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Resumo 
Trata da memória e ação educativa dos Jesuítas Proscritos pela República de Portugal, relacio-
nando-a com a produção de impressos resultantes do trabalho dos seus intelectuais e historiado-
res. Parte do episódio da expulsão da Companhia de Jesus pela República de Portugal, o qual 
ficou gravado feito crônica daquela Companhia, através do libelo Os proscritos, e inúmeras outras 
publicações rememorativas, como estratégia política do Provincial, padre Luis Gonzaga Cabral, 
centrada em duas direções: 1) constituir Casas de formação e residências na Europa, como nú-
cleo central de sobrevivência da Província Portuguesa; 2) fortalecer missões da India, então terri-
tório inglês e criar novos campos de atividade missionária, caso do Brasil, para onde foi organiza-
da a Missão Setentrional da Província Portuguesa Dispersa. Com base na historiografia consulta-
da, ressalta que esta Missão, além de marcar o retorno dos Jesuítas ao nordeste do Brasil, depois 
da expulsão por Pombal, passa a ser um lugar de reconstrução da memória histórica da Compa-
nhia de Jesus, por meio dos seus colégios e residências, bem como da intensa circulação de peri-
ódicos e livros entre os dois países e em seu interior. Utiliza fontes historiográficas e jornalísticas 
sobre os Jesuítas portugueses em Portugal e no Brasil, obtidas junto a bibliotecas e acervos de 
instituições católicas e laicas, pontuando a importância de livros, jornais e revistas editados pelas 
instituições jesuíticas, como é o caso da Revista Brotéria, editada em Portugal, para a conserva-
ção da memória histórica da Companhia de Jesus, em especial, artigos do Padre Serafim Leite, 
que estão relacionados com a sua obra magna, História da Companhia de Jesus no Brasil, à épo-
ca colonial, que integra o propósito de recuperação da importância missionária da referida Con-
gregação, face à perseguição sofrida, baseada na tradição inaugurada, desde a fundação da 
Companhia, tanto com o objetivo de angariar apoios e simpatias por parte da Igreja e meio católi-
co, quanto para se defender dos seus opositores, pelas famosas cartas de Inácio de Loyola, práti-
ca que favoreceu a formação de arquivos e, consequentemente, de informações minuciosas sobre 
a memória e a história da Irmandade. Analisa a atuação dos Jesuítas proscritos no Ceará, mos-
trando a estreita relação entre imprensa católica, integralismo e educação, quando a elite católica 
é chamada, por meio dos famosos “exercícios espirituais” em retiros fechados para homens, tanto 
da capital, quanto do interior cearense, a fortalecer o jesuitismo. 
Palavras-chave: jesuítas, memória histórica, imprensa católica, educação. 
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AMONGST NEWSPAPERS, MAGAZINES AND BOOKS: JESUIT 
EDUCATION IN CEARÁ IN THE 1920S AND 1930S AND THE 

HISTORICAL MEMORY OF THE SOCIETY OF JESUS 
 
Abstract 
This work addresses the memory and educational activities of the Jesuits outlawed by the Republic 
of Portugal, relating it to the production of printed material which resulted from work of its intellec-
tuals and historians. It starts from the episode of the expulsion of the Jesuits by the Republic of 
Portugal, which was recorded like chronicle of that Company by means of the libel “The Outcasts”, 
and several other reminiscent publications, as a political strategy of the Provincial Father Luis 
Gonzaga Cabral, focused in two directions: 1) founding of formation houses and residences in Eu-
rope, as the core of survival of the Portuguese Jesuit Province; 2) strengthening of the missions in 
India, then a British territory, and creating new fields of missionary activity, the case of Brazil, 
where the Northern Mission of the Outcast Portuguese Province was organized. Based on the 
checked historiography, this work points out that this Mission, in addition to mark the return of the 
Jesuits to the Northeast of Brazil, after the expulsion by Pombal, becomes a place for  reconstruct-
ing the historical memory of the Society of Jesus, through its schools and residences as well as the 
intense circulation of periodicals and books between the two countries and within them. It uses 
historiographic and journalistic sources used on the Portuguese Jesuits in Portugal and Brazil, ob-
tained from libraries and archives of the Catholic and secular institutions, highlighting the impor-
tance of books, newspapers and magazines published by the Jesuit entities, such as the Journal 
Brotéria, edited in Portugal, for the preservation of historical memory of the Society of Jesus, in 
particular articles by Father Serafim Leite, who are related to his magnum opus, History of the So-
ciety of Jesus in Brazil, during the colonial era, part of the purpose of recovery of the missionary 
importance of the aforementioned congregation in the face of persecution it suffered, based on a 
tradition inaugurated since the founding of the Company, both in order to garner support and sym-
pathy from the Church and the Catholic environment, and to get protection against their opponents, 
by the means of the famous letters of Ignatius of Loyola, a practice that favored the archives buil-
dup and, consequently, detailed information about the memory and history of the Brotherhood. 
This work analyzes the performance of the outlawed Jesuits in Ceará, showing the close relation-
ship between the Catholic press, integralism fundamentalism and education, at the moment when 
the Catholic elite is summoned, through the famous "spiritual exercises" in closed religious retreats 
for men, both in the capital, and in the interior of Ceará , so as to strengthen the jesuits. 
Key-words: Jesuits, historical memory, catholic press, education. 
 
 

ENTRE PERIÓDICOS, REVISTAS Y LIBROS:  
LA EDUCACIÓN JESUÍTA EN CEARÁ EN LOS AÑOS 1920 y 1930  

Y LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD DE JESÚS 
 
Resumen 
Este trabajo enfoca la memoria y las actividades educativas de los Jesuitas puestos fuera de la ley 
por la República en Portugal, relacionando esto con la producción de material impreso por obra de 
sus intelectuales y  historiadores. Parte del episodio de la expulsión de los jesuitas de la República 
de Portugal, lo que se registró como crónica de aquela Compañía por medio del libelo Los Proscri-
tos, y muchas otras publicaciones comemorativas, como una estrategia política del Padre Provin-
cial, Gonzaga Luis Cabral,  centrada en dos direcciones: 1) formar casas de capacitación y resi-
dencias en Europa, como el núcleo de la supervivencia de la Provincia portuguesa; 2) el fortaleci-
miento de las misiones en la India, entonces territorio británico, y crear nuevos campos de la acti-
vidad misionera, el caso de Brasil, donde se organizó la Misión Septentrional de la Provincia Por-
tuguésa Dispersa. Basado en la historiografia consultada, el trabajo revela que esta Misión, 
además de marcar el regreso de los Jesuitas al noreste de Brasil, tras la expulsión por Pombal, se 
convierte en un lugar para la reconstrucción de la memoria histórica de la Compañía de Jesús, a 
través de sus escuelas y residencias, así como la intensa circulación de revistas y libros entre los 
dos países y dentro de ellos propios. Las fuentes historiográficas y periodísticas que se utiliza res-
pecto a los jesuitas portugueses en Portugal y Brasil, que se obtiene de bibliotecas y archivos de 
instituiciónes católicas y seculares, haciendo hincapié en la importancia de los libros, periódicos y 
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revistas publicados por las instituciones jesuitas, como la Revista Brotéria, editada en Portugal, 
para la preservación de la memoria histórica de la Compañía de Jesús, en particular los artículos 
del Padre Serafim Leite, que están relacionados con su obra magna, la Historia de la Compañía 
de Jesús en Brasil, en la época colonial, parte del propósito de la recuperación de la importancia 
de esta congregación misionera en medio de la persecución que suffrió, sobre la base de la tradi-
ción empezada desde la fundación de la Compañía, tanto con el fin de obtener el apoyo y simpatía 
de la Iglesia y el medio católico, cuanto para defenderse de sus oponentes, por medio de las fa-
mosas cartas de Ignacio de Loyola, una práctica que favoreció a la formación de los archivos y, 
por consiguiente, de información detallada sobre la memoria y la historia de la Hermandad. Se 
analiza el desempeño de los Jesuitas proscritos en Ceará,  muestrando la estrecha relación entre 
la prensa católica, el integralismo fundamentalista y la educación, cuando la élite católica és lla-
mada, a través de los famosos "ejercicios espirituales" en retiros cerrados para los hombres, tanto 
en la capital, cuanto en el interior de Ceará, para fortalecer los jesuitas. 
Palabras-clave: jesuitas, memoria histórica, prensa católica, educación. 
 
 

ENTRE LES JOURNAUX, MAGAZINES ET LIVRES:  
L’ÉDUCATION JÉSUITE AUX CEARÁ DANS LES ANNÉES 1920 ET 

1930 ET LA MÉMOIRE HISTORIQUE DE LE SOCIÉTÉ DE JÉSUS 
 
Résumé 
Il s´agit dele mémoire et les activités éducatives des jésuites proscrits par la République du 
Portugal, il relatifs à la production de documents imprimés à partir du travail de leurs intellectuels 
et  historiens. Il partie de l'épisode de l'expulsion des jésuites par la République du Portugal, qui a 
été enregistré comme chronique de cette Compagnie, par le écrit diffamatoire Les Proscrits, et de 
nombreuses autres publications qui ressemblent, comme une stratégie politique de le Père 
Provincial, Luis Gonzaga Cabral, a porté sur deux directions:  1) établir des maisons de formation 
et des residences en Europe, comme le cœur de la survie de la province portugaise, 2) le 
renforcement des missions de l'Inde, qui a été le territoire britannique, et de créer de nouveaux 
champs de l'activité missionnaire, le cas du Brésil, où a été organisée la Mission Nord de la 
Province Portugaise Sparse. Basé sur l'historiographie consultés, Il souligne que cette mission, qui 
non seulement marquera le retour des Jésuites  au nord-est du Brésil, après l'expulsion par 
Pombal, devient un lieu pour la reconstruction de la mémoire historique de la Compagnie de 
Jésus, à travers leurs écoles et leurs maisons, ainsi que l'intense la circulation des périodiques et 
des livres entre les deux pays et dans les deux pays aussi. il utilise sources historiographiques et 
journalistiques sur les Jésuites portugais au Portugal et au Brésil, obtenu à partir de bibliothèques 
et d'archives de Institutions de l'Église catholique et laïques, en soulignant l'importance des livres, 
journaux et magazines publiés par les institutions jésuites, comme le Magazine Brotéria, édité aux 
Portugal, pour la préservation de la mémoire historique de la Compagnie de Jésus, en particulier 
les articles du Père Serafim Leite, qui sont liés à son opus magnum, Histoire de la Compagnie de 
Jésus au Brésil, à l'époque coloniale, une partie de l'objectif de récupération de l'importance 
missionnaire de cette Congrégation dans le visage de la persécution, basée sur la tradition 
inaugurée depuis la fondation de la Compagnie, à la fois afin d'obtenir l'appui et de sympathie pour 
l'Eglise et de l'environnement  catholique, et pour repousser leurs adversaires, travers des 
célèbres lettres d'Ignace de Loyola, une pratique qui a favorisé le formation de fichiers et, par 
conséquent, des informations détaillées sur la mémoire et l'histoire de la Confrérie. Il analyse les 
performances des jésuites proscrits dans le Ceará,  montrant la relation étroite entre la presse 
catholique, le fondamentalisme integraliste et l'éducation, où l'élite catholique est appelée, à 
travers le fameux «exercices spirituels» dans retraites religieuses fermées pour les hommes, tant 
dans la capitale, comme l'intérieur du Ceará, afin de renforcer les jésuites. 
Mots-clé: jésuites, la mémoire historique, la presse catholique, éducation. 
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m função da expulsão da Companhia de Jesus pelos republicanos, junta-

mente com todas as outras ordens religiosas de Portugal, ficou gravada na 

crônica daquela Companhia  o impacto dessa ação, através do libelo Os 

proscritos, e inúmeras outras publicações rememorativas, a estratégia polí-

tica do Provincial, padre Luis Gonzaga Cabral, centrada em duas direções: 1) constituir 

Casas de formação e residências na Europa, como núcleo central de sobrevivência da 

provincia Portuguesa; 2) fortalecer missões da India, então território inglês e criar novos 

campos de atividade missionária, caso do Brasil, para onde foi organizada a Missão Se-

tentrional da Província Por  tuguesa Dispersa. Esta missão marcaria o retorno dos Jesui-

tas ao nordeste do Brasil, depois da expulsão por Pombal ocorrida em 1759 e seria um 

lugar de reconstrução da memória histórica da Companhia de Jesus. 

Proclamada a República de Portugal, no ano de 1910, foi revigorado o decreto de 

expulsão dos jesuítas assinado pelo marquês de Pombal. Não se passou muito tempo 

entre o exílio da Companhia pela Europa e a decisão de deslocar parte da Província Jesu-

ítica portuguesa dispersa para o Brasil. A decisão precisava ser tomada em tempo urgen-

te, face ainda à instável situação política da Espanha em relação à presença de católicos 

e jesuítas exilados.  

A dispersão imposta pelos republicanos portugueses é uma reedição de atos políti-

cos anteriores que caracteriza a relação tensa da Companhia de Jesus com o Estado por-

tuguês, mas não apenas com ele, posto que também ocorre em outros países europeus, 

como é o caso da França e da própria Espanha. O jornal O Commercio do Minho, de 

18/10/1910, editado em Braga, no norte de Portugal, traz sobre o episódio a seguinte no-

tícia: 

 
O presidente do conselho da nação visinha, respondendo sexta-feira a 
uma pergunta que lhe foi feita por dous deputados, integrista e republica-
no, declarou que o governo sabendo que há  já grande numero de religio-
sos em Hespanha, oppôr-se- há á invasão dos que estão sendo expulsos 
de PT, excepto os hispanhoes, cuja nacionalidade será fiscalisada devi-
damente. Os religiosos estrangeiros serão tolerados em territorio hespa-
nhol somente durante o espaço de tempo sufficiente para tomar as suas 
disposições quanto á residência que tomarão no estrangeiro, e passado o 
praso serão expulsos. 
 

Segundo Azevedo (1986), historiador jesuíta radicado no Recife que realizou, sob a 

ótica da Companhia de Jesus, estudo detalhado sobre a ação missionária dos jesuítas 

portugueses no Brasil republicano, essa decisão de migrar contou com o forte apoio da 

EE 



157 

Revista História da Educação - RHE Porto Alegre v. 16 n. 37 Maio/ago. 2012 p. 153-165 

 
 

Igreja Católica no Brasil, em particular, de dom Jerónimo Tomé da Silva, bispo da Bahia, 

onde a Ordem viria a fundar o Colégio António Vieira e a sede da Província dos Jesuítas 

Portugueses, na cidade de Salvador, estendendo-a depois para Belém do Pará, São Luís 

do Maranhão e Recife, Pernambuco, com o apoio de Dom Sebastião Leme da Silveira e 

Cintra, seu bispo, onde fundam o Colégio Manoel da Nóbrega e uma Residência.  

Ele noticia que, em 1919, os jesuítas portugueses instalados na Bahia chegam a 

Fortaleza, através de acordo entre o superior da Missão, padre António Pinto, e do bispo 

dom Manoel da Silva Gomes, para instalar um Noviciado e Casa de Formação no Ceará. 

Para o já citado Azevedo, os jesuítas portugueses sendo bem sucedidos em seus propó-

sitos, deixariam os principais marcos dessa presença, no âmbito de sua ação pastoral e 

educacional, os quais, com base nas indicações do citado autor, podem ser  assim resu-

midos:  

 
1) Construção e organização de uma Escola Apostólica na Serra de Baturi-
té/Sítio Olho D água, cuja construção foi iniciada em 1922 e sua inaugura-
ção se dá em 1929; 2) Estabelecimento de uma Residência dos Jesuítas 
em Fortaleza, projeto que dará lugar também à Igreja e depois Paróquia do 
Cristo-Rei, na Aldeota, bairro de expansão da zona central e mais antiga 
de Fortaleza, onde teve início a Casa de Retiros/Exercícios Espirituais, a 
Pré-Escola, Escola-Externato e Ginásio, que seria transformado depois em 
colégio; 3) Criação de um Colégio, no ano de 1960, em Fortaleza (Colégio 
Santo Inácio), depois transferido da rua Gonçalves Ledo para a Avenida 
Desembargador Moreira/ Bairro de Dionísio Torres, em 1963, o qual existe 
até os dias actuais, tendo já formado várias gerações de alunos da escola 
fundamental e média, que compõem em parte uma elite intelectual e políti-
ca de destaque na cidade e no Estado do Ceará; 4) Paróquia de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, na área de Mondubim em 27/06/1956, por 
decreto de Dom António de Almeida Lustosa, Arcebispo de Fortaleza.1  
 

Na primeira fase da nossa investigação, quando nos dedicamos ao levantamento de 

fontes sobre os jesuítas portugueses em Portugal e no Brasil, junto a bibliotecas e 

acervos de instituições católicas e laicas,2 foi possível compreender a importância de 

livros, jornais e revistas editados pelas instituições jesuíticas, como é o caso da Revista 

Brotéria, editada em Portugal, para a conservação da memória histórica da Companhia de 

Jesus. Nela, encontramos publicados, por exemplo, vários artigos do padre Serafim Leite, 

                                            
1 Nas duas paróquias, os jesuítas organizam pastorais de jovens há décadas, na perspectiva de formação 

de católicos leigos e ampliação da fé católica junto à juventude. No citado livro, Ferdinand Azevedo consi-
dera vitoriosa a missão dos jesuítas portugueses radicados no Brasil no século 20.  

2 Bibliotecas da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, Biblioteca Municipal Lúcio 
Craveiro, Biblioteca da Universidade do Minho e Biblioteca e Arquivo Municipal de Braga, sede da Revista 
Brotéria, em Lisboa, Biblioteca Nacional de Lisboa; Arquiodecese de Fortaleza/Seminário da Prainha, 
Seminário de Baturité/ Ceará,  Residência dos Jesuitas/Igreja do Cristo-Rei. 
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que estão relacionados com a sua obra magna, História da Companhia de Jesus no 

Brasil, à época colonial, em 10 volumes,3 que nos interessa neste estudo em particular. 

Os jesuítas se ocupam regularmente com o registro de suas ações, desde a funda-

ção da Companhia, tanto com o objetivo de angariar apoios e simpatias por parte da Igre-

ja e meio católico, quanto para se defender dos seus opositores. As famosas cartas de 

Inácio de Loyola e a função que tinham no âmbito da administração e controle exercido 

por ele, sediado em Roma, sobre as missões enviadas ao Oriente, Europa e América, 

desde o século 16, deram origem a uma prática que favoreceu a formação de arquivos e, 

consequentemente, de informações minuciosas sobre a memória e a história da irmanda-

de.  

Em carta de Roma, dirigida ao padre Nicolau Bobadilha, datada de 1543, o próprio 

Inácio de Loyola explica o procedimento adequado na escrita de cartas pelos padres da 

Companhia endereçadas ao Principal, revelando que os relatos deveriam ser separados 

em diferentes missivas, aquelas de teor edificante para serem lidas por outras pessoas, 

além dele próprio, e as que revelassem doenças e dificuldades, soluções ou desvios dos 

intuitos missionários: 

 
Vós preferis resumir e abreviar as vossas cartas e fazer cópias delas e não 
narrar por extenso como desejamos. Bem sabeis que eu vos escrevi e nisto 
concordamos todos: na carta principal narrem-se os factos de alguma edifica-
ção, conforme Deus. N. S. Opera através de cada um em proveito espiritual 
das almas. Se quiserem informar-nos de outros assuntos, notícias, enfermi-
dades, necessidades ou algio semelhante, escrevam-no longamente se lhes 
aprouver, em folhas separadas ou noutra carta à parte. (...) Muitos amigos e 
conhecidos nossos, ao saberem que temos crtas de alguns da Companhia, 
desejam-nas e alegram-se de vê-las. Se Lhas mostramos desordenadas, de-
sedificam-se e se não lhas mostramos, tratamo-laos como estranhos. Não es-
tava eu tão disposto a corrigir as palavras da vossa carta quanto a desejar a 
vossa inteira pergeição. Ora boa parte desta consiste em vos submeter e o-
bedecer Áquele em cujas mãos fizestes voto de obediência, principalmante 
em assuntos bons e indiferentes onde não há pecado algum. (Coelho, 2006, 
p. 107-109)  
 

O historiador jesuíta António José Coelho explica o significado dessa prática da es-

crita de cartas no interior da Companhia de Jesus, as quais foram conservadas no arquivo 

central dos jesuítas em Roma, servindo de fonte de propagação dos feitos missionários, 

por estudiosos de fora e de dentro da Ordem, e sendo traduzidas de manuscritos e veicu-

                                            
3 Sabe-se que o próprio historiador, padre Serafim Leite (1880-1969), migrou para o Brasil aos 15 anos de 

idade. Retornou a Portugal em 1914, onde entrou para a Ordem dos Jesuítas, sendo educado, portanto, 
pelos jesuítas portugueses expulsos de Portugal e exilados entre a Bélgica e a Espanha. Ele viria a ser 
considerado o principal historiador da Companhia de Jesus no Brasil.  
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ladas em impressos, que circulam também dentro e fora das instituições jesuíticas até 

hoje. Vejamos a explicação de Coelho: 

 
Inácio dava grande importância à correspondência com os seus filhos disper-
sos. Nas Constituições (n. 673) estabeleceu a comunicação frequente de car-
tas, como um dos meios que mais ajudavam à união. Ordenara que nos rela-
tos se reservassem em folhas separadas os assuntos que exigiam segredo. 
Na carta principal deviam colocar-se só notícias comunicáveis aos amigos, 
benfeitores e casas da Companhia. (2006, p. 106) 
 

Com o passar do tempo, essa memória acumulada através das cartas trocadas entre 

o dirigente maior da Companhia de Jesus e seus missionários dispersos pelo mundo, foi 

tornando possível, em face da magnitude do seu acervo, a realização de estudos históri-

cos e favorecendo a formação de historiadores jesuítas, com a função de mostrar os seus 

feitos e exaltar a sua importância histórica.  

No caso do entre nós famoso padre Serafim Leite, jesuíta formado pelos proscritos 

de Portugal em 1910, nas instituições de São Jerónimo de Múrcia (1916-1919), curso de 

Filosofia no Colégio Máximo de Granada (1919-1922), conforme relato biográfico feito por 

Domingos Maurício, na revista Brotéria (1970), a sua principal missão, atribuída pela 

Companhia, é mostrar a dimensão da obra educativa dos Jesuítas no Brasil e ressaltar 

que a Companhia não deixou de existir após a perseguição de Pombal e dos republicanos 

de 1910 em Portugal. Vejamos o trecho abaixo escrito pelo próprio Serafim Leite: 

 
A história que se intentou neste livro, consagrada à actuação construtiva 
da Companhia de Jesus no Brasil, conclui-se aqui, não sem esclarecer que 
a instituição não se dissolveu de todo na Europa. Restabelecida oficial-
mente pela Santa Sé em 1814, voltou ao Brasil em 1841, onde floresce de 
novo em colégios, universidades, missões, obras sociais e ministérios reli-
giosos, com a perpétua e multiforme afirmação do pensamento católico na 
renovada variedade dos tempos. Nem a obra do passado se obliterou com 
a crise do século 18. Ainda hoje a Companhia de Jesus no Brasil vive mui-
to do prestígio antigo, sobretudo com os 3 grandes nomes de permanente 
evocação: Nóbrega, Anchieta e Vieira. (1993, p. 233) 
 

Por essa razão, a história dos jesuítas para ser melhor entendida necessita levar em 

conta o papel  primordial de escritos e impressos da própria Companhia para a edificação 

de sua memória e importância histórica. 
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Jesuítas no Ceará: imprensa católica, retiros espirituais, integralismo e debate 

sobre ensino laico e escola ativa 

Quando os jesuítas portugueses chegam ao Ceará, em 1919, com o fito de tratar da 

sua instalação para atuar como educadores e missionários cristãos, na década de 19204, 

o meio religioso cearense contava com o jornal católico O Nordeste, para o registro e di-

vulgação da ação educativa católica, como parte da estratégia mais ampla da Igreja Cató-

lica de aumentar o raio de sua influência na sociedade, numa época de expansão, ao 

mesmo tempo, do republicanismo, da imprensa e dos meios de radio-difusão. A esse res-

peito, esclarece Miranda: 

 
Desde o inicio dos anos 20 o jornal O Nordeste torna-se o porta-voz da I-
greja no Estado e, se até 1930, seus editoriais reportam-se sobretudo à 
doutrina católica, na mesma linha nacional de combate ao liberalismo, ao 
laicismo e ao socialismo, a partir daí eles descem ao tratamento dessas 
questões através dos acontecimentos político-administrativos do país. Ad-
vertem contra os que julgam que um jornal a serviço da Igreja não deve ex-
ternar sua opinião sobre assuntos de interesse geral e chamam em prol do 
bem comum. (1987, p. 82) 
 

O referido jornal terá também uma importância crucial na divulgação e registro da 

ação educativa dos jesuítas portugueses no Ceará, da sua chegada à consolidação da 

presença dessa Irmandade no meio social cearense. Trata-se de uma estratégia educati-

va que tem um espírito próprio como educação católica, e pode ser caracterizada, segun-

do Luziriaga (1990, p. 120/121), por três cuidados ou características, que aquele Autor 

considera muito positivas: 1) “seleção e preparação de mestres”; 2) “conhecimento e trato 

pessoal psicológico dos alunos”; 3) “não tem aspecto apenas intelectual, mas é, de certo 

modo, integral: física, estética, moral”.  

Para além desse sentido da pedagogia aplicada ao ensino confes-sional, entre os 

principais cuidados tomados pelos jesuítas portugueses que voltam ao Ceará, nas primei-

ras décadas do século 20, está a formação ou fortalecimento de uma elite ou mentalidade 

católica no meio político e social mais abrangente, através de retiros de homens, onde 

praticavam os famosos exercícios espirituais do fundador da Companhia. Senão, vejamos 

o que informa o jornal O Nordeste, do dia primeiro de fevereiro de 1934: 

 

                                            
4
 Já tratamos, em outro artigo, da criação, pelos jesuítas portugueses, no ano de 1922, da Escola Apostólica 
de Baturité, no Ceará, para a formação de jesuítas brasileiros, conforme anais 8° Congresso Luso-
Brasileiro de História da Educação, realizado em São Luís, em 2010. Ver CAVALCANTE, Maria Juraci 
Maia. Crianças e jovens para a Companhia de Jesus: uma história da Escola Apostólica de Baturité (1922-
1962). CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 8, 2010. Anais... São Luís: 
SBHE/SPCE, 2010. 
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Vae sendo difundido de modo extraordinario a valiosa obra dos Exercícios de 
Santo Ignacio tão necessários nesta hora de reconstrução social. E são no 
Ceará os moços que pugnam pela reconstrução brasilçeira que buscam nes-
tes exercícios o retemperamento das suas forças interiores, na certeza de que 
só as tendo assim serão fortes, intrepidos e capazes de soerguer uma Patria 
que se aniquila pela inexistencia de valores moraes. Já se acham inscriptos 
para  aturma do domingo proximo os seguintes jovens do nosso commercio: 
Moacir Barros Leal, José de França Amora, Carlos Alencar, Francisco Ferrei-
ra Costa, José da Costa Pituba, Meton Vieira, Humberto benevides, Antonio 
Cursino de Mello, Luis Doria Maia, Moacir Telles, Manuel Vieira Fernandes e 
Affonso Lima Castro.  
 

A Casa de Retiros da Paróquia de Cristo Rei foi inaugurada em 6 de janeiro de 

1932, dando-se o primeiro retiro na nova residência dos jesuítas entre 23 e 27 de junho 

daquele ano. Contudo, o jornal O Nordeste, do dia 10 de junho de 1930, já anunciava a 

realização de retiros fechados, organizados pelos jesuítas portugueses instalados no Cea-

rá quando ainda estavam morando na antiga Casa de Cristo Rei, fundada a 25 de março 

de 1926, na Aldeota5. 

Os homens jovens que participavam desses retiros não vinham apenas de Fortaleza, 

porque eram recrutados também nas cidades interioranas do Ceará. O jornal O Nordeste 

traz uma detalhada notícia sobre retiros fechados, no dia 17 de fevereiro de 1934, em ma-

téria elogiosa ao povo do Acarape e Redenção, face à participação de homens dessa re-

gião, durante o carnaval, nas atividades católicas dirigidas pelos jesuítas: 

 
O exemplo de redempção 
Tínhamos em elevado conceito o nobre povo do Acarape cuja posição desta-
cada na nobre campanha libertadora lhe granjeou na história do Brasil um 
nome glorioso. Agora, nos dias passados do Carnaval assistimos a um facto 
que atesta o valor e a força de vontade de redempcionistas. Quando outros 
demandavam Fortaleza para as loucuras carnavalescas, um caminhão, no 
sabbado, á noite, parava em frente á Casa dos Retiros, e 22 homens de Re-
dempção davam entrada, alegres nessa Casa, para num retiro fechado a rigor 
passaram os três dias que o mundo consagra às brincadeiras de Momo. Foi 
um exemplo dignificante e salutar nos tempos que atravesamos e folgamos 
de estampar os nomes dos que participaram da segunda turma de exercícios, 
sob a direcção dos padres Jesuítas, de 10 a 14 de fevereiro: Agapito Gomes 
Silveira, Agostino Leite, Antonio Agostinho, Antonio Alves de Almeida, Antonio 
Andrade, Antonio Augusto Magalhães, Antonio Duarte, Erminio Gomes de O-
liveira, Evaristo Pereira, Faustino Bandeira, Francisco Casemiro de Araujo, 
Francisco Milome, Francisco Simões Filho, Honorato Gomes Silveira, Joa-
quim Paula Ribeiro. José Araujo Bonfim, José Bonfim Filho, José Costa, Luís 
Arão Silveira, Luis Bemvindo, Manuel Coutinho, Porfirio Costa, aos quaes se 
juntou o jovem “camisa oliva”, Antonio Cavalcante Teixeira. (Todos tomaram a 
assinatura de “A Voz do Christo Rei”.)  

Após o citado retiro, outro seria feito, nas semanas seguintes, em caráter fechado, 

como noticia O Nordeste, em 21/02/1934: 

                                            
5 Isso segundo Leonardo Mota, jornalista local, conforme registro feito em seus Apontamentos, impresso 

encontrado no arquivo do Seminário da Prainha. 
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A “União Popular Christo Rei” promove para domingo, 25 de fevereiro, um re-
tiro fechado para a sua directoria e convida seus sócios e legionários em geral  
a participar deste meio incomparável de renovação espiritual. A tratar na “Al-
faiataria Amancio”, com o presidente da U.P.C.R., ou na loja “O Gabriel”, com 
seu vice-presidente. Entrada sabbado, á noite, saida, 2ª feira, às 5 horas da 
manhã. 
 

No mês seguinte, o mesmo jornal, de 12/03/1934, traz notícia sobre o Congresso 

Nacional do movimento Integralista de Vitória. Apresenta o padre Helder Camara como 

embaixador integralista do Ceará naquele congresso e anuncia contatos feito por ele com 

“os nossos camisas-oliva e povo paraense e divulga um novo “retiro fechado para ho-

mens”: 

Aproveitando os dois dias feriados, 18 e 19 do corrente, haverá na Casa de 
Christo Rei uma turma de retiros fechados para homens. Convidam-se todos 
os congregados marianos, União dos Moços Católicos (UMC) e moços em 
geral, a tomar parte neste retiro. Para isto, dirigir-se aos senhores Cauby Be-
zerra, na Tip. Minerva, e Josino Costa, no Crédito Popular São José, ou ao 
presidente da UMC, na Pharmacia Pasteur. 
 

Na mesma data, o citado jornal noticia o IV Centenário de Anchieta, trazendo um “a-

pello para uma cruzada de orações em todo o Brasil”. Assim justificado: 

 
Alumnos e mestres, Anchieta foi o primeiro e mais illustre mestre do Brasil no 
Collegio de Piratininga. Alcançou-nos do Céo tão glorioso protector do magis-
tértio christão. Creanças da Cruzada Eucharistica, lembrae-vos daquelle que 
preparava para o Banquete Eucharistico os nossos inocentes corumins, ap-
prendendo com elles sua língua e escrevendo nella o primeiro cathecismo 
tupy...(...)Associados do Apostolado da Oração, lembrae-vos do grande devo-
to do Sagrado Coração e de seu terníssimo poeta. Promover a beatificação 
de Anchieta é zelar por um dos interesses mais caros ao Coração Ssmo de 
Jesus. Branca phalange dos filhos da Virgem Immaculada, que procuraes 
emular a pureza daquelle que lhe consagrar a virgindade em Coimbra e con-
frmou seu voto cantando-lhe os versos mais ternos nas alvas praias de Ype-
royg! Pedi a Maria que glorifique seus servo predilecto. 
 

No dia seguinte, 13 de março, anuncia o mesmo jornal a realização do Congresso 

nacional Catholico em Portugal, segundo informação enviada pela “presidente da Juven-

tude Catholica Feminina Portuguesa, Sra Amelia Lemos”, tida como “batalhadora de des-

taque em prol da Acção cathólica”, que “pensa poder reunir o Congresso entre 17 e 20 de 

maio próximo, no Palácio das Exposições, no Parque Eduardo VII”, em Lisboa. 

O noticiário veiculado por aquele periódico impresso mostra a efervescência da or-

ganização católica naquele novo Brasil da segunda república, em articulação com os ca-

tólicos portugueses da República de Salazar. Evidencia o debate que vem sendo traçado 

desde a década anterior sobre os rumos da educação brasileira, que se dá entre ideologi-
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as diversas, representadas por católicos, laicos e integralistas, mostrando o laço estreito 

destes com católicos, conforme registro de O Nordeste, no dia 26 de março de 1934: 

 
Acção Integralista Brasileira  
Importante sessão dos camisas verdes gimnasiaes, com objetivo de realizar a 
fusão de todos os nucleos integralistas dos nossos diversos estabelecimentos 
de ensino, que contará com a palavra inicial do Director Provincial do Depar-
tamento de Doutrina, Helder Câmara. 
 

O jornal O Nordeste também dará cobertura ao debate entre católicos e laicos, na-

quele ambiente em que se difundia no Ceará os princípios da Escola Ativa, entre a refor-

ma da instrução dirigida por Lourenço Filho e continuada por Joaquim Moreira de Souza, 

nos anos 1930, quando este organiza a VI Conferência Brasileira de Educação, em Forta-

leza. Esta cidade se torna palco em 1934 de uma acirrada discussão sobre o destino da 

escola no Brasil, em que os católicos temiam ser excluídos do plano nacional de educa-

ção em discussão na época, a qual é registrada sob a forma de um acalorado debate en-

tre jornalistas católicos e laicos, contando com o concurso de outros jornais locais.6  

Vejamos uma das matérias veiculadas pelo citado jornal católico, O Nordeste, do dia 

8 de março de 1934, assinada por Maria Letícia Ferreira Lima, da Liga dos Professores 

Católicos, sob o título Toque de reunir: 

 
Iniciará, hoje, os seus trabalhos a Liga dos Professores Catholicos, associa-
ção que, há três anos a esta parte, se vem empenhando, vivamente, entre 
nós, pelo avanço das modernas práticas psico-pedagógicas, tomadas no que 
elas encerram de bom, verdadeiro e proveitoso...E hoje, mais que ontem, de-
pois de um congresso de educação em que ficou patenteada, ao vivo, a hosti-
lidade dos ditadores educacionais do sul aos sentimentos de catholicidade da 
família nacional, hoje mais do que ontem, ele estará a postos, conscio do de-
ver que lhe asiste no agitado momento educacional que, ora, vivemos. [...] A 
L.P.C. do Ceará na compreensão clara dos seus deveres, tendo em vista o 
soerguimento da Patria, pela ação destemerosa, decidida e patriotica dos e-
ducadores catholicos, no inicio de suas actividades, dá o sinal de reunir, cha-
mando a linha de frente, os que se sacrificam, generosamnete, pelo bem do 
Brasil. 
 

Para uma Congregação religiosa que no século 18 havia sido expulsa da então Co-

lônia brasileira, a missão que realizou século e meio depois no Nordeste do Brasil bem 

que pode ser vista como uma vitória, em especial, quando examinamos o episódio da ex-

pulsão decretada por Pombal. Sobre o assunto, temos a crônica de outro padre jesuíta 

historiador, conforme podemos ler abaixo: 

 

                                            
6
 Tratamos desse assunto em outro artigo, intitulado Algumas indagações sobre o silêncio em torno da 6ª 
Conferência Nacional de Educação. In: Revista História da Educação, Pelotas: Asphe, n. 8, 2000, p. 193-
203. 
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Pouco depois entraram no mesmo colegio do Recife os Jesuitas do Ceará. 
Vejamos, pois o que se passava por todo esse tempo naquela capitania. No 
dia 26 de Novembro de 1759, o Capitão-mor do Ceará, João Baltazar Queve-
do, colocou uma guarniçãp à frente da casa dos Jesuitas, obrigando os sol-
dados, com a fé do juramento, a levarem ao seu conhecimento tudo quanto 
observassem. Causou isto tão grande pavor nos habitantes que muitos nem 
sequer se atreviam a entrar na Igreja daqueles Religiosos. Mais tarde, noite 
de natal, foi cercado de tropa o “Hospicio” (Aquiraz-Ce), e os soldados deita-
ram fora os escravos que se tinham reunido para assistirem à missa do galo. 
Ainda maior escândalo teve lugar na Igreja Matriz, onde durante a missa da 
mesma noite, foi lido o decreto olindense, já mencionado, com suma indigna-
ção e mágoa de todos. Já estava também nesse tempo promulgado o decreto 
que proibia a comunicação com os jesuítas. Na mesma noite, entrou no “Hos-
pício” o Ouvidor Casco, e entregou ao Superior as cartas, vindas de Olinda, 
em que se ordenava que aquelles Filhos de Santo Inácio embarcassem para 
o Colégio do Recife. Lidas as cartas, encarregou da já iniciada ocupação mili-
tar do “Hospício” a Vitorino Soares Barbosa. Durou esta situação até nove de 
fevereiro de 1760, dia em que foram, por fim, expulsos, sendo acompanhados 
até ao navio pela guarnição militar. (Fernandes, 1936, p. 59) 

 

Perseguidos e expulsos, os jesuítas portugueses trataram de garantir a sobrevivên-

cia e unidade da Companhia em situações de exílio e missão no estrangeiro, através de 

relatos e edições rememorativas de estudos produzidos por seus próprios historiadores e 

memorialistas sobre tais acontecimentos, esperando atrair apoiadores, simpatizantes e 

fortalecer adeptos. Entre cartas, jornais, revistas e livros essa memória histórica foi sendo 

impressa e construída com perseverança, de modo a suscitar tanto o interesse pelo papel 

dos jesuítas como educadores cristãos no mundo moderno, quanto para garantir que o 

ideário missionário de Inácio de Loyola não se perdesse no esquecimento.  

Dentre todas as missões da Companhia de Jesus, esta terá sido talvez a mais bem 

sucedida de todas, se considerarmos a força de sua presença nas sociedades e historio-

grafias de Portugal e do Brasil. 
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O COMMERCIO DO MINHO, Braga/Portugal, 18/10/1910. 

O NORDESTE, Fortaleza/Brasil, dias 1º e 21/2/1934; 8, 12, 13 e 26/03/1934. 
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