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Com muita satisfação, a Revista Faces de Clio lança o dossiê Catolicismo, poder e
sociedade (Julho – Dezembro de 2019). O presente arquivo reúne artigos de historiadores e
cientistas da religião sobre as relações do catolicismo para com as instituições políticas e
sociais em diferentes contextos históricos, considerando não apenas os espaços oficiais ou
teológicos da Igreja Católica, mas também as suas manifestações não oficiais ou populares.
Visando facilitar a difusão dos nossos artigos, damos início a uma nova fase da Revista,
que agora se integra ao novo Portal de Periódicos da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Com nosso novo site (OJS 3), teremos todo o fluxo editorial administrado na plataforma,
facilitando a comunicação entre autores, editores, pareceristas e leitores.
Iniciamos este número com o artigo de João Antônio Fonseca Lacerda Lima, que
analisa a importância das cerimônias católicas nos vários âmbitos dos bispados do Maranhão
e do Pará, desde a sua instalação até o modo de seleção dos clérigos nas dioceses. Assim,
mediante o estudo da “pompa e circunstância”, o autor demonstra o lugar da Igreja e dos
eclesiásticos naquela sociedade.
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Em seguida, temos o artigo de Júnior Cesar Pereira, “Lágrimas no púlpito A morte de
D. Pedro III na parenética de Teodoro de Almeida”, que explora a relação entre a esfera do
político e do religioso a partir da oratória sagrada, entendida com prática cultural. No texto, o
autor procurou demonstrar como a morte de Dom Pedro III foi refletida no púlpito, a partir da
análise de um sermão pregado pelo padre Teodoro de Almeida (1722-1804).
Nívea Mendonça, doutoranda em História Social pela Universidade Federal
Fluminense, analisa o processo de entrada de pessoas na Ordem Terceira do Carmo em Vila
Rica e em Mariana. De acordo com a autora, tal processo era extremamente criterioso e,
somente ao final de todas as etapas, os noviços eram reconhecidos como Irmãos Terceiros da
Ordem do Carmo.
No artigo intitulado “A Igreja Católica e o Movimento de recatolização no início do
século XX”, Allan Fernandes discorre sobre a Igreja Católica no contexto político das décadas
de 1920 e 1930. No texto, o autor relaciona o movimento de Recatolização no Brasil, a crise
dos anos 1920, a ascensão de Vargas ao poder com os Levantes comunistas de 1935.
O texto de Pedro J. Silva Reis, Mestre em história contemporânea pela Faculdade de
Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa, retoma o debate em torno da
problemática da observação do comportamento político dos católicos produzido no âmbito da
historiografia francesa, confrontando e equacionando as vantagens e desvantagens do
universo crente contemporâneo.
No artigo intitulado “O Social Catolicismo e a sua atuação no meio rural na segunda
metade do século XX no Brasil”, Nilmar Carvalho analisa a atuação da Igreja Católica no
meio rural brasileiro, na segunda metade do século XX, sobretudo em relação à reforma
agrária. A pesquisa está circunscrita aos eventos que ocorreram entre os anos de 1950 e 1964
e analisa os documentos eclesiais e bibliografias sobre o assunto.
Leiliane Louise Lucena da Costa, por sua vez, investiga por meio de cartas e rabiscos
deixados por suicidas nos processos policiais de 1920 e 1952, a busca pelo perdão do pecado
cometido contra si mesmo. O suicídio, tema tabu e hodierno para sociedade, é trabalhado na
perspectiva da Igreja Católica, que com o desenvolvimento da medicina e áreas afins, fez
rever algumas de suas doutrinas e passou a permitir o cumprimento de todos os rituais
necessários para encomendar o enterro destes sujeitos.
Ainda no século XX, o artigo “Orientando o voto católico sul-rio-grandense: a LEC
(Liga Eleitoral Católica) e a propaganda político-partidária veiculada na imprensa escrita em
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1950” tem como objetivo compreender a influência da Igreja Católica por meio dos ditames
apregoados pela Liga Eleitoral Católicos (LEC) na propaganda político-partidária do Partido
Social Democrático (PSD) e do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) veiculada nos jornais
Correio do Povo e Diário de Notícias.
Finalizando a sessão do dossiê temático, trazemos o artigo de Rita Suriani Lamas, que
apresenta uma revisão bibliográfica sobre a atuação da Igreja Católica durante o governo
ditatorial militar brasileiro, entre as décadas de 1960 e 1980. Ao longo do texto, a autora
analisa documentos oficiais emitidos por órgãos ligados à Igreja, examinando as
transformações ocorridas no clero brasileiro relativas às posturas adotadas frente às ações dos
militares no poder.
Quanto aos artigos livres, iniciaremos com as contribuições do historiador Aguiomar
Rodrigues Bruno, que no artigo intitulado “Por tudo que é vivo morre: a morte negra numa
freguesia do Recôncavo da Guanabara, Rio de Janeiro (Séc. XVIII)”, o autor analisou as
representações e as práticas do bem morrer católico entre os indivíduos forros da freguesia de
Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, no Recôncavo da Guanabara, ao longo do século XVIII.
Adentrando na segunda metade do século XIX e início do século XX, o Professor
Doutor Antônio Gasparetto Junior explora as manifestações culturais da comunidade
germânica em Juiz de Fora, município que recebeu elevado número de imigrantes alemães e
em muito se destacou pelas manifestações culturais e profissionais que os mesmos
empreenderam na cidade. Por meio de fontes provenientes de suas antigas associações, o
autor avalia a relevância que elas tiveram para a proteção dos germanos na região.
Finalizando os artigos da revista, Geovano Chaves, professor de história do IFMS,
apresenta o artigo intitulado “O cinema polonês nos trilhos da História: As 200 crianças do
Doutor Korczac de Andrej Wajda”. Ao longo do texto, o autor analisa as afinidades entre
política e religião através do cinema, refletindo sobre os aspectos do antissemitismo no
território polonês. No artigo, o autor analisa o filme “As 200 crianças do Doutor Korczac”
com o objetivo de exemplificar alguns “trilhos” da história da Polônia.
Agradecemos a todos(as) membros da equipe editorial, ao conselho consultivo, aos
pareceristas, aos autores(as), que participaram ativamente da construção deste dossiê, e aos
leitores que prestigiarão o nosso trabalho.
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