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Resumo 
Abordarei neste escrito, de forma propedêutica, dois períodos da história do Brasil fazendo 
referência, em específico, a relação entre as políticas sociais e a religião Católica. No primeiro 
período, do Brasil Império, apontaremos a relação entre o Estado, a Igreja e a Maçonaria. 
Neste contexto, daremos ênfase ao regalismo, ao liberalismo clerical, as discordâncias e 
ataques mútuos entre a Igreja e a Maçonaria, e a insigne presença de Dom Vital e a “Questão 
religiosa”. No segundo momento, século XXI, de forma propedêutica, apontaremos a relação 
entre a Igreja e o Marxismo cultural, destacando projetos de Leis e sociais que tencionam a 
revolução mental nos moldes da Revolução cultural de Antônio Gramsci. Sendo assim, 
utiliza- se como hipótese que a luta contra os valores sociais e morais presentes na Igreja é 
uma constante histórica, para tanto, utiliza-se o método bibliográfico. 
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INTRODUÇÃO 

 
Abordaremos neste escrito, de forma sucinta, dois períodos da história do Brasil 

fazendo referência, em específico, à relação entre as políticas sociais e a religião Católica. No 

primeiro período, do Brasil Império, apontaremos a relação entre o Estado, a Igreja e a 

Maçonaria. Neste contexto, daremos ênfase ao regalismo, ao liberalismo clerical, às 

discordâncias e ataques mútuos entre a Igreja e a Maçonaria e a insigne presença de Dom 

Vital e a “Questão religiosa,” limitando- nos a alguns apontamentos. No segundo momento, 

século XXI, de forma propedêutica, apontaremos a relação entre a Igreja e o Marxismo 

cultural, destacando projetos de Leis e sociais que tencionam a revolução mental nos moldes 

da Revolução cultural de Antônio Gramsci. 

Indubitavelmente, entre 1889 e 2000, inúmeros ataques sofreu a fé e, por 

consequência, os valores cristãos. Neste escrito, esse período histórico de 111 anos [Entre a 

Proclamação da República e o fim do século XX] não será explicitamente abordado. 

1Estudante de Filosofia 

Implicitamente, acreditamos que o século XXI é herdeiro de outras épocas e, 

nesse sentido, os acontecimentos hodiernos foram construídos na história sendo, portanto, o 

século presente simplesmente à mola de atrito que está absorvendo a ação humana no tempo. 
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O que comumente é chamado de Marxismo é uma teoria originada no século XIX, sendo que o 

Marxismo cultural tem suas reflexões primeiras na metade do século XX. É este novo ramo 

das reflexões materialistas que vem promovendo novos desafios à fé cristã no presente século. 

Sendo assim, este simplório tem com hipótese que a luta contra os valores 

cristãos é uma constante histórica. De forma descritiva, utilizando-se do método bibliográfico, 

apontaremos dois momentos distintos aonde Instituições e ideologias compuseram 

mecanismos para abafar a voz da Igreja Católica no seio da sociedade brasileira. Espera-se 

que este estudo sirva como subsídio para futuros apontamentos relacionados à temática em 

pauta. Temática que carece de maiores reflexões dos chamados conservadores para buscar 

romper com o discurso monolítico das Instituições de Ensino Superior. 

 
 a igreja, o estado e a maçonaria. 

Com a Proclamação da Independência do Brasil, em 07 de Setembro de 1822, a 

Maçonaria 

 
firmemente assentara entre nossas classes superiores, principalmente 
políticas e até no clero [...]. Deste pedestal, a maçonaria dominava o país e 
podia manejar o regalismo2 e o liberalismo clerical no sentido de uma luta 

indireta e depois direta contra a Igreja Católica no Brasil [...] (MACHADO, 
1944, p. 03). 

  A Independência do Brasil iniciou um período de restrições à liberdade da Igreja 

Católica, isto em virtude da ação do regalismo presente no Império e de forma mais insigne 

na Legislação vigente entre 1824 e 1889. Na Constituição Federal de 1824, no art. 5º, lê-se 

que 
 
 

A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião do 
Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto 
doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma 
exterior do Templo. 

 

2 Domínio que os políticos buscam exercer sobre as questões religiosas 
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Como posto, a religião Católica era a religião do Império, sendo que as demais 

religiões deveriam respeitar a religião do Estado e a Moral pública, para isto deveriam realizar 

os seus cultos de acordo com as restrições Constitucionais3. Uma vez que a religião Católica 

estava sob a égide estatal, competia ao Imperador, entre outras atribuições (CF 1824, art. 102, 

inciso II), “nomear Bispos, e prover os Benefícios Eclesiásticos” para proteger a religião, seu 

culto e sua visão moral. Este inciso, na letra, está de acordo com a Concordata de Viena de 

1448 e com o padroado imperial. O Direito do padroado é o 

 
conjunto de privilégios com certas incumbências que, por concessão da 
Igreja, correspondem aos fundadores católicos, de uma Igreja, capela ou 
benefício ou também aos seus sucessores [...]. Entre os privilégios desta 
instituição destaca-se o direito de apresentação de arcebispos e bispos. A 
nomeação destes cargos eclesiásticos compete exclusivamente e diretamente 
à Santa Sé, mas esta pode conceder ao poder civil o direito de apresentação 
ou proposta de alguns nomes para que o próprio pontífice, se o julgar 
conveniente, faça a nomeação entre as pessoas indicadas (SCANPINI, 1974, 
p. 84-5). 

Não obstante, o que ocorreu com o disposto no art. 102, inciso II, da Constituição 

Federal de 1824, foi o uso regalista do padroado, gerando a mentalidade de que a nomeação 

de bispos era direito inerente da soberania nacional. Esta mentalidade regalista conduziu a 

Assembleia-Geral a não aceitação da bula papal Praeclara Portugallia que propunha a 

criação da Ordem de Cristo no Império “constituindo os imperadores do Brasil como Grão-

mestres perpétuos dessa ordem” (SCANPINI, 1974, p. 86), dando-lhes, portanto, o direito ao 

padroado que, no Brasil Colônia era exercido em virtude de Portugal ser Metrópole e ter 

garantido esse direito desde 1455 com a bula papal Inter Coetera. Neste sentido, com a 

Independência do Brasil, o Grão-mestrado português houvera cessado nas terras Tupiniquins. 

A Assembleia-Geral não aceitou a criação da Ordem de Cristo no Império sustentando que era 

direito do Imperador, garantido em Lei, o padroado. 3 CF 1824, Art. 179, inciso V: “ninguém pode 

ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que respeite a do Estado  e não ofenda a Moral 

Publica”.Posteriormente, arguiram pela Resolução de 04 de Dezembro de 1827 que apontava 

que “a doutrina de que ao Imperador competia a apresentação dos benefícios eclesiásticos” 

estava em conformidade com a Constituição e não estava legitimada por mandato “do Papa. 

 

3 CF 1824, Art. 179, inciso V: “ninguém pode ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que respeite a do 
Estado  e não ofenda a Moral Publica”. 
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Júlio III, como Grão- Mestre das Ordens, porque o solo e as Igrejas do Brasil nunca 

pertenceram às Ordens” (SCANPINI, 1974, p. 87) e sim ao Império . 

Outrossim, entendia-se, nesta visão regalista, que o padroado era um direito 

Constitucional e não uma concessão papal. Os documentos pontifícios só tinham validade no 

Brasil com o “placet imperial”, isto é, com a aprovação de D. Pedro I. A Igreja era 

considerada um órgão do Estado e os Ministros eclesiais funcionários públicos sob, 

exclusivamente, as ordens do Imperador. 

Em consequência desta percepção supracitada, o beneplácito tolhia a autoridade 

eclesiástica, censurava, em certa medida, suas atividades escritas e pastorais; estabelecia o 

apelo à Coroa como recurso aos abusos eclesiásticos; na circular de 19 de Maio de 1855 foi 

proibido admitir noviços nas ordens religiosas, o que promoveu um despovoamento dessas 

ordens e, em conjunto, muitas ordens foram extintas por meio de cartas imperiais; muitas 

Igrejas eram utilizadas para assuntos políticos [...]. Esses e outros acontecimentos inspiraram 

o Cônego Antônio Leme Machado, citando o Padre Júlio Maria, no Jornal Legionário (1944, 

p. 03) a escrever, em síntese, que: 

 

Desde 1827, a legislação é uma serie progressiva de atentados  contra a Igreja 
e seus ministros, bem cedo reduzidos ao papel de empregados públicos. 
Todos os estadistas do Império mais ou menos entendiam, como o Marquês 
de S. Vicente, que o Estado tem direito de polícia sobre o culto religioso e o 
direito desembargador Souza, que a nomeação de Bispos e provimento de 
benefícios eclesiásticos é direito próprio da soberania nacional; 
sucessivamente foram aparecendo as usurpações que transformaram a 
proteção do Estado em um sistema vexatório, de inspeção sobre a Igreja, 
cujos seminários chegaram a ser, em 1863, regulamentados pelo Estado. O 
poder invasor, conquistando à força o padroado, transformou em 
empregados civis os Bispos, Cônegos e párocos. O decreto de 1885 de 
Maurício Araújo proibiu os noviciados das ordens religiosas. Para  o 
martírio da Igreja tudo concorria, até o próprio Clero que, mudo, de  braços 
cruzados, assistia a esse espetáculo e a tudo se sujeitava [...]. 

 

Essa sujeição do clero, inevitavelmente, ocasionou a levedura do fermento 

anticlerical e das heresias, como a do pensamento renaniano que retirava de Cristo sua 

divindade conduzindo-o à condição humana. Neste cenário em tela, segundo Machado (1944; 

p. 03): 

 
[...] sob a pressão da maçonaria, manejando o regalismo e o liberalismo 
clerical, resultaram a escravização da Igreja, o desprestígio do clero, o 
anticlericalismo, o dessoramento das ordens religiosas, o deperecimento da 
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piedade, a ruína da fé reduzida nas classes intelectuais e dirigentes a um 
vago espiritualismo, a um deísmo naturalista. 

 

Pelo exposto pareceria fadada ao fim a Igreja Católica, não mais submissa ao papado 

e sim, sob a luz da Maçonaria e do regalismo, submissa ao Estado. Deveras, neste interim 

insustentável ao poder espiritual, uma figura insigne no Segundo Reinado, da chamada 

“Questão Religiosa” (1872-1876), entra em cena em Olinda [Pernambuco] para retirar a 

Igreja dessa humilhante situação: falo de Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira (1844-

1878), ordenado Bispo em 17 de Março de 1872 na Catedral de São Paulo, aos 27 anos de 

idade. Sua formação foi influenciada pelo ultramontanismo que defendia fidelidade às 

diretrizes de Roma em detrimento dos “galicanos” que se distanciavam das diretrizes vindas 

do Vaticano e se aproximavam da tradição cultural, aderindo às políticas estabelecidas pelo 

governo (MEDEIROS, 2019). 

A “Questão religiosa” teve, de fato, início em 2 de Março de 1872 com a posição 

do Bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, que após insistente desobediência 

do Padre Almeida Martins privou-o do uso das ordens. Este Padre, em ocasião de uma 

homenagem ao Grão Mestre do Oriente, Visconde do Rio Branco, “esquecido dos seus 

sagrados deveres, pronunciou um discurso em perfeito estilo maçônico, que em seguida, 

publicado nos jornais e espalhado pelo Brasil, produziu um grande escândalo” (OLIVOLA, 

1937, p. 82). Dom Pedro Maria de Lacerda exortou o padre Almeida Martins que se afastasse 

da maçonaria que era uma Instituição inimiga da Igreja e que reparasse o escândalo 

produzido. O Sacerdote se recusou. Por esta ocasião, o digníssimo Bispo do Rio de Janeiro o 

puniu com a suspensão das funções eclesiásticas. Em desagrado com a posição de Dom Pedro 

Maria de Lacerda, a imprensa maçônica compôs uma série de ataques à Igreja, seus Ministros 

e seus dogmas. A maçonaria, fazendo valer sua forte presença na Câmara e no Senado, fundou 

vários jornais no país para dar levante e velocidade à represaria à Igreja. Esses ataques 

rapidamente se espalharam por todo o Brasil chegando a Olinda e ao  recém-consagrado 

Bispo, Dom Vital. Todas as semanas publicavam-se artigos nos jornais maçônicos contra as 

verdades da Igreja de Cristo, e alguns escritos estavam faltando com a verdade sobre o Bispo 

D. Vital, chegando mesmo a difamá-lo. 
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Entre os artigos alguns se pronunciavam contra a “Sma. Eucaristia, a virgindade perpétua, a 

Maternidade Divina e a Imaculada Conceição de Maria Ssma” (OLIVOLA, 1937, p. 85). Dogmas que 

são sustentáculos ao credo católico. 

Esperando passividade na reação dos Bispos, assim como ocorrera no Rio de 

Janeiro em que o Bispo Dom Pedro Maria de Lacerda não respondera aos ataques, a maçonaria 

se surpreendeu com a reação inesperada de Dom Vital. O Bispo de Olinda emitiu carta 

proibindo o livre exame da doutrina e o primado da razão; Proibiu a celebração de missas em 

favor da Maçonaria; proibiu o clero de se envolver em assuntos e festividades maçônicas; 

convocou padres maçons e mostrou-lhes “a maldade da seita, o gravíssimo crime de a ela 

pertencer, as penas lançadas pelo Papa e os conjurou a abandoná-la” (OLIVOLA, 1937, p. 92). 

Exceto dois padres, todos os demais se uniram ao Bispo; censurou, por meio de cartas, 

irmandades com membros maçons [...]; na carta pastoral “Contra as ciladas da Maçonaria” 

exortou os católicos a abjurar a Maçonaria e proibiu a leitura dos jornais maçônicos. 

Dom Vital permaneceu firme nas suas ações contra a maçonaria, ao vigário da 

paróquia de Santo Antônio instruiu que exortasse o Dr. Costa Ribeiro a abjurar a maçonaria. 

O Dr. Costa Ribeiro era membro da irmandade de Santo Antônio e maçom venerável. 

Movidos pelo regalismo, recusaram-se a obedecer ao pedido do bispo afirmando que a 

Maçonaria estava protegida pelas leis do Estado e, portanto, era legítima. Dom Vital estendeu 

essas instruções para as demais freguesias de sua diocese. Com a resistência de algumas 

Irmandades, Dom Vital se viu obrigado à interdição iniciando em 05 de Janeiro de 1873 com 

o interdito da Irmandade do Santíssimo Sacramento (MEDEIROS, 2019). 

Uma das irmandades apelou ao Império utilizando-se do dispositivo legal que 

possibilitava o “apelo à Coroa,” afirmando que as decisões de Dom Vital carecem do “Placet 

Imperial” nas bulas papais utilizadas pelo Bispo para o interdito. 

 

O Conselho de Estado, a quem foi encaminhado o recurso, opinou pelo seu 
provimento e determina que sejam cassadas as interdições impostas às 
irmandades. Dom Frei Vital nega terminantemente acatar a resolução 
imperial e recebe a adesão do seu colega do Pará, o erudito Dom Antônio de 
Macedo Costa, que pôs em prática na sua Diocese os mesmos atos firmados 
pelo Bispo de Olinda, em relação à Maçonaria (CÂMARA, s/d, p. 24). 

 

No Pará, três irmandades recorrem igualmente ao Conselho de Estado ganhando, 

assim como a Irmandade de Olinda, provimento do recurso, mas Dom Antônio de Macedo 
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Costa seguiu os passos de Dom Vital negando acatar a decisão. Os dois Bispos [entendidos 

como funcionários públicos] foram presos. Dom Vital foi enviado à capital do Império, no 

Rio de Janeiro, para ser devidamente julgado por se opor à autoridade constituída, crime 

previsto no Código Criminal de 1830, no artigo 96. Na ocasião, entre protestos que se 

espalhavam pelo Brasil, os bispos foram condenados a quatro [4] anos de prisão. A prisão dos 

dois bispos repercutiu no mundo católico. Até mesmo o papa Pio IX dirigiu uma carta ao 

Imperador Pedro II pedindo a liberdade dos bispos. Porém, a anistia aos bispos só ocorreria 

após a queda do gabinete do Visconde do Rio Branco, sendo substituído por Duque de   

Caxias. Com os apelos de Duque de Caxias e de sua filha Princesa Isabel, D. Pedro II 

concebeu anistia aos bispos, mas deixou claro que era sem o seu agrado. Os dois bispos foram 

anistiados em 17 de setembro de 1875 (CÂMARA, p. 24-6). Dom Vital faleceu em 04 de 

julho de 1878 e Dom Antônio de Macedo Costa em 20 de Março de 1891. A Questão 

Religiosa foi um dos acontecimentos motivadores da Proclamação da República em 1889 que 

utilizavam como um dos seus slogans a separação da Igreja do Estado. 

 

 

 

MARXISMO CULTURAL NO BRASIL DO SÉCULO XXI 
 

O Marxismo cultural é herdeiro direto do materialismo histórico e dialético, 

método científico desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels. Grosso modo, o 

método materialista é uma leitura material da história dando ênfase ao aspecto econômico. 

Acreditam tais teóricos que a estrutura social condiciona a superestrutura social, sendo que 

para mudar a ideologia, basta mudar o modo de produção, uma vez que o homem pensa 

porque trabalha. Neste sentido, a revolução do proletariado proposita transferir os meios de 

produção das mãos burguesas para as mãos dos trabalhadores. Como toda revolução, o 

derramamento de sangue é justificável em nome de uma pseudo liberdade e de uma pseudo 

verdade. 

Porém, o que de fato interessa a este escrito é a aversão à religião que o 

materialismo marxista desenvolveu. É necessário, segundo pensam, “jogar pelos ares toda 

superestrutura social” para o apogeu do proletariado em um novo modo de produção 

antagônico ao capitalista: o comunista. Para tal feito, no Manifesto do Partido Comunista 

exorta ao fim da Religião, da Propriedade Privada, da moral, do Direito, do Estado [...] para a 
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ditadura do proletariado e o apogeu do “Paraíso na Terra” (MARX; ENGEL 2010, p. 59-67). 

 

Bem, histórico e, portanto, factual é que esse pensamento promoveu o 
genocídio onde quer que a revolução fosse projetada e executada, ocasionando, 
entre os baldes de sangue, o modo de produção conhecido como Socialista. 
Essa forma de imposição teorética gerou desprezo e críticas radicais4. Por isso, 
um intelectual chamado Antônio Gramsci propôs uma revolução sem armas aos 
camaradas partidários, chamada de Revolução cultural. 

 

Diferente do modelo revolucionário anterior, a revolução cultural não mata os 

corpos, somente o espírito. Nessa revolução cultural empreende-se um método para que a 

inteligência e a vontade (as duas faculdade do espírito humano) se absorvam na matéria. 

Paulatinamente, o “coração” e a razão das pessoas são modelados aos princípios do 

comunismo/materialismo, de forma que, com as próprias mãos, sem perceber, os religiosos 

destruam a religião, os valores da família, os valores políticos e sociais [...]. No ritmo 

frenético da Revolução cultural, vagarosamente, a ideia de um Deus perde o sentido. Com o 

tempo, o homem passa  ao culto de si mesmo: a religião do corpo, do prazer, da sensualidade, 

do consumo... Para alcançar a Revolução cultural é indispensável que a história seja reescrita; 

que conceitos sagrados, como o de família, sejam reinterpretados; que, assim como fizeram 

os maçons, insira no seio da Igreja padres da Teologia da Libertação que acreditam em 

um Jesus libertador social [a missão não é mais destruir os templos, mas politizá-los]; que 

tenha na mídia um apelo desmedido à sexualidade em detrimento da espiritualidade [nas 

músicas, nos filmes, no teatro...]; imprime-se nas consciências a libertinagem sexual [todos 

contra todos em nome do gênero]; criar uma luta de classes na sociedade enfraquecendo-a, 

uma sociedade dividida é uma sociedade fraca: joga-se branco contra preto, filho contra pai, 

mulher contra homem, heterossexual contra homossexual [...] e todos contra os bons valores 

e as virtudes sociais. 

O leitor deve estar pensando que isso é um absurdo. Jamais seria feita uma lavagem 

cerebral de tamanha magnitude na sociedade brasileira. Para fazê-la, abruptamente, utilizaram-

se armas e tanques de guerra, mas para fazê-la, vagarosamente, utiliza-se a manipulação da 

linguagem [todxs, todes...], modificando-a [muda-se a linguagem, muda-se a percepção da 

realidade: uma coisa é falar “aborto”, outra coisa é falar “assassinato de crianças inocentes”]; a 

educação ensinando a subversão ao natural, a ideologia de gênero, o feminismo radical e outras 

ideologias colocando-as como verdade, liberdade e ganho de autonomia; a mídia e suas novelas 

invertendo valores caros historicamente e absorvendo os movimentos sociais utilizando-os 
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politicamente; os políticos criando leis para legitimar e impor as ideologias que são inventadas, 

compondo uma nova antropologia, um novo ser amorfo [...]. Aos poucos a população estará 

batendo palmas aos revolucionários e, mesmo amando a Jesus Cristo, estarão crucificando-o 

novamente. 

Por isso que é importante despertar do sono quem tem a obrigação de dizer a verdade. 

Se a Igreja se omite, quem cuidará do rebanho? Daí no primeiro tópico a importância de um 

Bispo como Dom Vital em Olinda ter apontado os erros que assombravam a Igreja e induzia 

muitos católicos ao erro, pois se a Igreja se calava e muitos padres faziam parte da seita, o 

leigo não conseguia perceber o erro. Abaixo vou apontar alguns acontecimentos do século XXI 

imbuídos nesse imaginário de mudança social. 

 
4 O Plano Nacional dos Direitos Humanos III, embora assinado pelo ex-presidente Lula, foi barrado. 
5 Projeto de Lei 882/15 de autoria do Deputado Jean Wyllys 
6 Cartilha de Diversidade Sexual publicada pelo Ministério da Saúde em 2010, p. 53 e 54 trata o que é gênero. 
7 Durante a votação do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014), esta Casa 
suprimiu a redação da terceira diretriz proposta para a Educação Brasileira, cujo artigo 2, inciso III, na redação 
original proposta pelo Ministério da Educação, continha os leitmotivs clássicos da ideologia de gênero: 
“identidade de gênero” e “orientação sexual”. A casa também suprimiu, no restante do projeto, todas as demais 
alusões a estes termos. Entretanto, após a Câmara e o Senado terem rejeitado deste modo a ideologia de gênero 
como diretriz da educação nacional, o Fórum Nacional de Educação, publicou, em novembro de 2014, o 
Documento Final da Conae 2014, no qual é apresentado como terceira diretriz obrigatória para o PNE, para o 
planejamento e para as políticas educacionais no Brasil, o texto que havia sido explicitamente rejeitado pelas 
duas casas do Congresso Nacional: “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 
igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual, e na garantia de acessibilidade” (...)“apresentado 
como norma legal, embora explicitamente rejeitado pelo Congresso, o restante do documento (PNE) desenvolve 
nas suas mais de uma centena de páginas como o sistema escolar deverá “promover a diversidade de gênero” 
(pg. 25) , “disseminar materiais pedagógicos que promovam a igualdade de gênero, orientação sexual e 
identidade de gênero” (pg. 36), “desenvolver, garantir e executar anualmente nos sistemas de ensino Fóruns de 
Gênero” (pg. 41), “inserir na avaliação de livros critérios eliminatórios para obras que veiculem preconceitos ao 
gênero, orientação sexual e identidade de gênero” (pg. 42), “garantir condições institucionais para a promoção 
da diversidade de gênero e diversidade sexual” (pg. 43), “elaborar diretrizes nacionais sobre gênero e 
diversidade sexual na educação básica e superior” (pg. 45), “ampliar os programas de formação continuada dos 
profissionais de educação sobre gênero, diversidade e orientação sexual” (p. 92), apresentados como metas 
obrigatórias em virtude de uma norma legal do PNE que foi, na realidade, explicitamente rejeitada pelo 

Congresso”(Requerimento de Informação Nº 565-2015, p.02 e 21)9 Plano Nacional dos Direitos Humanos 
III, Diretriz 7, Eixo orientador III, objetivo estratégico Vi, açõesprogramáticas “n”, p. 69 

9 Plano Nacional dos Diretos Humanos III, eixo orientador III, Objetivo estratégico V, ações programáticas 
”a”,p. 98 
10 O Projeto de Lei 5002, dos deputados Jean Wyllys e Erika Kokay, que garantiria liberdade para crianças e 
adolescentes optarem pela mudança de sexo, mesmo contra o consentimento dos pais está fundamentado no 
PNDH III. É de mesmo teor de invasão do Estado no seio da família que a Lei 13010/2014 conhecida com “lei da 
Palmada” concede fundamentada na Diretriz 8, Objetivo Estratégico III, Ação Programática “c”. 
 11 Plano Nacional dos Direitos Humanos III, Eixo orientador III, Objetivo estratégico VI, ações programáticas 
“c” (vetado) p. 100 
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No século XXI, entre 2001 até os dias de hoje – 2021 -, está sendo perceptível a 

transformação cultural no Brasil, fruto da busca política progressista pela hegemonização das 

consciências e perpetuação no poder. Projetos foram Tencionados4 e votados para 

legalização do aborto5, implantação da ideologia de gênero6 nas escolas7, projetos para 

legalizar a prostituição erguendo-a ao patamar de profissão8, união civil de pessoas do mesmo 

sexo9 (civilmente as pessoas do mesmo sexo têm esse direito [elas podem se unir mesmo sem 

a aprovação religiosa], o problema é buscar mecanismos legais para forçar religiosos a 

celebrar o casamento), Projetos que visavam autorizar crianças a mudarem o sexo mesmo sem 

autorização dos pais10, a busca de criação de mecanismos para retirar os símbolos religiosos 

de estabelecimentos Públicos da União11 e etc. O estímulo oriundo desses Projetos, aprovados 

ou não, foi acender na mentalidade das pessoas ações contra a fé cristã, em específico, a 

Católica. Em 2015, a passeata LGBT desfilou com a transexual Viviany Beleboni crucificada. 

A cruz é um símbolo sagrado ao cristianismo, o que faz essa exibição da transexual soar como 

desrespeito. Em 2017 

 

Em Porto Alegre, o Banco Santander patrocina a exposição ‘Queermuseu’, 
mostrando hóstias (...) escritas com nomes de órgãos sexuais, pinturas com 
escárnio a Jesus Crucificado e de promoção do homossexualismo e do 
travestismo infantis. O autor da ‘arte’ com as partículas eucarísticas é 
Antônio Obá, o mesmo (que) numa apresentação na qual, completamente 
despido, rala uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e joga em seguida o 
pó sobre o próprio corpo. Em Belo Horizonte, o Palácio das Artes exibe a 
exposição blasfema ‘Faça você mesmo sua capela sistina’ (...) rabiscos 
grosseiros (com) pornografia, pedofilia, zoofilia, profanação de símbolos 
religiosos, tudo presente em suas numerosas obras. Em São Paulo, o Museu 
de Arte Moderna, em sua exposição bienal, expõe um homem nu deitado e 
uma menina de três a cinco anos tocando seu pé, com o consentimento da 
mãe. A Rede Globo estreia novas novelas em combate à família natural e em 
apologia de perversões sexuais. O Ministério da Educação, não aceitando a 
derrota que a ideologia de gênero sofreu nas casas legislativas em nível 
nacional, estadual e municipal nos Planos de Educação, agora tenta inserir 
essa espúria temática na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(PERÍODICO EM DEFESA DA FAMÍLIA, ed. 221, pg. 1-2). 

 

Esses e outros acontecimentos foram aplaudidos por cristão em nome da arte ou do 

fim da discriminação. Absurdo! Isso é manifestação de ódio contra o cristianismo, basta 

lembrar as imagens sacras quebradas em 2013 na mesma Passeata LGBT e a chamada Marcha 

das Vadias, em conjunto com o manuseio sexual de crucifixos. São “intelectuais orgânicos,” 

com o apoio da mídia, da política e das Leis, buscando mecanismo para homogeneizar as 

massas ou promover a revolta gerando um estado de pane que principia a tomada do poder 

político. 
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Bem, a todos faço saber o que diz a Igreja a este respeito, no Código de Direito 

Canônico afirma que: 

 
Cân. 1371 — Seja punido com pena justa: 

1. ° quem, fora do caso previsto no cân. 1364, § 1, ensinar uma doutrina 
condenada pelo Romano Pontífice ou pelo Concílio Ecumênico ou rejeitar 
com pertinácia a doutrina referida no cân. 750,  § 2 ou  no cân.  752,  e, 
admoestado pela Sé Apostólica ou pelo Ordinário, não se retractar; 

2. ° quem, por outra forma, não obedecer à Sé Apostólica, ao Ordinário ou ao 
Superior quando legitimamente mandam ou proíbem alguma coisa e, depois 
de avisado, persistir na desobediência. 
Cân. 1373 — Quem publicamente excitar aversão ou ódios dos súbditos 
contra a Sé Apostólica ou contra o Ordinário por causa de algum acto do 
poder ou do ministério eclesiástico, ou provocar os súbditos à desobediência 
aos mesmos, seja punido com o  interdito        ou  outras penas justas. 

Cân. 1375 — Quem impedir a liberdade do ministério ou de eleição ou do 
poder eclesiástico, ou o uso legítimo dos bens sagrados ou de outros bens 
eclesiásticos, ou aterrorizar um eleitor ou o eleito ou aquele que exerceu o 
poder ou o ministério eclesiástico, pode ser punido com pena justa. 

Cân. 1376 — Quem profanar uma coisa sagrada, móvel ou imóvel, seja 
punido com pena justa. 

Cân. 1377 — Quem, sem a licença requerida, alienar bens eclesiásticos, seja 
punido com pena justa. (JOÃO PAULO II, 1983, pg. 238). 

 

Assim sendo, diante tantos ataques hodiernos às verdades reveladas, acredito que basta 

uma voz enviada por Deus para que os cristãos acordem. Assim foi com Dom Vital e a 

“Questão religiosa”, mas, infelizmente, percebo o movimento inverso: o silêncio que permite 

que o rebanho seja disperso. É dever dos cristãos rezar pelos pastores para que, movidos pelo 

Espírito Santo, tenham um êxtase profético e, na graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

denunciem os erros que crescem e avassalam as almas. 
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CONCLUSÃO 

 
Rezemos: 

Ó Pai, fazei com que surjam, entre os cristãos, numerosas e santas vocações ao sacerdócio, que 
mantenham viva a fé, 

e conservem a grata memória do vosso Filho Jesus, pela pregação da Sua Palavra, 

e pela administração dos sacramentos, 

com os quais, renovais continuamente os vossos fiéis. 

Dai-nos santos ministros do vosso altar, 

que sejam atentos e fervorosos guardiães da Eucaristia, o sacramento do supremo dom de 
Cristo, 

para a redenção do mundo. 

Chamai ministros da vossa misericórdia, 

os quais, através do sacramento da Reconciliação, difundam a alegria do vosso perdão. 

Fazei, ó Pai, que a Igreja acolha com alegria, 

as numerosas inspirações do Espírito do vosso Filho, e, 

dóceis aos seus ensinamentos, 

cuide das vocações ao ministério sacerdotal e à 

vida consagrada. 

Ajudai os Bispos, os sacerdotes, os diáconos, 

as pessoas consagradas e todos os batizados em Cristo, para que 

cumpram fielmente a sua missão, 

no serviço do Evangelho. 

Nós Vos pedimos por Cristo, nosso Senhor; Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. 

Amém!12 

 

 

RESUME 
In this writing, I will address, in a propaedeutic way, two periods in the history of Brazil, 
referring specifically to the relationship between social policies and the Catholic religion. In 
the first period, of Empire Brazil, we will point out the relationship between the State, the 
Church and Freemasonry. In this context, we will emphasize regalism, clerical liberalism, 
mutual disagreements and attacks between Church and Freemasonry, and the distinguished 
presence of Dom Vital and the “Religious Question”. In the second moment, the 21st century, 
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in a propaedeutic way, we will point out the relationship between the Church and cultural 
Marxism, highlighting Law and social projects that intend the mental revolution along the 
lines of Antônio Gramsci's Cultural Revolution. Thus, it is used as a hypothesis that the 
struggle against the social and moral values present in the Church is a historical constant, 
and for that, the bibliographic method is used. 

 
Keywords: State, Church, Freemasonry, Cultural Marxism, Religious question. 
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