com os 
inimigos da Igreja. 

Contristado por ver nos jornais a nominata 
da Guarda do Senhor Morto,entre os quais mui-
tos maçons... exemplo, o Tenente José Pereira 
de Moraes, pertencente â Loja Giuseppe Gari-
baldi; o Tenente Virginio de Oliveira Mello, 
da Loja Cardoso Junior... e muitos outros..., 
todos interessados unicamente em serem agra-
dáveis ao Presidente Munhoz da Rocha que faz 
parte da mesma Guarda... Há Bula de excomunhão 
de maçons...2 5 

O professor de Português do Ginásio Paranaense, reno-
mado filólogo católico, José de Sã Nunes, publicava em 1926, 
em Curitiba, um opúsculo sob o titulo A R&¿poòta acerca da 
tolerância manifestada pelos católicos e pelo próprio clero. 

2kVÍCLKlo da Tafide., de 26 de abril de 1917. 
25Cah.£a ao Bispo Dom João Francisco Braga, de 17 de abril 

de 1924, assinada por Um Chhtòtao. Arquivo da Cúria Metropo-
litana de Curitiba. 
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Um dos nossos maiores males é a tolerância 
mal entendida, a tolerância descabida, a to-
lerância imoral que costumamos, ter para tudo 
quanto é infesto à Religião de Jesus Cristo. 
Essa tolerância ê erva daninha que não deixa 
medrar as mais formosas iniciativas. Essa to-
lerância ê a morte da ação social católica.26 

Ante os perigos do joio confundir-se com o trigo, e 
das ervas daninhas afogarem as sementeiras, José de Sã Nunes 
declarava a necessidade da intolerância dogmática ante todos 
aqueles que insultavam a Igreja de Deus e blasfemavam contra 
Jesus Cristo. O católico, pois, estava no dever de não tole-
rar doutrinas contrárias aos ensinamentos da Igreja. 

Por que esta renovada veemência no debate? Os jornais 
do livre-pensamento continuavam ativos. Luz de Kfiotona, em 
1925, exultava: 

A grande Blavatsky, por sua poderosa lâmpa-
da e com o seu braço vigoroso, a eleva tão 
alto que a sua luz se propaga fluida e inten-
sa pelo mundo inteiro. As últimas trevas fo-
ram vencidas e a ascensão continua no século 
XX com os adeptos da Teosofia... Glória ao 
Instituto Néo-Pitagórico, irradiador de tais 
idéias e de tais princípios.27 

Contudo, não era apenas o debate doutrinário que no-
vamente agitava o Paraná. Os progressos verificados na cato-
licidade da população e o seu crescimento, e a presença no 
Governo do Estado de um católico praticante que fora o pri-

26Sá Nunes, José de. A Reòpoita, p. 14, Curitiba, 1926. 
27Luz de Ksiotona, 1925. 
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meiro paranaense, a 8 de setembro de 1913, a entronizar so-
lenemente o Sagrado Coração de Jesus no seu lar,28 ensejavam 
a oportunidade para a constituição da Provincia Eclesiástica 
de Curitiba, com a sua elevação a Arcebispado e criação das 
Dioceses de Ponta Grossa e Jacarezinho,bem como a Prelazia 
de Foz do Iguaçu. 

Para tanto, era necessário o concurso do Estado, para 
a formação do patrimônio das novas Dioceses, e contra essa 
participação levantaram-se os livre-pensadores e anti-cleri-
cais, reavivando os argumentos constitucionais republicanos 
de separação entre a Igreja e o Estado. 

Combatido duramente pelos anti-clericais e acusado de 
manipulação pelo clero, o Presidente Caetano Munhoz da Ro-
cha, testemunharia sua exata posição no tocante ao auxilio 
concedido pelo Estado. 

Na verdade, eu mesmo sugeri a idéia em Men-
sagem ao Congresso Legislativo, sancionei a 
Lei de autorização, expedi o decreto fixando 
a quantia do auxilio e abrindo o necessário 
crédito. Mandei efetuar o pagamento. Assim fiz 
consultando os altos interesses do Estado,pois 
a criação dos novos Bispados e a elevação de 
Curitiba ã Arquidiocese, se tinham grande al-
cance de ordem moral e espiritual,constituiam 
igualmente uma segurança de incalculáveis be-
nefícios de ordem material... E fiz muito bem. 
2 9 

28Munhoz da Rocha, Gabriel. Si Scires Donun Dei. RzvZòta 
do CZficuto de. Eòtudoò BandeZhante¿>, Tomo II, n? 3, p. 301,Cu-
ritiba, 1944. 

29Citado por Loureiro Fernandes, em "Um grande vulto do Ca-
tolicismo no Paraná". RevZòta do CZA.CU.ZO de Eòtudo.ó Bande.¿-
fianteò do Vafianã, Tomo II, n9 3, p. 353, Curitiba, 1944. 
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De outro lado, o Presidente do Estado estava certo de 
interpretar os sentimentos da maioria da população paranaen 
se, "... inspirados nas mais respeitáveis tradições históri-
cas, como legitima expressão nacional". Aliás, o Presidente, 
como fizera tudo publicamente e em acordo com a lei, estava 
convicto que com isto desapontara aos inimigos da Religião e 
da Igreja e, assim "... provavelmente contribuirá para fe-
rir as suscetibilidades dos puritanos".30 

Na verdade, tais punZtanoò, agindo por sectarismo aca-
tólico, acusavam justamente ao Presidente de atuação sectá-
ria católica. 

0 auxilio dado pelo Estado, na conformidade da Lei n? 
4/25, teve, contudo, desdobramentos. Dario Vellozo, o Reve-
rendo Luiz Cesar, Júlio Hauer, Flávio Luz e Lins de Vascon-
cellos, anti-clericais de formação diversa, enviaram tele -
grama de protesto ao Presidente da República, publicado em 
jornais de Curitiba e do Rio de Janeiro. 

Seus signatários foram processados pelo Executivo e 
pelo Legislativo estaduais, e condenados, em la. instância, 
a um ano de prisão celular e ã multa de 14 contos de réis. 
Foram, porém, absolvidos pelo Superior Tribunal do Estado. O 
Governo paranaense agravou da decisão, mas o Superior Tribu-
nal de Justiça, manteve a absolvição.31 

30Citado por Loureiro Fernandes, em "Um grande vulto do Ca-
tolicismo no Paraná". Reviita do CZhcuZo da. E&tudoò BandzZ-
nantzò do Panana, Tomo II, n? 3, p. 354, Curitiba, 1944. 

31 Luz du Kioto na, Vol. 2, 1925/1947 . 
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Pio X realiza a elevação no Consistorio secreto de 20 
de dezembro de 19 26, e o Bispo Dom João Francisco Braga em 
Carta Pastoral de 24 de maio de 1927, a anunciava com entu-
siasmo aos paranaenses. A nova Arquidiocese era a prova da 
vitalidade e da força da Igreja no Paraná. 

Intelectuais católicos, por sua vez, em 1929, afinal 
se haviam congregado no Circulo de Estudos Bandzhantz¿>, com 
finalidade de investigações cientificas e estudos filosófi-
cos de alto nível, de inspiração na doutrina católica e na 
obediência aos preceitos da Igreja. 

O Círculo de Estudos BandzZiantzA devia,principalmen-
te, constituir a intrépida bandzZtia. cultural, no sentido da-
quelas historicamente realizadas pelos paulistas, contra 

... a mediocridade... tristíssima mediocri-
dade. Mediocridade da instrução publica que 
se dispersa na superfície sem cuidar descer 
ãs profundezas. Mediocridade do pensar popu-
lar que se deixa orientar pelo papel que lê 
diariamente, sem tomar o trabalho de refletir, 
aceitando de olhos fechados, a opinião jã fei-
ta por um escriba qualquer, não raro sem cons-
ciência. Mediocridade da vontade que não re-
siste a coisa alguma, que se dobra ante a pai-
xão imperiosa e que procura desculpas numa 
pretensa lei da natureza. Mediocridade do co-
ração que tão depressa resvala em fraquezas e 
baixezas, em vez de se enamorar de coisas mais 
altas, mais nobres, mais dignas.32 

32Citado por Liguaru Espírito Santo em "O Círculo de Es-
tudos Bandeirantes em Vinte e Cinco Anos de Existência". Re.-
vZòta do CZn.c-u.to de. E&tudoò BandzZhantzò, Tomo II,Edição Es-
pecial, p. 700, Curitiba, 1954. 
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Com estas palavras, proferidas na sessão inaugural do 
Círculo, o seu fundador e conselheiro, Padre Luiz Gonzaga 
Miele, vergastava a mediocridade dos meios culturais parana-
enses, disposto a um trabalho de aprofundamento doutrinário, 
filosófico e científico. 

Na ocasião, nenhuma palavra era dirigida de modo di-
reto ã elite dos livre-pensadores e anti-clericais. A atua-
ção do Círculo, de modo implícito, porém, objetivava o re-
forço da catolicidade e da Igreja no Paraná. 

Nas comemorações do 109 aniversário do Círculo de Es-
tudos Bande.ih.ante.0, Bento Munhoz da Rocha Netto diria que a 
agremiação 

Instituiu acima da vacuidade das fórmulas 
aceitas e dos conceitos sovados, um roteiro da 
cultura sistematizada, que alguma coisa de no-
vo vinha instaurar no marasmo ambiente. Des-
bravador, como os bandeirantes, abriu clarei-
ras na massa de preconceitos,medularmente bur-
gueses, retalhos de ideologias liberais e ag-
nósticas. 3 3 

Mais tarde, ainda, procedendo a avaliação de 25 anos 
de atuação do Círculo, um dos seus fundadores, José Lourei-
ro Fernandes, afirmava: 

Seu fundador principal e orientador,o Padre 
Luiz Gonzaga Miele, nos primeiros anos de ati-
vidade do novo núcleo, transformou-o em ba-
luarte intelectual católico, cuja atividade 
logo se fez sentir sobre a unilateral prepon-

33Munhoz*da Rocha, Netto, Bento. Editorial. Rzviòta do CZn-
cuto de. E&tadoò Bande<Liante.é. Tomo II, n9 1, p. 3, Curitiba, 
1939. 
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derãncia agnóstica do meio cultural curitiba-
no, nos primeiros decênios do século XX.34 

Em agosto de 19 30, o jornalista Severino Silva jã tes-
temunha pelas colunas do seu jornal que a grande voz do com-
bate à Igreja, em Curitiba, não mais se encontrava rodeada 
por muitos, ao contrário, solitária. 

Dario Vellozo vive lima atmosfera de idea-
lismo pitagórico, fundador e presidente do Inŝ  
tituto Néo-Pitagórico, que tem a sua sede no 
Templo das Musas. Tudo isto diz bem da sua ar-
quitetura mental... apostoliza a Ciência e a 
Arte como iluminado criador solitário.35 

No mesmo mês, o VIãh.Á.0 da Tah.de. que fora um dos arau-
tos do anti-clericalismo, falava da necessidade de intensi-
ficar a ação católica, para que a sociedade pudesse enfren-
tar o grave problema da descristianização das familias,36 do 
mesmo modo que havia saudado com efusão o advento de Dom Se-
bastião Leme ao cardinalato do Rio de Janeiro, e pranteado a 
morte do Monsenhor Celso Itiberê Cunha, Vigário da Catedral 
de Curitiba.37 

31tLoureiro Fernandes, José. Jubileu de Prata do Círculo de 
Estudos Bandeirantes. Re.vi.6ta do CZh.e.uZo de. E6tudo6 Bande..L-
hante.6, Tomo II. Edição Especial, p. 561, Curitiba, 1954. 

35VZcuilo da Tafide., de 11 de agosto de 1930. 
36VZãh.lo da Tah.de., de 23 de agosto de 19 30. 
31VLâhZo da Tah.de., de 4 de julho de 19 30 e de 11 de julho 

de 1930. 
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Em defesa dos jesuitas e dos sacerdotes já acorriam 
abertamente os jovens da Congregação -Mariana da Catedral. No 
inicio de 1934, escrevia o 8 o t í t i m MahZano, em se referindo 
ao tratamento dado aos padres: 

Mais liberdade tem um anti-clerical para di-
zer seus insultos, mais respeito se dá a um 
livre-pensador que vem dizer suas blasfêmias, 
menos obstáculos encontra qualquer crápula pa 
ra molestar o mundo todo, que o Padre para pre 
gar a doutrina cristã e exercer o seu minis-
tério. 3 8 

A Igreja, no Paraná, vai ganhar redobrado alentoe di-
namismo. Por motivo de saúde, em junho de 19 35, a Santa Sé 
aprovava a renúncia do velho Arcebispo Dom João Francisco 
Braga que estivera ã frente da Diocese, depois Arquidiocese 
de Curitiba, desde fevereiro de 1908. 

Fora o Bispo que, com o Monsenhor Alberto Gonçalves, 
Monsenhor Celso, os Padres Antonio Mazzarotto, José Falarz, 
Euripedes Olimpio de Oliveira e Souza, Jeronimo Mazzarotto e 
outros, como os padres do Seminário Diocesano, haviam galhar-
damente sustentado, sobretudo do púlpito da Catedral, a lu-
ta com os anti-clericais, além de, com o concurso das Ordens 
religiosas, conquistado o território paranaense para a Igre-
ja Católica Romana. 

38Botzt¿m Macano. Öftgäo da Congregação do¿> JovenA da Ca-
te.dn.at, p. 5. Ano VI, n9 6, Curitiba, janeiro de 1936. 
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Desta maneira, e ainda quentes os rescaldos do con-
fronto clericais/anti-clericais., a saúde , -precária do ... Arce-~ 
bispo e a sua saída, foram motivos de preocupação para os car 
tõlicos. A designação, porém, de Dom Attico Euzêbio da Ro-
cha, cuja posse se verificou em 7 de março de 1936, Bispo de 
Cafelândia e que já fora também de Santa Maria, conhecido pe 
la sua cultura e dinamismo, revigoraria o Catolicismo no Pa-
raná. 

... com a sua presença e ação decidida, a 
Arquidiocese de Curitiba iria conhecer dias 
melhores para o maior bem da Religião e do Pa-
raná. E de fato já começaram a se fazer sen-
tir os resultados de sua grande operosidade e 
a ação católica vai entrar em sua fase de lu-
ta para o bem de todos.39 

Dom Attico reforma e moderniza a Cúria Metropolitana, 
divide a cidade de Curitiba em paróquias, além daquelas do 
interior. Dá especial atenção ao movimento mariano e, prin-
cipalmente, desenvolve intensa ação social, com vistas au-
mentar as fileiras do exército de Cristo e prepará-lo para 
os combates em defesa dos Evangelhos. 

A Igreja Católica, no Paraná, ainda em 1936,consegui-
ria grande vitória, pois o Diretor da Instrução Pública au-
torizava o inicio do ensino religioso nas Escolas Normais, 
nas Escolas Intermediárias, nos Grupos Escolares e Escolas 
estaduais.40 

33Boletlm Mariano. Órgão da Congregação doò Jovenó da Ca-
tedral. p. 19. Ano VIII, nÇs 11/12, Curitiba, junho de 1936. 

40 instrução do Diretor da Instrução Pública do Estado do 
Paraná, Doutor Gaspar Duarte Velloso, em 18 de abril de 1936. 
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A nova conjuntura política, assinalada, sobretudo,pe-
la Guerra Civil Espanhola e pela Intentona Comunista no Bra-
sil, conduzia o Arcebispo a concentrar sua atenção nas amea-
ças do Comunismo, quer nas Confederações Marianas, na Ação 
Católica da Juventude, no Apostolado da Oração,enfim, em to-
das as associações religiosas. 

0 inimigo era agora mais amplo e mais podêroso que 
apenas os livre-pensadores e anti-clericais do Paranã. 

Trabalharemos para a récristianização da so-
ciedade que aos poucos se estã paganizando. 
Evitemos afastar do seu seio os mandamentos 
da lei de Deus. Se não reagirmos, com a inva-
são do materialismo que invade o mundo e pre-
para para o Comunismo que com seus tentáculos 
malditos ameaça todos os povos, tudo estará 
perdido.41 

E a Igreja compreendia que deveria compassar-se com as 
exigências dos novos tempos, criando as organizações de Ação 
Católica junto ã juventude. 

... esta organização mira uma bem orientada 
instrução religiosa, de acordo com a época, 
isto ê, não bastando patentear as verdades de 
nossa religião. Ë necessário fornecer à juven 
tude conhecimentos combativos com os quais 
possam discutir e sustentar ã luz da Razão es-
sas mesmas verdades atacadas com arrogância 
pelos inimigos da fé.42 

41 Palavras do Frei Mateus Hoepers, OFM, Diretor Religioso 
da Confederação das Associações Religiosas Femininas,por oca 
sião da 4?_sessão, em 18 de abril de 1937. L¿vn.o dz kta& da 
CoYifizdo.tiaq.ao. Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba. 

42Justificativa dos Estatutos da Ação Católica da Juventu-
de Feminina, apresentada por ocasião da 8? sessão da Confe-
deração das Associações Religiosas Femininas, em 18 de dezem-
bro de 19 37 . LZvAo do. k£a¿> da Confizdz/iação. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de Curitiba. 
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Desta maneira, o combate da Igreja contra os inimigos 
da- fé/-tomava-uma-dimensão maiornuma" luta universal contra 
o Comunismo, mesmo porque ao findar a década de 1930, os li-
vre-pensadores e os anti-clericais do Paraná, sobretudo após 
a morte de Dario Vellozo, já se haviam recolhido ao interior 
dos seus redutos. 

Muitos mesmo daqueles que, na mocidade, haviam sido 
freqüentadores e irmãos da frateria do Instituto Néo-Pitagó-
rico, revistas as suas posições, o haviam abandonado.Um exem 
pio significativo ê dado por Lacerda Pinto, um dos intelec-
tuais mais prestigiosos do Paraná e que no Estado havia per-
manecido, agora membro atuante do Circulo de Estudos Bande-1-
tiante* e de associações religiosas católicas. 

Lacerda Pinto que fora Pico de Mirandola na congregação 
do Instituto Néo-Pitagórico, deixa um dos mais claros depoi-
mentos acerca do ambiente cultural e religioso de Curitiba, 
na sua juventude, quando em 1908 iniciava seus estudos se-
cundários . 

0 que era, do ponto de vista religioso, a 
Curitiba de então, pode avaliar-se pelo espi-
rito que predominava entre nós, os estudantes 
dos cursos secundários então existentes e re-
duzidos ã Escola Normal e ao Ginásio Parana-
ense... Ali estavam representadas todas as 
classes sociais do Paraná, e contavam-se pe-
los dedos da mão, os rapazes que, depois de 
receberem a sua pobre, a sua rudimentar ini-
ciação científica, escapavam do influxo da 
grande maioria dos professores, imbuídos das 
convicções maçônicas do tempo...43 

43Lacerda Pinto, Desemb. Manuel. Saudação aos Franciscanos 
do Paraná, proferida em 7 de agosto de 19 49. Rev-Lita do Cir-
culo de Eòtudoò Bandeirante*, Tomo II, n9 4, p. 455-456, Cu-
ritiba, 1949. 
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Tais professores haviam, segundo Lacerda Pinto, her-
dado„es tas ..convicções .dos_seus..próprios_pais, os- quais, - por-
sua vez, também haviam atingido "a idade viril sob o signo 
do maçonismo, do regalismo do Império, do chamado livre-pen-
samento e do positivismo filosófico que veio a constituir o 
clima da aurora da República...".44 

Lacerda Pinto falava agora nas comemorações do Cin-
qüentenário do estabelecimento dos fih.ade¿ de. kãbi.toò h.ui.vo¿, 

do potn.ei.fLO da Pn.aq.a da República, e dizia: 

... E ë fácil imaginar as dificuldades que 
encontravam no seu apostolado, os ministros 
da Igreja, tendo de lutar contra toda a pro-
paganda adversária e abrindo penosamente o seu 
caminho por entre o ervaçal espinhoso de imen-
sos preconceitos e erros do materialismo em 
voga, do orgulhoso espirito reinante, daquele 
espirito que se pavoneava e ria, da tribuna, 
das cátedras, da imprensa, de toda a parte, 
procurando cobrir de ridículo aquilo a que só 
davam este nome retumbante - o ultn.amontani.A-
mo da lgn.eja Romana.4 5 

0 confronto era coisa do passado. A partir dai somen-
te poderá ser visto na perspectiva do tempo — da história das 
idéias no Paraná. 

44Lacerda Pinto, Desemb. Manuel. Saudação aos Franciscanos 
do Paraná, proferida em 7 de agosto de 1949. Revlòta do CZh.-
calo de EAtudoA Bandei.h.ante¿, Tomo II, n? 4, p. 456, Curiti-
ba, 1949. 

45Idem. 
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O presente estudo que focaliza o confronto entre ro-
manismo e livre pensamento, clericaise anti-clericais no Pa-
raná, na conjuntura de 1890-1940, constitui na verdade exem-
plificativa do conflito pelo monopolio do exercício legiti-
mo do poder religioso e gestão dos bens de salvação que se 
desenrola em torno da oposição entre Igreja tradicional e o 
profeta de uma nova ideologia religiosa, na conformidade do 
modelo proposto por Pierre Bourdieu,1 a partir de Max Weber, 
muitas vezes em acordo não só teórico, como terminológico, 
com Karl Marx. 

Entendendo que "a religião cumpre uma função de con-
servação da ordem social, contribuindo,em termos da sua pró-
pria linguagem, para a tcgitimação do poder dos dominantes e 
para a domcàticação dos dominados",2 Bourdieu diverge de Max 
Weber quando este afirma que a força do profeta está no seu 
cafii&ma pciòoat. Ao contrário, o poder do profeta está na 
força dos grupos sociais que ele representa, assim como na 
aptidão do seu discurso e na sua prática para mobilizar os 
interesses religiosos desses grupos. 

1Bourdieu, Pierre. A Economia da¿ Tiocaó SimbÕZicaA. Edi-
tora Perspectiva, São Paulo, 1974. 

2Idem, p. 32. 
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Desse modo, se a voz dos sacerdotes da Igreja tradi-
cional ê representativa da maioria silenciosa satisfeita nas 
suas demandas religiosas, o discurso do profeta reflete as 
insatisfações subjacentes, porém, prestes a vir à tona, rea-
lizando de modo flagrante a contestação da Igreja e colocan-
do em dúvida o seu monopólio dos instrumentos de salvação. 

Por isso mesmo, a contestação constitui ameaça à exi£ 
tência da Igreja. Assim, quando as relações de força são fa-
voráveis a ela, opera-se a òu.pH.z&&ão física ou simbólica do 
profeta, ou, pelo menos, obtém que realize o reconhecimento 
da legitimidade do monopólio eclesiástico, pela sua incorpo-
ração ao sistema. Nesse sentido, são exemplares os casos de 
um Giordano Bruno ou de um São Francisco de Assis. 

Contudo, a força do profeta também se encontra na sua 
capacidade não apenas de subverter a ordem simbólica vigen-
te, mas em reordenar a subversão dessa ordem, ou seja, a de£ 
sacralização do sagrado e a sacralização do sacrilégio, cons 
tituindo uma nova Igreja. 

A conjuntura da implantação da República propiciava 
audiência para a voz de novos profetas, aliada ã crítica in-
telectualista de certas categorias de leigos, livre-pensado-
res e anti-clericais, de modo que, como reação, se reforçou 
a burocracia sacerdotal da Igreja Católica Romana que signi-
ficava a Tradição, por via da romanização da catolicidade, 
expressa no estabelecimento de agências de formação do corpo 

de e.6pec¿a¿¿6ta¿>, como os Seminários, a organização das hie-
rarquias diocesanas, a realização de Congressos Católicos, a 
produção de escritos de defesa e propagação da doutrina, e 
contrários às profecias de maior perigo, bem como ainda con-
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tra o intelectualismo leigo, inclusive com a organização de 
círculos intelectuais de defesa e contra-ataque doutrinário, 
filosófico e científico, leais à ortodoxia. 

Dario Vellozo, sem dúvida, pela sua pregação e pelo 
empolgamento que suscitava entre os seus discípulos, alunos 
do Ginásio Paranaense e da Escola Normal, e irmãos da frate-
ría do Instituto Néo-Pitagórico, possuía forte personalidade 
carregada de carisma capaz, segundo Max Weber, de arrebatar 
adeptos para a sua profecia-, fiéis de uma nova Igreja. Até 
certo ponto, ele o fez, pelo testemunho dos contemporâneos. 

Porém, ao que tudo indica, os seus seguidores incondi^ 
cionais não foram numerosos, nem tão pouco representaram frac 
ções dominantes dos grupos sociais dominantes, de modo que o 
seu discurso não constituía a sistematização e ordenação de 
todas as manifestações de contestação â tradicionalidade,nem 
mesmo legitimava o que socialmente definia tais grupos. 

O etkoò curitibano, paranaense, no final do século XIX 
e princípios do século XX, presencia a concretização de uma 
etapa nova, de transformação no plano político-ideológico,do 
estilo tradicional do ser e do fazer, para a liberação que a 
filosofia da República propiciava. 

Nessa mudança dos valores tradicionais para o escla-
recimento francés-republicano, a reorientação dos vetores po 
lítico, econômico, educacional, familiar, religioso, se faz 
com vistas ã liberdade, igualdade e fraternidade, porém di-
recionadas no sentido da ordem e do progresso. 

Contudo, o Paraná, e principalmente Curitiba,pela sua 
função de polo receptor de imigrantes de variada procedên-
cia, teve sua população mais exposta ao influxo europeu de 
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conceitos, valores e normas. 
Assim, a convivência européia, em particular no meio 

urbano da Capital paranaense, possibilitou alta margem de de 
finições em relação ao contingente imigrado por parte dos na 
cionais da sociedade receptora, mesmo quando culturalmente 
identificados pelo liberalismo emergente da intelectualida-
de, de uns e de outros. 

Esse liberalismo assume, na ótica do evoluir do Esta-
do, o papel de orientador das ações humanas. 

No Paraná, sua máxima figuração, no final do século 
XIX e inicio do século XX, caracteriza-se pelo esplritualis-
mo franco-belga que emerge de obras ditas esotéricas assimi-
ladas e refletidas por estudiosos locais ligados ao Magisté-
rio e ã cultura artística e literária. Extravasa pela erudi-
ção em salas de aula, em debates jornalísticos, em centros 
especializados de divulgação, tornando visível o liberalismo 
a nível filosófico-religioso. 

Ocorre, no entanto, que formas sociais dentro do li-
beralismo, tais como o progresso protestante puritano,o mar-
xismo (maximalista„na época), o liberalismo científico, son-
davam no início do século os primeiros passos dos republica-
nos, propiciando a formação de campos de concreticidade li-
beralizantes ao nível da temática liberal preconizada pelo 
conceito de República, em seu caráter franco-espiritual. 

Nesse momento liberal, a ausência de uma Igreja atuan 
te em igual nível, no plano do Estado,oportuniza espaço para 
a circulação de ideologias de caráter contestatõrio, porém 
adaptadas ao contexto de ordem e de progresso da República 
brasileira. 
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Nesse momento liberal, ingerencias capitalistas se fa 
zem sentir no setor nacional empresarial, configurando-se o 
p t i o . Y i d e . t L - & e a normativas do Exterior. Êoque, no dizer de Bra 
sil Pinheiro Machado, caracteriza-se como a fase de implan-
tação do capital estrangeiro no Brasil. 

Desse modo, o liberalismo no campo das idéias filosó-
fico-religiosas, ainda não estruturado o setor de mando e da 
economia, aos poucos tende a cair no campo da utopia, do fi-
losofismo e da não praticidade, refletindo-se no caráter da 
obra de um Silvio Romero ou, como no caso paranaense, de Da-
rio Vellozo. 

Tal liberalismo religioso filosófico, extravasa na li 
teratura principalmente e mesmo, ainda que mais sutilmente, 
na realidade local, mas não chega a formalizar uma nova ma-
neira de ser do comportamento social, fora da ótica da ordem 
e do progresso. 

Ao contrário, tende a ser caracterizado como aliena-
ção da realidade social vigente. 

A nível económico-político, a implantação capitalis-
ta, com a sua temática vinculada ao real, possibilita a for-
mação de comportamentos, sentimentos e movimentos sociais que 
vêm a determinar o real concreto dos brasileiros, paranaen-
ses, de então. 

Surge assim uma filosofia essencialmente prática da 
aplicação das leis capitalistas no Brasil. Surge também o ini 
migo moderno destas relações de produção, o socialismo mar-
xista que assomando aos canais de expressão do pensamento bra 
sileiro contemporâneo, vem a declarar uma nova era no rela-
cionamento social e, conseqüentemente, na concepção do espi-
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ritual e do sagrado. 
Por tudo isso, ainda que em certa medida, Dario Vel-

lozo haja esboçado, pela reunião de uma congregação de fiéis, 
pela presença do Templo, pela prática da simbologia ritual, 
pela edição de um Evangelho de fé, uma nova Igreja canónica, 
o profeta não foi capaz de constitui-la concorrente da Igre 
ja tradicional, ameaçadora do seu monopólio dos instrumentos 
de salvação. 

Ainda que o seu carisma pessoal, não estando apoiado 
na força dos grupos sociais fortes, não foi incorporado pelo 
sistema, sequer eliminado por não constituir grave perigo. 
Restou apenas iam visionário. 
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Vol. 13 - N9s 1 a 7 - 1912 (a partir de junho) 
Vol. 14 - N9s 1 a 10 - 1913 (até outubro) # 

O COMBATE. Jornal de Propaganda Anti-clerical. Curitiba 
(Continua 0 DEMOCRATA) 
N9s 1 a 13 - 1907. 

O DESPERTAR. Folha quinzenal de propaganda libertaria. Re-
datores: Gigi Damiani e J. Buzetti. Curitiba. 
15 de agosto de 1904. 

O DEMOCRATA. Folha hebdomadaria de interesses sociaes. Cu-
ritiba. 
25 de novembro de 1906. 

DIÁRIO DA TARDE. Curitiba. 
Anos de 1899-1930. 

A DOUTRINA. Orgam da Federação Espirita do Paraná. Curiti-
ba. 
Vol. 7 - N9s 1 a 12 - 1906. 

ELECTRA. Orgam da Liga Anti-clerical Paranaense. Jornal. 
Curitiba. 
N9s 1 a 18 - 1901-1903. 

ESPHYNGE. Orgam Independente. Ocultismo. Diretor: Dario 
Vellozo. Curitiba. 
Vol. 1 - N9s 1 a 6 - 1899 
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Vol. 2 - N9s 7 a 11 - 19 00 
Vol. 3 - N9s 1 a 4 - 1901 
vol. 4 - N9s 1 e 2 - 1902 
Vol. 5 - N9s 3 a 12 - 1903 
Vol. 6 - N9s 1 a 12 - 1904 
Vol. 7 - N9s 1 a 9 - 1905 
Vol. 8 - N9s 1 e 2 - 1906 

A ESTRELLA. Orgam CathSlico, scientlfico, literario e noti-
cioso. Redator-chefe: Constante Affonso Coelho; depois A. 
Teixeira -de Freitas. Curitiba. 
Ano I 
Ano II 
Ano III 
Ano IV 
Ano V 
Ano VI 
Ano VII 

- N9s l a 51 - 03.04.98 a 16.03.99 
- N9s 52 a 103 - 26.03.99.a 17.03.00 
- N9s 104 a 156 - 01.04.00 a 31.03.01 
- N9s 157 a 204 - 09.04.01 a 23.03.02 
- N9s l a 51 - 06.04.02 a 29.03.03 

- N9s 
Ano VIII - N9s 

l a 52 - 03.04.04 a 26.03.05 
53 a 96 - 02.04.05 a 04.03.06. 

FANAL. Orgam do Novo Cenáculo. 
Revista. Curitiba. 
Vol. 1 - N9s 1 a 12 - 1911 
Vol. 2 - N9s 1 a 11 - 1912 
Vol. 3 - N9s 12 a 23 - 1913. 

Sciências, letras e artes. 

FESTA. Mensãrio de Pensamento e Arte. 2a. fase. Proprie-
tários: Andrade Muricy, Tasso da Silveira, Lacerda Pinto, 
e outros. Rio de Janeiro. 

. N9s 1 a 13 - 1927-1929. 

FOLHA NOVA. Noticiarista: Albino Silva. 
15 de janeiro de 1893. 

Curitiba. 

GALAXIA. Redação: Emiliano Pernetta, Dario Vellozo, Júlio 
Pernetta, Chichorro Junior. 
Novembro de 1897. 
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A GALERIA ILLUSTRADA. Curitiba. 
Vol. 1 - N 9 S - - 1 - a 5 - 1888 
Vol. 2 - N9s 6 a 17 - 1889 

GAZETA POSTAL. Redação: Ismael Martins, Manoel Padilha e 
Sérgio Abreu. Curitiba. 
16 de agosto de 1896. 

A IDEA. Orgam do Club dos Estudantes. Curitiba. 
N9s 1 a 17 - 1888-1889. 

JERUSALÉM. Orgam da Resp. Loj. Cap. Fraternidade Paranaen-
se. Curitiba. 
Vol. 1 - N9s 1 a 8 - 1898 
Vol. 2 - N9s 9 a 32 - 1899 
Vol. 3 - N9s 33 a 46 - 1900 
Vol. 4 - N9s 47 a 90 - 1901 
Vol. 5 - N9s 91 a 112 - 1902. 

DER KOMPASS. Direttores: P. Franz Auling, P. Cyriacus Hiel-* 
scher, P. Redemptus Kulmann e L. Paul Chumann. Curitiba. 
3 de junho de 1902. 

A LUTA. Curitiba. 
N9s 1 a 7 - 1886-1887. 

A LUZ. la. fase: Orgam do Centro Espirita de Curitiba. 2a. 
fase: Órgão do Centro de Estudos Psíquicos "Theodoro Hans-
mann " . Diretor: Domingos Duarte Velloso. Curitiba. 
Janeiro de 1890 - Julho de 1907. 

LUZ ESSENIA. Orgam da Officina Maçonica "Amor e Caridade 
2a.". Ponta Grossa. 
5 de fevereiro de 190 3. 

LUZ DE KROTONA. Instituto Nêo-Pythagórico. Ensinamentos p£ 
thagõricos. Theosofia. Curitiba. 
Vol. 1 - N9 s - 1921. 
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Vol. 2 - N9 esp. - 1922 
Vol. 3 - N9s 1 a 4 - 1925 
Vol. 4 - N9s 1 a 4 - 1926 
Vol. 5 - N9s 1 a 4 - 1927. 

0 MOSQUETEIRO. Orgam Recreativo e Noticioso. Curitiba. 
Vol. 1 - N9 2 - 18 86 
Vol. 2 - N9s 3 a 15 - 1887 

MYRTO E ACÃCIA. Orgam do Instituto Nêo-Pythagõrico. Pitago-
rismo. Curitiba. 
N9s 1 a 21 - 1916-1920. 

A OPINIÃO. Orgam de estudantes. Curitiba. 
N9s 1 a 9 - 1887. 

PALLADIUM. Orgam do Centro Estudantal Paranaense. Jornal. 
Curitiba. 
Vol. 1 - N9s l a 9 - 1909 
Vol. 2 - N9s 10 e 11 - 1910 

N9s l a 6. 

PALLIUM. Revista de Arte. Diretores: Silveira Netto e Ju-
lio Pernetta. 
N9s 1 a 4 - 1888-1900. 

PÃTRIA E LAR. Orgam do "Brazil Cívico". Sciências, letras, 
artes, etc. Curitiba. 
N9s 1 a 12 - 1912-1913. 

O PELICANO. Orgam de propaganda da Maçonaria. Jornal. Cu-
ritiba. 
N9s 1 a 3 - 1897. 

A PENNA. Revista de Arte. Curitiba. 
N9s 1 a 10 - 1897. 
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O PHAROL. Orgam litterãrio e scientífico. Jornal. Curiti-
ba. 
N9s 5 a 7 - 1898. 

A PHENIX. Orgam crítico e litterãrio. Curitiba. 
N9s 1 a 7 - 1907. 

PYTHAGORAS. Orgam da L.T. Nova Krotona. Teosofía. Pitago-
rismo. Curitiba. 
N9s 1 a 12 - 1920. 

RAMO DE ACÁCIA. Orgam da Maçonaria Paranaense. Curitiba. 
N9s 1 a 32 - 1908-1912. 

A REAÇÃO. Pela Pátria e pela Republica. Jornal. Diretor: 
Júlio Pernetta. Curitiba. 
N9s 1 a 5 - 1903. 

REVISTA AZUL. Literatura. Diretor: Dario Vellozo. Curiti-
ba. 
N9s 1 a 6 - 1893. 

REVISTA DO CIRCULO DE ESTUDOS BANDEIRANTES. Curitiba. 
Tomo I - 1934-1938 
Tomo II - 1939-1954. 

REVISTA DE ESPIRITUALISMO. Espiritismo, Ocultismo, Psycho-
logia , Psychometria, etc. » 
Vol. 1 - N9s 1 a 6 - 1916 
Vol. 2 - N9 1 - 1917 
Vol. 3 - N9s 1 a 12 - 1918 
Vol. 4 - N9s 1 a 12 - 1919 
Vol. 5 - N9s 1 a 5 - 1920 
Vol. 6 - N9s 6 a 12 - 1921 
Vol. 7 - N9s 1 a 12 - 1922 
Vol. 8 - N9s 1 a 12 - 1923 
Vol. 9 - N9 1 - 1924 
Vol. 10 — N9s 3 a 9 — 1925 
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A REPÚBLICA. Orgam do Clube Republicano. Pátria e Democra-
cia. Curitiba. 
Anos de 1886-1930. 

O SANTELMO. Orgam de Estudantes. Propriedade ' de uma Asso-
ciação. Curitiba. 
N9s 1 a 9 - 1888. 

A SEMANA. Letras, Sciências, Artes. Jornal. Secretário: Da 
rio Vellozo. Curitiba. 
N9s 1 a 11 - 1892-1893. 

O SAPO. Semanário litterário e humorístico. Curitiba. 
N9 17 - 1900 
N9 30 - 1902. 

A SEMPRE-VIVA. Literatura. Curitiba. 
N9s 1 a 20 - 1924-1925. 

STELLÂRIO. Revista de Arte. Curitiba. 
N9s 1 a 5 - 1901. 

A TRIBUNA. Propriedade: Sebastião Paraná. Curitiba. 
7 de setembro de 189 5. 

A VANGUARDA. Orgam do Centro da Mocidade Livre-pensadora. 
Jornal. Curitiba, 
Vol. 1 - N9s 1 a 13 - 1905. 
Vol. 2 - N9 14 - 1906. 

VICTRIX. Literatura. Diretor: Emiliano Pernetta. Curiti-
ba. 
N9s 1 a 3 - 1902-1903. 

A VIDA LITTERÃRIA. Redator: Jayme Ballão. Curitiba. 
N9s 1 a 13 - 1887. 
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ANEXOS 



1 

Saber, Querer, Ouzar,/Calar. 

s a c r a t i s s i m a !—ao 
— te r ra d e Hermes, 

m v s t i c o d a m e r e n c o r e a 
D t o z a , d a P*.. jJeo/.a, — de Isis !—uo l i m i a r do 

deser to , a v u l t a v a a ESPIÍYÑGE, q u a d r i v i u m m a g n o , encer-
r a n d o n o s v igorosoâ f lancos o s e g r e d o d a s Iniciações, a 
p r i m e i r a chave d e a r g e n t u m dos Grandes Mysteriös. 

V i n h a de m u i t o l o n g e , dos l i m b o s p r e h i s t ó r i c o s , aff i r-
m e n d o toda u ina c iv i l i zação r e m o t í s s i m a , t r a n s m i t t i d a á s 
ge rações f u t u r a s n o s sac ra r ios de e s m e r a l d a d o E s o t e r i s m o . 

Ao f u l g o r d a s Cons t e l l ações g lo r io sa s , o N i l o à re-
flects o Nilo celeste, a bnrí da Bôa Deoza su l ca va o Azu l 
ineffavel , t r a ç a n d o n o s obel iscos a epopea d e Ammon e a 
t r aged ia de Osiris. Sace rdo te s r eco lh iam a r eve l ação s y m -
bol ica, e m p a p y r u s ; e os L o t u s i m m o r t a e s a b r i a m a coro l la 
azul nos a l b u f e i r e s de p r a t a do Ni lo . 

N o l i m i a r d o deser to , a ESPHYNGE ' s c i s m à v a e.."... 
sorr ia ! . 

Sobre os f l ancos d e louro, a s p a t a s se p r o l o n g a n d o e m 
iÇ'irtiix. r.o dorso , e s p a l m a d a s , d u a s azas e n o r m e s , à femi-

4 



1 54 

2 . C S P H Y N G E 

nil cabeça resp landeci^ , q u a n d o o disco de ouro da Aja-
inon-Ra f u l g u r a v a no O r i e n t e . — A m m o n : fon te de Luz 
Astral, luz m a g n é t i c a , essencia da V I D A ! 

A E S P H Y N G E é o syinbolo da força v ic tor iosa da von-
tade l iu raana , d i r ig ida discretamente pela Intelligencia, Su-
prema. 

' I N T E L L I G E N C I A , V O N T A D E , O U S A D I A e S I G I L L O , — e i s 

o q u a d r i v i u n i d a E S P H Y N G E . 

Com essa primeira chave, o n e o p h y t o abr ia a primeira 
porta do T e m p l o . . . . . 

« 
* * 

S C I E N C I A , A R T E , M Y S T E R I O : — e i s o s t r e z l a d o s d o 

Triangulo, os t rez e lementos de real ização, a t r i ade sa-
grada , a tri-unidade que fu lge no solio magn i f í cen te da 
S A B E D O R I A . 

L o n g e de se de s t ru í r em, comple tavam-se . Se, nes te 
século, apparecem divorc iadas , é que a Religião perdeo as 
t radições , e t en tou invad i r os domin ios da Sciencia ; é que 
a Arte o lv idada sua missão supe rna , quiz se fazer scientißca; 
é que a Sciencia, u l t r a p a s s a n d o os l imi te s de sua esphera 
de acção, t en tou avas sa l a r o ABSOLUTO, O INCOGNOSCIVEL. 

D a h i os conf l ic tos en t re a Religião, a Arte e a Sciencia. 
Volva cada qual a seos dominios , p ro s igam nobre e d i g n a 
e s u p e r i o r m e n t e era sua g r and io sa mi s são pelo BEM ; t, 
como na A n t i g ü i d a d e , longe de se de s t ru í r em, se com-
ple tarão , — na obra col lect iva da Felicidade humana, — o 
Grande Problema, a Grande Obra, de rea l ização da nossa 
especie, no P l a n e t a . 

Esse , r O ' m a g n a n i n i o Ideal dos occu l t i s t a s contem-
poráneos . . 

E s s e o t r a m i t e da « Esphynge ». 

« ' '. * 
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Scculos p a s s a r a m sobre o E g y p t o . A s s y r i o s , P e r s a s , 
O r e g o s e R o m a n o s v io la ra iu- lhe ö solo fér t i l , m i n a r a m - l h e 
os t e m p l o s e as necropoles . O q u e fôra p o u p a d o pe l a co lera 
de K a m b y s e s e pe l a v idenc ia d e A l e x a n d r e , r u i o v i o l e n t a -
m e n t e s o b a b r u t a l i d a d e ciosa dos l e g i o n a r i o s de Cezar e 
O c t a v i o . 

As PYRAMIDES i n c o m p a r a v e i s a d o r m e c e r a m n o dese r to ; 
e m m u d e c ê r a a voz d e seos s a n e t u a r i o s . 

Os OBELISCOS e n c e r r a r a m nas faces de g r a n i t o o se-
g r e d o d a s d y m n a s t i a s e a Cosmogonia egypda. 

A s N E C R O P O L E S e H Y P P O G K A S f e c h a r a m a o s p r o f a n a -

d o r e s as a b s c o n s a s e n t r a d a s . . 
A bári da Boa Deoza j á n ã o s i n g r a v a o Ni lo , p iedosa-

m e n t e , c o n d u z i n d o , ou p a r a Thenns , ou p a r a M e m p h i s , o u 
p a r a Philce, os co rpos e m b a l s a m a d o s 

N o deser to , p o r é m , á s o m b r a r r e p i z n d o r a d a s Pyramides 
e m m u d e c i d a s , a v u l t a v a r. ESPHYNGE. s i l e n t e e m a g e s t o s a . • 

O S i m ú n a t i r a - l h e aos flancos u m suda r io ' de o lv ido . 
A r e i a s i n v a d e m o colosso, a c c u m u l a m - s e , sobem, cob r indo -
l h e as g a r r a s , envolvendo- l l i e os nancos , c i n g i n d o - l h e a s 
azas . Mas , a c a b e ç a — q u e é a In t e l l igenc iá e o S a b e r — 
vence o dese r to ,—os o l h o s vagos , na indef f in ive l n o s t a l g i a 
d a s t r ad i ções pe rd idas , i l i u m i n a n d o - s e , po r vezes, d e rá -
p idos f u l g o r e s súb i to s , q u a n d o o d isco r e s p l a n d e c e n t e d e 
Ammon b r i l h a e n t r e os z a i m p h e s de p u r p u r a d o O r i e n t e . 

E m t a n t o , á no i te , q u a n d o Isis l h e au reo la a cabeça d e 
u m d i a p h a n o e e s p i r i t u a l n y n i b o de a r g e n t u m , j á n ã o so r r i 
a ESPHYNGE, c o m o o u t r o r a . . . fî só f reme, á h o r a t r a g i c a 
do Poen te , ao s u c c u m b i r de Osiris, c o m o se o a s t r o a g o n i -
z a n t e l h e s eg redasse n u m de r r ade i ro re f l exo o g r a n d e a r -
c a n o d a R E S U R R E I Ç Ã O . 

A m o c i d a d e e s t u d i o s a volve o s o lhos p a r a o E g y p t o , 
c t e n t a r e c o n s t r u i r - l h e o p a s s a d o magn i f i co e o s m y s t e r i ö s 
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% SÉCULO XX 
A os Espiritiialistns, -— Snlvt? ! 

' Signo de Esperança, e m a luz diffusa de aurora 
ròsiclareada de sonhos, o Século X X esplcmleo. er.trc 
columnas, expargindo por toda a Terra, effluvios pu-
ríssimos, de Idsaes Supernos, para a conquista ultima 
e definitiva da solidariedade humana,—g-alvanisada, 
num hausto forte de Paze A mor. peía corrente magné-
tica do Occultismo' Contemporâneo, da Philosophia 
Espiritualista, mais e mais intensa, rhais e mais lumi-
nosa, brilhando, promissora e bella," nos pontos car-, 
deaes do Planeta. ' . ; 

O' atheismo, o materialismo, a pretenciosidade 
seien ti ficaclos académicos, fossilisadosnos rudimentos 
adquiridos" ha trinta annos. abate-se, na derrocada 
senil dos scepticos sem moral é sem ideaes ; a Huma-
nidade parte os grilhões dc ferro desse circulo vicioso 
com que um phiíosophismo estreito pretendec alge-
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mal-a ao poste do Vulgar a do Commum,cerceando-
Ihe as azas de Archanjo, ora livres, tatalando victo-
rias, em magníficos elances para o ALEM. 

Esse -conceber inferior dos Destajaos humanos, 
mais ínfimo que o do homci n pre-liistori'v'-' esmagando 
a Tradição gloriosa, suppondo-se fbärnado de um 
bloco,—a semelhança de Adam, formado de um pou-
co de argila,—reduzia o Homem a instrumento de 
um sacerdocio único, cingindo-o a moldes convencio-
naeç.annihilando-lhe as iniciativasjugindo-o,-—misero 
animal humano !—ao vehículo pavoroso da Mediocri-
dade irremediável 

Contra essa tendencia 'fatal do espirito, ergueo-se 
vigorosa phalange cíe estudiosos,—senhores dos en-
sinamentos da scien-cin moderna,—e, principalmente, 

••'iniciados nos profundos conhecimentos dos Antigos, 
—velados no esoterismo dos mysteriös,—e desconhe-
cidos por completo (los sabios materialistas.... Estes 
senhores, na fatuidacie de saberem a ultima palavra 
em todos os ramos do^ conhecimentos humanos, sao 
de um comico impagavel sempre que se levam, dog-
maticamentc, a emittir opiniões respeito áSciENClA 
OCCULTA...:. E' adorayel acompanhar-lhes o raciocinio 
doutorai, cathedralesGO !.... -

Emtanto, a vigorosa phalange dos Espiritualistas 
avança denodadamente,—e a alma humana sente-se 
renascer, vibrada de nobres emoções puríssimas, sen : 

tindo o respir aromai dos hortos da ESPERANÇA. 

' 'Infelizmente, o século X X veio ainda envolto ein 
a clamyde purpurea do século passado, reboando a 
voz do aço e do bronze, nos sombrios crepúsculos do 
Exterminio ; terá de assistir nestes primeiros annos 
terrível esboroar de civilizações, luetas fratecidas. 
exteriores e agonias ; mas,*apoz esse fatal succuníbir 
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de gerações e instituições decrepitas, apoz esse ruir 
de espectros macabros,— a Renascença—na. pureza 
das linhas diaphanas.—clangorará nas tubas da Victo-
ria a E r a NO VA do Amor e da Esperança ;—e nossos 
posteros, sob o signo resplandecente da Verdade Im-
mutavel, entrarão os solios da Paz, sob a cupula es-
tellar do Infinito. 

O Esplritualismo scie.ntijlco, em seo evolver 
magestoso, haverá preparado os tramites do Bello e 
do Ineffavel,—e a Humanidade acclamará os tiomes 
de d'Olivet e Lévi, de Crook es e Wallace, de Báñete 
Paf5us.de de Guaita e Peladan.de Gibier e de Rochas,e 
Delanne, e Franck, e Burnouf, e Van der Naillen. e 
toda uma legião de homens de estudo e caracter, 
muito alto !—acima de preconceitos académicos c lo-
gares communs da rotina soicntifica 

A • Moral espiritualista, generalizada em obras 
litterarias, derrocará as funestas doutrinas do mate-
rialismo estiolante ; e serão varridas das bibliothecas 
essas affrontas ao decoro, obras sensuaesetorpes,— 
morbidos estigmas de uma e p o c l u i de scicucia, con-
servadas apenas por curiosos bibliophilos, como signal 
característico dos tempos 

O Amor será a Let. 
Nas affinidades secretas do Minprio, na vibração 

latente, da Planta, 110 pulsar rliythmico do Animal, 
nos auras magnéticos do Homem, nas ondulações 
harmonicas do Either,—-ex tuará a Vida, magnifícente, 
innnensa Vaga infinit;»., num fluir magestoso, de sol 
em sol, constellannente, kosmoJ.vgicamente. 

E a molécula, que fòra Minério, e fora Planta,« 
fora Animal,—feita. .1 r.telligencia e feita Luz, fremirá, 
numa Vibração siderea, materia quintessenciada,—110 
Universo ! 
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Os eííluvios esteïïares formarão Almas, principio 
eternoda Vida. E essas Almas, aos pares, äffinizadas 
em nupcias supernas, percorrerão o Kc^nos, de astro 
em astro, de constellação em consteller; ascenden-
do, ascendendo sempre,—EXCELSIOR^"— em caricias 
suavíssimas de Fluido, cm perenne bemaventurança 
de Seres, selectados nos athanores da Involução e da 
Evolução, nos cenáculos da Intellectualidade e do 
Bem, sob as Normas definitivas, traçadas pelos Des-
tinos. 

* 

A' Humanidade soffredcra,—ESPERANÇA! • 
Aos Homens dignos,—PAZ ! 
A todos os S e r e s ,—AMOR ! 
E que ninguém se recuze á parte de sacrificios 

necessários para a grande conquista sereníssima do 
A m a n h a i ! 

São os votos da «Esphynge*. 

Coritiba, 1.8 de Janeiro de 1901. 
D A R I O VELLOZO. 

—Rua Silva Jardim, 11. 10S. 

0 Vaso Sagrado 
O estudo do Vaso sagrado e seo conteúdo dá cm 

resumo a tlieoria fundamental das cinco grandes reli-
giões aryan nas. Essas religiões que se irradiaram para 
o Oriente e para o Occidente, são oriundas de uma 
doutrina primitiva, elaborada no centro da Azia, em 
paiz mal definido ainda e chamado Aryaco pelos sa-
bios. Nesta geração das crenças distinguem-se dous 
periodos successivos. 

O periodo antigo comprehende : ao Sudeste, a 
religião vedica,que se fez mais tarde o brahmanisme, 
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sempre existente ; ao Sudoeste, a religião persa ou 
mazdeismo que perdura ainda, comquanto a invasão 
arabe a tenha amesqainh;iii>í»,forçando-a a exilar-se;ao 
Oeste, o poiytheismo grego-latino que desappareceo. 
A este periodo se pode reunir as antigas tradições 
polytheistas do Norte e do extremo Oeste da Europa. 

O período modernocomprehende o buddhismo e o 
christianismo. Estas duas religiões eram, na origem, 
quasi idênticas, sendo o Christo o Buddha do occiden-
te, CQjjio Buddha Jora um Christa orientai e antecipado. 
Somente, um apparecoo em plena civilização brahma-
nica, o outro em plena civilização grego-romana. Em 
sua expansão para o Occidente, a doutrina de Bud-
dha se modificou sob a influencia mazdeense e produ-
zio os Essenios, estabelecidos no centro do mundo 
semítico, ao oriente do Mediterrâneo. Quando a dou-
trina esseniense sahio das commun idades da Galilea 
e do Egypto e se derramou nos paizes gregos e latinos, 
luctou contra os deozes pagãos e soffreo a acção do 
monotheismo semítico. Dalii nasceo o christianismo 
definitivo dos concilios, cujo Deos-sultão é outro que 
não o principio impessoal dos Buddhistas. 

Apezar dessas diversidades produzidas pela influ-
encia dos meios, o estudo do Vaso permitte descobrir 
a theoriá esoterica que vivificou sempre as cinco gran-
des religiões aryannas. Esta theoria, que era transmit-
ida. nas egrejas christans com o nome de doutrina se-
creta, disciplina sccrcti, ó a do Fogo, força universal, 
designada sob diversos nomes, sempre a mesma-no 
fundo, enunciando-se em formulas e figuras idênticas. 
Esta theoria, fica evidenciada graças aos textos forne-
cidos pelo Vaia e Avesla, pelos auctoris gregos, pe-
los livros litúrgicos da Egreja christan. 

EMÍLIO B U R N O U F 
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Versos dourados de Pythagoras 
/ 

Preparação A 
PA» 

«Aos deozes immortaes o culto consagrad^/-
«Rende; c tua fe conserva. Prestigia 
uDos sublimes Heroes a immarciada lembrança 
«E a memoria etheral dos supernos Espiritos. 

I'urificação 

«Bom filho, recto irmão,.terno esposo, ebom pae 
«Sé; e para amigo o amigo da virtude 
«Escolhe, e ccde sempre a seos dóceis conselhos ; 
«Segiie de sua vida os tràmitès serenos ; 
«Sé sincero e bondoso, c não o deixes nunca, 
«Se possível te for : pois uma lei severa . 
«Agrilhoao Poder junto á Necessidade. 
«Está em tuas mãos combater e vencer 
«Tuas loucas paixões ; aprende a dominal-as. 
«Sè sobrio, activo c casto ; as coleras evita. 
• Em publico, ou só, não te permitías nunca 
«O mal; e mais que tudo a ti mesmo respeita-te i 
«Pensa antes de falar, pensa antes de agir : 
«Sê justo. Não esquece : um poder invencível 
«Ordena de morrer ; e os bens e as honrarías 
«Fáceis de adquirir, são fáceis de perder. 
«Quanto aos males i'atacs que o Destino acarreta 
«Julga-os pelo que são : supporta-os, procura, 
«Quão possível te seja, o rigor abrandar-lhes : 
«Os deozes aos mais cruéis, não entregam os sabios. 
«Como a Verdado, o Erro adoradores conta: 
«O philosopho approva, ou. adverte com calma ; 

. «Esé o Erro triumph;'., elle se afasta ; e espera. 
«Ouve, e no coração grava as minhas palavras : . 

. «Fecha os olhos e o ouvido a toda prevenção, ; 
«Teme o exemplo de um ouiró, e pensa por ti mesmo 
«Consulta, delibera e escolhe iivremsr.te. 
* Deixa aos loucos o agir sem um fim e sem causa : 
-Tu devcsvcontemplar no presente o futuro. 
«Não pretendas lazer aquillo que não sabes. 
«Aprende: tudo ccde á constancia e ao tempo. 
«Cuida cm tua saúde : e ministra com methodo 
«Alimentos ao corpo e repouso ao espirito. 



ESPJ-rrNGïï 

«Pouco ou muilo cuidar evita sempre , o zelo 
»Egualmente sc prendo a um e a outro excesso. 
«Têmo luxo e a avareza efl'eitos semelhantes. 
."Deves buscar em tudo um meio justo e bom. 

I'cr feição 
«Que se não passe um dia, amigo, sem buscares 
«Saber : que (iz eu hoje ? E, hoje, que olvidei ? 
"Se foi o mal, abstem-ie ; e, se o bem, persevera. 
«Meos conselnos medita : c os estima ; e os pratica : 

,«E te conduzirão ¡is divinas virtudes. 
«Por esse que gravou em nossos corações 
«A Tétrade sagrada, immenso e puro symbolo, 
«Fonte dr. Natureza, e modelo dos Deqzes, 
«Juro. Antes, porem, que a lua alma, fiel 
«A seo dever, invoque, e com fervor, os Deozes 
«Cujo soccorro immunso e valioso e forte 
«Te, fará concluir as obras começadas. 
«Segue-lhes o ensino,. c r.ão te ¡Iludirás : 
»Dos seres sondarás a mais estranha esscncia ; 
«Conhecerás de Tudo o principio e o termo. 
«E, se o Ceo permiitir, saberús que a Natura, 
«Em tudo semelhante, é a mesma em toda parte ; 
«Conhecedor assim de todos teos direitos, 
«Teráso coração livre de vãos desejos. 
«E salieras que o mal quí aos homens ciüeia 
« De seo querer é frueto : e que esses miseros 
«Procuram ¡ondeos bens cuja fonte eni si trazem. 
«Esscsque sabem ser felizes são bem raros. 
«Joguetes das paixões, oscillando nas vagas, 
«•Rolam, cegos, num'mar sem bordas e sem termo, 
«Sem pocier resistir nem ceder á tormenta. 
«Salvae-os, Senhor Deos ! abrindo-lhes os olhos. . . " 
«Mas. não : aos homem cabe,—elles, raça divina,— 
«O Erro discernir, esabér a Verdade. 
«A natureza os serva. E lu, que a penetraste, 
«Homem sabio o ditoso, a paz seja comíigo. 
«Observa minhas leis, abstom-tc de iurio 
«Que tua aima reccie,. ein úistinguindo-as bem .; 
«Sobre teo corpo reine e brilhe a intelügencia 
"¡'ara que, te ascendendo ao Ether fulgurante, 
«Mesmo enlrc os ímmoríaes consigas ser um Deos. » 

Traduzido de Fahret!'Oüvct. 
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I j4ICIATlCñ 

© ffeo-espiriiualismo e as dorrenfes 
. clradieionaes 

A Renascença das Sciencias Maldictas, intensi-
ficada com os estudos, experimentações e rebusca-
mentos do Grupo Independente de Estudos Eso te-, 
ricos ( de Paris ), vae se dilatando per terras de 
America, expandindo-se nós dominios da Sciencia, 
da Arte, da Litteratura. . 

Os investigadores isolados ( raras excepções se 
contam ) teem se reunido em centros esotericos, filia-
dos ao Grupo ; as origens da Kabbala, a Alchimia, o 
Magismo, a Astrologia, a Theurgia reconstituem-se, 
a corrente ancestral da Tradição christan solda no-
vamente os anéis, Ordens de Cavallaria retomam 
guiões synibolicos, propagando e defendendo o neo-
christianismo, em generoso elance espiritualista, — 
fora de todos os sectarismos, — por Jesus legado ao 
Occidente, norma de PAZ dos verdadeiros Iniciados. 

Emquanto os Occultistas, cavalleiros do Christo, 
se agrupavam com Papus, Barlet, de Guaita, Sédir, 
Castelíot, irradiando-se pela França, pela Europa, pela 



164 

1 6 6 ESPHYNGE 

America ; a Sociedade Theosophica, estabelecida no 
.Occidente por Madame Blavatsky, ramificava-se na 
America, alcançava a Hespanha, a França, a Ingla-
terra, estabelecendo a corrente Oriental, directamen-
te trazida das índias,—o perfil de Buddha aureolado 
magníficamente. 

Occultistas e Theosophos possuem as chaves da 
Tradição : Uns, agrupados em torno do Christo ; 
outros, de Buddha,—divergindo apenas em pontos 
philosophicos da Doutrina,—se orientam para super-
nos Ideaes Espiritualistas, para a fraternidade uni-
versal, para a Paz. 

A s duas bellas correntes—Buddhista e Christan— 
parallelas, — tendem a se approximar, fundindo-se, 
numa alliança victoriosa. 

Ernesto Bosc, em sua Vida Esotérica de Jesus de 
Nazareth, efflora affinidades, tenta reunil-os ; Luiz 
Jacolliot demonstrou a identidade das legendas de 
Khrisna e Christo ; transcrevecvas Eliphas Lévi ; 
outras tentativas teem sido feitas para congraçal-os, 
num mesmo templo da Humanidade, alfim orientada 
para o BEM. 

Alliadas as duas Individualidades, uma única e só 
religião estreitará o Oriente e o Occidente, para a* 
Civilização, para o Amor ; dada á Infancia e á Ju-
ventude a educação gloriosa e virente das mais avan-
çadas populações hellenicas,—a vida seráumhymno, 
um cântico de luz, clarinante e forte,—sem terrores, 
sem soluços, sem agonieis ; porque a Humanidade 
será forte e sadia, unificada pela fé, volvida para a 
Natureza immortal, as gerações avançando, bellas e 
rutilas,—para o Futuro !— atravez da alacridade me-
ridiana de uma paizagem grega. • 

Coritiba, 1902. 
D A R I O V E L L O Z O . 
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Amai os homens o combatei OH 
ECUS en-os. (Sto. Agost inho.) 

AUNO Y !j f a t u r a .„„„aU^OO jj ̂ ^ ^ d e A b r U d ß 1 9 0 2 Í „ fCRIPTORIO j| ^ g i 
l u u i u . i . Numero avu l so . . . .100 rs. J > i; R u a l i a r ã o do Se r ro Azul-1 

Muito se falla actualmen-
te em liberdade. 

Ella é a mascara com que 
se venda o sectario da im-
piedade para combater a Re-
ligião, o rotulo que o'ma-
tonismo faz gravar nas por-
tas de suas „lojas~e no fron-
tispicio de seus jornaes, o 
lemma que o anarchismó 
maldito estampa em seus es-
tatutos, á sombra do qual 
assassina e apunhala... 

O crime, a infamia, a hy-
procrisia, tudo se acolhe sob 
o manto alvissimo d'essa 
deusa tão pura. 
. Em seu nome insulta-se a 

crença de um povo, nega-se 
a divindade de Christo; ein 
seu nome quebra-se vidra-
ças, persegue-se os sacerdo-
tes, e até em seu nojne-hor-
ror !— anarcliistas, pactua-
dos com anti-clericaes, ou-
sam affirmar á luz do dia e 
perante um povo civilisado 
sér o único meio de exter-
minar o clero o punha! e a 
dynamite!! 

E ao passo que esses bar-
baros modernos e perturba-
dores da ordem procuram 
d'este modo fazer propagan-
da do seu pseudo-liberalis-
rao, ijão trepidão em dar . à 
Egrega Catliolica os mais in-
juriosos epithetos, entre os 

"F « L li K T B n 

Genoveva de Bratat 
por 

C . S C H M I D 

Ao ouvir esta notícia, o conde 
desceu iogo pa ra receber os dous 
cavalheiros e e;>nduzíl-os á sala 
d» ceremonia. • Genoveva, mais" 
inorla do que riva, fui logo d a r 
as suas ordens para p r e p a r a - e m 
o necessário para os hospedes. 
Cumpre dizer que i i 'aquelle tem-
po as d a m a s nobres ovcup.iVHiii-

de todos os a r r a n j o s da rasa 
sem rlcs-crein de sua d gn idade . 
Do seu lado, o c.'iido fez os seus 

quaes o de oppressora da 
liberdade etj-ranna das cons-
ciências, apresentando-se el-
les, na sua costumeira inge-
nuidade,como os únicos emis-
sários da luz capazes de dis-
sipar as trevas horríveis, 
que, no seu dizei1, envolvem 
a totalidade dos homens que 
professam o. Cathòlicismo. 
. E isto repetem, bocea cheia 

e por toda a parte, repisan-
do sempre o mesmo assuin-
pto, como se o povo para-
naense ' fosse vulgo igno-
rante, semelhante a muitos 
d'entre, elles, ao ponto de 
desconhecer• os factos mais 
rudimentares da historia,que 
dizem respeito ao Christia-
nismo. 

E com eífeito, quem, por 
menos instruido que seja, 
desconhece que, a liberdade 
tal quál nol-a conserva a 
Egreja, emanou de Christo, 
único que proclamou a con-
fraternisação da humanida-
de, pregando que todos os 
homens erão irmãos, e ar-
rancou com a luz puríssi-
ma de sua doutrina, o mun-
do das trevas do paganis-
mo ?— Ninguém. E só a má 
fé ou a crassa ignorancia 
de nossos adversarios po-
derá desconhecer esses fa-
ctos aliás tão patentes a 
todos. 

prepa ra t i vos .de gue r r a . E x p e d i u 
correios pa ra todos os lados pa ra 
r eun i r os seus vassallos; em se-
guida, tomou as med idas neces-
sár ias p a r a i|Ue re inasse a or-
dem na sua ausencia. Km pou-
cas -lioras achavam-se reun idos 
ao Seu lado tod^s os cava lhe i ros 
d a s -vizinhanças, o os passos d "es-
sa mult idão de guer re i ros , co-
ber tos de a r m a d u r a s , eehoaram 
ao longe deba ixo d a s a b o b a d a s 
sonoras do castello. 

Genoveva passou a noite aprom-
t ando tudo o <|ue. e ra necessár io 
pa ra o seu esposo. Ao amanhe-
ecr, os cava lhe i ros reun i ram-se 
na gruiid'.'. sala. No meio d 'e l les 
es tava o valente S igc f ro i , a rmado 
d o s pés á cabeça; um g r a n d e pe-
nacho o rnava o se i icapace le e o 

Prosigam, embora, na sua 
ingrata tarefa os inimigos 
da Egreja, os deturpadores 
da liberdade e oppressores 
das consciências. A liberda-
de christa será sempre a 
única verdadeira e capaz de 
tornar as nações felizes. O 
liberalismo moderno, esse ar-
remedo .torpe da verdadeira 
liberdade, que o inimigo a-
pregõa e que consiste em li-
berdade para si e oppressão 
á Egreja, e o clero, esse pelo 
contrario arruinará as na-
ções e opprimirá a consci-
ência" dos povos. 

I.UfilK. 

Chronica 
Sitiumuri» : Com os do casa.— Inva-são «I« frades. — Inquisição. — Uni. pai christâo.— O congresso estadoiü. 
' ' T o d o chronistn, dizem, é .o ter-

ro r dos typographos . O q u e é 
certo, é que n ã o lia quas i t y p o 
g r a p h e que n ã o seja «assassi-
no » fel izmente só assass inam 
a .prosa mui tas vozes desenxa-
bida dos clironistas. 

" T a m b é m eu, com a minha 1." 
chronica, tenho q u e ine que ixar . 
Espir i to , em vez de i respei to >. 
nieoréos em vez de ' incréos», me 
f izeram dizer os do casa, Não in-
sisto, porem,a culpa pode ser tam-
bém da minha le t t ra . . . 

Po i s então, amigo leitor, n ã o 
conseguis te d e p a r a r em teu ca-
minho algum desses mi lhares de 
f r a d e s do q u e fal iam tanto p o r ¡ Mnrrri-
dis t inguía dos seus c o m p a n h e i - | 
ros; e s t avam só a espera d ' e l l e ' 
p a r a par t i r . E n t ã o mi t rou Geno-
veva, que, s e g u n d o os usos da 
«•.avaliaria, en t r egou ao seu ma-
r ido a terr ível e spada e a lança. 
-Servo- te d ' e s tas a rmas , disse ella, 
pa ra de fende r a causa de l t eus 
c. da patr ia ; com ellas p r o t é g e a 
innocencia f r aca e cas t iga o cri-
me audacioso!» 

Dizendo islo, a t i rou-se nos bra-
ços do seu mar ido: uma pal l ídez 
mor ta l cobria o seu rosto. i A h ! 
meu amado. < isse ella susp i ran-
do, meu quer ido Sigefroi ! se os 

i meus,olhos não te. vissçm mais !._^ 
:K o seu pallido rostí , inundou-se 
' d e lagr imas. 

• (%¡P'gom, minha cara Geno-
veva, diase o coude enternecido, 

alii, contra quem a té já so reu-
niu nesta capital ina « g r r n m d e ^ 
meet ing '< 

Ou en tão se rá privi legio dos 
anti-clericaes e n x e r g a r f r a d e s p o r 
toda a p a r t a ! P o d e ser — es t ão 
de .tal modo exa l t ados c haliuci-
n a d o s ! 

Tem medo île ser q u e i m a d o s vi-
vos ! ao menos é o q u e se podo 
conjecturai- do que elles a n d a m 
espa lhando en t re os nossos ca-
boclos simples do se r t ão e do 
que elles escrevem. Só fa l iam d e 
Inquis ição, de T o r q u e m a d a , d e 
fogueiras , e t c . . . 

S implor ios! n ã o poder iam mu-
d a r um pouco o tom da sua mo-
notoua lenga- lenga V 

.Tá q u e gos tam tanto d e t ra-
gedias o de sangue , não pode-
r iam fa l lar ás vezes dos milha-
res de vict imas dos f a u t o r e s d o • 
p ro tes tan t i smo inglez, » H e n r i q u e 
VIII e I z a b e l ? d a s cen tenas do ; 
milhares de vict imas das gue r - . 
r a s de Religião n a Alleninnlia, 
Austr ia e F r a n ç a ? d a s «nova- ^ 
des*, da gui lhot ina , d a s depor -
tações da Revolução, e tc? 

Dizem-se fana t ieos da l iberda-
de, e en t r e t an to si pudessem ex-
pulsar iam ¡ inmedia tamente do 
Brazil c idadãos t ranqui l los o p a - j 
cificos como são os f rades . 

Deixam sem pro tes to a en t ra - | 
da dos ana rch i sms expu l sos da ' 
E u r o p a e que rem -impedir a en- , 
t rada de f r ades i n o f f e n s i v o s D e i - . 
xen'iol-os, amigo leitor. São h o- ' 
mens de od io . . . e o odio j a m a i s ! 
conseguiu rea l i sa r o b r a sol ida e j 
d u r a d o u r a . . . Osol l ios dos Anjos , j 
e de ¡loucos homens, p u d e r a m ver 1 

um bello espectáculo nes ta nies- ' 
ma capi tal lia poucos dias. í ' i i ia 
dis t incts moça da nossa me lhor 

aaginrr̂ —^uiiff u' 'iiiiiMBt 

n inguém nu; p o d e r á f a z e r mal , i 
se Deus me p ro t ege r ; «piem o 
temo nada tem «pie receiar . N ã o 
le af f l i jas e t ranqui l l i sa- te s o b r e 
o meu dest ino. Confiei a admi-
nis t ração das minhas t e r r a s ao 
meu in tendente q u e lia de lam-
bem velar sob re ti. T e n h o con-
fiança n'ello e e s p e r o -que elle 
ha de ter lambent a tua. Adeos, 
minha quer ida Genoveva , q u e o 
Todo Poderoso veie por ti •• faça 
com q u e cm b r e v e e s t e j amos jun-
tos ! Pensa em teu esposo, q u e 
sempre te lia de a m a r ! Xão te 
•esqueças d 'e l le m u t u a s p r e c e s ! ; -Genoveva acompanhou Sige-froi alé á ¡Mirla do castello. To-dos os cavalheiros os seguiram. O som fias troinlietas aniiïmeiou a parlida do conde e as espadai 
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A Estrella 

deixava oiiiiindiiosua 
l.i:..iiia ii:ii*:i so consagrarmiser -
« i. .> <li»s pobres e das crianças 
; i l . . i l i : !u i ia i las , o o p a i , r « m o c o -
I ; I . ; > I . Ir.ispassado de ilíir, mas 
j i i -umeii t r altivo por poder da r 
ã filha um Esposo divino,a quiz 

mi sino levar nii refugio sa-
,unie Jesus acolhe as al-

i.ia- privilegiadas que querem 
¡,,-i- suas Esposas! Aihairav'cl ! 

i¿uoros também, amigo loilor, 
tima milicia jiolitica ¥ Kil-a: Kn-
i-erraram-so a 2 do corrente os 
iraballios da 1» sessão do nosso 
Congresso Estadoal. Pouco fai-
lo i ipa raquo ficasse i i-Ii-i ir.* para 
t <1 <» sempre. 

Adivinha porque 
Corityba, 11--4-1Ü02. 

. J V r a x . 

Exterior 
xiomu 

No día 29 do niez passado o 
Santo Padre publicou urna en-
cyclica em que agradece a lJeus 
a longa existencia, que 11K- COII-
eeduu e lamentando a guer ra 
qué so levanta ein varios pai/.es 
contra a Egre ja mos t ra -s / . so-
bretudo desgostos« coai o pro-
ject» da lei tio divorcio na Ita-

- - No dia 1." do corrente Sua 
Santidade o Papa . Leão XII I re -

. eel »ou em audiencia 400 estudan-
tes J iungaros , (¡ue foram á Ro-
ma em peregrinação. 

— No proximo consistorio do 
maio nomeará Sua 'Santidade 
os cinco cardeaes que faltam.pa-
ra completar o Sacro Collegio. i 

Destes um será da America 
do Sul, e «aliemos que os gover-
nos argentino e chileno muito 
Irahalham para que recaia em 
uni seu patricio tal nomeação. 

Hulha. 
O ministro do Exterior leve 

em Veu.j/.a uai a conferencia com 
o conde de l lulov, chancelier do 
imperio allenião. Declarou este a 
um jornalista, que em relação á 
tripliee alliança liada tein sido 
al terado por emquanto. 

l a ^ i a t e r r a 
Esteve deslumbrante a festa 

organisa :ia em honu-Kiageiii a San-

tos Dumi.nt, no Palacio de Cry.--
ta!, á qual assistiram para mais 
de cem mil pessoas. 

O intrépido engenheiro brasi-
leiro foi alvo. , das maiores do-
iu«>nsU-iu;õe.s(letilliiiira(;ão e apre-
ço p o r j i a r t e de iodas as (riaa.-K'S 
sociaos. 

J)e todas as pal ies do Heino 
Cnido chegaram milliarosdecar-
tas, car tões o tc icgrammas feli-
citando-«) t; augi i randol i ie exilo 
decisivo lias | i rojeetadas experi-
encias. 

— morte de < Veil l íhodes 
emliiii a esperada causou prufuii-
da imp.vssãu. Não se. pode di-
zer que o juízo da imprensa eu-
ropea e americana tenha s idofa-
voravel no lamoso primeiro mi-
nistro da colonia «Io ("alio. Du-
ras furam as apreciações que a 
seu respeito, mesmo, publicaram 
muitos dos jornaes iiiglozes. Não 
lia duvida que er:1 'uma inleili-
gencia superior, mas também salie 
olle da terra coberto d e impre-
caçõcs pelo sangue (pu,' impie-
dosamente fez derramar . 

Po r testamento elle deixou 
meios suffie.iontes pa ra a funda-
rão e manutenção de GO insiituí-
ções escolares n¡a Oxford, dest i -
nadas aos na turaés das colonias 
bruannicas . 

Impor tan te somma (*? também 
dest inada á creaçâo do 104 es-
colas," onde serão educados jo-
vens norte-americanos, afim de 
que se estreite cada vez mais a 
amixade entre as duas nações, 
isso por meio da instrucção. 

A' Universidade de Oxford, on-
de o f inado estudou, coube um 
milhão de l ibias esterlinas. 

Em pontos da possessão al-
loma, próximos a l iuluwago, que 
o Imperador (¡uil.'ierme escolher 
serão fundada? 15 escolas para 
meninos allomaos e indígenas,* 
de ixando I thodes pára isso a sum-
ma noerssaria. 

Deixa diversas pvopriodados 
aos seus herdeiros, eom a condi-
ção de t rabal í iar jm, contemplan-
do também os testamenteirosconi 
importantes quantias. 

— Fallecen o Sr. .Tolin Fran-
cis lienlley, celebre engenheiro, 
de cu jas mãos sahiu o immenso 
monument», centro o coração 
da Ingla ter ra catholio.a do hoje 
a nova cathedral de Westmins-
ter. 

A lleuiiinliu 
Acaba de fallecor em Herli ino 

Sr. Dr. I.íeber, deputado ao llei-
clistag. O finado era nm dos mem-
bros miiis antigos e ntniá illus-
tres do parlamento nllemfio. Es-
trenuo e intrépido, defensor da 
causa catholica, o Dr. Lieber, por 
trinta .annus; tomou par te extra-
. rdinaria iia formação «los des-
tinos da stia patria. Como ora-
dor talvez não tivesse(,'gual. Des-
de a morte do inolviilavel Lud-
wig Wiiidtliorst, o f inado parla-
mentar era </ chefe do par t ido 
eatliolíco, o Centro. As grandes 
victorias quo "osle part ido obte-
ve são, em parte não pequena 
devidas ao Dr. Lieber. 

l£ra jurista; porem' nunca ad-
vogou, dedicando seu profundo 
saber e sua modesta for tuna á 

¡defesa da . Verdade-, da «Jus-
tiçai e da «Liberdade». 

M c.spsmlia 
. Na Gamara de Madrid, um de-
putado propoz que fosse rendi-
da uma homenagem pub'ica por 
occasião do centenário de Victor 
Hugo. 

Esta moção foi motivo de for-
ste discussão, sobresahiiulõ o sr. 
j Nocedal, que disse que se oppu-
'n i ia com todas as suas forças a 
: q u e a Caniara Hespanhola] hon-
j rasse a memoria de Victor Hu-
go, pelas seguintes razões : 

Primeiro, porque tratava-se de i 
um inimigo de Christo e d a j 
Egre ja , e segundo, porque*elle 
era o auetor da -Ernani» e de 
outras obras que calumniaram a 
i lespanha. 

A moção 4cahiu por g r a n d e 
maioria. 

— Em recordação do jubil u 
Papal, foi fundado em Madrid 
um banco denominado 'Leão XII I 
para libertar os operarios dos • 
usurarios, fazendo-lhes emprés-
timos a juros muito modico-, 

E ' . uma idéa eminentemente 
patriótica e de inestimáveis be-
neficios. Seria muito para dese-
jar que no Hrazil os catholieos 
se manifestassem por egual for-
ma. 

— O part ido catholico de Ca-
talunha em manifesto accusa o 
governo francez do ser o fomen-
tador do movimento anli¡relig o-
so d 'aquel ia provincia. 

1'ort ligai 
O cardeal patriarclia (le Lis-

boa, .Monsenhor Netto, lendo ido 
visitar Santarém, foi alvo de ma-
nifestações anti-religiosas por par-
te da população. Diz-se que as 
aueioridadés locaes annuirain e 
quiçá incitaram estas inanifesta-
ções. ",,¡: 

Pobre Por tuga l ! • 

A i rI« h «lo Nul 
Tem havido ultiniaiiiento ne-

gociações (• entrevistas » de che-
fes boors entre si e com delega-
dos britanuicos. 'J'odos enxergam 
nisto intenções pacificas: eiitrc-
tanlo alé agora nada transpirou 
sobre o resultado; muitos boers 
continuam surdos ás promessas 
de paz querendo a. guerra n to-
llo o transe. 

R e p u b l i e » d e S. D o m i n g o s 

Fazia muito tempo, já alguns 
mezes talvez, que os mestiços de 
S. Domingos estavào sob o go-
verno lie um de seus illustres 
genomes. Coma é gente que apre-
cia as mudanças, surgiu agora 
para «:ontental-os um outro não 
menos conspicuo general, liber-
tador o salvador da patria, que 
declarou guer ra ao chefe esta-
belecido. 

Como resul tado dessa patus-
cada vem uma noticia do incen-
dio da cidade de Uarahma, da 
morto de centenas de individuos 
em varios combates, do estado 
de sitio e mil outras colisas .agra-
dáveis. 

Eiafini o que é de gos to -

Pelos Estados 
Minas fiemes 

Achou-se gravemente enfermo 
o Exm. Sr. Dr. Silviano bran-
dão, presidente «1o Est ado o elei-
to vice procidentia da Republica. 

Felizmente o illustre estadista 
acha-se em franca reconvalecon-
ça. 

— Em Juiz de Fora pregou-
s'o na ultima Semana Santa uma 
missão, s lido extraordinaria a 
concurrencia dos fieis; calculou-se 
em mais de duas mil as commu-
nhões dadas somente na quinta 
feira santa. 

resplandecentes brilharam aos 
primeiros raios do sol. Sigefroí 
abraçou ainda uma vez ( ¡enove-
va, depois montou rapidamente 
a cá vallo para que não vissem 
as lagrimas (pie corriam-lhe «los 

Milhos, e partiu a . galope. Todos 
ios companheiros o seguiram cqm 
a rapidez do relauipagoe as pon-
tos li-vadiçãs estrcmecer.im com 
o puso «l 'Mes. (¡enoveva subiu A 
t o r r e e alli ficou, at.- perder de 
vista o brilhante cortejo; d e p o i s 
f H-liou-se no sou (piarto pai-i cho-
rar á voniado. Tão triste ficou 
«pie não pi ide tomar neiililiiii ali-
mento duran te o dia. 

III. 
D'-pois que <> seu marido par-

lir i, « ¡eiioveva vivia lio mais pro-

f u n d o retiro. Apenas o dia cla-
reava no cimo dos pinheiros já 

.olla estava assentada triibaüian-
!do per to da janella dosou quar-
!to. ( ' l lorava em silencio e rega-
j va do suas lagrimas o bordado 
j q u e fazia ' p e n s a n d o no. seu que-
' rido marido. Ihn pouco niais tar-
Jde o som argentino «ia sinela a 
chamava para orar na capella do 
castollo e allí rezava com fervor 
]>edindo a Deus «]tie lhe conser-
vasse o esposo amado. 

Muitas vezes ella mandava cha-
mar as meninas da villa o lhes 
ensinava a coser o a fiar, ron-
tando-llics bonitas historias; Fa-
zia; a* vez.es «1o nina boa mãe 
para os doentes o para õs pobres 
de quem ella Sempre se occupa • 
ra «Ii-Silo a sua mais tenra idailc. 

Os indigentes achavam em sua 
rasa t rabalho e salario certo; os 
doentes, que ella visitava em su-
as cabanas, doixavam-secoiivon-
eor por sua oloqiionoia, e toma-
vam os remedios mai.; repugnan-
tes. A tardo, ella fiava no meio 
de suas criadas: e (piando ora 
noite de luar e que o seu (piar-
lo e la allumindo pi lo brilho (Ia 
lua atravoz das vidraças gothi-
eas, tocava lyra, cantando qual-
quer cântico religioso. ICsmerava-
so em ter muita ordem em tudo 
e costumes puros; nenhum dos 
seus sufialtornos teria ousado 
fazer qua lquer eousa que f o s s e 
contraria á virtude. 

O intendeu!«' que o conde oli-
raiTegára «Io limiar conta do;: 

¡seus negocios, chamava-se Colo. 

l i ra um bollo homem de espiri-
to muito subtil e de maneiras 
muito insinuantes; mas era um 
homem sein consciência, e sem 
temor do Deus, que pouco se im-
por tava se suas aeções fossem 
conformes á justiça, comtanto que 
lhe dessen qualquer proveito ou 
qua lquer gozo. Logo ([lie o con-
do. Sígffroi part iu.dolo deu-se n-
ros de amo e vestia-se com mais 
magnificência do que o proprio 
conde. Todos os dias eram novos 
festins, festas continuas «iuo es-
gotavam os fundo.-' a ello confi-
ados. Tratava com arrogancia os 
velhos e fieis servidores do coli-
de o recusava um pedaço de. pão 
aos puliros. No começo, era mui-
to n speitii.-u para • ¡oimvova e 
fazia Indo para lhe agradar . Iv 
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Amai os homens c combatei os 
seus erros. (Sto. Agostinho.) 
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o a n u ' !; Numero avulso yjOrs. j! ^ ^ VJ » . • Rua Darão do Serro Azul-1 !: 

Oh! Estes padres! 
Um professor anti-clerical cos-

tumava nas suas prelecções de 
historia pronunciar a seguin-
te e semelhantes phrases: «Os 
padres não servem para nada. 
Para não me alongar: a «pa d re-
cada» sempre teve odio ás sci-
encias, ás artes, ao progresso; 
só ama a ignorancia e o regres-
so.» 

Um dia levantou-se um estu-
dante, conhecido por todos os 
seus condiscípulos como moco in-
telligente e appiicado, e fez ao 
professor a seguinte pergunta : 
Sr. Professor. Não me fará o ob-
sequio de resolver me algumas 
duvidas que tenho de^de que ou-
ço as suas prelecções ?' 

— Porque não, meu amigo, 
Oom muito gosto Diga o que tem. 

— Só algumas perguntas, Sr. 
Professor. Quem nos conservou 
os antigos clássicos ? Como não 
pereceram, quando a barbar ia da 
idade media anniquilou toda a 
civilisação? 

— Foram os monjes, que nos 
seus mosteiros os copiaram, sal-
vando-os deste modo. 

— O que, monjes ? 
— Sim, monjes; principalmen-

te os monjes benedictinos. 
— Ah, p a d r e s ! Então mon-

jes copiaram os antigos clássi-
cos, conservando-os assim pa ra 
nos ? 

Isto de certo não foi pouco tra-
balho, apanhando ainda os co-
piadores a tuberculose, pelo pó 
das bihliothecas! 

Não foi isto n'aquelle tempo, 
em que os regentes não sabiam 
assignar os seus nomes? Que. ho-
mens interessantes esses monjes, 
(¡lie achavam um gosto em co-

piar, lettra por lettra, Livio, Ce-
zar, Virgilio,Ovidio, Homero, Des-
mos thenes . . . etc ? 

E vendo os velhos eodigos 
manuseriptos, (pie cuidado acha-
mos n 'ei les; as iníciaes muitas 
vezes são obras de a r te !? Oh ! 
estes padres vadiose ignorantes ! 

Será támbem verdade, Sr. Pro-
fessor, que sem os ¡ladres não 
teríamos nein o Christovão Colom-
bo nem o Vasco da Cama? Pois 
ouvi .dizer, que uni' monje, Frei 
Mauro, desenhou aquelle celebro 
mappa, que provocou no genial 
Colombo o plano de n a v e g a r e m 
redor, da terra. 

7 E ' verdade ,mas tainbem um 
outro podia ter desenhado aquel-
le mappa,-

— Naturalmente. Porque súmen-
t e o s - p a d r e s poderiam ter idéias 
e pensamentos grandiosos? Tam-
bém li em algum livro, Sr. Pro-
fessor, que um padre substituiu 
òsa lgar ismos romanos pelos ai'a-
bicos.VE'verdade is to? 

.— Sim foi o papa Sylvestre IL 
Se os :papas, porém, não se pu-
zessem.sempre adiante dos mais 
de certo outro teria introduzido 
naar i thmet ica este melhoramento. 

— Dizem, também, que o teles-
copio-e ó microscopio foram in-
v e n t a d o s - p o r padres. .Mas não 
posso, erêr isto. Elles seriam en-
tão os autores de quasi todas as 
invenções ! 

— P a r a dizer a verdade, foi 
assim.1 O franciscano Rogério ISa-
con excogitou estes instrumen-
tos ; mas este foi um franciscano 
m o d e r n o , nã<» qualquer igno-
rantão meft ído 11'um Inirel. 

— Este f r ade Kogerio ! Qando 
viveu elle, Sr. Professor ? 

— Kalleceu no anno 1202. 

— Mas esle foi mui cedo 111 o-
d e r n o . Ainda uma eousa. IIa 
pouco li, que o pr imeiro.que en-
sinou, quo a terra se virava em 
redor do sol, foi também um pa-
dre. 

— Copornico. 
— Não, Sr. Professor, este co-

nego não foi o primeiro. F<ú o 
bispo de l íogensburgo líe.gío-
montano, fallecido 110 anno 14711. 

— Podo ser. 
— Ainda dizem, que foi uni pa-

dre, quo inventou a bússola. 
— Sim, foi o diácono Flavio 

Giviva, quo 1300 aperfeiçoou es-
ta invenção. 

— Desculpe ainda, Sr. Profes-
sor. • Po rque a epocha, c m . q u e 
floresciam sobremodo ás scien-
cias, as ar tes e a l i t teratura, é 
chamada «a epocha aurea de 
Leão X?» 

j •— Porque ? Porque Leão X ora 
um grande protector tias seieii-
cias, das artes o d a li t teratura. 

— O que, Sr. Professor ! Um 
papa romano protector das sci-
encias, das artes, da l i t tera tura ? 
Parece incrível. 

— Mo parece, rapaz, que está 
caçoando eommigo! 

— Deus me livre, Sr. Profes-
sor, são só duvidas, duvidas , in-
suppor taveis duvidas. Desejava 
muito crêr, que os pad res são 
inimigos do progresso, mas es-
tas duvidas não me deixam so-
cegado. — E ' também verdade. 
Sr. Professor, que as pr imeiras 
escolas populares e g ra tu i tas fo-
ram aber tas pelo p a d r e de la 
Salle ? 

— Foi assim. 
— E os primeiros, que se oe-

cuparam dos surdo-inudos, o hos-
panhol Pedro .de l 'once o depois, 
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Genoveva de Brabant 
por 

C. S C H M I D 
IV, 

Não tenho ningtiem para apre-
sentar commig^ esta criança 11a 
fonte baptismal, não tenho ne-
nhum ministro de Deus para lien-
zel-o em vosso nome ; a mim 
compete substiluil-o. Eu vos pro-
metto solemnemente, oh! meu 
Deus, criar esta criança 110 temor 
dc vós e. vou amando, ensinar-
lhe que roi o vosso Filho qllelll 
nos salvou, e fazel-o at.tenlo ás 

impulsóos do vosso Espirito-San-
to e inspirar-lho um sincero amor 
pelo genero humano. Sim, meu 
Deus, hei de cuidar d'elia -como 
se fosse unia preciosíssima joia 
confiada por vós a mim, para que 
eu vos possa um dia entregal-o 
puro e sem mancha, este sagra-
do thesouro do que terei de 'da r 
conta.» 

A lioa mão rezou por mui to 
tempo ainda do fundo d'aliua, 
tomou depois o cantaro com agua 
que lhe traziam todos os dias, e 
baptisou a criança com o nome 
de l.íononí. -Nasceste, disse ella, 
entre as lagrimas e as afflíoções 
de tua mão ; eis porque te dou 
o nome de lícnoni, como tinha 
o u t r ' o r a o 1'íllio d e l inchei . . -

Depois de baptísal-a. Genove-

va embrulhou a criança em seu 
vestido,-deitou-a 110 eolio o disso 
conimovida : ••'.Meu quer ido ]>e-
noni, este será o teu be rço ! ' 

Em seguida, lançando os olhos 
para o pedaço de pão ordinar io 
que estava perto d ' e l i a : --Pobre 
criança,—disse ella—, este pão 
lia di' ser o teu sustento ! Elle 
está bem duro, mas as lagrimas 
de tua mãe hão de amollecel-o. 
Coin a benção de Deus, ha de 
bas tar para mim e para ti.-

A boa mãe tomou um louco 
d 'esse pão, mastigou-o e alimen-
tou a innocente creaturasinha: 

Um dia que a criança d nniia 
¡ranquillamonle 110 seu eolio.ella 
inclinou-se e soluçando, fez esia 
prece: < >h ! meu I leus! lern ilõ 
dVsta criança que repousa tão 

d'elle de 1' Eppée, eram também 
sacerdotes ? 

— O primeiro era frade, o se-
gundo padre, 

— Não se zangue eommigo, Sr. 
professor, se ainda tendo mais 
a lgumas duvidas. Eu li, que o 
f rade Bertoldo Schwartz inven-
tou a polvora, o f r ade Guido 
d 'Arezzo a escala musical, um 
monje de Tegernslcj na Baviera 
a p in tura-em vidro, o jesuita Ca-
valieri a polyehromia e o jesui-
ta Seciii a analyse espectral. 

— Chega, menino, estou vendo 
que está caçoando eommigo ; se 
um raio caliisse sobre todos estes. . 

— De certo não faria mal a 
elles, pois foi um d'elles, o 
f rade Proeopio Divich, que in-
ventou o para-raio. 

— Cala-se, tallador. 
— Ah ! Sr. Professor, o maior 

f a 11 a d o r do nosso tempo de 
certo foi o poly.glotta cardeal Mez-
zofanti, o qiial falla va 58 iinguas. 

— Também, o da banda dos re-
t rogados ? 

—Posso ser ainda, mas não foi 
o maior r e t r o g r a d o o palco-
g rapho Cardeal Mai, que inven-
tou um process o chimíeo, pelo 
qual podemos 1er os manuscri-
ptor mais antigos o cujas lotiras 
já estão apagadas? 

— Se não ficar calado voará 
pa ra fora, atrevido. 

— Talvez pelos ares, Sr. Pro-
fessor? n 'um ballão descober to 
1720, sessenta . annus antes da 
.Montgolfieri, polo padre Bártho-
loméo Gusmão?. O Sr. Professor 
usa de oceulos; foi o f r ade Ale-
xandre Spina, quo os inventou 
11 o século 13. E o relogio, que 
tem na mão, também é invenção 
de ] ladres. Foi o 'escr ip tor eecle-

tranquillamonto em meus braços ! 
Uma flòr perderia em pouco tem-
po o frescor n 'estas sombrias 
abobadas por estar privarla do" 
luz. Como é que este pequeno 
ser poderá aqui v i v e r ? N ã o per-
mitta, Senhor, que morra tão mi-
seravelmente um ser por quem 
darei do bom g rado a vida ! Que 
digo e u ? Vós o amais mais tio 
qin? eu propria poderia amal-o. 
Sim, Deus de bondade ! vós mes-
mo dissestos : « Uma mãe pode-
ria esquecer-se do seu filho, mas 
eu não me esquecerei nunca.-

Es tas pa lavras foram pr inun-
d a d a s em alta voz, o pequeno 
acordou e sorriu pela primeira 
vez olhando para sua mãe. 

'T11 sorris, meu quer ido filho 
- -d i s se Genoveva também sor-
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siasl.¡ci> Cassiodoro (fallecidoíiü.l) 
q u e fez OK primeiros relógios p 
o papa Sylvestre II e o i ibhade 
l t icardo Vi'allinfort aperfeiçoaram 
esta invenção. J á está f icando 
noite, o gaz já está acceso, tam-
bém invenção de padrea o a l é 
de jobUitàK. E se agora vol tar ù 
casa no seu veloci]>ido, Sr. Pro-
fessor, lembre-se, qtio foi o pa -
dre Pianton, que o inventou. 

Eu, Sr. Professor, volto p a r a 
capa coin as mesmas duvidas, ou 
antes mais convencido ( l o q u e o s 
padres tem servido e ainda ho je 
servem para muita cousa, e que 
amam as scioncias, as ar tes c o 
progresso mais que o maior par -
te dos anticlericacs. 

A tragedia da Lapa 
Completaram-se no dia 19 d o 

corrente dois anuos que no seio 
da população lapc.ana foi perpe-
t rado um dos maiores crimes co-
mettidos entre nós: o assassina-
it) do P a d r e Pinto. 

Dois a mios passados e a inda 
perdura indelevel em a nossa 
mente a imagem viva da t rage-
dia horrível, do at tentado infa-
me e covarde medrado 6 escu- j 
r idão da noile do 19 de Abril de 
1900; dois annos passados ca iu- , 
da parecemos contemplar aquel-
lo quad ro lugubre e pungen te 
com que a mão dos miseráveis 
consumou o drama negro do uma 
cruenta perseguição de ha mui-
to movido. 

Quanto horror, quanto lucto, 
quanta magua nos rememora es-
ta data fatal, cm que o mais vil, 
o mais execrando assassinato per-
petrou-se no meio .de um a socie-
dade culta, enchendo de lucto 
u.na população in te i ra ! 

Ainda mo parece vel-o. Ello, o 
mar ty r do dever, estendido no 
leito da agonia, as facas pal l idas , 
o olhar lánguido e som bri lho, 
sein que de seus labios descora-
dos escapassem uma imprecação 
ou uma palavra contra os seus 
verdugos, cercado pelos seus pn-
roc.hianos, que, Incriinojantes, an-
coiavam por uma palavra,que co-
liiianv em seus corações çomo.o 
ultimo adeus de um pastor amo-
roso, de uni amigo dedicado e 
sincero. 

A h ! somente um coração cm-
pedernido polo crime, uma con-

sciência n|Midrerida pelo oi lio, fi-
ca r i a indifferente nnie aquella 
scoria pungen te c dolorosa. 
. ¿V q u e es tado lastimoso o re-
dus i r am os seus perseguidores . 
Ello t ão in t rans igen tee a l t ivono 
cumpr imen to do-dever , i q i ie í i -
nha sempre nos labios um sor-
r iso p a r a todos, moços e velhos, 
g r a n d e s e pequenos. 

Tremei , ó vampiro* malditos, 
a leatéa negra e t ra idora ante a 
victima innocente da vossa sa-
nha torpe: "(1 Hiuillicma formidá-
vel de Deus o dos homens pesa 
sob re as vossas cabeças, e a his-
toria imparc ia l - e severa conser-
va r A os v.ussos nomes entre os dos 
g r a n d e s criminosos pa ra ser o 
objec to de horror e de maldição 
d a s gerações fu turas . 

A t i lun i i» (lo t r u l l a . 

. ( D l i r o n l r a a . 
Kiitmiiurlo: Fergiuita iiimu-enlc. 
J ã houve, amigo leitor, quem 

se incommodasse com o «Verax.* 
Pe lo ¿Diario* desta capital al-
g u é m lhe fez a seguinte «per-
g u n t a i n n o c e n t e S i os Jesu i t a s 
são tão b o n s . . . como ó que es-
tão çendo expulsos de todos os 
pa : .zes civilisadosV 

Innocente, realmente, esta per-
gun ta , e mais do que isso ain-
da, «simplória-, E ' preciso não 
e s t a r em dia coin a historia 
con temporânea p a r a ter a eorà-
geni d e dizer uma inve rdade co-
m o aquella. 

P o i s então sr. --.innocente,* co-
meçando pelo JJrazil, d iga-me si 
os Jesu i t a s estão delle expulsos ! 
L o g o o Brazil não é paiz civili-
s a d o !! Obr igado pelo alto con-
ceito o u que tens a minha pa-
tria, o sein duvida a tua ! 

A Ing la t e r ra tem Jesu i tas . . . lo -
go n ã o é c i r i l i sada! — Os Esta-
dos Unidos os toem, l o g o . . . A 
Austria, a Italia, a I l e spanha , a 
Suissa, tom Jesuitas... logo são 
povos ba rba ros ! 

O l ieichstag allemão qua t ro 
vezes votou a volta dos Jesu í tas 
na Al lemnnl ia . . . logo é compos-
to de ba rba ros ! 

N ã o falló de muitos out ros pai-
zes menos importantes. 

Mas a França ? 
Sim, senhor. Os Jesu i tas tem 

sido molestados nesse paiz. Mas 
sa iba o sr. ; innocente-» (pie si os 

Jesui tas saliiram, foi só porqué, 
uño quizeram subinettcr-so ¡i* 
odiosas 'exigencias de unía loi an-
íi-liberal inventada polo ciúme 
dos triiiiiiplios dos Jesui lan na 
educação da inoculado. 

Então, Sr. innocente, são civi-
li.-adus, no seu ver, só os paizes 
ein que se pisa nos pós a 1¡bor-
dado de consciência, a l ibe rdade 
de ensino, são civi l isadossòmcn-
te os paizes como Por tuga l onde 
se insulta, se pe rsegue com pe-
d r a d a s todo aquello (pie enver-
ga urna vestimenta d iversa da 
dos outros Y! 

lionita civilisação essa, d igna 
das tribus afr icanas ! 

Não sabe, sr. « innocente,* aon-
de vão pa ra r esses paizes em 
(pie se attenta contra a l iberda-
de, contra a E g r e j a de Jesus-
Christo? 

Oibe para Po r tuga l ! Que é fei-
to do sou passado glorioso des-
de Pombal, o algoz, o assass ino 
de Malagrida e de milhares de 
innocentes missionários, o assas-
sino de sua patina e mais a inda 
do nosso l i razi l? 

Si temos aqui a lguma ciyilisa-
ção, a nuem a devemos s i n ã o a o s 
Jesui tas? e si 1'umbal não tives-
se commeltido o seu crime de 
lesa-nação,hojo sem duv ida n ã o 
haveria mais um só indio selva-
gem no lîrazil, o P a r a n á sobre-
tudo seria todo inteiro hab i t ado 
e • um dos primeiros es tados ! 

Outra vez, refiicta an tes de ía-
zer tuas pe rgun tas p o r demais 
« innqpentes ! i> 

Todas as tolices que a respei-
to dos Jesui tas se escrevem e 
repetem pelo mundo bem te mos-
tram, amigo leitor, o valor des-
se exercito único com que San-
io Ignacio do. Loyola enr iqueceu 
a Egre ja catholica. if medida q u e 
vai crescendo o odio feroz dos 
inimigos de Jesus-Christo, tam-
bém lleven) crescer a nossa ad-
miração, a nossa affeição p a r a 
essa pha lange inveiicivel dosdis-
cipulo's de Jesus ! 

Devo terminar, apeza r do ter 
tanto que dizer. Ao menos sabes 
agora quo o • V e r a x ' é u m en-
thusiasta dos Jesuitas , e es tou 
certo de (pie tu | tambem, amigo lei-
tor, comoelle o *erás sempre mais. 

Curi tyba 22—4—1D02. 
V c n i x . 

--V -

d a r t s i ' c i o BS I o 
Sejam as primeiras palavras 

d 'esta minha missiva a expres-
são sincera de fervorosa felicita-
ção ])or contar a «Estrella- n.ais 
um anuo em sua fu lgurante car-
reira. 

Estou certo quo muitas d i f i -
culdades teve ella que vencer ; 
mas, protegida por aquella de-
baixo de cujo amparo foi collo-
cada, saberá sempre e smagar a 
cabeça da serpe infernal que tem 
pretendido morder-lhe o calca-
n h a r . 

Sabemos todos quantos sacri-
ficios soffre a imprensa catholi-
ca entre nós; os inimigos da cruz 
de Jesus Christo não dormem o 
empregam todos os meios, ainda 
os mais abjeetos e reprovados, 
para fazer calar essa scntineila 
que está posta lia sociedade nara 
chamar os t ransviados e esclaro-
cer os (pie, levados polá igno-
rancia e boa fé, possaincahir ein 
suas armadilhas. -'• 

Pelo que se lê, sttt>e-se que, si 
por um ladoosobre i rosdo .Evan-
gelho de Jesus desdobram n'es-
sa Diocese um zelo admirarei , 
por outro lambem os ministros 
de Satanaz,chamado co macaquea-
dor de Deus» não têm descanço 
ainda que a sua p ropaganda fi-
que reduzida a um pequeno nu-
mero de infelizes. 

E assim ha de ser sempre. 
Com Deus ninguém pode. Avan-
te.. )K)!S. 

— Parece que em todo o Bra-
zil as ceremonias da Semana 
Santa foram este anno celebra-
das com um bri lhantismo acima 
de qualquer descripção. 

Aqui, na Capital Federal , a 
concurrencia de fieis foi desusa-
da. A pez ar do serem as solemni-
dades feitas em muitas Igrejas , 
todas ellas se conservaram sem-
pre repletas ; e era digna de uo-
ta o respeito que sempre reinou. 
Louvado seja Deus. 

— Despertou também fundo 
contentamento entro nos a noti-
cia da fundação n'essa capita) 
de um club catholico. São indi-

j fini veis os effeitos práticos (pie 
diinanam da união das forças 

¡operada pelo estabel icimentodos 
circuios. 

Os bons desejos isolados pou-
co fazem,ao passo quo formando 
uni todo homogêneo, com iden-

r .ndo o aj>erlando-o contra o 
s :io — : tu não vês o quan to é 
horrorosa esta funesta morada . 
A'.i! teu ngradavol sorriso falia 
(•¡.xjuontemo/iile a meu co ração! 
N io chores, me diz elle, a b r e 
ti a alma á alegria. E ' s pobre , 
r . a s Deus c fecundo em rique-
zas ; estás abandonada de todos, 
mais Deus ó um poderoso pro-
testor; o teu amor por mi i i ic in-
di/.ivol, mas o seu amor por nós 
e ainda maior. Sim, sorri, nn ii 
:..:jiiiho, alegra teucoraçãosinho! 
H tão lua mão não deve chorar . 

;)ias depois, Cenoveva viu en-
t rar lia nmsmorra o Colo, que 
.•.diniitando-se para cila 1111:1 o 
rosto carrancudo, a colera em 
ludo <1 semblante, lliíSe-llie : | ' s -
;;..(.-¡ Ioda a iiiiii'i-i paciciii-ia ; 

110 menos lenha dõ (Posta criança. 
Se não qiiizor a b a n d o n a r as suas 
chimericiis ideas de vir tude, so 
con t inuar a me re.si.-ür, jiiro-Uie 
(pie m a n d a matar ambos. 

Ailles morrer mil vezes, res-
ponden com calma ( ¡ rnoveva , do 
qii'! consentir 11 uni acto (pie me 
far ia corar diante do Deus e dos 
homens.» 

E n t ã o o infam'.' Colo at ¡rou-
ble uni olhar ti n i v e l , o pallido 
do raiva, sahiu ba tendo a porta 
com tanta força ipio tuda a mas-
mor ra estremeceu. I 'm ru ido como 
uma t rovoada repercutiu por ni ni-
lo l empo ainda di baixo das abo-
b a d a s remull íante- , V! 

Era meia noile. De reponte 1.a-
t'-rniii im p".p\..|io n".|iir.'i<!ou:'o 

da pr i são : -Minha cara coiides-
sa, a senhora está a inda acorda-
d a ? perguntou alguém 0111 voz 
baixa o triste. Ali! que t r is lono-
lic.ia lhe t r ago! Tenho oco ração 
despedaçado e as l ag r imasmoim-
podom de fallar. 

— Quem ó você? pe rgun tou 
(¡onoveva levantando-so e cho-
gando-sc pa ra per to do respi-
radouro. 

— •Eu sou ¡1 filha d o carcerei-
ro. a pobre Hertha pa ra q u e m a 
senhora foi tão boa q u a n d o ella 
(•sieve tão doente. Eu a amo do 
fundo d 'a i ina : quizera ardente-
mente provar-lhe o meu reeo-
n l i e c i m e n l o . Mas. infelizmente, é 

cst.v'iioile que elles vã» iiiatal-
n. .(•"," a ordeiil do colide que aca-
ba do receber o Colo. O «-onde 

a crê culpada do crime que este 
monstro Ilm attribue. As ordens 
estão dadas aos carrascos que 
lhe devem cortar a cabeça: e« 
ouvi o Colo fallar com elh-s. O 
seu filho deve ser lambem de-
gollado, porque " conde não quer 
roconhocel-oooiiio.seu filho.Quan-
do vi todos dormindo, levantei-
me da minha coma de dores «' 
arrastei me até aqui. ('01110 i«' 
doria eil Viver sem me dospedif 
da senhora, •som lhe p rovar •' 
quanlo lhe sou reconhecida Ï Cor-
íie á minha dodioaçãdludoqunr ; 
to a senhora tiver dentro d o e . 
ração; ao menos não levará t"l 
dos os seus segredos ao tuuuil'1 
o talvez venha um dia 0111 que- j 
|Hiil''ivi p rova ra sna innoit iicia 

(I 'ontiniial 
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n A Estrella" 
Onde coin toda evidencia bom 

se rovela a apa ixonada maneira 
c o n i q u e a rgumen tam os inimi-
gos da E g r e j a , seinpro que pro-
curam acousal-a,—é na passagem 
histórica concernente a Galilou, 
eminente sabio italiano, nascido 
em Pisa, em 1564, e mor to em 
Arcctri, a uma milha de Flo-
rença, em 1642. 
' N'este ponto não se conten-
tam taes inimigos em adu l t e ra r 
os factos: vão muito além, phaa -
tas iando perseguições, calumni-
ando a inquisição, d izendo que 
p o r par te d 'es ta foi Galilou vic-
tima de cadeias, do ei ixovias e 
de atrozes torturas, por ter en-
sinado, de accordo com o que 
fôra antes já estabelecido pelo 
conego Copernico, o hoje é fó~a 
de duvida, que o sol ó o centro 
do systema planetar io a que a 
terra pertence, e que esta, por-
tanto, não está no centro do 
systema, nen ié immovel, mas mo-
ve-se ein torno do sol e sobre 
si mesma, com um movimento, 
s imultaneamente de t r a n s l a ç ã o e 
de rotação. 

N'isto consiste, dizem,uma pro-
va cabal de quanto a Egre ja . é 
intolerante, como so oppõe aos-
progressos da sciencia e q u ã o 
jus to ó o conceito qiie emit tem, 
negando a infallibilidáde a essa 
Instituição. 

Compulsemos a historia e ve-
jamos n ' e s t a . fon t e • insuspe i ta -o 
que se acha a respeito textual-
mente consignado em resumo, e 
teremos assim os factos ein s u a 
verdade e realidade. 

Eis o que diz Gilbert, em sua 
obra—Le procès de Gaíiíév. 

«Galilou abraçou a opinião de 
Copernico sobro a rotação da 
terra e procurou demonstral-a. 
Ia de encontro ás idéas per ipa-
téticas (pie eram as da época,"e 
inquietava espíritos pouco capa-
zes então do comprehendel-o. 
Por ordem do papa Pau lo V, 
suas doutr inas foram examina-
das om Roma em 1616, e con-
demnadas, primeiro por uniu cen-
sura do Santo Officio, depois por 
um decreto da Congregação do 
Index, o que, aliás, se deu por 
motivos então justificados. Gali-
lou, havendo promett ido cm Ro-
ma não inais defender nem en-
sinar estas opiniões, voltou tran-
quillamente a Klorençn, e reatou 
o curso de seus t raba lhos scieu-
tificos. Ein Kilt:! publicou seus JiittliH/tís snhn: us ••i/s/i-imts th: 
I'ltiluiiirit c th' l'n/irrnifi), obra 

em qué sus ten tava as opiniões 
proscr ip tas em ÍU.IC, c h a m a n d o 
sobro ; i uma nova oondemnu-
ção, com a pena de pr isão. E s t a 
sentença foi ¡ inmedia tamente coni-
n iu tada por U r b a n o V I H u ' u m a 
reclusão nos . /a rd ins da Tr inda-
de do Monte. Galileu consorvou 
ahi um creado seu pa ra o se rv i r 
e teve permissão de receber vi-
sitas. Logo depois foi-lho d a d a 
autor isação do vol tar á sua ca-
sa de campo de Arcotri, o n d e 
finou-se em paz.» 

O que, pois, de v e r d a d e i r o se 
pôde colher da publ icação com-
pleta dos in te r roga tor ios de Ga-
lilou, reduz-se a uma simples ' 
ameaça, que, aliás, não foi mais 
do que uma fo rmal idade e a 
u m a . sentença pro forma, que, 
convém dizer, foi d ic tada con t ra 
o theologo e n ã o contra o ho-
mem : de sciencia. E ' i s t o , n a ver-
dade; o que • se ' i n fé ré do q u e 
diz uni out ro historiador,Pãvaux, 
confirmando, além d'isso, o que 
já ouvimos de Gilbert-. 

«Em' 1784, u m au tô r pro tes-
tante, tão e rud i to comò imparci-
al. Mallet.—Dupan, demons t rou 
com ' documentos á vista, q u e Ga-
lilou não foi condemnado como 
liom astronome), mas como máu 
theologo; que tinha pod ido sein-
pro ensinar l ivremente o movi-
mento da terra, o que n ã o f ô r a 
obr igado a rolractar-se, s enão 
q u a n d o quizora fazer d ' e s t a hy-
pothèse astronómica um d o g m a 
dó fé; que nunca hav ia s ido pri-
vado dos seus criados, nein en-
cer rado nos cárceres da inquisi-
ção; que nas suas defesas n ã o 
se t ra tou da subs tancia do seu 
systema. mas da sua p re t end ida 
harmonia com a Biblia. O as-
t ronomo Lalande, au tô r do Dic-
cúòiiario dos uUiciin, tom, pois," 
razão, q u a n d o diz: A ques t ão 
theologica doeídio-so cont ra o 
florentino; mas a ques tão scien-
tifica ficou rese rvada , o permit-
tio-se sempre, ato cn i ' l î oma , se-
guir o systnma do Copernicoco-
liio hypothèse. Es t a conclusão, 
segundo se lõ nos Ksã'.u(loa Jlrli-t;iosu,--, etc., é t ambém a do não 
menos illustre as t rónomo Arago.» 

Quanto ás perseguições e aos 
tormentos, por tan to , que dizem 
ter soff r ido Galilou, não passam 
de iiivonçõos que o espi r i to fér-
til dos inimigos da E g r e j a en-
g e n d r a r a m , c que t an tas vezes 
bat idos e desmentidos, n ã o dei-
xam, apozar d' isso, de ser t ra-
zidos á baila. nm. todas" ns dis-

ictiKsóes, sempre que se offereça 
! oppi i r tunidade. 

Como se vê, outrosi in, do ro-
suaio histórico que f ie lmente 
a p r e s e n t a m o s ao cr i ter io do pu-
blico, cousa a l g u m a se pôde de-
p rehendor que con t r ad iga ou fa-
ça leve sombra , s iquor , á infal-
l ibi l idade da E g r e j a ; po rquan to , 
a inda n ' is to se mani fes ta a -p ro -
videncia de Deus. não t endo psr-
mit t ido que o p a p a se p ronun-
ciasse, f o rmu lando uma declara-
ção solemne, vx-calhcdra, sobre 
semelhan te assuinpto, não obs-
tan te serem n 'aquol la época as 
opiniões emit t ídas p o r Oaliieu 
cons ideradas , p o r mui tos thcolo-
los, como con t ra r i a s ás Escr ip-
tu ras ! 
• Não aprovei ta , po r t an to , ao 

caso ve r ten te o a r g u m e n t o que 
se p re t ende an t epo r á iiifalli-
bi l idade da Eg re j a . e com ello 
c o m p r o v a r a sua p re t end ida in-
telerancia; t an to mais quando , 
como acima ficou dito, o p ropr io 
Galileu encont rou as p r imei ras 
noções da sua dou t r ina já insti-
tu ídas por um m e m b r o proemi-
nente da mesma E g r e j a ! 

Dizer, f inalmente , q u e a Egre-
ja é cont ra r ia aos p rogressos da 
sciencia, é d a r mos t r a s de pro-
f u n d a ignorancia e p roc l amar e 
sus t en ta r uma i n v e r d a d e que um 
sem n u m e r o de fac tos es tão con-
t inuamente a contes tar , por isso 
que, como ó sabido, n ã o tom a 
sciencia em todas as classes so-
ciaes mais devo t ados cultores 
do (pio na do clero, e isso em 
re lação a todos os r amos dos 
conhecimentos humanos . 

O proced imento da E g r e j a 
([liando t ra ta do ve la r pela se-
gu rança da fé, não tom out ro 
intuito, s enão o de es tabelecer 
medidas do prudencia , essenci-
almente provisor ias , (pie longe 
do sus ta rem o p rog re s so da sci-
encia, vão t o m a r o s sabios mais 
círcumspcctos c por isso instiga-
dos a osinori lhar o mais f u n d o 
possível as suas descobe r t a s o 
os scu.s sys temas . 

E eis assim por t e r ra , s empre 
p o r ter ra , com todas as suas 
ob ju rga to r i a s , os itotra ctores da 
'Egre ja , e n ' essa .posição, un k a 
cabivo! a quom se i n su rge con-
tra os des ignios da Providenc ia , 
hão do assistir, em q u e lhes po-
zo, o embora voc i fe rando odel ia-
tendo-se em sua p r o p r i a impo-
tencia, a p ropagação ' cada vez 
mais ampla e a infall ivel victo-

Ir ia final d ' essa Ins t i tu ição, que 
lé o roino do Dons T o d o Pode-
roso. 

EVANGELHO 
Tendo, pois, Jesus levantado 

os .olhos, e visio que o seguia 
i/rua (/runde multidão, disse a 
Felippv: Onde comprit reinos pães 
j>ara que comam cstcs'i . * 

.(S. João. Cap. G.f v. õ c 6.) 
Como se vê'do texto, seguiam a Je-

sus verdadeiras multidões, sequiosas 
de ouvir a sua palavra, e attrahidas, 
alem d'isso, pelos inUaçrcs que fazia. 

Na comarca do Tiberiades. no deser-
to, encontrava-se o Redemptoreom . os 
seus discípulos, quando, tendo subido 
a uin monto, avistou immensa multi-
dão que vinha ao seu encontro. 

Disse, então, Jesus, ao. Apostolo S. 
Fi lippe: r-Onde compraremos pão para 
que conta toda esta gente?» 

ßcm sabia o Senhor o que tinha afa-
zer ede que modo havia de alimentar 
a multidão; porém se dirige a Filippe 
para experimcntal-o na suã fé . 

8. Filippe respondeu: Duzentos diuhei-
ros não tíáo Rulïicientes para que cada 
um pouco se alimente.» 

Interveio logo o Apostolo Santo An-
dré, dizendo haver uin moço que tinha 
cinco pães e dúuspcixes; porém, depois 
do dar a noticia exclamou: «Que -aão 
estes viveros para tanta genteY» 

Não se altera o Senhor. 
Manda quo se assentem as cinco mil 

pessoas que ahi estavam, sobre a ver-
de relya; toma os cinco pães e os dous 
peixes; ergue os olhos ao Céu; dá g ra- . 
çns a Deus c cometa a repartir d'esta 
frugal, nias portentosa comida entre a 
multidão. Todos comem á- tarta e dos 
sobejos cncherain-se uoze cestos. 

A multidão, electrisada de enthusias-
nto por um tão util c estupendo mila-
gre, quer proclamar a Jesus por seu 
rei: porém Jesu3 que não procurava 
a sua gloria, mas si:u a do seu 1'ae, se 
subiraho ãs honras ephemeras d'esta 
vida, c so occulta. 
"•O Redcmpíor 'nos cñsíria ""no'~Evári-
gellio de S. ¿íailioas, cap. XXIV, que não sû de pão via: o homem. 

-Como se explica,-pois, que o vemos 
agora .multiplicar 09 pies e os peixes 
e dar alimento a cinco mil pessoas Y 

Sobre estes dou* factos,-- apparente-
ment» em contradicçào^povloiuos dizer 
que so funda a economia política ekrislii. j 

O pão material 1103 é nccessano; ' "E' 
um dever nosso procurai-o, c assim 
faz :Uv!o, obedecemos u uma lei natural 
estabelecida pelo mesmo Deu:-», quando, 
maniíosiando o seu desagrado a Adão, 
peccador, lhe disse: ^Tirarán o susten-to da terra com mu<l<ts fadiyas; co-mer, o teu pão com o stu>r do icu ro-.do. > . > • ; 

Onde, porem, encontraremos, esse 
pão que nos é preciso? 

Oocm nol-o poderá dar? 
Unicamente Jesus (Jhritíto. íí' preci-

so trabalhar, ó preciso, qu.il multidão 
do Tihcriudos, superaras fadigas, atra-
vessar os desortos, sabir ao monfr em 
busca do Kcdemptor. 
• An nor.sns forons não bnatnm. O» cin-
co. pães o os dous peixes não chegam 
para a multidão faminta. K. ti tão n in« 
terven^ão sobrenatural de Jesus Chris-
to cúmplela e uprcfoi-.'ùa a lei uaiurul, 
que poza sobre a humanidade. Os cin-
co pães e os peix^.rfe multipücnm, e 
para todos ch"gu» p lodo* se sacium. 

Cumpre, porem, minea ¿¡e-d.-r devin-
ta outra palavra do .Salvador; KSÄJ pdo 
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J I A M O D E ^ T C A C I A 

A A cacià é symbolo da Renascença e da Espe-
rança. Enflora berços que fluctuam, rumo da Vida-; 
vela tumulos que se encerram, no silencio da Morte. 
Assignaloii a sepultura de Hiram e os belvederes da 
Hellade ; ás mãos dos Mestres, é como esmeralda en» 
tre arminhos : ver«!c e branco : esperança e paz, 
rejuvenescimento e solidariedade. í* 

A Encyclopedia floresceo á sombra da Acacia ; 
conheciam-na Diderot, D'Alembert, Voltaire ; Dan-
ton, Cazotte, Condorcet. llamó de acacia marcou a lu-
minosa página da historia da Humanidade em que 
foram inscriptos os Direitos'do Homem. 

Washington e Simon Bolivar, heroes da indepen-
dencia americana, levavam ás mãos ramo de acacia ; 
na bandeira dos Inconfidentes mineiros rutilava o 
triangulo. A' luz do triangulo, e protegido pela Aca-
cia, José Bonifacio, èm 1822, obtinha de Pedro I a 
acclamação emancipadora:—Independencia ou morte. 

A s phrases que ahi ficam, expressam todo um 
programma. 

Vimos pugnar pela victoria dos ideaes maçoni-
cos, que tanto vale dizer: pela VERDADE e pela JUS-
T I Ç A , pelo B E M e pela B O N D A D E . ' * 
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. . Vimos, se possível, estreitar os elos da' cadea de 
união,—laço moral que os maçons dignos não esque-
cem,—approximando os bons OObr.\ que habitam a 
Terra Paranaense. 

Pretendemos, interpretados symbolos e ritualis-
mos, estudados regulamentos e constituições, inquiri-
da a missão histórica e social da Maçonaria, indicar 
aos architectos as proporções do Templo, a ordem dos 

. trabalhos, a direcção das linhas, a escolha dos mate-
riaes, como debastar a pedra bruta, como insculpir a' 

.polida,-r de modo a realizar a Grande Obra, do modo. 
mais simples,' efficaz, sympathico, duradouro, estheti-
co e digno. 

• Se é r a d i c a l , quem almeja «a extirpação até a 
raiz de todos os abusos» ; quem não pactua com á 
traição e o crime; quem prefere o ostracismo á co-
nnivencia de injustiças e malquerenças, de vaidades 
amarfanhadas, de perfidias e picardias aos dignos que 
se não corrompem ; quem pugna pelo direito, pelo 
aproveitamento dos mais aptos, honestos e conscien-
tes na grande concorrencia social ; quem não applau-
de a mediocridade, nem apoia o servilismo mercena-
rio ; quem ama a verdade e a justiça; quem não su-
pplica o que lhe é devido, tudo aguardando do crite 
rio dos homens de bem ; 

Se é r a d i c a l , quem se bate pelo siiffragio uni-
versal ; quem lucta pela victoria da democracia, con-
tra os preconceitos, o erro, a superstição, a ignoran-
cia nociva, a fraude e o fanatismo ; quem se colloca aó 
lado do operario, do lavrador, das victimas dos tyra-
nnos que exhaurem o povo ; quem applaude Brisson, 
Waldeck-Rousseau e Combes ; quem procura ser lo-
gico em palavras e actos, seguindo a directriz traçada 
em radiosa synthese humana : 
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—Sim, somos r a d i c a e s , tranquillos com a pro-
pria consciência, esperando serenos o julgamento,—! 
não dos autócratas de hoje, cegos de paixões adver-
sas,—mas, dos conscientes de amanhan ; 

Somos ra d i c a e s ;—nem pode deixar de o ser 
toda essa mocidade republicana que entristece ante a 
mystificação de nosso regimen constitucional, detur-
pado pelas connivencias do imperialismo e daclerezia' 
avassaladora; nem pode deixar de oser aparte sadia 
da sociedade que assiste a derrocada de caracteres 
corrompidos pelos governos epelos cleros; pobres 
victimas que o Estado e a Egreja subjugaram, amea-
çando-as de arrancar-lhes á bocca dos filhinhos o ne-
gro pão amassado com suor e com lagrimas. 

Se o I t n d i c a l ï s m o é a justiça na Humanidade, 
encime a A cacia os porticos do Radicalismo. 

Que os Mestres,—á dextra o ramo de acacia,— 
em todo o Orbe, estreitem a. cadea symbolica, im-

. pondo aos despotas o respeito á .vida, á consciência, 
á liberdade humana. 

E o futuro verá florescer a A cada ! 

Retiro Saudoso, /5 de Novembro de 1908. 

. ; . D A R Í O VE L L O Z O 33.-. 

. Deleg.-. do Gr.". Mestr.'. da Ord.\ no Estado do Paraná. 
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0 assassinato de Francisco Ferrer 

Restabelecida a calma, afugentada pela emoção, 
violenta da inesperada noticia d'esse monstruoso atten-
tadoqueo clero hespanhol effectivou apoiado, como 
é veso antigo e conhecido, sobre o braço secular,.po-
derá agora o observador attento pesquizar com segu-
rança quaes as causas que determinaram tão extre-
mado ef feito. 

Precioso indicio conducente á conclusão final é, 
por certo, esseafari com que se empenharam os algo-
zes a precipitar a consummação do crime. 

E' bem conhecida a celeridade com que o bandi-
do assalta e assassina a victima que elle conhece forte 
e capaz de defeza e resistencia. 

A traição sempre tem a consciência do valor de 
suas victimas, e ña razão directa d'esse valor gradua 
os seos meios de acção. 

Foi o que aconteceo com o professor Ferrer. 
Homem sólidamente educado e instruido nos 

principios fortes da moderna corrente de ideas, dotado 
em alto grao das virtudes másculas que fazem o dou-
trinador e o martyr sem vacillaçâo e nem temor, a 
visão do seo espirito clarividente mergulhada na auro-
ra refulgente do futuro, atirou-se á liicta, empunhando 
a mais formidável de todas as armas—a escola. 
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Espíritos illuminados pelo mesmo ideal cerraram 
fileiras ao seo lado e n'um gesto heroico de coragem 
desfraldaram a bandeira de combate pela emancipa-
ção da consciência. 

E o homem, escravo de outro homem, sentindo 
quebrarem-se as algemas com que o acorrentavam o 
padre e o rei, livre e feliz, ergueo os braços para o 
labaro bemdito de sua redempção. : 

Do alto da «Escola Moderna» refulgente e liber-
tadora, jorrava a luz das doutrinas tendentes a implan-
tar o regi men ideal de Liberdade, Egualdade e Fra- , 
ternidade. . 

O thron o, essa excrescencia monstruosado coração j 
da Europa culta^ sentio-se abalado em seos fundamen- ; 
tos; e o altar, esse covil execrando aonde se acolheo o ; 
culto sacrilego do mal, sentio-se sitiado pelo seo mais 
formidável inimigo—a luz. 

Comu a tormenta reúne no mesmo galho os abu-
tres de todas as especies, o perigo commum, essa tem-
pestade de luz que se desencadeava no ceo obscureci-
do da Hespanha e ameaçava varrer na mesma rajada, 
throno e altar, reunio-os ao mesmo abrigo ; e, ahi, am-
bos carcomidos pela mesma lepra dos seos principios 
e combalidos pelo mesmo evoluir progressivo da civi-
lisáção, concertaram nas trevas propicias o golpe trai-
çoeiro que deveria prostrar o vulto homérico de Fe-
rrer, o doutrinador da Escola Moderna. 

Consummou-se o sacrificio : o mesmo conluio de 
sçribas e sacerdotes, que arrastou Jesus ao cume do 
Golgotha, conduzio Ferrer aos fossos de Montjuích. 

Tombou o homem, mas a idea elevou-sè ainda 
mais alto, ainda mais refulgente, columna luminosíssi-
ma a conduzir a humanidade para a Chanaan do fu-
turo. 

Ferrer, comp Moysés, deixou-se ficar no alto do 
Nebo do seo sacrifício, apontando o caminho da terra 
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promettida, pelas suas ultimas palavras : «Viva a Es-
cola Moderna !» 

Sim, pela Escola Moderna, derruindo thronos e 
altares,abolindo a escravidão da thiara e da coroa, re-
modelando a ordem social em principios menos estrei-
tos e mais humanitarios, fazendo commum o patrimo-
nio que a todos pertence, «a cada um conforme os seos 
méritos», livre eegual dentro da Ordem, a humanida-
de seguirá impavida e victoriosa pelo caminho do Pro-
gresso, apesar das emboscadas sinistras dos salteado-
res dé coroa e de batina. 

O Progresso é uma lei fatal, nada poderá entraval-o 
em sua marcha triumphante; os reptis que se lhe anto-
Jharem na passagem serão esmagados fatalmente ; 
essa é a conclusão lógica, que a licçào fecunda da his-
toria auctorisa e confirma. • 

O assassinato de Ferrer teve effeito contraprodu-
centè : os protestos estalaram vehementes de todos os 
pontos do orbe civilisado e mais uma vez affirmou-se 
cáthegoricamente que a humanidade caminha desa-
ssombrada e impavida para o seo luminoso ideal de 
Liberdade, Egualdade e Fraternidade, a despeito do 
automatismo degenerado dos reis e do machiavelismo 
millenarmente assassino do padre. 

Conveincei-vos, ó padres, que o sangue dos nossos 
martyres que, em vosso proveito, só serve para tingir 
a purpura dos vossos prelados, é o cimento iñdestru-
ctivel com que edificamos a obra imperecivel da re-
dempção humana. 

Mais um nome em nosso.glorioso mnrtyrologio, 
mais uma recordação inesquecível em nosso coração 
de companheiros da mesma jornada, e aqui estamos 
como d'antes, ña estacada, pela Liberdade, pela Egual-
dade, pela Fraternidade e pela Escola Moderna. 

L A V O I S I E R , 3.-. 


