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Essas doutrinas sem luz 
usam torturas e iras 
pregando suas mentiras 
tudo em nome de Jesus 
adorando ídolo e cruz 
feitos pelas próprias mãos 
obrigando seus irmãos 
seguirem falsos destinos 
abominando os ensinos 
dos verdadeiros cristãos. 
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São esses famigerados 
enrrolões e mentirosos 
que se dizem milagrosos 
curam cegos e alejados 
doentes e endemôniados 
mas milagres nem um faz 
os fanáticos correm atrás 
dando toda crença a eles 
porém o assunto deles 
é dinheiro e nada mais. 
 
(...) 
 
Este assalto moderno 
dos pastores de hoje em dia 
tem mentira, hipocrisia 
e ambição do inferno 
o filho do Pai Eterno 
depois vai lhes dá o preço 
quando esses sem apreço 
lhes pedirem de mãos postas 
Jesus vai virar-lhes as costas 
e dizer, não os conheço. 
 
(...) 
 

Vemos ricos potentados 
donos de prédio e mansão 
jogando fora e não dão 
um pão aos necessitados 
mas ficam ajoelhados 
nos pés de ídolo e de cruz 
uma vela é sua luz 
beijando altar e sacrário 
fazendo tudo ao contrário 
dos ensino de Jesus. 
 
(...) 
 
Igrejas da cristandade 
cheias de mil fantasias 
porém são todas vazias 
de justiça e de bondade 
a alta sociedade 
não ouve do pobre o choro 
festa e luxo é seu tesouro 
nome, política e poder 
entre luxúria e prazer 
seu Deus é riqueza e ouro. 
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RESUMO 
 
 
Esta dissertação é um estudo de caso sobre a trajetória do Monsenhor Rui Miranda, 
padre irremovível da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Ceará–
Mirim/RN. O objetivo do trabalho é apresentar as ações político-religiosas realizadas 
pelo Monsenhor durante os 55 anos em que assumiu a administração paroquial e 
demais cargos públicos no município, exercendo poder e influência sobre a 
comunidade, buscando evidenciar sua estreita relação com as altas camadas da 
sociedade, o que teria favorecido sua permanência e relevância para a população da 
cidade. Para isso, relatou-se, por meio de entrevistas semiestruturadas, fotos e 
documentos, a conduta do Monsenhor frente aos diversos cargos de chefia que 
ocupou, atuando mutuamente entre o espaço religioso e o espaço político. Com 
isso, pretende-se apresentar os fatos que teriam, ao longo do tempo, tornado este 
líder religioso tão importante para a história do município. 
 
 
Palavras – chave: Trajetória; Religião Católica; Poder; Representações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This dissertation is a case study on the trajectory of Monsignor Rui Miranda, Father 
of irremovable parish of Our Lady of the Conception in Ceará-Mirim/RN. The 
objective is to present the political-religious actions taken by Monsignor during the 55 
years he assumed the parish administration and other public office in the city, 
exerting power and influence on the community, seeking to highlight its close 
relationship with the high layers of society , which would have favored its 
permanence and relevance to the city's population. For this, it was reported, through 
semi-structured interviews, photos and documents, conduct of Monsignor forward to 
many leadership positions he held, acting mutually between the religious space and 
political space. With this, we intend to present the facts that would, over time, 
become this religious leader as important to the history of the city. 
 
 
Keywords - Keywords: Trajectory; Catholic Religion, Power; Representations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSUMÉ 
 
 
Cette thèse est une étude de cas sur la trajectoire de Mgr Rui Miranda, père de la 
paroisse de Notre-Dame inamovibles de la Conception dans Ceará-Mirim/RN. 
L'objectif est de présenter les actions politico-religieuses prises par Mgr pendant les 
55 ans qu'il assume l'administration paroissiale et d'autres fonctions publiques dans 
la ville, exercer un pouvoir et une influence sur la communauté, en cherchant à 
mettre en évidence ses liens étroits avec les hautes couches de la société , ce qui 
aurait favorisé sa permanence et de la pertinence de la population de la ville. Pour ce 
faire, il a été signalé, par entretiens semi-structurés, des photos et des documents, la 
conduite de Mgr plaisir de nombreux postes de direction qu'il a occupés, agissant 
mutuellement entre l'espace religieux et espace politique. Grâce à cela, nous avons 
l'intention de présenter les faits qui, au fil du temps, ce chef religieux deviennent 
aussi importants pour l'histoire de la ville. 
 
 
Mots-clés - Mots-clés: Trajectoire; Religion Catholique, Power; représentations. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação é um estudo de caso sobre a trajetória do Monsenhor Rui 

Miranda, pároco irremovível da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, 

município de Ceará – Mirim, onde exerceu suas funções sacerdotais e 

administrativas por cinco décadas. O objetivo do trabalho é reconstituir a trajetória do 

Monsenhor Rui durante os anos em que foi pároco da cidade de Ceará – Mirim 

estabelecendo sua importância para a histórica local do município e sua relação com 

as lideranças políticas locais e estaduais, além do apoio das camadas altas da 

sociedade para manutenção de sua influência. 

Estudos sobre o catolicismo, seus membros e adeptos têm se multiplicado nos 

últimos tempos, razão pela qual cresce o interesse de cientistas sociais e 

historiadores por questões envolvendo atores religiosos ou ligados a religião. A 

Igreja Católica, enquanto uma instituição atuante, sólida e influente junto a 

sociedade civil, resulta de um tradicionalismo que precisou flexibilizar-se e assim se 

viu obrigada a modernizar suas práticas e o seu culto de modo a garantir a 

permanência de seus fiéis nas Igrejas, tendo em vista o forte movimento 

pentecostalista1. Tal processo gerou uma reavaliação de suas políticas internas e 

externas que puderam ser percebidas por meio do movimento da renovação 

carismática, aumento no número de grupos de jovens, de irmandades e da própria 

adoção dos meios de comunicação como forma de expandir sua 

influência.2(BONATO, 2007). 

Da mesma maneira que suas políticas de ação e atuação se modificaram, 

______________________________________  

1.
 Os integrantes do movimento pentecostal, que nasceu nos Estados Unidos, em 1901, crêem que o 

Espírito Santo continua a se manifestar nos dias de hoje, da mesma forma que em Pentecostes, na 
narrativa do Novo Testamento. O pentecostalismo chega ao Brasil em 1910, com a fundação da 
Congregação Cristã no Brasil. Sobre o tema ver Roberto Mariano, Expansão Pentecostal no 
Brasil,2004. 

2.
Tem sido crescente

 
a elaboração de diversas comunicações sobre religião e meios de comunicação, 

analisando a venda de objetos religiosos a promoção de grupos musicais, entre outros aspectos (ver 
PACE, 2009; REFKALEFSKY, PATRIOTA, ROCHA, 2006; FIEGENBAUNN, 2006). 
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também o seu corpo clerical passou por profundas mudanças, o que não significa 

dizer que alguns de seus padres, principalmente aqueles mais tradicionais e de 

regiões mais afastadas das capitais, não tenham buscado retardar as 

transformações trazidas pela modernidade. De modo geral a função dos clérigos é 

reformulada, com mudanças estruturais efetivamente colocadas em prática já no 

período destinado a formação do clero nos seminários, dando início a uma visão 

mais social da religião3. 

Para conter o avanço das igrejas evangélicas e a perda de fiéis, os clérigos 

além de investirem no domínio sobre a arte da homília passaram a desenvolver um 

papel não só representativo das necessidades sociais, mas, sobretudo ativo, com 

campanhas direcionadas, em especial, á união da família e combate a fome e a 

violência causadas pelas desigualdades sociais além de temas de âmbito regional e 

local que a comunidade enfrente. Daí a criação de pastorais, que ficaram 

responsáveis por dar maior flexibilidade, dinamismo e aceitabilidade das ações da 

igreja nas comunidades. 

Essa mudança de postura da Igreja intensifica o papel e a presença da religião 

católica nas diversas camadas da sociedade, conciliando interesses dos mais 

diversos grupos políticos, elites locais e regionais, os proletários e as camadas mais 

pobres, tendo seus membros como formadores da opinião pública de modo ainda 

mais expressivo e por diversas vezes, interferindo mesmo no campo da vida privada 

de seus fiéis, na condução de ações públicas e políticas. 

É interessante lembrar que desde o período monárquico, a Igreja sempre 

esteve oficialmente submetida ao sistema do Padroado, no qual era de iniciativa do 

Estado à nomeação de bispos e vigários. Somente a partir de 1930 a Igreja 

reivindicou um lugar de destaque e influência nas instituições do país. Com a 

Constituição de 1934 firmou-se um pacto de colaboração entre a Igreja e o Estado 

que passou a atuar, politicamente, através da Liga Eleitoral Católica, a qual  

_______________________________________  

3. 
A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica estabelece uma conduta social mais efetiva, com 

base em eventos como a Campanha da Fraternidade, de modo a trazer os temas sociais para dentro 
da Igreja e de fazer essa mesma Igreja sair de seu templo e alcançar os fiéis onde eles estejam. 
(BONATO, 2007). 
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recomendava aos eleitores o voto em candidatos de qualquer partido, desde que 

comprometidos com as reivindicações católicas. (LUSTOSA,1991). 

Na década de 1950 a Igreja Católica procura ir ao encontro das aspirações das 

camadas populares, numa ofensiva em diversas frentes, principalmente dos seus 

concorrentes: os pentecostais. Essa ação vem em resposta à penetração de um 

protestantismo agressivo, de um espiritismo popular e de uma maçonaria que 

investia em ações sociais, pondo em risco a ampla influência do catolicismo que no 

seu tradicionalismo se colocou distante das questões que afligiam o povo. A 

urgência na necessidade de reversão desse quadro levou a criação da CNBB4 - 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - em 1952, pois se fazia necessária a 

organização de estratégias conjuntas que envolvessem as mais variadas regiões do 

Brasil, em função de suas particularidades de modo a atingir os interesses sociais. 

Ao mesmo tempo,  

“a Igreja procurou aproximar-se do Estado e moralmente dos governantes 
no intuito de multiplicar as ações dos órgãos oficiais em troca de total 
liberdade de movimentos em torno das instituições de ensino, de saúde, de 
assistência social.” (LUSTOSA,1991, p.47). 

 

Com a criação da CNBB em 1952, e do CELAM - Conselho Episcopal Latino-

Americano -, em 1955, foi crescendo a preocupação com um trabalho conjunto entre 

os bispos. A ação política da Igreja Católica aumentou ainda mais a partir do 

Concílio Vaticano II (1962-1965).   

Essa nova configuração da Igreja Católica, mais voltada às questões sociais, 

pode ser considerada um reflexo das proposições acordadas e discutidas no evento 

intitulado Concílio Vaticano II. Este Concílio também conhecido como XXI Concílio 

Ecumênico da Igreja Católica, foi reunido em 25 de dezembro de 1961, por meio da 

promulgação da Bula Papal “Humanae Salutis” do então Papa João XXIII, que deu 

início aos trabalhos. Durante o Concílio foram realizadas quatro grandes reuniões 

que resultaram na elaboração de diversos documentos sobre as novas funções dos 

_______________________________________  

4. 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) foi criada em 1952 para aprofundar o 

conhecimento da realidade pastoral no Brasil. Teve como principal incentivador Dom Helder Câmara. 
Para maiores informações ver www.cnbb.org.br/historico. 



19 
 

 
 

padres para a unificação dos fiéis e restabelecimento dos preceitos cristãos, além de 

buscar a própria revitalização da estrutura eclesial romana. As reuniões e a 

divulgação de suas decisões foram anunciadas em 8 de dezembro de 1965, tendo 

sido fechada pelo então Papa Paulo VI. (BONATO, 2007). 

O Concílio Vaticano II discutiu e regulamentou uma série de temas ligados a 

manutenção da crença e da unidade doutrinária católica. O ponto central estava 

voltado para as estratégias que poderiam ser aplicadas no cotidiano das Igrejas de 

modo a gerar uma renovação das principais bases do cristianismo5, para manter a 

Igreja forte e unida. Seus membros discutiram pela defesa e salvaguarda da Fé e da 

doutrina católicas, ameaçadas por questões contemporâneas de proporções 

planetárias capazes de abalar a Igreja, tendo no Concílio um momento de 

elaboração de um projeto de restauração da cristandade (BONATO, 2007).  

Neste contexto é importante considerar que ao longo dos 55 anos de atuação 

do Monsenhor Rui Miranda, a Igreja Católica passou por transformações 

consideráveis, não só no mundo, mas também no Brasil e, principalmente, no  

estado do Rio Grande do Norte. Os ventos da mudança ganharam consistência com 

o papa João XXIII e a convocação do Concílio Vaticano II, que propunha o repensar 

do papel da Igreja e suas formas de participação na sociedade do século XX. As 

discussões possibilitaram tecer novas formas de eclesialidade, formar as 

Comunidades Eclesiais de Base, os Conselhos Paroquiais, os Conselhos 

Diocesanos de Pastoral, Assembleias Diocesanas e as Assembleias das Igrejas, 

preocupadas na abertura de um diálogo entre as ações regionais e as nacionais em 

torno da CNBB e da participação do leigo nas práticas religiosas. 

Ressalte-se, porém, que apesar dessa proposta inovadora que a CNBB trouxe, 

uma parte significativa do clero era formada por um bloco de clérigos de postura 

mais conservadora, como é o caso do Monsenhor Rui na cidade de Ceará Mirim/RN, 

onde representando a ala conservadora vai exercer influência sobre os fiéis. Essa 

sempre foi uma influência consentida, onde a população sentia-se confortada em ter 

_______________________________________  

5. 
As principais bases do cristianismo seriam a Fé, a preservação da Doutrina e a crença na 

ressurreição de Cristo, fatos que seriam responsáveis pela manutenção da Igreja Católica e de todo o 
povo católico.(BONATO, 2007). 
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na comunidade uma figura capaz de conferir ordem, de resolver questões e de 

garantir a harmonia social. Por outro lado, as elites locais tomavam partido nessa 

relação para a assim imporem suas decisões e convencerem a população da 

necessidade dessas mesmas elites estarem a tanto tempo no centro do cenário 

sociopolítico do município. Dessa maneira, conciliava os interesses entre os 

representantes políticos e os líderes populares, representados pelos blocos 

oligárquicos que tanto caracterizam o cenário político da região Nordeste. 

Assim, por meio de uma postura normalizadora, Monsenhor Rui conduzia as 

atividades religiosas na busca da manutenção de leigos sob suas orientações, 

usando-se para esse intento, da fé da população e na crença incontestável da 

verdade de seus representantes. Tal fato fortalecia as suas ações e garantia a 

concorrência do mercado de bens simbólicos (BOURDIEU, 1992). Nesse contexto, 

as articulações estabelecidas com os diversos segmentos sociais – entendidas aqui 

como os líderes políticos e as tradicionais famílias católicas - ganham notoriedade, 

estando muito mais imersas no campo social do que no espiritual, uma vez que à 

disputa pela concorrência religiosa é permeada por um elevado grau de 

conservadorismo, conferindo ao Monsenhor Rui certa posição eclesial e social de 

controle e influência. 

Ao pensar a atuação do Monsenhor Rui Miranda, enquanto figura 

representativa da Igreja católica local, não se pode perder de vista os aspectos 

conjunturais, especialmente no que diz respeito ao poder central que se encontra em 

Roma, isto é na Sé Romana. Embora em cada diocese seu bispo tenha autonomia, 

pois ali é o seu espaço de governo, cada um deles deve obediência ao Papa, 

considerado o primeiro entre os bispos, o símbolo da unidade que foi construída ao 

longo dos séculos. Portanto, as determinações devem ser cumpridas, embora se 

adequando as realidades encontradas, o que foi flexibilizado no caso do Monsenhor 

Rui, em parte explicado pelo interesse da própria Igreja em sua grande capacidade 

de ser ouvido e de exercer influência sobre os fieis locais. 
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1.1 Pensando o tema. 

 

Pesquisas sobre o papel da Igreja Católica e sua relação com a política no 

campo religioso tem levado muitos estudiosos dentro e fora da instituição religiosa a 

elaboração de trabalhos, congressos e eventos sobre a influência dos clérigos no 

cenário social brasileiro6.  

Para além da influência que o próprio campo religioso apresenta, os párocos 

possuem características, traços e modos de agir que expandem sua interferência no 

meio social e no campo político, a exemplo dos temas de debate que levaram as 

eleições a presidência do Brasil em 2010, para o segundo turno, onde a batalha pelo 

voto se deu muito mais no campo ético-religioso do que propriamente no campo 

político7. 

Diante disso, esse trabalho se propõe ao estudo da trajetória do Monsenhor 

Rui Miranda, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, município de Ceará – 

Mirim/RN, por 55 anos (1955-2010), onde exerceu influência político-religiosa, 

objetivando mostrar sua atuação junto à sociedade local, na tentativa de construir 

uma idéia de como sua representação e sua importância são vistas pela 

comunidade. As pesquisas se concentraram na busca de relatos orais e escritos e 

da posterior análise desses discursos. Houve ainda a realização de levantamento 

bibliográfico do tema, documentos, fotos e demais fontes, que serão mais bem 

detalhados no tópico relacionado aos caminhos metodológicos.  

Para situar o leitor no universo religioso e social onde o Monsenhor Rui 

Miranda desenvolveu suas atividades pastorais por cinco décadas, é necessário  

______________________________________  

6.
 Como exemplo, podemos citar diversos trabalhos já publicados sobre a influencia e relação da 

Igreja Católica para a constituição das sociedades Latino Americanas, apresentadas por autores 
como CEHILA (1986), Eduardo Hoornanert (1995), José Ramos Regidor (1996), Enrique Duseel 
(1987, 1992, 1997), Diego Omar Silveira (2007). 

7.
 Nas eleições presidenciais 2010 os debates políticos giraram em torno de aspectos ético-religiosos 

de modo a provocar discussões entre camadas específicas da sociedade, descaracterizando 
candidatos e debatendo temas privados em âmbito público, levando a mobilização de religiões 
diferentes com o objetivo de esclarecer os fiéis acerca do conteúdo dos debates. 
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contextualizá–lo dentro da própria história do município e da relação que este pároco 

estabeleceu com a religião e as elites locais. 

 

1.1.1 Situando o objeto. 

 

A cidade de Ceará – Mirim foi uma das primeiras do Estado do Rio Grande do 

Norte a Municipalizar – se, tendo nascido atrelada a antiga povoação do Guajiru e 

posterior Vila Briosa de Extremoz, para só então ser elevada a categoria de cidade, 

o que ocorreu no ano de 1887. Situada na Zona da Mata, apresenta um solo fértil, 

com abundância de água potável e extensas planícies que tanto favoreceram quanto 

foram algozes de ciclos de prosperidade e de declínio econômico no município, o 

que fez com que sua importância diante da província do Rio Grande e, 

posteriormente do Estado do Rio Grande do Norte, oscilassem (AZEVEDO, 2007). 

Ceará – Mirim tem em seus limites as cidades de São Gonçalo, Extremoz, 

Natal (leste), Taipu e Ielmo Marinho (Norte), Pureza (Oeste) e Barra de 

Maxaranguape (Sul). Apresenta uma população de aproximadamente 80 mil 

habitantes, estando na posição de quinta maior cidade do estado do Rio Grande do 

Norte, sendo um dos nove mu1nicípios que compõem a região metropolitana8. 

Nos primeiros relatos acerca das origens do município é possível observar a 

presença e a importância dos jesuítas e depois, dos missionários franciscanos, para 

o estabelecimento e fortalecimento de uma vocação católica para a cidade.  A 

construção da paróquia local ocorre concomitante com o processo de emancipação 

política do município, em meados do século XX. Essa atuação da Igreja Católica 

junto aos chefes locais foi uma constante durante todo o período colonial, imperial, 

chegando mesmo aos primeiros passos da Republica. (AZEVEDO, 2007). 

_______________________________________  

8. Região Metropolitana de Natal (RMN), também conhecida como Grande Natal, reúne 10 municípios 

(Natal, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, Macaíba, Extremoz, Monte Alegre, Nísia Floresta, 
São José de Mipibú e Vera Cruz) do estado do Rio Grande do Norte formando a quarta maior 
aglomeração urbana da Região Nordeste do Brasil, a 15ª maior região metropolitana do país. (IBGE, 
2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Município
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Região_metropolitana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_regiões_metropolitanas_do_Brasil_por_população
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No entanto, de maneira geral, essa “cooperação” não ultrapassava os limites  

do interesse particular de cada grupo, onde líderes políticos e religiosos não 

tomavam posição nas questões que não diziam respeito ao seu campo de atuação, 

exceto em ocasiões e eventos oficiais públicos. Entretanto, no apostolado do 

Monsenhor Rui Miranda esse cuidado em não ultrapassar a delimitação das esferas 

de ação foi tensa e tênue, como pôde ser comprovado após o recolhimento dos 

depoimentos e análise dos fatos. 

Em meio a uma situação de semianalfabetismo incentivada pelos patrões e 

vista com indiferença por aqueles que se diziam a voz do povo no governo, o 

discurso religioso no interior do Nordeste toma forma e uma força muito grande, 

principalmente onde o baixo índice educacional e de bem estar social eram mais 

graves. O padre é visto como o homem da sabedoria divina e da sabedoria das leis, 

um homem de vastos conhecimentos, capaz de orientar as pessoas e ajudá-las em 

grandes decisões, tanto coletivas quanto pessoais, o que favorecia a consolidação 

de uma relação de dependia e obediência dos fiéis para com seus líderes religiosos 

locais, tendo-os como parentes, amigos muito queridos, pessoas de confiança. 

 

“Dentro dessas organizações desenvolveu-se firmemente um modelo de 
“intervencionismo” episcopal: os lideres eram escolhidos dentro da cúpula, 
tomavam-se decisões sem recorrer ao processo democrático, às estruturas 
eram contíguas as jurisdições territoriais da Igreja (que geralmente 
coincidiam com as configurações do poder do Estado), enquanto clérigos, 
nomeados diretamente pelos bispos, presidiam às atividades leigas, a nível 
local, como “assistentes”. (DELLA CAVA, 1976, p.23). 

 

Mesmo antes de sua chegada a cidade de Ceará - Mirim, Monsenhor Rui 

contava com a fama de homem de poucas palavras, quieto, porém, de espírito forte 

e grande senso de liderança. Em viagens por cidades próximas a Ceará – Mirim, 

onde costumava visitar as paróquias locais, diversas vezes perguntaram pelo 

Monsenhor Rui, sobre seu estado de saúde, pelo seu modo de agir e de lidar com as 

pessoas. Nunca faltava a indagação: “Ele continua com aquele jeitão? Continua 

rígido?” A contínua interpelação instigou a investigação sobre a trajetória do 

Monsenhor Rui Miranda durante sua vida sacerdotal, de onde teria vindo essa sua 

“fama” aparentemente de pessoa pouco simpática, em se tratando de um líder 
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religioso tão antigo e conhecido, tão respeitado e homenageado por colegas de 

sacerdócio e autoridades regionais. Afora estas questões internas, outro fator que 

motivou a escolha por este objeto de pesquisa é à própria figura do Monsenhor Rui 

durante as missas dominicais, das quais participei desde criança até a juventude, a 

maneira como ele conduzia as questões relativas às demais religiões e a política 

estadual e local, povoando o espaço da missa com impressões e opiniões pessoais 

que deixavam entrever seu posicionamento político, além de colocar em evidência a 

extensão da influência de suas ações. Adotando posições políticas definidas, aliava-

se as elites locais pela manutenção e conservação das disposições sociais. 

Estas mesmas ações fizeram do Monsenhor Rui um personagem importante na 

história recente da cidade de Ceará - Mirim, despertando opiniões divergentes 

quanto a suas atitudes e, portanto, tornando-se objeto central desta dissertação de 

mestrado.  

A escolha por este objeto de análise se explica pelo fato de ser o Monsenhor 

Rui um personagem importante da história da cidade de Ceará - Mirim, não só pelas 

ações e cargos que assumiu durante o exercício do sacerdócio, mas sobretudo por 

ser um líder religioso de grande influência local e regional que exerceu um 

sacerdócio tão longo. O que faria um único pároco permanecer em uma mesma 

paróquia por tantos anos? Ainda mais quando a permuta de párocos entre as 

paróquias é prática comum da política eclesial? Neste caso, e buscando uma 

resposta para a indagação anterior, o acúmulo de décadas pesou tão 

consideravelmente para a adoção deste objeto e para a realização desta pesquisa, 

quanto à trajetória do pároco presenciada pela população local. 

As crianças e os jovens estiveram grande parte da gestão sacerdotal de 

Monsenhor Rui, esquecidas. As únicas atividades direcionadas a este público 

restringiam-se as reuniões semanais de formação para a primeira comunhão ou para 

o sacramento da crisma. Os grupos de jovens existentes eram apenas para aqueles 

que se engajassem em alguma Ordem ou Irmandade, servindo como preparação 

para o exercício leigo de atividades pastorais, tudo muito centralizado e direcionado 

aos interesses da Igreja e do Monsenhor Rui. 
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 A cada passo dentro do campo de pesquisa, mais e mais questões surgiam, o 

que até certo ponto dificultou a adoção de uma linha de análise e de observação. 

Como já foi citado, durante todo o processo de investigação e escrita não foi 

possível separar o homem publico (aquele que assumia cargos de confiança dentro 

de instituições públicas) do religioso (o padre da paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição), ainda que essa preocupação não tenha nos sido colocada a princípio. O 

campo de atuação do Monsenhor Rui foi mesmo a Igreja Católica e todos os demais 

espaços que se ligavam a ela, espaços de ação deste personagem de trajetória tão 

relevante, que teve no sacerdócio o amparo e a legitimação necessários à conquista 

e manutenção do poder em diversos campos e setores da vida social. 

Dois aspectos importantes que chamaram a atenção e levaram a adoção do 

Monsenhor Rui como objeto de pesquisa foram, em primeiro lugar, o extenso 

período em que ele esteve a frente da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, 

em Ceará – Mirim, como único administrador, dotado de influentes ligações 

religiosas e políticas. Em segundo, a importância de que a população do município, 

as elites locais e a Arquidiocese de Natal. É, pois, de suma importância considerar a 

trajetória deste personagem no espaço social e no campo histórico, que o revestiram 

de um grande poder político e religioso, que em diversas circunstâncias materializou-

se em poder de fato. 

Ainda que grande parte dos líderes religiosos sejam considerados como 

importantes no cenário da vida social - enquanto representantes de uma instituição 

tradicional e influente -, não possuem a administração sobre instituições públicas 

importantes, capazes de exercer influência e poder legítimo sobre os indivíduos, 

como é o caso de instituições econômicas, culturais e políticas. O acesso a diversos 

campos de poder, dos quais pode dispor, só foi possível a clérigos que tiveram um 

maior envolvimento com o campo político, na qualidade de políticos de carreira. O 

caso Monsenhor Rui Miranda torna o campo de estudo ainda mais relevante quando 

se percebe que não houve envolvimento direto com a política, no que se refere a 

candidaturas próprias, mas que houve sim, o apoio velado a partidos e candidatos.  

Sua trajetória é repleta de períodos de tensão, com interesses religiosos e 

sociopolíticos conflitantes envolvendo inclusive fiéis. Essa dinâmica particular que 

pôde ser observada na trajetória do Monsenhor Rui Miranda, não se alinha com a 
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ideia que, costumeiramente, se faz de um padre católico, voltado aos interesses da 

sua religião, de estratégias para garantir a unidade dos fiéis e a devida aplicação da 

doutrina, enquanto instituição de caráter acolhedor e preocupada com o bem-estar 

da comunidade. Sua trajetória, muito particularizada, nem sempre punha em 

evidência o interesse da comunidade, mas antes os interesses da elite política local 

e os seus próprios. 

 

1.2  Caminhos teórico – metodológicos. 

 

Desde o inicio da pesquisa, foi utilizada a técnica de observação sistemática, 

que permitiu a coleta de diversas informações durante as liturgias presididas pelos 

padres que auxiliaram Monsenhor Rui, nos últimos anos, e nos que estão a frente da 

administração da paróquia atualmente. 

Como método de investigação foi escolhido o estudo de caso, uma modalidade 

de pesquisa qualitativa (MATTOS, 2001), que apesar de ter um forte apelo descritivo 

não precisa limitar-se ao campo da pura descrição. Nele, o pesquisador não tem a 

intenção de estabelecer uma nova teoria capaz de intervir na realidade e sim, 

apresentá-la como ela surge. Quando bem conduzido, o estudo de caso pode 

revelar um profundo alcance analítico, o que permite ao pesquisador ter várias linhas 

de investigação das manifestações referentes à realidade. Tal procedimento permite 

considerar os atores sociais como dotados de uma atuação ativa e dinâmica, 

capazes de realizar modificações nas estruturas sociais, além de considerar o 

caráter revelador das relações e interações, de modo a possibilitar a reflexão sobre a 

ação de pesquisar. 

“O “objeto” de pesquisa agora “sujeito” é considerado como “agência 
humana” imprescindível no ato de “fazer sentido” das contradições sociais. 
(...) Assim, o “sujeito”, historicamente fazedor da ação social, contribui para 
significar o universo pesquisado exigindo uma constante reflexão e 
reestruturação do processo de questionamento do pesquisador”. (MATTOS, 
2001, p.67). 
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De modo geral, os estudos de caso objetivam a descoberta, favorecendo a 

percepção dos diversos elementos que se interpõem a realidade, em busca de 

novas respostas; enfatiza uma análise interpretativa contextual de modo a observar 

as manifestações da realidade sob um prisma mais específico, relacionando as 

ações e comportamentos dos diversos indivíduos com a problemática da questão a 

que estão submetidos. Assim, procura apresentar aquele caso da realidade da 

maneira mais completa possível, deixando claro que a situação em estudo revela 

uma multiplicidade de fatos que se interligam e, em larga medida, definem a 

realidade estudada. 

Outro ponto que explica essa escolha metodológica reside no fato de ter a 

disposição diversos caminhos a serem percorridos pela pesquisa, sem que 

necessariamente exista apenas uma única perspectiva verdadeira. Tal leque de 

possibilidades resulta da diversidade de fontes que podem ser elencadas ao 

trabalho e da própria linguagem utilizada, mais acessível, presente nos escritos, na 

comunicação oral, fotografias e documentos. 

A pesquisa exploratória e a observação sistemática deram-se durante todo o 

processo de construção do objeto, possibilitando a delimitação do campo e 

direcionando o trabalho para o campo do estudo de caso, o que propiciou uma 

melhor definição do problema. 

Apesar das eventuais críticas a metodologia do estudo de caso, diversos 

autores atestam sua eficácia por meio do tipo de questionamento que se faz ao 

objeto e pelo rigor científico com que o pesquisador conduz seus trabalhos. O 

estudo de caso “(...) não é uma técnica específica. É um meio de organizar dados 

sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado.” (GOODE;HATT, 

1969, p.422). De outro modo, Tull (1976, p.323) afirma que “um estudo de caso 

refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular” e Bonoma (1985, 

p.203) coloca que o “estudo de caso é uma descrição de uma situação gerencial.” 

Yin (2002, p.23) afirma que o  

“(...) estudo de caso é uma inquietação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a 
fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde 
múltiplas fontes de evidência são utilizadas.” 
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Ainda segundo o autor, a escolha pelo uso do estudo de caso deve ser feita 

quando a situação se refere a eventos contemporâneos, onde as ações importantes 

não podem ser manipuladas, mas onde é possível observar as manifestações e 

realizar entrevistas. Apesar de apresentar diversos pontos em comum com o método 

histórico, o estudo de caso se diferencia pela “capacidade de lidar com uma 

completa variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações.” (YIN, 2002, p.19). 

Assim, o estudo de caso, como outros métodos qualitativos é útil nas situações 

em que o objeto a ser pesquisado é amplo e complexo e nos fenômenos que não 

podem ser analisados fora do contexto no qual estão inseridos. (BONOMA, 1985). 

A pesquisa foi desenvolvida ao longo de dois anos, com a existência de 

diversas etapas como coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas (ANEXO 1), 

pesquisas em documentos oficiais, paroquiais e escritos em geral e reportagens 

jornalísticas, além da revisão bibliográfica sobre a história da cidade e sua ligação 

com a religião católica e seus líderes.  

Obstáculos9 foram encontrados ao longo da pesquisa pelo fato do objeto 

central deste trabalho se encontrar presente no contexto sobre o qual atuou durante 

tantos anos, o que inibiu a fala de alguns entrevistados, chegando a quase 

inviabilizar o processo de coleta de informações. Como saída a esse entrave, optou-

se por manter os colaboradores no anonimato, com a adoção do sistema de nomes 

fictícios, cabendo às falas serem identificadas unicamente pelos nomes criados, 

porém, contendo a idade real dos entrevistados. A preservação da idade original foi 

considerada importante para situar o leitor quanto à participação de cada 

entrevistado na trajetória do Monsenhor Rui, por se tratar de uma pesquisa que 

abarca um período cronológico bastante longo. É importante ressaltar que, em 

certos momentos, o implícito, falou tão alto quanto a própria palavra, sendo 

______________________________________  

9.
 Ao se colocar e colocar suas formulações em destaque num exercício de auto-sócio-análise, 

Bourdieu procura mostrar a importância de se avançar rumo a uma sociologia da sociologia, quer 
dizer, a uma sociologia do fazer sociológico. Esse empreendimento, Bourdieu denominou de 
sociologia reflexiva que consiste em um exercício de conversão pessoal ao ofício sociológico, uma 
sociologia da sociologia. (BOURDIEU, 1989; BOURDIEU & WACQUANT, 1992). 
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necessário a cada instante, anotar as reações e manifestações que foi possível 

detectar. Relevante frisar, ainda, que nem sempre o Monsenhor Rui foi o foco 

principal desta pesquisa. De inicio ela havia sido direcionada ao estudo da 

religiosidade em Ceará-Mirim, especificamente sobre os aspectos que haviam 

influenciado na sólida configuração católica no município.  

No entanto, logo com as primeiras entrevistas foram feitas, a figura do 

Monsenhor Rui se interpôs, tornando-se mais evidente que o objeto inicialmente 

proposto. Por ocasião da banca de qualificação dessa dissertação, a própria banca 

insistiu na troca de objeto, onde o foco deveria voltar-se e concentrar-se em torno da 

trajetória do Monsenhor Rui Miranda. 

Tal decisão causou receio e preocupação, aja vista a influência deste 

personagem e opiniões tão fervorosamente divergentes sobre sua trajetória e 

conduta. Era esperado um combate de ideias bem forte, com grupos a favor e contra 

o modelo de administração imposto pelo pároco. Não havia tencionado trilhar um 

caminho tão árduo, mas não pude me furtar às exigências colocadas. Ainda com 

relação ao objeto, é importante deixar claro a qualquer interessado que as opiniões 

aqui relatadas referem-se aos dados fornecidos pelos entrevistados e são, em 

especial, com base nelas que o trabalho pôde ser realizado, uma vez que o acesso 

a documentos e demais fontes foi dificultado em todos os âmbitos público e privado 

buscados. 

O período de 55 anos foi, também, um grande fator de preocupação para as 

delimitações do campo desta pesquisa. Data a trajetória que se apresentava no 

horizonte, não nos pareceu interessante recortar um período especifico, o que 

poderia prejudicar a pesquisa ou simplesmente torná-la incompleta. Contudo, era ao 

mesmo tempo evidente também que não conseguiríamos abarcar todos os fatos 

minuciosamente, mas seria possível construir um panorama claro dos fatos, sem 

comprometer a qualidade do trabalho. 

Foram realizadas cerca de vinte entrevistas com pessoas de diversos setores 

sociais e religiosos a que Monsenhor Rui Miranda esteve ligado, tendo ocupado 

cargos públicos ou eclesiais, além de conversas informais. Depois de colhidos os 

depoimentos, fez-se a transcrição das entrevistas que, de tão detalhadas e ricas 
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tornaram densa a descrição dos fatos possibilitando, em certos eventos, conceber a 

realidade passada como algo quase palpável, oferecendo um satisfatório resgate 

dos acontecimentos. Essa riqueza de detalhes presente nas narrativas foi 

imprescindível para estabelecer as conexões entre os tempos históricos e seus 

eventos com relação ao Monsenhor Rui sem, no entanto, gerar uma preocupação 

com uma cronologia exata. Como exemplo dessa riqueza é possível citar a 

descrição dos locais, das expressões, dos sentimentos que aparecem naquele 

momento e na crítica dos fatos ocorridos. Embora este não seja um trabalho de 

cunho etnográfico, considerou-se importante registrar todas essas impressões 

durante a realização das entrevistas para que essas informações auxiliassem no 

resgate da trajetória do Monsenhor. 

Uma vez que a questão primordial deste trabalho se baseia na coleta de 

informações sobre as principais ações que marcam a trajetória do Monsenhor Rui 

Miranda, compreendeu –se necessário explicar de que modo foi utilizado o conceito 

de ação aqui adotado. 

O paradigma da ação social pode ser concebido por diversas disciplinas das 

ciências humanas e, mais especificamente, para as ciências sociais, uma vez que é 

possível considerar que a própria ação humana é afetada por dois fatores que 

podem variar - os valores e os fins – que Weber considera como sendo objetivos. 

Segundo Max Weber (2002, p. 11) 

 

“Por “ação” se designará toda a conduta humana, cujos sujeitos veiculem a 
esta ação um sentido subjetivo. Tal comportamento pode ser mental ou 
exterior; poderá consistir de ação ou de omissão no agir. O termo “”ação 
social” será reservado à ação cuja intenção fomentada pelos indivíduos se 
refere a conduta de outros, orientando-se de acordo com ela.” 

 

A obra de Weber (1984) é orientada por duas correntes de pensamento, a 

saber, a neokantiana e a nietzschiana, onde a categoria da ação social, embora 

complexa, pede uma análise atenciosa a respeito dos aspectos concernentes à 

vontade humana, aos anseios humanos, a razão (compreendida pela eleição de 

meios e fins) e, por fim, as motivações humanas (entendidas como desprovidas de 
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racionalidade) relacionadas as tradições sociais. “A fronteira entre uma ação com 

sentido e uma ação meramente reativa (...) é extremamente tênue. Uma parte 

significativa de toda a conduta sociológica relevante (...) flutua entre os dois.” 

(WEBER, 2002, p.12). 

Ao elaborar o conceito de tipos ideais, Weber (1979) apresenta a “sociologia 

compreensiva” que servirá de aparato metodológico para a busca da interpretação 

do sentido da ação social, resumida no “método de interpretação”, no qual se 

encontram reunidos os aspectos concernentes à compreensão e explicação dos 

fatos sociais. 

 

“Para fins de análise sociológica uma tal abordagem tem importância porque 
serve primeiro como um ponto de partida conveniente para propósitos de 
demonstração, bem como de orientação provisória.(...) Em segundo lugar, 
pode ser a única maneira, sob certas circunstancias, de determinar 
exatamente que processos de ação social são necessários para a nossa 
compreensão de forma a explicar um fenômeno particular. É neste estágio 
que a tarefa real da sociologia, como nós a entendemos, começa.”(WEBER, 
2002, p.26-27). 

 

Ao formular os tipos ideais Weber (1979) possibilita o conhecimento e a 

compreensão dos aparatos ideológicos que definem e justificam o caráter racional 

do capitalismo ocidental, dissipando a “névoa” que escondia as práticas e relações 

dos indivíduos no interior das instituições (teoria burocrática, formas de dominação, 

manifestações protestantes, etc).  

Para a compreensão desses fenômenos elaborou um esquema interpretativo 

baseado na possibilidade de neutralidade axiológica10, objetivando a construção de 

uma ciência social sem pressupostos. Refletindo sobre o problema da ação 

desenvolveu o paradigma da ação social significativa, tendo por princípio as 

manifestações do indivíduo. Em meio a essa construção, propôs definir a sociologia 

como a ciência da ação social, formando a estruturação da ação em níveis com três 

tipos principais: a ação diante de uma realidade concreta, a ação ancorada em 

_____________________________________  

10. 
Sobre este assunto ver Max Weber, Sobre as teorias das Ciências Sociais, Ed. Centauro, 2008. 
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regras determinadas e a ação em consequência do entendimento informal das 

regras. 

Para esta pesquisa em particular, adotou-se a ação que se processa diante de 

uma realidade concreta, onde o individuo é capaz de intervir de modo consciente 

valendo-se da sua posição em instituições de poder, o que, no entanto não invalida 

a ideia de que outros níveis subsistam mutuamente, com maior prevalência deste ou 

daquele tipo de ação conforme a situação, mas sempre presentes e articuladas. 

 

“Pode ser conveniente e mesmo inevitável, tratar grupos sociais (...) como 
se fossem pessoas individuais com direitos e deveres e como os executores 
de uma conduta legalmente significativa. Mas para interpretações 
sociologicamente compreensivas tais organizações são o mero resultado da 
ação distinta de pessoas individuais.” (WEBER, 2002, p.24). 

 

No que se refere à análise dos valores, Weber se fundamenta em Rickert 

(1943) com a intenção de diferenciar juízo de valor da relação de valor, o que 

possibilitou uma melhor demarcação dos limites e do campo de pesquisa nas 

Ciências Sociais. Em relação à percepção do sentido da ação social Rickert (1943) 

argumenta que os indivíduos são responsáveis pela construção da sua própria 

personalidade, definindo e decidindo sobre os rumos de sua vida, elegendo uma 

causa ou ideal no qual concentra seus esforços, semelhante a criação do valor 

elaborado por Weber no instante da decisão. Assim, Weber (2002) constrói o 

conceito de “ação social significativa” fundada no indivíduo, mas tendo a ampliação 

do conceito voltada às instituições como o Estado, empresa ou sociedade anônima 

que se transformam em espaços onde a ação se processa. 

Ao tratar da ação social, Weber (1979) fez uso das formulações sobre os tipos 

ideais desprovidos de sentido histórico, no entanto, firmemente concebido no que se 

refere à construção dos conceitos, baseada no desencantamento do mundo e na 

busca e produção de um sentido. Estes modelos, quando adequados à realidade, 

possibilitam a aplicação teórica e prática do método. Em sua obra, Weber (1979) 

transfere o foco de pesquisa da razão universal para a contingência histórica, na 

qual o sentido da historia varia em função da ação preconizada pelo sujeito, o que 

deixa claro o infinito de valores presentes no universo para o homem escolher. 
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“Os dados que alicerçam as conceituações da sociologia consistem 
essencialmente, embora não com exclusividade, dos mesmos processos 
relevantes da ação com quais trabalham os historiadores. Seus conceitos e 
generalizações baseiam-se na premissa de que a sociologia reivindica dar 
uma contribuição à explicação causal de alguns fenômenos histórica e 
culturalmente importantes.” (WEBER, 2002, p.33). 

 

Ao construir um método para interpretação da realidade social, Weber fez a 

junção da compreensão e da explicação, de onde emergiu a capacidade de 

desvendar o sentido inerente a cada ação. Para o autor, a definição do campo de 

pesquisa sociológico deve ser eleita por meio das próprias formas sociais e não por 

meio dos conteúdos das manifestações, o que gera a valorização dos 

comportamentos e ações dos indivíduos, sem necessariamente estar submetido a 

um conhecimento universal ou a presença de valores. (WEBER, 2002). 

Em Weber (1979), a sociologia se preocupa em entender a ação social, 

promovendo sua interpretação e explicação por meio das causas que se apresentam 

em seu desenvolvimento e efeitos. De acordo com Colliot-Thélene (1995) a 

compreensão da ação social vai além da procura pelo elo que o exemplo causal 

pode oferecer, pois se constitui enquanto método próprio da sociologia, de onde 

busca o sentido de sua denominação. 

 

“A ação social (incluindo tanto a omissão quando a aquiescência) pode ser 
orientada para as ações passadas, presentes ou futuras de outros. Assim 
pode ser causada por sentimentos de vingança de males do passado, 
defesa contra perigos do presente ou contra ataques futuros. Os “outros” 
podem ser indivíduos conhecidos ou desconhecidos, ou podem constituir 
uma quantidade indefinida.” (WEBER, 2002, p. 37). 

 

Assim, são consideradas como ação social aquelas ações que se orientam em 

relação aos outros indivíduos, tornando-se social até o momento em que reflete a 

extensão em que os outros respeitam o controle de uma pessoa sobre os bens de 

que dispõe. 

“(...) se a conduta dos outros é imitada porque é “moda”, ou “tradição”, ou 
“padrão” corrente, ou concedem prestígio social, ou por motivos 
semelhantes, então temos uma relação de sentido, quer para a ação 
daqueles que estão sendo imitados, quer para o de terceiros, ou ainda ao 
de ambos.” (WEBER, 2002, p. 39). 
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De mesmo modo é o caráter metodológico adotado para esta pesquisa, onde a 

ação social dotada de sentido é vista como um todo e seu sentido varia de acordo 

com a conduta adotada em cada evento específico, no caso, em cada cargo ou 

posição de liderança ocupada pelo Monsenhor Rui Miranda no período de 55 anos. 

O segundo conceito chave adotado para esta pesquisa baseia-se na discussão 

sobre poder e as diversas características que este pode apresentar na visão de 

teóricos clássicos das Ciências Sociais.  

 

“(...) obriga os cientistas sociais a observar as novas formas pelas quais a 
sociedade, os grupos e os indivíduos pensam a si mesmos e aos outros e 
como, a partir disso, o consenso e o conflito, as identidades sociais e 
individuais são mantidos, construídos ou transformados.” (JUNQUEIRA, 
2005, p.89). 

 

O poder é um fenômeno cujo conceito tem sido bastante discutido no campo 

das Ciências Sociais, originando teorias que adotaram os mais diversos enfoques e 

objetivos, enriquecendo as discussões a respeito das relações de poder. Do mesmo 

modo como foi apresentado o conceito de ação social, também será discutido o 

conceito de poder e a partir daí será estabelecida a definição adotada. 

Em Weber (1984, p.43) a ideia de poder não possui sociologicamente uma 

estrutura fixa sendo, portanto, amorfa e suscetível a uma série de fatores que levam 

uma determinada pessoa a estar em posição de impor sua vontade, o que, neste 

caso, coloca o conceito de dominação como bem definido; a probabilidade de que 

uma ordem seja obedecida. Segundo o autor. “(...) o poder é a possibilidade de que 

um homem, ou um grupo de homens, realize sua vontade própria numa ação 

comunitária, até mesmo contra a resistência de outros que participam da ação.” 

(WEBER,1984, p.211). 

Quando Weber procede à análise do poder nas estruturas sociais, dá ênfase 

ao uso da força, algo comum às instituições políticas, diferente apenas na forma e 

na extensão com que é empregada. Analisa as relações de clientelismo e 

nepotismo, a influência social, política e ideológica exercida por aqueles que detêm 

o poder político e econômico.  
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Considerando a sociedade como dividida em classes, o poder é compreendido 

a partir da concepção de ordem jurídica, cuja organização exerce influência direta 

sobre a distribuição do poder econômico, ou de qualquer tipo, em dada comunidade. 

O poder econômico diferencia – se do poder propriamente dito, podendo ser 

percebido enquanto causa e tendo como consequência do poder já existente a 

dominação por outros motivos. Assim, para Weber (1984, p. 268), “as classes têm 

sua oportunidade de dominar determinada pelo maior ou menos domínio do poder e 

pela disposição que podem fazer de habilidades e bens”.  

Dentre os autores considerados como sendo da corrente crítica moderna a 

teoria weberiana de poder podemos destacar Lukes11 (1980). Partindo de uma visão 

unidimensional do poder, proposta por autores considerados pluralistas, e de uma 

visão bidimensional, caracterizada por ser uma crítica a primeira visão, Lukes 

elabora uma terceira visão do poder que permitiria uma análise mais ampla e 

profunda das relações de poder do que as outras duas visões, concentrando sua 

atenção nos mecanismos que são utilizados pelos grupos dominantes para conferir 

apoio e justificação a dominação material. 

As três dimensões do poder apresentadas por Lukes (1980) apresentam 

aspectos como a disputa por interesses e a formação de grupos, acordos e alianças, 

evidenciando o caráter simbólico do poder e as formas como este atua (por meio da 

coerção, influência, autoridade formal, manipulação, etc), bem como a sua 

legitimação. 

No entanto, é preciso que o poder seja analisado não somente enquanto um 

simples jogo de interesses, sendo simplesmente um instrumento de uma ação 

organizada. Para Weber (2002), é imperativo uma observação mais cuidadosa das 

“ações não – verbais”, dos fatos e atos involuntários do cotidiano, paralelo a 

métodos capazes de identificar confissões, significados, subjetividades, expondo as 

verdadeiras motivações para os comportamentos individuais e coletivos, ou seja, 

evidenciando o espaço simbólico da vida humana. 

______________________________________  

11. 
Para este autor, haveriam três visões diferenciadas de poder, sendo que cada uma delas poderia 

ser caracterizada tendo como referência a forma como encaram o conflito. Sobre o assunto ver 
LUKES, S., 1980. O poder: uma visão radical. Brasilia: Editora Universidade de Brasília. 
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Levando em consideração as ideias apresentadas até então, a concepção de 

poder simbólico elaborado por Bourdieu (2001a) parece congregar um grande 

número de aspectos sobre os sistemas de dominação que se espalham pela 

estrutura social. Com um enfoque diferenciado, alguns autores mudam o objeto de 

análise da obtenção e detenção do poder para observarem melhor o seu exercício.  

Mesmo que, inicialmente, a religião se mostre como um sistema de símbolos 

“fechado” e “autônomo” cujo sentido e significado social estejam inscritos na 

hierarquia “alegórica”, o desvelar de sua conduta e a compreensão do seu discurso 

só é encontrada na manifestação das lutas dos grupos de agentes que, por 

interesses materiais e simbólicos, transmutam o campo religioso em um espaço de 

conflito entre os diversos nichos de bens de salvação. (BOURDIEU, 2007). 

 

“O trajeto de Bourdieu visa aliar o conhecimento da organização interna do 
campo simbólico – cuja eficácia reside justamente na possibilidade de 
ordenar o mundo natural e social através de discurso, em mensagens e 
representações, que não passam de alegorias que simulam a estrutura real 
de relações sociais – a uma percepção de sua função ideológica e política e 
legitimar uma ordem arbitrária se funda o sistema de dominação vigente.” 
(MICELI, 2007, p.13). 

 

Segundo Bourdieu (2007) a organização interna dos sistemas de classificação 

presentes na sociedade obedece a um modelo fornecido por esta mesma sociedade. 

E mesmo não conferindo o mesmo grau de autonomia a esses sistemas entende a 

sua função simbólica enquanto um espaço dotado de linguagem e lógica próprias. 

No que se refere ao sentido e a função pertinentes a uma dada instituição, 

estes se revelariam a partir do momento e sob a condição de considerar a sua 

manifestação na consciência individual. Assim, não é satisfatório deter-se em uma 

apreensão externa do poder, objetivada, mas a uma apreensão subjetiva por meio 

da qual se incorpora a mesma realidade do ângulo em que se encontra o agente 

individual, capaz de vivenciá-la em seu cotidiano. 

Portanto, Bourdieu (2007, p.23) afirma que  

“o princípio da não consciência impõe (...) que se construa o sistema das 
relações objetivas nas quais os indivíduos se encontram inseridos e que se 
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exprimem de modo mais adequado na economia ou na morfologia dos 
grupos do que através das opiniões e intenções manifestas dos sujeitos.” 

 

 Trata-se, desse modo, de realizar a reconstrução objetiva por parte do 

pesquisador, que constitui a apreensão ordenada do sistema de ideias do indivíduo 

a partir do que ele lhe transmite por meio do discurso. 

Tomando esse discurso como mais um canal de transmissão das ideologias e 

espaços, por excelência, de reprodução e reificação das estruturas dominantes, 

Bourdieu (1998) e Foucault (1979) se interligam no objetivo de trazer a tona uma 

nova forma de abordar as questões relacionadas ao poder e a dominação. Enquanto 

Foucault (1979) mostra a estreita ligação entre saberes e poderes e, por meio da 

elaboração do conceito de microfísica do poder12 concebe toda relação social como 

dotada de poder, Bourdieu (1998) direciona seu foco para as relações de dominação 

como relações simultaneamente estruturais e simbólicas. Na sua concepção, 

entende que há uma distribuição desigual de capital entre os agentes da sociedade, 

o que resulta em posições diferentes para cada sujeito dentro do campo e diferentes 

possibilidades de ação. 

Existe uma dominação simbólica, o que implica dizer que até ao nível da mente 

os indivíduos estão a mercê do poder dos outros sujeitos. De modo geral, o poder 

em Bourdieu é, sobretudo, um poder simbólico, um poder que emana das 

classificações que os homens mesmo criaram do mundo em que vivem. Essas 

ordenações do social são encaradas como naturais e espontâneas, tendo sua força 

no reconhecimento próprio dos indivíduos. Ao serem consideradas como verdades 

impõem-se como um caráter orientador das práticas, ao mesmo tempo em que 

disfarça suas origens, a saber, o campo e seus interesses. 

Sendo assim, a força dos discursos vem do não reconhecimento que gera uma 

______________________________________  

12. 
O poder deve ser analisado como algo que circula, que funciona em cadeia. Nunca está localizado 

aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como riqueza ou bem. O poder 
funciona e se exerce em rede. Os indivíduos, em suas malhas, exercem o poder e sofrem sua ação. 
Cada um de nós é, no fundo, titular de um certo poder e, por isso, veicula o poder. Para mais 
informações ver A Microfísica do poder, Michel Foucault, 1989. 
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conduta de “aceitação” dos sistemas de ideias formulados sobre a realidade como a 

verdade única. Para que essa condição de dominação seja quebrada, Bourdieu 

(1998) propõe a conscientização sobre as condições de elaboração dos discursos e 

das ordenações sociais, mostrando o caráter dominador que torna o exercício do 

poder invisível. Não é, portanto, o fim da dominação, mas a tomada de consciência 

sobre essa condição, o que possibilita a diminuição da sujeição. 

No caso específico deste estudo, o Monsenhor Rui Miranda é entendido como 

um padre mais ligado a uma ala conservadora da Igreja Católica, capaz de construir 

discursos que levam ao reconhecimento de suas ações e conduta por meio da 

tradição, uma vez que é tido pelos fiéis como o portador da racionalidade do 

conhecimento por ser padre e estar ligado a instituição religiosa o que o torna apto 

ao exercício desse poder. Com isto percebe-se que o fortalecimento do poder 

exercido pelo Monsenhor está imbricado a diversas estratégias político-religiosas 

levadas a efeito não somente pelo papado, como por governantes civis de regiões 

onde o catolicismo representa um importante elemento unificador da sociedade e 

onde as elites locais fazem uso dessa união para influenciar e manipular a 

sociedade, mantendo sua posição de dominação. 

 

“(...) a autoridade propriamente religiosa e a força temporal que as 
diferentes instâncias religiosas podem mobilizar em sua luta, pela 
legitimidade religiosa depende diretamente do peso dos leigos por elas 
mobilizados na estrutura das relações de força entre as classes.(...) a 
estrutura das relações objetivas entre as instâncias que ocupam posições 
diferentes nas relações de produção, reprodução e distribuição de bens 
religiosos, tende a reproduzir as estruturas das relações de força entre os 
grupos ou classes, embora sob a forma transfigurada e disfarçada de um 
campo de relações de força entre instâncias em luta pela manutenção ou 
pela subversão da ordem simbólica”. (BOURDIEU, 2001a, pp.70)  

 

Buscando um consenso para a discussão das diversas noções de poder e 

evidenciando a propensão pela adoção deste conceito, relacionado com as demais 

proposições citadas, apresenta-se os postulados do poder simbólico de Pierre 

Bourdieu.  

Na tentativa de desvendar as relações de poder presentes na realidade social, 

ou em um determinado campo, Bourdieu (2001b) se preocupou em revelar as 
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formas implícitas nas estratégias pelas quais as classes exercem dominação na 

sociedade capitalista, considerando que as classes dominantes não tem controle 

total e nem forçam os dominados a se sujeitar. Assim, observa com atenção os 

“fenômenos de percepção social”, produção simbólica e relações informais de poder 

a partir dos conceitos que desenvolveu, a saber, a noção de hábitus, capital 

simbólico e campo. 

Segundo Bourdieu (2001a) existe um poder simbólico que é capaz de 

beneficiar as classes dominantes por meio de um capital simbólico, resultante de 

instituições e práticas que disseminam e reproduzem as estruturas de dominação, 

possibilitando o exercício do poder. Dessa maneira, os símbolos servem enquanto 

elo de integração social tornando possível a obtenção do consenso acerca da visão 

da realidade, contribuindo assim para a reprodução da ordem social vigente, o que 

em grande medida, e de forma direta, beneficia os grupos e indivíduos que possuem 

maior capital simbólico, com ênfase no capital econômico. “O poder simbólico 

consiste, então, nesse poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. 

(BOURDIEU,2001a, p.7-8). 

Assim, Bourdieu (2001a) defende um modelo de análise estrutural, capaz de 

compreender o funcionamento específico das formas simbólicas por meio do 

isolamento da estrutura da ação simbólica. Seguindo este pensamento e a tradição 

estruturalista, a língua, a cultura, o discurso ou o comportamento, funcionariam como 

instrumentos de mediação na explicação da relação existente entre o objeto 

simbólico e o sentido, o que converge com a idéia de ação social promovida por 

Weber (2002), uma vez que o resultado entre aspecto simbólico e o sentido a ele 

atribuído depende da ação desempenhada. Segundo o autor. 

 

“Este efeito ideológico, produ–lo a cultura dominante dissimulando a função 
de divisão na função de comunicação: a cultura que une (intermediário de 
comunicação) é também a cultura que separa (instrumento de distinção) e 
que legitima as distinções compelindo todas as estruturas (designadas 
como subculturas) a definirem – se pela sua distância em relação a cultura 
dominante”. (BOURDIEU, 2001a, p.11). 
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Com isso, as diversas classes e suas vertentes estão imersas em uma 

constante luta simbólica pela possibilidade de impor a sua definição do mundo social 

em consonância com seus interesses de grupo, formando o que o autor chama de 

“campo das posições sociais”. (BOURDIEU, 2001a).  

A religião, articulada como sistema simbólico, funciona com um princípio de 

estruturação que constrói a experiência ao mesmo tempo em que a expressa, 

exercendo um efeito de consagração que se revela através de elementos coercitivos 

santificados, convertidos em limites legais, econômicos e políticos, que contribuem 

para a organização da ordem simbólica, realizando a mediação das aspirações, 

ajustando as esperanças e as oportunidades pretendidas.  Como atesta Bourdieu, 

 

“A estrutura das relações entre o campo religioso e o campo do poder 
comanda, em cada conjuntura, a configuração da estrutura das relações 
constitutivas do campo religioso que cumpre a função externa de 
legitimação da ordem estabelecida na medida em que a manutenção da 
ordem simbólica contribui diretamente para a manutenção da ordem política, 
ao passo que a subversão simbólica da ordem política só consegue afetar a 
ordem simbólica quando se faz acompanhar por uma subversão política 
desta ordem.” (BOURDIEU, 2001a, pp. 69)  

 

Pelo exposto, é possível compreender que as ações do Monsenhor Rui 

Miranda ganham expressividade por meio das relações estabelecidas com as 

lideranças locais e com a comunidade dividem-se, basicamente, em setores que se 

articulam como forças conservadoras ou como forças progressistas, dependendo do 

objetivo a ser alcançado. O interessante é que tais posturas conviveram dentro de 

uma mesma instituição religiosa, levando suas lideranças a adotarem muitas vezes 

discursos e práticas contraditórios.  

Nesse contexto, a noção de campo representaria um espaço de forças imposto 

aos indivíduos que nele se encontram e um campo de lutas, no qual os sujeitos se 

movimentam de acordo com os meios e fins de que dispõe, delimitando suas 

posições, onde os leigos, os fiéis e as elites se defrontaram mediados pela postura 

do Monsenhor Rui Miranda, que articulava as possibilidades e estratégias de luta, 

influenciando as ações e, consequentemente, os fins. 
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1.3 Caminhos da pesquisa. 

 

A busca por materiais impressos, realização de revisões bibliográficas sobre o 

tema desta pesquisa em autores locais e também nos teóricos que dão 

embasamento as análises teve inicio em 2008. Esta parte inicial de coleta de 

material e realização das primeiras entrevistas pode ser considerada a parte mais 

árdua e a que demandou um maior emprego de forças por parte da pesquisadora, 

em vista da grande resistência que os atores históricos têm de falar a respeito do 

Monsenhor Rui Miranda, provavelmente em virtude do forte simbolismo que a sua 

figura pública envolve, além de ser uma questão moral, em que as pessoas se 

abstêm de falar por respeito a sua posição de padre católico. É importante ressaltar 

que, mesmo nos discursos mais extremados, havia sempre entre os entrevistados 

um respeito e uma cautela velada sobre as opiniões proferidas sobre o Monsenhor 

Rui. 

A escolha dos entrevistados ocorreu mediante o próprio exercício do 

Monsenhor durante o tempo de sacerdócio na Paróquia de Ceará - Mirim/RN. Como 

ocupou diversos cargos institucionais no município, foram procuradas para as 

entrevistas pessoas que pudessem comentar o período de gestão do Monsenhor em 

cada instituição onde ele esteve, nas quais tenha assumido cargo diretivo, buscando 

sempre evidenciar sua relação com as pessoas da comunidade e com seus colegas 

de trabalho uma maneira de, ao menos, esboçar um perfil sobre sua personalidade. 

Este método objetivou traçar um panorama de sua atuação, buscando o resgate dos 

fatos presenciados e vividos pelas pessoas que estiveram ao seu lado ou sob sua 

chefia nos locais em que ele, além de padre, assumia a responsabilidade de 

administrador. Tal empreitada torna-se imprescindível diante da escassez de 

documentos, além de conferir uma maior dinâmica e detalhamento dos fatos. 

Foram realizadas diversas investidas para a tomada dos discursos, situação 

que veio a ser facilitada posteriormente com a intervenção de amigos e colegas de 

trabalho, que serviram de elo entre a pesquisadora e os entrevistados. De início, 

havia a expectativa de que a coleta de informações e entrevistas seria facilitada pelo 

fato de a pesquisadora residir no município onde os trabalhos eram realizados. No 
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entanto, o campo se revelou muito fechado. O fato do Monsenhor Rui ainda residir 

na cidade, acabou por exercer uma forte pressão sobre os depoentes e gerava neles 

o receio de estarem ofendendo sua pessoa. 

No levantamento bibliográfico realizado para esta pesquisa, não foram 

encontrados registros de trabalhos que se referissem especificamente sobre ao 

Monsenhor Rui Miranda, tendo sido encontrado apenas três livros de autores locais 

que, entre outras temáticas, trabalhavam a questão religiosa em Ceará – Mirim, 

ainda assim, de modo muito superficial e apenas citando o Monsenhor de modo 

muito superficial, tendo como autores Guilherme Queiroz, Helicarla Morais e Caio 

Cesar Azevedo. As informações e materiais mais atualizados, e ao mesmo tempo de 

difícil comprovação, se encontram espalhados pela internet em sites de notícias e 

entretenimento sobre o município ou em sites pessoais de personalidades ceará-

mirinenses, que costumam comentar os principais acontecimentos da cidade. Ainda 

assim, foram de fundamental importância, na medida em que oportunizaram um 

conhecimento da produção escrita sobre a temática em estudo, embora os 

historiadores locais não tenham se empenhado na documentação ou sistematização 

de dados relacionados à história da Igreja Católica em Ceará - Mirim e em especial, 

na documentação dos principais eventos ocorridos no município no período 

compreendido por esta pesquisa. Todas as fotografias presentes neste trabalho 

foram retiradas de acervos digitais ou diretamente colhidas na internet, tendo sido 

devidamente referenciadas sempre que foi possível a identificação de seu autor. 

Do início ao fim das análises, toda a problemática da pesquisa foi se dando a 

conhecer pouco a pouco, a partir das leituras sobre o tema e das pesquisas 

exploratórias. O processo de elaboração escrita do trabalho demandou grandes 

esforços a começar pela delimitação do campo, escolha dos agentes a serem 

ouvidos, a escassa documentação local, aliada a uma certa “política do silêncio” 

adotada por muitas pessoas em se tratando de divulgar informações sobre o 

Monsenhor Rui, que pode ser visto como outro aspecto que dificultou o acesso as 

fontes documentais, em especial, aquelas relacionadas a processos judiciais e 

documentos cartoriais. Em alguns momentos, a pesquisa simplesmente não 

avançava. Isso acontecia pela carência de documentos comprobatórios e pela 

impossibilidade de copiar os documentos existentes nos cartórios e mesmo no 
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arquivo paroquial e na Arquidiocese de Natal, sendo necessário muitas vezes a 

transcrição de todo o documento ao qual se teve acesso. 

Após um longo período de insistência, onde o dialogo entre a pesquisadora e 

os entrevistados parecia não fluir, foi possível ter acesso aos depoimentos destas 

pessoas que passaram a colaborar com suas falas para o resgate da trajetória do 

Monsenhor Rui, sob a condição de terem suas identidades preservadas. Para 

atender a esta demanda, foi adotado o sistema de nomes fictícios e de idade para a 

identificação dos depoentes. Durante as entrevistas foi possível perceber a grande 

importância que as pessoas sentem e expressam sobre a figura do Monsenhor Rui. 

Ele é tido como parte importante da historia recente da cidade, seja pela vida 

sacerdotal, seja pela contribuição educacional ou pela carreira pública de gestor. 

Foi feito um trabalho com entrevistas de natureza semiabertas/semi 

estruturadas (YIN, 1989), buscando apreender os relatos acerca da proximidade e 

da relação que cada interlocutor possuía, ou havia possuído, com o Monsenhor Rui 

Miranda, descrevendo fatos e falas dele presenciados por estas mesmas pessoas, 

procurando através das falas perceber as conexões entre a ação e o seu sentido, 

entre suas ações no campo do sagrado e da vida social que fazem dele uma figura 

importante envolta em um campo simbólico de poder que até os dias atuais influi na 

sociedade local. 

Durante todo o período da pesquisa buscou-se entrevistar o Monsenhor 

pessoalmente, mas não foi possível, em parte pelo seu fragilizado estado de saúde, 

depois pela perda quase total da fala, além dos inúmeros empecilhos colocados pela 

equipe da casa paroquial. Assim, de forma direta, o pronunciamento do Monsenhor 

Rui Miranda não pôde ser colhido. 

Considerou-se importante ainda, apresentar algumas questões extras que 

influíram diretamente neste trabalho de pesquisa. A maioria das entrevistas 

utilizadas nesta dissertação foram colhidas ainda no ano de 2008, tendo sido 

exaustivamente transcritas em suas peculiaridades. O texto sempre esteve em 

construção desde a primeira disciplina concluída no programa da Pós-Graduação, 

tendo já a inclusão de diversos trechos escolhidos para compor as fontes de 

pesquisa. Por um infortúnio sem precedentes, o computador portátil que continha as 
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gravações e as transcrições, além dos dois primeiros capítulos da dissertação, foi 

roubado. A ideia inicial foi abandonar tudo e desistir de concluir o projeto, uma vez 

que tinham ido, junto com o roubo todo o trabalho de um ano e meio de pesquisa. 

Não haviam outras cópias. Foi preciso remontar o material com os “esboços” 

existentes em correios eletrônicos e por meio dos trechos das transcrições já 

utilizadas. Algumas entrevistas puderam ser refeitas, outras não, causadas pelos 

mais diversos motivos: problemas de saúde, mudança de residência e óbito, entre 

outros. Tais dificuldades quase inviabilizaram a pesquisa, deixando-a parada por um 

semestre inteiro. No entanto, com o apoio de professores e colaboradores o trabalho 

foi sendo novamente retomado, embora saibamos que alguns dados tenham se 

perdido para sempre. 

Para uma melhor compreensão da trajetória do Monsenhor Rui, durante os 55 

anos de pároco da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e sua influência na 

cidade de Ceara Mirim/RN, dividimos sua trajetória em quatro momentos. A divisão 

do tempo nestes períodos é importante numa pesquisa que trabalha com uma 

trajetória tão longa e de ações tão diversas, mostrando a complexidade do objeto e a 

importância de sua análise para estudos sociológicos que enfocam o campo social e 

estrutural da religião. 

Os momentos, metodologicamente chamados de capítulos, apresentam uma 

sequência histórica, por esperar que este modelo seja mais adequado a 

compreensão da temática em questão. No primeiro capítulo, contextualiza-se a 

cidade de Ceará –Mirim e seu caráter historicamente religioso, apresentando a 

passagem do Monsenhor pelas paróquias que administrou, nos municípios de Arês e 

Nísia Floresta, antes de sua chegada a cidade, em 1956. Neste capítulo foi 

abordada ainda a conjuntura religiosa que o padre encontrou: as características de 

seu antecessor - Monsenhor Celso Cicco - indo até o fim dos dez primeiros anos de 

sacerdócio, compreendendo o período de 1955 a 1965. 

O segundo capítulo se refere aos cargos ocupados por ele na administração 

pública, enquanto funcionário estadual e padre, no período de 1965 a 1995. Nesse 

capítulo buscou-se entender as estratégias utilizadas pelo Monsenhor para 

direcionar as relações que ficavam sob seu comando, ampliando sua influência e 

sobre diversos campos da sociedade ceará-mirinense. Apesar de se tratar de um 



45 
 

 
 

período de trinta anos, o respeito e preocupação com à delimitação do foco no 

capítulo propiciou um resgate conciso, porém eficiente da vida pública do 

Monsenhor. 

O terceiro capítulo esta relacionado aos primeiros sinais de mudança 

incentivadas pela Arquidiocese de Natal com relação ao modelo de administração do 

Monsenhor, materializado pelo envio de padres auxiliares, com o objetivo claro de 

estabelecer novas relações entre a religião e o povo, no período de 1997 a 2008, 

desenvolvendo atividades que levaram a uma reaproximação dos fiéis locais com a 

religião católica. Este período também é caracterizado pelo início do afastamento do 

Monsenhor Rui Miranda de suas atividades.  

O quarto e último capítulo esta relacionado ao seu período de forte decadência, 

onde as ações praticadas durante os 55 anos de sua trajetória passam a ser 

discutidas publicamente, seu modo de conduzir a paróquia vendo sendo 

questionado, o que acaba resultando no seu afastamento definitivo da administração 

paroquial, num processo que tem início em 2006 indo até 2010, quando a 

administração é repassada a um quadro de clérigos completamente novo, tendo no 

Padre Bianor a retomada do controle da Arquidiocese sobre a paróquia do 

município. 

A pesquisa levou em conta as estratégias e as ações do Monsenhor Rui 

Miranda na cidade de Ceará Mirim com o objetivo de compreender as 

especificidades culturais, os conflitos e as aproximações que o Monsenhor realizou 

entre as esferas do poder eclesial e a população, frente à diversidade de interesses 

dos agentes sociais e políticos municipais. Com isso, pretende-se contribuir para 

uma melhor compreensão da história da Paróquia de Nossa da Conceição durante 

os 55 anos de gestão do Monsenhor Rui Miranda, a fim de possibilitar a ampliação 

de futuros debates acerca da religiosidade na formação social, cultural e histórica da 

cidade e das diversas relações que a instituição pode estabelecer com as diversas 

esferas de atuação da vida social. Não há pretensão em esgotar o assunto, mas o 

desejo de que esta dissertação resulte em novos trabalhos sobre o tema em questão 

e enriqueça ainda mais as discussões acerca do importante papel do clero para a 

organização da vida social. 
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CAPÍTULO 1 – A IMPORTÂNCIA DA RELIGIÃO CATÓLICA PARA A 

COMUNIDADE LOCAL. 

 

 “Tudo isso estava vinculado ao crescimento da população local que passou 
a expor necessidades sociais que requeria administração própria ou ação 
de comando que transcreveu–se a ser vinculado aos grandes proprietários 
rurais que ganhavam ou aceitavam em pagamento as patentes de coronel e 
barão por exibir com aparato e influência social o  poder político, ou seja, a 
base deste poder estava na propriedade privada da terra”. (AZEVEDO, 
2007, p.86). 

 

É no período áureo da produção açucareira em Ceará – Mirim (séc. XIX e XX) 

que os laços entre os representantes da fé católica e as lideranças locais se 

estreitam e intensificam. A existência de barões, coronéis e demais patentes era 

acompanhado de perto pelos lideres religiosos locais, tão responsáveis por manter a 

harmonia social quanto os senhores de engenho. A relação entre as elites e a 

religião é historicamente reconhecida, onde uma se ampara na outra para obter 

benefícios e a manutenção de seu campo de atuação e domínio. Tal relação é 

evidenciada por meio do grande número de doações feitas pelo poder local as 

ordens religiosas, pela construção de capelas nos engenhos e por terem na família 

sempre a presença de um parente ligado a religião católica, fosse na função de 

padre, freira, missionário e etc. 

 

“Mas é inegável que a própria viabilidade institucional da Igreja no meio rural 
brasileiro continua a residir, em grande parte, na dependência dos católicos, 
das classes baixas e populares com relação aos seus patrões clericais de 
classe média (...) o sistema essencialmente de clientelismo do Brasil rural.” 
(DELLA CAVA, 1976, p.34). 

 

Em ambos os casos, social ou religioso, percebe-se sempre a relação de 

dependência, de necessidade de manutenção da ordem por meio da subordinação 

do mais fraco pelo ideologicamente mais forte e mais atrativo, ou simplesmente do 

mais pobre por aquele que detêm os meios de produzir. Em diferentes etapas e por 

diversos meios, o homem médio se vê preso as estruturas da sociedade que o 

edificam e que ao mesmo tempo o limitam, controlando seus atos e determinando 
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sua posição no campo social, de modo a garantir a hegemonia das lideranças 

dominantes sobre o contingente da população. A religião tem um amplo papel 

disciplinador nesse embate. 

O município de Ceará – Mirim está localizado a 33 km de Natal, na região do 

Mato Grande. A cidade preserva alguns casarios do início do século XVIII, 

construídos no auge da produção açucareira. A economia local continua tendo como 

grande referencial os produtos agrícolas, com destaque para a produção de cana-

de-açúcar, banana, goiaba e mamão. O vale também oferece uma grande variedade 

de produtos como a avicultura, o pescado, produção de rapadura e o turismo. O 

artesanato é representado por vasos de argila e peças ornamentais de cerâmica, 

abundantes na região. 

 

 

Figura 01 - Mapa Político das principais microrregiões do Rio Grande do Norte 

 

A riqueza e a importância econômica da cidade de Ceará – Mirim despertaram 

deste cedo o interesse da Igreja Católica em estabelecer fortes laços com as elites 

locais. Como bem esta descrito em livros clássicos a respeito da sociedade 

canavieira, como Casa Grande e Senzala e Sobrados e Mucambos13 de Gilberto 

Freire, a organização espacial dos engenhos sempre levava em consideração a 
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construção de uma capela, onde pudessem ser realizadas missas, casamentos, 

batizados e outros eventos. Dentro da própria casa – grande existiam os oratórios 

particulares, a devoção a santos e a presença constante de um padre, tanto para 

orientações espirituais e cerimônias, quanto para opinar em assuntos familiares 

referentes à educação e profissão dos filhos dos senhores, comunhões e 

casamentos. Por ter acesso livre entre as fazendas, os padres conheciam a postura 

dos senhores e suas “capacidades econômicas”, informações importantes quando 

se tratava de acordos comerciais e sociais. A troca de informações e a realização de 

bons negócios levavam os senhores de engenho a serem bastante generosos nas 

doações que faziam as igrejas. 

Alguns costumes da época também podem ser apontados como fator de 

formação de alianças entre as elites locais e os lideres religiosos. Pela precariedade 

dos meios de transporte e das estradas, somado a escassez de médicos nas vilas 

menores muitas mulheres, entre elas as senhoras dos engenhos, passavam todo o 

período de gravidez sem realizar consultas médicas. Com isso, era comum a 

existência de complicações a hora do parto, com risco de morte para a criança ou 

para a mulher. Como recurso último e expondo a fé na crença católica, faziam 

promessas de enviar para a vida sacerdotal a criança que se salvasse; sendo um 

menino iria ao seminário, sendo menina, iria ao convento. Quando a promessa partia 

de famílias pobres, por falta de condições financeiras, eram enviadas a ordens que 

não cobrassem pelos estudos e de onde não saiam mais, cortando os laços com a 

família.  

“Era comum por esses vales a devoção desvelada em uma fé edificada 
conjuntamente com os engenhos de açúcar. Desde sempre apoiados na 
igreja católica como a bendizer a sorte de suas riquezas, enviavam a Santa 
Sé os filhos sobreviventes de maus partos, além do que, lhes conferia 
elegância e distinção ter entre seus familiares um representante tão ilustre”. 
(QUEIROZ, 2007, p.38). 

 

Outro fator que pode explicar o grande número de munícipes enviados a 

_____________________________________  

13. 
Através dele, Gilberto Freyre destaca a importância da casa grande na formação sociocultural 

brasileira bem como a da senzala que complementaria a primeira. O livro é considerado um clássico, 
embora tenha recebido sérias críticas pela amenidade com que trata a escravidão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda
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seminários e conventos era a possibilidade de receber instrução e ter acesso a 

educação em famílias que não podiam pagar pelos estudos dos filhos. Nesses 

casos, os filhos dificilmente retornavam para casa dos pais após o período passado 

nos seminários, por se tornarem internos. 

 

 “A Igreja aparecia como a produtora de simbologias, autenticações e 
ratificações, na medida em que, pertencer a organizações por elas 
reconhecidas era uma maneira de se firmar como parte de uma 
determinada elite.” (COSTA, 2006, p.03). 

 

 Ter um filho ordenado padre era motivo de orgulho e exaltação para a família, 

pois lhe conferia prestigio e mostrava a extensão de sua influencia. Como exemplo, 

é possível citar a vinda do Bispo de Pernambuco14 ao Vale do Ceará – Mirim. 

 

“O vale apresentava mais importância econômica e cultural que a capital. 
Onde descrevo como exemplo a entrada triunfal do bispo de Pernambuco, 
Dom José Pereira da Silva Barros. O Príncipe da igreja ficou hospedado no 
Solar do Dr. José Inácio Fernandes Barros, primo do Padre Antunes 
Pereira”. (AZEVEDO, 2007, p.87). 

 

Quando da emancipação política do município de Ceará – Mirim e sua 

separação do atual território do município de Extremoz, lá ficaram a igreja e o 

convento construídos no período das missões. Era preciso então a adoção de um 

novo símbolo que expressasse a religiosidade da região, uma vez que as capelas 

dos engenhos eram privativas e pertenciam aos donos das terras. A população em 

geral não tinha acesso a essas capelas, o que deixava a comunidade sem um local 

de referencia para prática dos rituais cristãos. 

De modo a simbolizar a fé católica é construído um Cruzeiro na cidade, no ano 

de 1850, localizado na chamada “Rua Grande”. Em 1880 o Cruzeiro é transferido 

_________________________________ 

14. 
Até 1901 as paróquias do Rio Grande do Norte estavam submetidas a Arquidiocese de 

Pernambuco, pois não haviam sido criadas ainda as Arquidioceses de João Pessoa e Natal. Assim, 
todas as doações e prestações de contas dadas pelas paroquiais era enviada ao bispo de 
Pernambuco. (LIMA FELIPE, 2009). 
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para o terreno que existia em frente ao local onde seria erguida a futura Igreja 

Matriz. Foi abandonada e considerada “feia” pelas elites, depois que a igreja foi 

edificada. Ainda assim, foi novamente transferida para o terreno do senhor 

Eustáquio Ferreira (Seu Poti), onde foi restaurada e se encontra preservada até os 

dias atuais. Quando a mudança foi feita, a população mais carente permaneceu 

realizando festejos e visitas a então denominada “Santa Cruz”, por considerá–la um 

símbolo da fé dos mais pobres em contraposição a riqueza e imponência da Igreja 

Matriz, que servia muito mais aos ricos. “O ícone de fé era gerador de festa para o 

Cruzeiro tornando–se uma das mais populares até que o responsável pela 

celebração – Miguel André de Lima – morre em meados de 1960”. (AZEVEDO, 

2007, p.135).  

Até a conclusão da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a devoção 

do lugar se voltava a Santa Águeda e em seu nome foram doados a Igreja Católica 

diversas terras que compunham a fazenda do então Barão de Ceará – Mirim e 

tantas outras terras de famílias tradicionais, o que compunha 53% da área oficial da 

sede municipal. (MORAIS, 2009).  

As doações eram descritas no testamento dos patriarcas que durante muitos 

anos ainda foram acompanhadas pelas doações de diversos outros familiares, feitas 

diretamente a igreja. A quase totalidade de doações não eram contestadas pelos 

herdeiros, indo desde terrenos, casas, joias, estátuas barrocas até mesmo dinheiro. 

 

“(...) esse patrimônio foi aumentado com doações feitas por D. M
a
Bezerra 

Cavalcanti Rocha e Josefa Mª Cavalcanti Rocha, de terras no sítio Iandu. 
Em 1903 recebe uma casa vizinha á igreja matriz de C.Mirim, doação feita 
pelo Dr. Vicente Inácio Pereira e sua mulher Isabel Varela Pereira que logo 
em seguida passou a pertencer a Paróquia de Ceará - Mirim”. (QUEIROZ, 
2007, p.18). 

 

 A pedra fundamental para a construção da Igreja Matriz foi lançada em 1858, 

tendo como idealizador da construção o missionário Frei Serafim de Catânia, que 

não pôde assistir a sua conclusão ocorrida apenas em 1900, agora sob o culto a 

Nossa Senhora da Conceição. Várias lendas e fatos cercam a história da edificação 

da Igreja Matriz. Como a construção era feita pela própria população, ocorriam 
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períodos de lentidão na obra ao que os missionários combatiam com a criação de 

histórias sob um oceano submerso que estaria no local onde era construída a matriz 

e onde haveria uma baleia gigante que sairia de lá se a matriz não fosse concluída. 

O medo dos castigos divinos, a ignorância da população e a fé faziam com que 

homens e mulheres carregassem as pedras na própria cabeça na tentativa de evitar 

a ira de Deus. (QUEIROZ, 2007). 

 

“Minha mãe já contava quantas vezes teve de carregar pedras na cabeça 
para a construção da matriz. Os padres e os franciscanos diziam às 
pessoas que cada pedra que eles levavam prá lá era um dia a menos no 
purgatório. Desse jeito, era o povo todo carregando pedra prá lá e prá cá”. 
(Dora, 96 anos). 

 

 A demora no término da obra não era apenas resultado da instável 

colaboração física dos fiéis, mas também dos financiamentos irregulares enviados 

pelo governo imperial e pela própria grandiosidade da obra. Os senhores de 

engenho queriam mostrar a grandiosidade de suas famílias, plantações e da própria 

cidade através de uma construção suntuosa. Assim, mais do que fé, a Igreja Matriz 

representava o poder da elite canavieira e da própria doutrina católica no município. 

A elite se apressou em fazer grandes doações, em troca de que seus nomes 

constassem nos altares doados e na possibilidade de que algumas pessoas 

pudessem ser enterradas na própria matriz e seus nomes ficassem para sempre 

ligados a história religiosa católica da cidade, evidenciando seu poder e influência. 

 

“(...) o Presidente da Província do Rio Grande do Norte João José de 
Oliveira Junqueira em seu relatório (...)relata ter entregado ao procurador da 
Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, José Joaquim de Castro 
Barroca, a quantia de 1.000$000 rs para auxilio e continuação da obra que 
se achava com alicerces feitos e parte da capela –mor”. 

(...) 

“Mesmo esforço teve outro presidente da província, Pedro de Barros 
Cavalcanti(...) que reconhecendo a dedicação e esforço do capuchinho Frei 
Serafim mandei entregar a quantia de 500$00”. 

(...) 

“Repetida doação pelo Presidente da Província Bonifacio Francisco Pinheiro 
da Câmara aos 11.09.1873, a importância de 4.000$ para cobertura das 
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paredes face ao inverno e 2.000$ para a obra que se achava em 
andamento”. (QUEIROZ,2007,p.19–21.).  

 

A partir da finalização da construção da Igreja Matriz é instituída a Paróquia de 

Nossa Senhora da Conceição e a Arquidiocese de Pernambuco (a qual o Rio 

Grande do Norte foi subordinada até 29 de dezembro de 1909) passa a enviar 

padres para a realização das atividades sacerdotais, até que é fundado o seminário 

de Angicos, em 1912, e os padres lá formados são distribuídos pelo estado. (LIMA 

FELIPE, 2010).  

Vários padres foram enviados para o município de Ceará – Mirim, mas lá não 

permaneciam muito tempo. Os padres que mais tempo permaneceram e estão na 

memória da população são Monsenhor Celso Cicco (25 anos) e Monsenhor Rui 

Miranda (55 anos). Ambos tornaram– se os únicos padres “colados”15 da paróquia, 

sendo que Monsenhor Celso se retirou da paróquia após a chegada de Monsenhor 

Rui Miranda, estando já aposentado à época. Tendo sido o Monsenhor Celso último 

pároco antes do exercício do Monsenhor Rui Miranda. Considerou-se importante 

apresentar como de que modo ocorria a relação do Monsenhor Celso Cicco com a 

sociedade local e a forma como essa sociedade se relacionava com a igreja católica 

para que o leitor entenda em que condições se encontrava a cidade na chegada de 

Monsenhor Rui Miranda a Ceará – Mirim e a sua trajetória até então. 

 

 

Foto 01- Inauguração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – 1901 

Fonte: Acervo pessoal de Gibson Machado 
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1.1 Monsenhor Celso Cicco e os primeiros anos da Paróquia De Ceará – Mirim.  

 

Monsenhor Celso Cicco chega a Ceará – Mirim em 1931. Se tornaria 

responsável pela Paróquia de Nossa Senhora da Conceição pelos próximos 25 

anos. Durante este período foi auxiliado por outros sete padres que se revezaram no 

cumprimento das tarefas da igreja, em especial, no desenvolvimento de atividades 

sacerdotais nas comunidades circunvizinhas. Nesta época a principal atividade 

econômica do município – a agricultura - entrou em acentuado declínio. A cidade 

iniciou um modesto processo de modernização, o comércio se intensificou e a 

chegada do rádio e do cinema mudo (ainda que tardios) operaram transformações 

significativas na sociedade local16. As famílias tradicionais (baseadas na 

monocultura açucareira) passam a dividir o prestígio e o poder local com a classe 

dos comerciantes, o que pode ser verificado em alguns episódios apresentados 

pelos entrevistados. Um destes episódios trata da realização da festa de 

inauguração da Igreja Matriz, quando esta ainda não possuía bancos ou assentos. 

As famílias tradicionais compraram seus próprios bancos e colocaram–nos na parte 

central da Igreja de onde podiam, confortavelmente, assistir as missas e demais 

eventos litúrgicos; os mais pobres se colocavam de pé nas laterais da Igreja, no 

espaço reservado aos corredores de onde, muitas vezes, nem se podia ver o altar 

ou o padre. Muitos acreditavam ser esta uma situação comum, pois acreditavam que 

“se nós num tinha condição de ter uma roupa boa pra ficar lá no meio, era melhor 

ficar escondidinho mesmo né? Pelo meno não faz vergonha.” (Chico, 78 anos) 

Na década de 1940 ocorre uma inversão nesta disposição das classes no 

espaço da matriz; as famílias da elite econômica local transferem seus bancos para 

as naves laterais ao altar, por apresentar melhor ventilação e melhor sonoridade, 

______________________________________  

15.
Padre colado é a designação dada aos clérigos que, após completarem um período de 20 anos em 

uma mesma paróquia e contarem com idade superior a 60 anos não poderiam mais ser transferidos, 
permanecendo na cidade até sua morte (AZEVEDO, 2007). 

16. 
Sobre o processo de modernização em Ceará – Mirim ver  Helicarla Morais em, Três rios dentro de 

um homem. (EDUFRN, 2009). 
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uma vez que não havia sistemas de som no período. Essas modificações no arranjo 

e disposição dos fiéis na igreja eram acolhidas pelo Monsenhor Celso Cicco como 

gesto de retribuição e gratidão as inúmeras doações que aquelas famílias haviam 

feito para a construção e manutenção da matriz e das obras assistenciais. Em 

grande medida, a Igreja sobrevivia dessas doações, estando muito vinculada a 

satisfação dos desejos e anseios dos grupos oligárquicos (QUEIROZ, 2007; 

AZEVEDO, 2007). 

 

“Naquele tempo as famílias do pessoal mais rico mandaram fazer os 
bancos, com o sobrenome da família gravado no próprio banco para que 
ninguém se atrevesse a sentar. Alguns bancos mais ricamente decorados 
tinham até correntes e cadeados. Mesmo que o dono do banco não tivesse 
presente, ninguém sentava”. (Josefa, 87 anos). 

 

Ainda segundo entrevista feita com o Sra. Josefa, apesar dessa “divisão” entre 

as camadas da sociedade ceará-mirinense ser tão evidente dentro da Igreja Matriz, 

Monsenhor Celso Cicco sabia caminhar entre os fiéis sem que os mais carentes se 

sentissem desprezados. Tinha um tom conciliatório e um carisma pessoal que fazem 

todas as referências feitas a seu nome sobressaírem suas virtudes e bondades. Tal 

postura dos entrevistados perdurou durante a realização da pesquisa, o que 

demonstra a presença positiva que Monsenhor Celso construiu e solidificou no 

imaginário da população. Em muitos casos as pessoas iam a casa paroquial com 

diversos tipos de bichos, frutas e verduras para presenteá-lo. Comparavam-no com 

Padre Cícero em muitos aspectos. “Monsenhor Celso era tão tranquilo, tão risonho, 

tão gordinho que fazia gosto. Dava uma paz na gente ouvir ele falar. Ganhava tanto 

presente do pessoal dos interior.” (Dora, 96 anos). 

Da mesma forma cortês com a qual recebia os representantes da elite local, 

também recebia aos pobres na casa paroquial. Fazia-se presente em eventos 

solenes e políticos, mas segundo os dados coletados, era avesso ao mundo 

propriamente político; não discutia estes assuntos durante as liturgias e não se 

negava a receber os candidatos para serem abençoados ou para conselhos e 

orientações acerca de suas condutas, independente de seus partidos. Segundo as 

entrevistas colhidas, costumava dizer que a religião independia da escolha política, 
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não admitindo apenas que, qualquer que fosse o partido ou o candidato, este não 

fosse católico. 

“Monsenhor Celso era muito querido do povo todo. Adorava comer uma boa 
galinha caipira nas casas do pessoal do interior. Tinha gente que vinha 
fazer a feira do domingo, chegava naquelas “rural”, como costumava 
chamar, e só voltavam prá casa pela tarde. Aí as senhoras, as moças se 
apertavam prá ir ao banheiro, pois Monsenhor Celso nunca negou água, 
banheiro e nem comida a esse pessoal. (...) Não sei dizer de Monsenhor da 
política não. Ele não subia em palanque e nem fazia campanha na Igreja, 
mas pedia pra gente escolher candidatos que fossem tementes a Deus, né.” 
(Josefa, 87 anos). 

 

   Segundo consta no livro “História da Freguesia de Ceará – Mirim”, do escritor 

e advogado Guilherme Luiz Barbosa de Queiroz (2007), a Arquidiocese de Natal e a 

própria administração paroquial de Ceará – Mirim, tinham na matriz de Nossa 

Senhora da Conceição uma das mais ricas e de maior patrimônio do estado, ao lado 

de cidades como Mossoró, Santa Cruz e Caicó. O acúmulo dos bens materiais da 

paróquia eram catalogados e arrolados aos demais documentos paroquiais, com 

suas doações sendo informadas a cada dois anos.  

A formação do patrimônio da Igreja Matriz tem início em 1851, com doação de 

terras no sítio Iandu, feitas por D. Maria Bezerra Cavalcanti Rocha e Josefa Maria 

Cavalcante Rocha. Entretanto o patrimônio tornou-se muito maior com o passar dos 

anos. Após a saída do Monsenhor Celso Cicco e a chegada de Padre17 Rui Miranda, 

os documentos dessas doações se perderam pelo mau acondicionamento, restando 

como provas apenas os apontamentos presentes nos arquivos da Arquidiocese de 

Natal, ao qual o acesso não foi possível. Como argumento utilizado para explicar à 

negativa, foi informado que se tratava de documentos muito antigos e em estado 

precário de conservação estando, portanto, inviabilizado para uso. Como fontes 

secundárias, no entanto, temos as informações citadas no livro de Queiroz (2007, 

p.18 – 23): 

______________________________________ 

17.
De maneira geral, durante a maior parte deste trabalho nos referimos ao objeto central da pesquisa 

pela denominação de Monsenhor. No entanto, nestes momentos iniciais também se refere a ele 
simplesmente como Padre, comportamento que não julgou-se capaz de comprometer o entendimento 
do leitor. 
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“O patrimônio da matriz iniciou em 1851 com um terreno na cidade, com 
edificações particulares, por doação do Barão de Ceará – Mirim. D. Josefa 
Cavalcanti Rocha doou o batistério e D. Vitória Duarte Ribeiro a rica pia de 
mármore cor rosa.(...) Antônio Bento Viana, senhor do Carnaubal completou 
em doação de terras constituindo o patrimônio da atual cidade. 
Posteriormente esse patrimônio foi aumentado com doações de terras por 
Euquério Peres e sua mulher- Francisca Maria de Paula Dantas Cavalcanti, 
João Batista de Souza Cavalcanti e João Batista de Souza Menino. Já em 
1891 doaram terras a paróquia o Coronel Miguel Ribeiro Dantas, (senhor do 
Engenho Diamante doou uma propriedade agrícola no lugar denominado 
Veados) e Manoel Varela do Nascimento (que doou uma casa residencial 
na cidade).” 

  

Acrescido a esse patrimônio, somava–se ainda dez capelas em diferentes 

distritos e inúmeras pequenas residências no município de Ceará Mirim, dos quais 

não foi possível ter o número exato, resultante da venda de vários imóveis com o 

decorrer dos anos. Em cidades interioranas é bastante comum as vendas feitas por 

escrituras particulares, sem publicidade, o que dificulta a obtenção de registros mais 

seguros e exatos sobre as doações e vendas possivelmente realizadas. Grande 

parte do patrimônio ficou quase inalterado até meados da década de 1960 quando 

os apontamentos sobre o patrimônio da matriz ficam a cargo do primeiro 

administrador geral, que vem a ser o Padre Rui Miranda. Estes apontamentos, a 

partir de sua chegada, constam dos arquivos da paróquia, mas não nos foi dada 

autorização para ter acesso a eles, uma vez que atualmente as finanças e o 

patrimônio da Igreja Matriz de Ceará – Mirim se encontram em revisão. Por hora, 

tratamos de apresentar as circunstâncias da chegada do Padre Rui Miranda à 

paróquia de Ceará – Mirim onde ficaria a maior parte de sua vida religiosa. Os dados 

a seguir apresentam desde seu nascimento e suas principais realizações até sua 

chegada ao município em 1956. 

 

1.2 Breve biografia e formação do Padre Rui Miranda na vida eclesiástica. 

 

Como foi citado anteriormente, pelo seu estado de saúde frágil não foi possível 

realizar uma entrevista direta com o Monsenhor Rui Miranda, o que levou a pesquisa 

a elaborar sua biografia inicial por meio de entrevistas concedidas por ele em blogs e 

jornais locais, estando estas informações disponíveis em diversos sites da internet. 
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Segundo consta no relato do Monsenhor ao Blog Chamine18, Padre Rui 

Miranda nasceu em doze de abril de 1928, na cidade de Taipú/RN, município que 

fica aproximadamente a 24 Km da cidade de Ceará – Mirim/RN. É batizado sob o 

nome de José Rui Furtado Miranda, sendo filho de José Arruda Miranda e Maria 

Furtado Miranda, tendo ainda alguns irmãos. Sua família possuía uma condição 

financeira estável; seu pai um grande proprietário rural, dedicado à criação de gado 

e lavouras diversas conduzia sua família bem aos moldes do sistema patriarcalista19 

da época e dentro da doutrina cristã. 

Aos nove anos de idade fez a primeira comunhão na Igreja Matriz da cidade de 

João Câmara (então conhecida como a região de Baixa Verde), no dia 30 de outubro 

de 1937. Segundo o relato do Monsenhor Rui, seus pais não eram favoráveis a sua 

opção em seguir a vida sacerdotal, pois desejavam que ele casasse e constituísse 

família. No entanto, Monsenhor Rui sentia-se “chamado” pela vida religiosa, o que o 

fez estudar no Pré-Seminário da cidade de Angicos/RN, entrando com a idade de 

treze anos e saindo só em 1948 para ingressar no Seminário Maior de Fortaleza, no 

estado do Ceará, onde cursou Filosofia e Teologia. 

Os dois cursos foram realizados concomitantemente e aos 21 de março de 

1953, Monsenhor Rui recebe o Diaconato20. Em 15 de nov embro do mesmo ano, 

Dom Marcolino Dantas ordena-lhe sacerdote em Natal/RN, com realização de missa 

campal em frente à antiga catedral, localizada a praça André de Albuquerque 

(conhecida como Praça Vermelha). Tem sua primeira missa celebrada na Capela do 

Colégio Imaculada Conceição (CIC), em 07 de dezembro de 1953 contando com 

apenas 25 anos de idade. 

______________________________________  

18. 
O Blog Chaminé é um site de informações e notícias sobre a cidade de Ceará – Mirim. Com 

grande apelo católico, entrevistou o Padre Rui Miranda em 04 de abril de 2002, quando este foi 
agraciado com o título de Monsenhor.(www.chaminezipnet.blogspot.com). 

19. 
A lógica patriarcalista estabeleceu o poder de uma autoridade religiosa masculina sobre seus 

subordinados. Mas estende-se também a situações em que os homens dominam familiares, 

empregados ou aspectos políticos de uma organização social. 

20. Diaconato é o primeiro grau do Sacramento da Ordem. Os outros dois são o presbiterato e o 
episcopado, portanto, diáconos, presbíteros e bispos compõem a hierarquia da Igreja. Com a 
ordenação o diácono deixa sua condição de leigo e passa a fazer parte do clero.  

http://www.chaminezipnet.blogspot.com/
http://www.infoescola.com/sociedade/patriarcalismo/
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O início de sua vida sacerdotal foi bastante movimentado, tendo sido Vigário 

Cooperador da Catedral de Natal, entre os anos de 1953 e 1954; Vigário de Nísia 

Floresta, de 1954 a 1955, onde foi o responsável por receber os restos mortais da 

escritora Nísia Floresta21. Logo após é nomeado Vigário na Paróquia de Arês/RN. 

Padre Rui Miranda chega à cidade de Ceará – Mirim em 06 de fevereiro de 

1955, quando é nomeado pároco da Matriz de Nossa Senhora da Conceição e 

diretor do Convento e Colégio Interno de Santa Águeda, que havia sido inaugurado 

em 1937. Sua ida para o município ocorreu com o pedido de afastamento do 

Monsenhor Celso Cicco, já muito idoso e com sérios problemas de saúde. Após 

tomar posse em Ceará – Mirim, assume também, alguns meses depois, as 

paróquias de Touros/RN e Taipú/RN sem, no entanto, ser desligado de Ceará – 

Mirim.  No ano de 1958, é nomeado Cônego Honorário do Cabido da Catedral de 

Belém no Pará. 

Durante os anos em que foi pároco da cidade de Ceará – Mirim, ocupou 

diversos cargos institucionais, tanto municipais quanto estaduais o que teriam 

favorecido o desenvolvimento de uma rede de influência que muito colaborou para a 

construção de sua representação perante a comunidade local. A seguir apresentar-

se-á os primeiros anos de seu trabalho como sacerdote, além de expor a conjuntura 

sobre a chegada do Monsenhor Rui a Ceará – Mirim e os fatos que marcaram essa 

chegada.  

 

1.3. Passagem do Padre Rui Miranda nas cidades de Arêz/RN e Nísia 

Floresta/RN e a sua chegada em Ceará – Mirim. 

 

“ - Rui não é um padre como eu; ele vai revolucionar esta cidade, esta  

__________________________________ 

21.
 Nísia Floresta Brasileira Augusta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, (Papari, atual Nísia 

Floresta, 12 de outubro de 1810 — Ruão, França, 24 de abril de 1885) foi uma educadora, escritora e 
poetisa brasileira. É considerada uma pioneira do feminismo no Brasil. Sobre o assunto ver site 
www.nisiafloresta.rn.br/biografia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pseudônimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papari
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nísia_Floresta_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nísia_Floresta_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1810
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ruão
http://pt.wikipedia.org/wiki/França
http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1885
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo
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paróquia e eu não sei se essas mudanças vão ser boas. Também não 
quero estar aqui prá ver. Já estou velho, cansado. Deixo para os mais 
moços e nas mãos de Deus abrandar o coração dele.” Ele disse bem assim 
a mim, quando fui saber quem ia ficar no lugar dele.  E não é que ele estava 
certo.” (Sr. Walter, 90 anos, contando da conversa que teria tido com 
Monsenhor Celso Cicco quando foi anunciada a chegada de Padre Rui.). 

 

As palavras do então Pároco Monsenhor Celso Cicco pareciam querer 

antecipar acontecimentos que teriam se verificado após a chegada de Padre Rui. 

Tais palavras podem ser entendidas de um ponto de vista da mudança de 

paradigmas religiosos para a condução do catolicismo popular que vinha sendo 

empregado após os grandes conflitos mundiais ocorridos nos anos anteriores. Havia 

em meio aos novos clérigos um sentido mais ativo, mais vido, de catequese 

intervencionista e incisiva frente à fortificação de outras religiões (BONATO, 2007). 

Vindo das paróquias de Nísia Floresta e Arês, a personalidade do Padre Rui já 

surgia como característica conhecida e pouco apreciada pelos colegas de 

sacerdócio e pela população dos municípios em que havia exercido sacerdócio. 

Como antes de sua chegada a Ceará – Mirim, Padre Rui foi pároco de apenas mais 

duas cidades, considerou-se relevante para a pesquisa buscar dados sobre o início 

de sua vida religiosa nesses municípios. 

O primeiro município visitado foi Nísia Floresta, situado na microrregião de 

Macaíba, que fica a 30 km da capital Natal. Em visita a paróquia de Nossa Senhora 

do Ó, procurou-se documentos ou pessoas que pudessem comprovar a passagem 

do Padre pela cidade. Com acesso a alguns livros de batizado e casamento, foi 

encontrada a assinatura de Padre Rui como vigário paroquial (Livro II b, pasta III) em 

certidão de dois casamentos e três batizados.  Encontramos ainda uma nota sobre o 

Monsenhor Rui Miranda ter sido o pároco encarregado de receber e presidir as 

cerimônias de homenagem aos despojos da escritora Nísia Floresta, em 1954, fato 

confirmado pelo Sr Rogério Marinho (42 anos), historiador local. 

Não foi possível reproduzir os documentos encontrados na paróquia de Nossa 

Senhora do Ó pelo péssimo estado de conservação em que foram encontrados e 

por não obter autorização do atual vigário paroquial, ausente no momento da visita. 

No entanto, foi encontrado um antigo funcionário da igreja que teria trabalhado no 
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período em que o Monsenhor Rui foi vigário da cidade. Em entrevista com o Sr. 

Joaquim (73 anos), foi possível obter informações sobre a conduta do nosso objeto e 

suas principais ações no município. 

 

“Padre Rui era um homem difícil, sabe? Falava pouco, não ficava 
conversando com o povo depois da missa e as pessoa sentia falta disso. 
Era muito correto nas coisa da igreja, cuidava de tudo como se fosse sua 
casa, mas não era muito de ‘dar as cara’ na rua. Aí o povo foi ficando meio 
desgostoso, mas foi tempo que ele foi ‘simbora’ e o povo logo esqueceu 
dele.(...) Olhe, que eu me lembre, o último acontecimento grande que ele 
teve aqui foi quando trouxeram os restos de Nísia Floresta. Era tanta gente 
importante”.  

 

Com uma passagem tão breve pelo município, poucos foram os registros 

deixados pelo Monsenhor Rui naquela cidade; a pouca importância dada à 

documentação em cidades pequenas e muitas vezes distritais de outras cidades 

maiores, faz com que os documentos sejam arquivados de modo pouco organizado, 

quando não são transportados para serem acondicionados em outros municípios, 

inviabilizando grande parte da pesquisa em termos de obtenção de documentação. 

No que se refere às impressões dadas pelos entrevistados sobre a pessoa do 

Padre Rui Miranda, nos faz pensar numa construção variante entre o conto e 

realidade. Foi apontado, frequentemente, como uma pessoa calada, de poucas falas 

e muito sério, o que poderia ser de pouco agrado numa comunidade onde todos 

conhecem a todos, onde é costume a inter-relação entre o campo privado e o campo 

publico, sendo, portanto, pouco apreciado pelos populares a existência entre eles de 

alguém pouco relacionável. Tal comportamento tendia a afastar a população de sua 

convivência e das atividades realizadas na igreja. As pessoas participavam das 

missas, mas não se envolviam com as demais atividades da paroquiais, por não 

reconhecerem na pessoa do padre alguém do convívio deles.  

 

“Era comum ele se fechar lá na Igreja e não falar muito com nós. Era o jeito 
dele, mas num canto que todo mundo sabe da vida de todo mundo, era logo 
chamado de chato, abusado, metido....aí não deu muito certo não.”(Lídia, 75 
anos). 
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Em visita realizada a cidade de Arês, o pároco local não foi encontrado uma 

vez que é pároco em diversas cidades circunvizinhas e só se encontra na paróquia 

da cidade aos domingos. A Igreja de São João Batista de Guaraírás estava fechada 

e a secretaria paroquial responsável pela organização da documentação e dos 

arquivos não permitiu o acesso aos documentos arquivados sem a autorização do 

pároco. Perguntando pelos servidores e funcionários da igreja de Arês no período 

em que o Monsenhor Rui foi vigário paroquial, nenhuma das pessoas presentes 

soube informar um nome, uma referência ou alguém que pudesse fornecer 

informações acerca daquele período. Entretanto, uma senhora integrante da pastoral 

do dízimo que se fazia presente no prédio durante a visita limitou-se a dizer que “ele 

foi padre daqui sim, já vi esse nome em registros antigos, quando o pessoal vem 

aqui pegar o batistério, mas parece que foi pouco tempo, alguns meses 

só”.(Francisca, 54 anos). 

De fato, com passagens tão rápidas por estas duas localidades, a escassez de 

dados não nos possibilitou a construção de um cenário mais completo de sua 

trajetória religiosa anterior à cidade de Ceará – Mirim o que faz da representação do 

Monsenhor Rui nesta cidade, o ponto de partida para os seus anos mais importantes 

e relevantes de sacerdócio. Foi em Ceará – Mirim que o Padre se transformou em 

Monsenhor e adquiriu importância e influência junto à sociedade local, conquistou 

respeito, admiração e temor entre seus colegas de sacerdócio. Teve grande 

influência entre os grandes lideres religiosos regionais, muito lembrando e aclamado 

pela força e estabilidade com que liderou a Igreja Católica em Ceará-Mirim. 

Ceará – Mirim, em meados da década de 1950, contava com pouco mais de 

10.000 habitantes e tinha como principal fonte de renda a agricultura canavieira e o 

comércio (QUEIROZ, 2007). A religião católica sempre foi predominante, sendo a 

época, a única religião ao lado da Assembleia de Deus, de caráter evangélico. 

Apesar de uma existência histórica conhecida e reconhecida por diversos livros e 

trabalhos acadêmicos22, a cidade não acompanhava a grandeza de sua memória. 

______________________________  

22. 
Diversos trabalhos acadêmicos e produções locais tem buscado preservar a historia da cidade de 

Ceará – Mirim, tais como Oiteiro (ANTUNES, 2003); Gênese e Preservação (AZEVEDO, 2007); 
Imagens do Ceará – Mirim (PEREIRA, 1980); Ceará – Mirim: exemplo nacional (SENNA, 1974). 
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Após o fim do ciclo de ouro da cana-de-açúcar a cidade entra em estado de latência, 

empregando grande parte da população no setor público. 

Com o fim dos engenhos, a falência de seus donos e posteriormente de suas 

tradicionais famílias, a cidade tornou-se apenas mais uma cidade de interior, vivendo 

a sombra e a memória dos tempos de grande importância econômica vividos no 

auge da atividade canavieira (MORAIS, 2009). Nem um outro produto ou serviço foi 

capaz de alavancar o desenvolvimento do município até os dias atuais, tendo grande 

parte de sua história voltada ainda ao resgate e tentativas de preservação da sua 

antiga história de poder e oligarquias. 

No entanto, nos escritos sobre o município, é presente e forte o caráter 

saudosista e memorialista das obras destinadas a retratar o passado da cidade. 

Talvez por esta mesma razão se conserve ainda hoje o brilhantismo, a pompa e o 

peso da tradição a sobrenomes que, a muito, não lembram os áureos tempos de 

suas famílias, explicando o poder atemporal que a presença de determinados 

personagens da cidade, a exemplo de Monsenhor Rui, exercem no espírito das 

pessoas, em especial as de mais idade e as que participaram (direta ou 

indiretamente) dos acontecimentos que vem sendo narrados. A cidade toda baseia 

sua historia e cultura no eterno saudosismo cultivado pelos artistas e escritores 

locais, pela lembrança fausta do passado. 

 

“As ideias apreendidas por meio da circulação das palavras que as 
designam, situadas nos seus enraizamentos sociais, pensadas na sua carga 
afetiva e emocional,tanto quanto no seu conteúdo intelectual, tornam–se 
assim, tal como os mitos ou complexos de valores, uma dessas forças 
coletivas pelas quais os homens vivem e, portanto, uma das componentes 
da “psique coletiva” de uma civilização”. (CHARTIER,sd.) 

 

Enquanto as representações de caráter universal se processem, 

paralelamente, os indivíduos se encontram em movimento, numa dinâmica particular 

e própria, sem perder o contato com os fatos gerais e universais. E é através dessa 

dinâmica particular que os fatos sociais se apresentam, influindo na construção que 

as pessoas fazem do social. Os aspectos representativos que permanecem na 

memória tem grande influência na organização das dimensões sociais e individuais, 
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determinando, até certo ponto, o campo de interpretações que pode ser dado e 

apresentado diante de análises da realidade (DARTON,1986). 

Essa predisposição social da cidade em criar grandes personagens, dotá-los 

de valor e significado vai ser de grande importância para configurar a trajetória do 

Monsenhor Rui Miranda. Tal predisposição dos indivíduos é o principal aspecto a ser 

considerado no exercício amplo de tanta influência sobre o imaginário local. Essa 

força, muito mais imaginária que de fato, embarca na noção de poder simbólico que 

representa um dos conceitos adotados para esta pesquisa. Além do poder já 

conferido pela influência do campo religioso, o acesso do Monsenhor a outros 

campos atribuiu-lhe um caráter muito mais importante do que qualquer outra 

autoridade ou personalidade municipal. A longevidade de sua administração é outro 

indicador dessa força simbólica, demonstrando que sua permanência como pároco 

local era de interesse não só da Igreja Católica como também da sociedade local. 

Para Bourdieu (1966), os indivíduos, os agentes sociais, elaboram o mundo 

social individual e coletivamente a partir de um sistema objetivo de distribuição de 

diversos tipos de capital (formas de poder), sejam estes físicos, culturais ou 

simbólicos e que tem sua eficiência relacionada aos diversos fatores que 

determinam o campo. A atuação dos atores sobre essas “estruturas objetivas” é o 

próprio campo social, onde detêm os meios e os fins diferenciados e de habitus 

adquirido pelas suas experiências no próprio campo. As disputas serão responsáveis 

por contribuir para a permanência ou transformação da estrutura do campo. A 

disputa é inerente às estruturas sociais. 

 

“(...) falar de estratégias de reprodução não é atribuir ao cálculo racional, ou 
mesmo à intenção estratégica, as práticas através das quais se afirma a 
tendência dos dominantes, dentro de si mesmos, de perseverar. É lembrar 
somente que o número de práticas fenomenalmente muito diferentes 
organizam-se objetivamente, sem ter sido explicitamente concebidas e 
postas com relação a este fim, de tal modo que essas práticas contribuem 
para a reprodução do capital possuído. Isto porque essas ações têm por 
princípio o habitus, que tende a reproduzir as condições de sua própria 
produção, gerando, nos domínios mais diferentes da prática, as estratégias 
objetivamente coerentes e as características sistemáticas de um modo de 
reprodução” (BOURDIEU, 1966, p.386-387). 
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Seguindo o pensamento de Bourdieu de reprodução do campo pelos capitais 

existentes, fica fácil inferir que a manutenção do pároco em atividade, em um 

mesmo local, por um número de décadas tão expressivo representa a disposição do 

campo social, político-religioso que se configurou ao longo dos anos na cidade de 

Ceará-Mirim. Era essencialmente importante a manutenção do poder local a 

existência de um dirigente e líder religioso capaz de congregar as pessoas em torno 

de um ideal comum, de conservação e preservação das estruturas existentes para 

conferir estabilidade e a falsa ideia de segurança que a manutenção da ordem 

dominante tende a causar nas mentes dominadas. O campo religioso é, e sempre 

será, essencialmente, um campo para o exercício legítimo do poder. 

A chegada de Padre Rui foi comemorada. Houve a realização de diversas 

atividades com o intuito de apresentá-lo a comunidade, com eventos como procissão 

e missa campal. Nesta época a casa paroquial já se situava no lugar em que se 

encontra atualmente, logo atrás da Igreja Matriz, no Largo São Vicente de Paula. 

Monsenhor Celso Cicco o recebeu, juntamente com o seu auxiliar, o Pró – Pároco 

Padre Luiz Lucena e assim conviveram, os três juntos, ainda por alguns meses.  

 No início do ano de 1957, Monsenhor Celso Cicco se afasta definitivamente da 

paróquia de Ceará – Mirim, indo já muito doente, morar com parentes na capital, 

Natal. Padre Luiz Lucena permanece por mais dois anos na companhia de Padre 

Rui, auxiliando nas Igrejas de Taipú e Touros, pois estas ainda não possuíam 

administração própria e eram subordinadas a paróquia de Ceará-Mirim. Os bens, o 

dízimo e as despesas destas igrejas eram administradas pela paróquia de Nossa 

Senhora da Conceição que a época, não possuía a atual secretaria paroquial, sendo 

responsáveis pela documentação os próprios padres. Logo após as igrejas serem 

elevadas a categoria de paróquia, padre Luiz Lucena fica sendo o Vigário Paroquial 

da Igreja de Touros. 
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Foto 01 - Padre Rui presidindo o evento da 1ª comunhão, à direita (1960) 

Fonte: Acervo da família Câmara. 

 

No período de 1950 a 1963, o patrimônio da matriz permanece basicamente 

inalterado, segundo informações do livro do escritor Guilherme Queiroz, no que se 

refere ao que havia sido doado anteriormente. O laudemo23 - que já não era 

efetivamente cobrado - passa a incidir diretamente sobre a negociação de imóveis, o 

que consta em recibos de compra e venda de imóveis lavrados no 1º Ofício de Notas 

(1969)24. Monsenhor Rui Miranda fica assim na administração de todas as instâncias 

as quais a igreja tinha acesso, incluindo a direção do Colégio de Santa Águeda e o 

Abrigo São Vicente de Paula. 

 

 

_____________________________________  

23.
O laudemo é um tributo cobrado sobre o uso e a propriedade dos terrenos e casas edificadas no 

perímetro que compreende as terras doadas a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição pelo Barão 
de Ceará – Mirim, em 1856. Através dos documentos da doação, o perímetro compreende 18% da 
área total atual do município o que faz com que os moradores que tem residência dentro desse 
espaço paguem tributo na compra ou na venda dos imóveis. O laudemo é recolhido nos cartórios e 
repassado a paróquia. É considerado como uma concessão da igreja ao uso da “terra da santa”. 
(QUEIROZ, 2007) 

24. 
O registro mais antigo encontrado sobre o retorno a cobrança do laudemo data de 1969, 

encontrado em visita ao 1º Cartório de Ofícios e Notas de Ceará-Mirim. 
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1.3.1 O acolhimento da comunidade ceará-mirinense para com o novo pároco. 

 

De acordo com as entrevistas realizadas, a impressão inicial que a população 

teve sobre a postura do novo padre oscilava entre a admiração e o temor, entre a  

fascinação e o receio pelo futuro. No entanto, tal pensamento não representava uma 

unanimidade, pois havia diversos grupos que simpatizavam com a conduta do 

Monsenhor Rui Miranda e com a forma como ele conduzia as instituições confiadas 

a sua administração. Entretanto, em se tratando de uma cidade interiorana, 

envolvida em mitos e historias folclóricas, reflete de escritores e intelectuais de 

mente fértil, não tardou a surgir histórias das mais diversas espécies envolvendo o 

novo Padre. Para aguçar ainda mais o imaginário popular, dois grandes fatos 

marcaram os primeiros anos da atuação do pároco no município: o acidente sofrido 

durante a procissão da semana santa (1957) e a violação do sacrário (1963). 

O primeiro fato ocorreu na primeira Semana Santa em que Monsenhor Rui 

presidiu os eventos como pároco da cidade. De acordo com os relatos de pessoas 

que participaram do fato, muito apressado e com receio de molhar-se com a chuva 

iminente, o Padre teria conduzido a passos largos a procissão de Nossa Senhora da 

Conceição ao redor da Praça Barão de Ceará - Mirim, de modo a apressar as 

pessoas e logo retornar a Igreja Matriz. Nesse momento ele teria tropeçado em sua 

própria batina e caído em meio à multidão. Logo foi socorrido por populares e 

continuou a procissão, mas em passadas mais moderadas. A chuva caiu 

torrencialmente e de repente, molhando a todos. Quem seguia a procissão ficou 

assustado com o acontecimento e logo, diversas histórias começaram a surgir. 

 

“Naquela época eu era uma meninota de seus 10 anos. Mas foi um alvoroço 
tão grande que não tem como esquecer. Imagine um padre, recém – 
chegado, cair justamente na semana santa? As pessoas logo pensaram que 
era um sinal. Um sinal de mal agouro. Daí pra frente surgiram muitas 
conversas, inclusive que tinha sido castigo por ele correr com a procissão. E 
nem adiantou a pressa, porque choveu do mesmo jeito”. (Maria, 70 anos). 
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O segundo fato ocorreu no ano de 1963. Segundo o relato da Sra. Maria e 

confirmado posteriormente no relato do Sr. João (90 anos), em meados do período 

pascal, o sacrário da Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi violado duramente 

à noite. Os ladrões, impossibilitados de remover todo o sacrário (pois este fica preso 

à parede do altar-mor), abriram-lhe a porta, pegaram os cálices de ouro e prata onde 

ficavam as hóstias consagradas e os roubaram, espalhando as hóstias por todo o 

altar e sobre o tapete vermelho que ficava posto por toda a extensão da igreja. O 

sacristão da época foi o primeiro a ver a cena pela manhã. 

 

“A história se espalhou rápido. As mulheres rezavam e rezavam. A igreja foi 
fechada e só foi reaberta após todas as hóstias terem sido recolhidas, para 
a celebração de uma missa de desagravo a Santíssima Trindade, pelos 
sacrilégios dos ladrões”. (Maria, 70 anos). 

“Monsenhor Rui fechou a igreja por causa dos curiosos. Mandou comunicar 
o bispo que veio com outros padres recolher todas as hóstias. Aquela 
época, os ministros da eucaristia não podiam dar a comunhão, então a 
gente não pôde ajudar a recolher”. (João, 90 anos). 

 

Ainda segundo os relatos, a população ficou muito consternada com o 

acontecimento. A paróquia que permanecia aberta durante todo o dia, passou a ser 

aberta apenas no período da manhã, por ordem do Monsenhor Rui Miranda. 

Segundo a Sra. Maria, a população ficou assustada por vários dias com receio do 

castigo que Deus mandaria pela profanação ocorrida na igreja. Algumas pessoas 

consideraram muito estranho estes acontecimentos, pois não haviam relatos de 

fatos anteriores parecidos com as que vinham acontecendo. Os mais exaltados 

falavam em sinais e teria ocorrido um princípio do que poderia ser considerado um 

episódio de histeria coletiva, segundo relatos de Sr. Francisco (71 anos), onde as 

pessoas “começaram a fazer promessas, novenas, dizendo que a baleia que tava 

embaixo da Matriz ia sair e inundar a cidade toda, que pessoas mortas voltariam 

para assombrar e muitas outras histórias.” 

A partir desses acontecimentos, a população começa a elaborar idéias sobre 

os propósitos ou disposições “divinas” da chegada do Monsenhor Rui a cidade. As 

pessoas da comunidade, independentemente da religião que professavam, teciam 

especulações, inevitavelmente comparando a atuação do pároco atual com o antigo 
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pároco, Monsenhor Celso Cicco. Ainda que um ou outro indivíduo não fosse católico, 

os eventos da sociedade chegavam até ele, influenciando-o com opiniões por hora 

positivas, por hora negativas, acerca das ações do Monsenhor Rui Miranda. Foram 

entrevistadas pessoas dos mais variados cultos religiosos e concepções ideológicas, 

com o intuito de conferir o máximo de confiabilidade aos discursos e as informações 

apresentadas. Tendo sido, em muitos casos, impossível obter documentação física 

dos fatos, a pluralidade de discursos e sua isenção por parte da autora podem sim, 

guardadas os respectivos critérios, servirem de embasamento aos fatos levantados 

na buscar pela construção da trajetória do Monsenhor Rui.  

A figura do Monsenhor era mais que uma representação de uma doutrina 

religiosa; era a transfiguração histórica do catolicismo no município, um novo olhar, 

um novo tempo, como foi possível perceber pela fala dos entrevistados. Tinha-se em 

mente um mundo em transformação, marcado pela ocorrência de duas grandes 

guerras, pela guerra fria que tanto impulsionava o desenvolvimento tecnológico, as 

novas ideologias que surgiam dos movimentos revolucionários e do amor livre que 

embasavam o imaginário da sociedade na década de 1960. O Monsenhor era assim, 

uma tentativa de quebra com o passado e um ponto de inflexão para o futuro, uma 

vez que o futuro parecia muito mais tradicional e rígido do que tinha sido tempos 

atrás. Era uma renovação “às avessas” com uma busca pela centralização do poder 

da Igreja diante de seus fiéis e pela disseminação da influência católica nos mais 

diversos setores da sociedade. 

O novo padre parecia representar uma mudança, uma transformação no 

cenário da cidade, uma vez que os sujeitos assim pareciam vê-lo e assim o 

revestiram do imaginário que vinha se processando na esteira histórica do período, 

período este carente de referencias e lideranças que pudessem nortear a reflexão 

sobre os acontecimentos. Por não se enquadrar na imagem tradicional de padre 

“carismático”, como descreviam ao seu predecessor, Monsenhor Celso Cicco, Padre 

Rui foi visto com determinada reserva pelos fieis mais antigos e com bons olhos 

pelos fieis mais jovens, o que logo mais se inverteria. 

 Após estes primeiros contatos da população com o novo pároco, foram 

naturalmente se formando grupos de apoio a sua administração, um apoio não só 

regido pela simpatia pessoal, mas voltada a possibilidade de obter benefícios. 
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Aqueles que não se enquadravam nestes grupos ficavam a margem das decisões 

de das participações em pastorais e demais atividades exercidas pela Igreja. “Ele 

quem escolhia as pessoa que ia fazer cada atividade num sabe, porque tinha que 

ser gente do agrado dele” (Deusa, 73 anos). 

Alguns fatos interessantes ocorreram durante os anos seguintes à chegada do 

Monsenhor Rui; eventos descritos de modo incrível, considerados pelos 

entrevistados presentes como sendo divinos, como foi o caso do túmulo da Irmã 

Maria José, que teria sido uma freira interna do Colégio de Santa Águeda por mais 

de 30 anos, de onde saiu apenas para seu sepultamento. Era conhecida entre as 

alunas e demais freiras como uma pessoa bondosa, caridosa e amiga das crianças; 

mulher de muita fé e voltada a reza e a caridade em grande parte de seu tempo livre. 

No evento relatado sobre ela, o túmulo da freira teria sido iluminado por uma bola de 

fogo, vista de longe por várias pessoas, numa tarde de sexta-feira santa. Quando os 

populares chegaram ao cemitério público, encontraram a lápide rachada e um forte 

cheiro de flores. 

“Os povo que morava mais perto se chegaro logo no cemitero e os outro 
povo que viro a bola de fogo foro atrás. Quando o pessoal chegou lá a 
pedra do tumulo tava rachada, mas era bem rachadinha, bem no meinho, 
fazendo duas banda. (...) Ai quando abriro a cova foi aquele alvoroço, por 
que as rosa que tinha se enterrado com a frera tava tudo novinha, ainda 
cherando e a ropa e o corpo dela perfeitinho. (...) Nem parecia que fazia três 
ano que ela tinha sido enterrada” (Francinilda, 72 anos). 

 

Ainda segundo o relato da Sr.ª Francinilda, o corpo foi retirado de seu tumulo 

ainda dentro do caixão, pois também estava preservado. Pessoas puderam tocar no 

corpo. Alguns especialistas médicos vieram, mas a Arquidiocese não permitiu que o 

corpo fosse violado ou manuseado após a chegada dos párocos. Assim, de acordo 

com os relatos, Monsenhor Rui temendo que as pessoas começassem a fazer 

romarias, ordenou que o corpo fosse novamente enterrado. Segundo relato dos 

presentes e de pessoas que acompanharam o caso, Monsenhor Rui se negava a 

aceitar o evento como milagroso, impedindo a propagação de ideias de santificação 

da freira, buscando explicações cientificas para o episódio. Ainda segundo os 

relatos, sua negativa se dava pelo receio em que a cidade e a paróquia se 

tornassem ponto de romaria em busca de milagres. Após um ano o tumulo foi 
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reaberto, mas o corpo da freira Irmã Maria José já se encontrava em estado de 

decomposição. Algumas pessoas movimentaram-se para que a freira pudesse 

participar de um processo de beatificação, mas segundo os relatos, nem a paróquia 

e nem a Arquidiocese apresentaram interesse em “lutar pela freira no Vaticano” 

(Ademir, 57 anos). Atualmente, os restos mortais da Irmã Maria José encontram-se 

enterrados na parede da Igreja Matriz, tendo sido construído um minialtar para 

acondicionar os ex-votos trazidos por todos aqueles que dizem ter alcançado graças 

e milagres em sua intenção. Desencorajados pela paróquia local e não encontrando 

eco na Arquidiocese, os populares desistiram da mobilização pelo reconhecimento 

dos milagres atribuídos a Irmã Maria José. 

Outro evento relatado pelos entrevistados se refere aos motivos que teriam 

provocado a maior enchente do Vale do Ceará – Mirim de todos os tempos. O caso 

teria ocorrido em outubro de 1969, sendo considerado pela população como um 

castigo divino, para a cidade, pela profanação de um túmulo. 

 

“O negócio é que o homem desenterrou a defunta e começou a dançar com 
ela no cemitério. Era uma moça velha, com uns 40 anos, que tinha morrido 
naquele mesmo dia. (...) Deu cachaça a morta e ficou passeando com ela 
por lá. (...) O povo viu e foi chamar  Padre Rui, que excomungou o bêbado. 
(...) Daí por três dias foi um aguaceiro que só vendo. Era todo mundo com 
medo. A cidade encheu d’água até a metade.” (Damião, 56 anos). 

 

Segundo os relatos das populações a profanação do túmulo e o desrespeito 

com os mortos teria despertado a ira divina. As pessoas realmente acreditavam que 

haveria um castigo para aquela situação. O resultado de tal situação foi uma semana 

intensa de chuva que alagou o Vale do Ceará – Mirim e invadiu a cidade, chegando 

até a chamada Praça do Mercado, situada no centro da cidade. Essa informação 

chama atenção devido às características do relevo que a cidade apresenta, uma vez 

que a cidade é construída no topo do Vale, o que faz pensar numa imensa 

proporção de água invadindo o município. Para que a cidade não fosse 

completamente tomada pela água e a chuva cessasse, uma vez que todos 

acreditavam se tratar de um castigo divino, Padre Rui convocou os fiéis para a 

realização de uma novena que pudesse pôr fim ao castigo que a cidade vinha 
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sofrendo com as cheias do Vale. Nos relatos, o Padre teria sugerido que o castigo 

também era resultado do afastamento dos fiéis da religião católica e que era preciso 

uma maior participação das pessoas na missa, contribuindo com o dizimo e com as 

obras sociais da paróquia. “Tinha muita gente afastada desde que ele chegou. Tinha 

gente que não se dava com ele, que antipatizava aí se afastou, virou crente, virou 

espírita, essas coisas. Tinha gente que até era da Igreja mais não ia pra missa” 

(Carmem, 67 anos). Após uma intensa semana de muitas missas e novenas à chuva 

parou e, segundo a opinião dos entrevistados, foi o fim do castigo que sofreram pela 

falta de fé e afastamento da religião. Momentaneamente, muitos fiéis voltaram as 

atividades paroquiais, mas tal movimento durou pouco e logo as pessoas voltaram 

ao ostracismo religioso, não se reconhecendo na figura do novo pároco. Vale 

salientar que este movimento de migração não se deu de modo uniforme ou abrupto, 

mas de maneira constante durante os anos que se seguiram, de acordo com 

pesquisa apresentada em obra de Helicarla Morais (2007). 

Desde a sua chegada e no decorrer dos primeiros anos de sacerdócio, a 

influência do Monsenhor Rui Miranda só aumentou, embora os fiéis assumidamente 

católicos tenham diminuído; não deixaram de ser católicos, mas já não se 

consideravam praticantes. Em pouco tempo já havia estabelecido sólidas ligações 

com as lideranças locais e gozava de prestígio e respeito entre os companheiros de 

sacerdócio. Aos poucos ia implantando seu modo de administrar. Por meio de 

acordos e alianças garantia sua influência e estabelecia relações de parceria com 

diversas lideranças políticas estaduais. 

Com a eleição do Monsenhor Walfredo Gurgel25 para governador, na década 

de 1960, Padre Rui começa a estabelecer laços com a política municipal e estadual, 

sendo convidado a assumir cargos diretivos do poder público, o que em grande  

medida pode ter favorecido o fortalecimento de suas ações tanto no espaço religioso 

como no espaço social.  

_______________________________ 

25. 
Walfredo Dantas Gurgel nascido em Caicó aos 2 de dezembro de 1908 foi um sacerdote católico e 

político com atuação no Rio Grande do Norte, estado no qual foi governador. Filiado ao PSD foi eleito 
deputado federal em 1945 e suplente de deputado federal em 1950 chegando a exercer o mandato 
mediante convocação. Em 1960 foi eleito vice-governador do na chapa de Aluizio Alves, cargo ao 
qual renunciou após ser eleito senador em 1962. Em 1965

 
é eleito governador do estado. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caicó
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1908
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Católica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Política
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_governadores_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Social_Democrático
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eleições_gerais_no_Brasil_em_1958
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vice-governador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aluísio_Alves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eleições_gerais_no_Brasil_em_1962
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cargo_biônico
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Foto 03 - Monsenhor Walfredo Gurgel em Inauguração da TELERN/ Ceará-Mirim (1968).  

FONTE: Acervo Gibson Machado. 

 

Além de já possuir uma legitimidade conferida pela condição de líder religioso e 

orientador espiritual, tinha agora uma influência que possibilitava o exercício de 

práticas como o clientelismo26 e o apadrinhamento27, o que o levou a ser uma das 

pessoas mais influentes da região. 

 

“Tenho muito apreço por ele, nunca provei da sua personalidade forte, mas 
eu vi gente penar por não fazer aquilo que ele queria, que ele determinava. 
Com ele, minha filha, não tinha acordo; podia ser empregado dele ou não, 
ser da igreja ou não, mais as pessoas não discutiam a opinião dele.”(Walter, 
90 anos). 

“Quando ele simpatizava com alguém era bom demais. Ele arrumava 
emprego pra família toda, ajudava em tudo que podia, protegia a pessoa 
mesmo, mas também quando não ia com a cara, perseguia a pessoa de 
todo jeito.” (Aluizio, 57 anos.). 

 

A sua entrada nestes diversos outros campos da vida social, além do religioso, 

_______________________________ 

26. 
Indica um tipo de relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos, na 

forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político. Sobre o assunto ver 
Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: uma discussão conceitual de José Murilo de Carvalho 
(1997). 

27. 
Expressa uma relação de favorecimento, onde se consegue benefícios por vínculos de parentesco 

ou por afinidade e apoio aquele que ocupa um cargo dominante na sociedade, favorecendo aqueles 
que lhe são amigos. 
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lhe conferiu uma série de benefícios, o que incidiu diretamente sobre a própria 

influência de sua figura e sobre os mecanismos de ascensão das demais estruturas 

sobre as quais passou a ter acesso. Por meio delas criou uma rede de beneficiários 

que, a partir de então, estariam ligados a ele por laços de reciprocidade e também 

de legitimidade fazendo a extensão de suas ações aumentar. 

Suas ações não pareciam atender a uma conduta voltada às normas eclesiais 

unicamente, mais antes baseada em fins particulares, o que pôde ser percebido por 

meio dos discursos colhidos. Foi possível perceber também que o Padre Rui 

Miranda agia conscientemente, crendo que as atitudes tomadas proporcionariam 

benefícios a comunidade, atribuindo a si próprio um poder e um dever que se 

expressavam pela sua conduta, aquela que julgava mais adequada a cada situação. 

Parecia ter, pois, a ideia de estar contribuindo e ajudando a sociedade. Parecia ver 

em seu comportamento uma postura necessária ao enfrento das questões sociais, 

políticas e religiosas do período. Em sua postura transparecia o dever e a 

responsabilidade de conferir ordem ao grupo, de ser um líder, de estar a par das 

situações e poder propor soluções. Assim, dá-se início a sua importância e influência 

junto à comunidade, fosse ela católica ou não. 

Nesta perspectiva, Weber (2002, p.50 - 51) diz que: 

 

“Numerosas regularidades bastante notadas na ação social não se baseiam 
de modo algum na orientação para alguma norma ou uso “válido”, mas 
antes no fato de que o tipo correspondente de ação, pela natureza do caso, 
adapta-se melhor aos interesses normais dos indivíduos envolvidos, do 
modo que eles mesmo o percebem.” 

 

Dessa maneira, quanto mais sólida for uma conduta orientada a fins, mais ela 

tenderá a causar reações semelhantes em situações parecidas como as vividas até 

então. Surgem assim as semelhanças, regularidades e continuidades que serão 

perceptíveis ao longo dos próprios capítulos, em relação à conduta do Monsenhor 

Rui, bem mais rígida por se tratar de uma maneira pessoal de conduzir situações, o 

que poderia ser diferente caso suas ações fossem orientadas por um sistema de 

normas e de deveres considerados obrigatórios pela sociedade, uma conduta mais 

esperada a condição de homem religioso. “Um componente essencial da 
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racionalização da ação é a substituição do compromisso impensado com os 

costumes antigos pela adaptação planejada a situações, em termos de interesses 

próprios.” (WEBER, 2002, p.52). 

 

“A estructura das relações entre o campo religioso e o campo do poder 
comanda, em cada conjuntura, a configuração da estrutura das relações 
constitutivas do campo religioso que cumpre uma função externa de 
legitimação da ordem estabelecida na medida em que a manutenção da 
ordem simbólica contribui diretamente para a manutenção da ordem política, 
ao passo que a subversão simbólica da ordem religiosa só consegue afetar 
a ordem política quando se faz acompanhar por uma subversão política 
desta ordem.” (Bourdieu, 1992, p.69) 

 

Diferentemente de outros casos e situações, o espaço religioso e o político na 

cidade não configuraram um campo de tensão ou de disputa aberta pelo poder. 

Desde muito cedo o Monsenhor Rui conseguiu agregar os diferentes interesses de 

modo a manter uma relação de equilíbrio com as lideranças locais. Esta capacidade 

argumentativa, competência conciliatória e força de caráter lhe conferiram a 

confiança do povo e o apoio dos diversos grupos sociais. Sua grande influência junto 

aos diversos setores eclesiais também pode ser citado como um importante fator na 

somatória de circunstâncias que o possibilitaram crescer e imprimir sua maneira de 

gerir e de administrar o município. 

No capítulo que segue, estão descritos os cargos e funções mais importantes 

ocupados pelo Monsenhor Rui Miranda, o que consiste na cobertura de um período 

de aproximadamente, trinta anos. Por meio da pesquisa foi possível notar o apoio, 

ou como diria Bourdieu (1992), o “consentimento” de diversos setores da sociedade 

em executar o caráter representativo e influente que se construiu ao longo de seus 

anos de atuação no município de Ceará – Mirim. 
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CAPÍTULO 02 – RELIGIÃO E SOCIEDADE: rupturas e permanências. 

  

Dentro da trajetória do Monsenhor Rui Miranda, os anos que estão entre as 

décadas de 1970 a 1990, correspondem ao período em que suas ações e sua 

conduta se tornaram mais visíveis e reconhecidas pela população local. A frente de 

cargos importantes suas atitudes foram vistas com maior força, e por este mesmo 

motivo, com certo temor por aqueles que, direta ou indiretamente, participaram de 

sua vida neste período. É possível dizer que, nos depoimentos que compuseram os 

dados deste estudo, a própria inexistência, a própria ausência de algumas 

documentações e até mesmo os silêncios a alguns questionamentos, oferecem 

elementos relevantes para análise do presente objeto de estudo.  

A resistência presente na fala, o olhar ausente e perdido durante as 

recordações dos fatos e o anonimato adotado, conferem expressividade aos 

discursos. O receio em depor foi uma constante. Em vários momentos, a 

preocupação dos depoentes era visível, pois havia o receio de ofender a figura do 

Monsenhor. No entanto, cabe ressaltar que nem todos os entrevistados 

comungavam dessa sensação; por vezes transpareciam alívio ou contentamento 

pela oportunidade de poder expressar seus pontos de vista ou suas versões para os 

fatos. 

Independente da motivação pessoal contida em cada entrevista, o elemento 

poder não foi negligenciado em nem uma lembrança, reforçando a existência de um 

elemento simbólico, diversas vezes materializado em poder real, que o Monsenhor 

exerceu sobre a sociedade ceará- mirinenses. 

 

“Falar do Monsenhor é tão complicado, sabe? É que agora que ele ta velho 
é tão fácil falar dos erro dele. É claro que ele teve seus defeitos, mas tentou 
manter a igreja unida, os fieis organizados, mas o jeito não foi os melhores. 
O que não se pode negar é que ele é uma figura importantíssima.(...) Quem 
se beneficiou, não vai falar nada e quem deve favor, pior...ninguém vai 
querer ser visto como difamando um idoso e padre ainda mais.” (Carlos, 45 
anos).  
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A menção a possíveis retaliações e a acusações de favorecimento pessoal 

algumas vezes dificultou a realização das entrevistas e influiu no próprio 

comportamento adotado pela pessoa interpelada. No entanto, estes mesmos 

aspectos foram pontos importantes de observação da conduta do Monsenhor Rui, 

uma vez que sem o consenso dos atores, suas ações não seriam tão significativas. 

Assim, não se pode dizer que sua postura foi uma simples imposição, pois 

comungou da aquiescência da população, além de promover o favorecimento de 

diversos grupos da comunidade. 

 

“O domínio do campo simbólico permite influenciar as faculdades cognitivas 
de atores individuais e coletivos, transformando-se em campo privilegiado 
de disputa das instâncias produtivas e criadoras de discursos – o estado, as 
religiões, os discursos, o consumo, ECT – pelo domínio dos mecanismos de 
produção de significados e disseminação de valores sociais, códigos de 
conduta, normas e regras, sob o primado das imagens disponíveis a 
manipulação.” (OLIVEIRA, 2009, p.02) 

 

Para que as ações do Monsenhor Rui tivessem o efeito que de fato 

alcançaram, a permissão dos atores envolvidos foi de suma importância. Em todos 

os cargos assumidos por ele existiam pessoas com conhecimento e discernimento 

suficientes para realizar algum tipo de intervenção em suas ações, ainda que não 

tivessem o poder de para ou modificar o rumo dos acontecimentos. O que mais se 

viu diante dos relatos é que as pessoas, de modo geral, não percebiam a si como 

envolvidas nas ações do Monsenhor e nem receptoras de suas consequências. O 

fato de ser ele um líder religioso e estar à frente de cargos públicos institucionais, 

fazia com que ele tivesse a possibilidade de agir de acordo com os interesses que 

julgasse pertinentes, deixando nas pessoas a impressão de estarem inevitavelmente 

à mercê de sua liderança agindo, portanto, de modo passivo e resignado. Assim, 

Bourdieu afirmou que “o que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, 

poder de manter a ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade da palavra 

daquele que a pronuncia.”. (BOURDIEU, 1997, p.15). É pois, importante, deixar claro 

que a trajetória percorrida pelo Monsenhor Rui não teria sido possível sem a 

permissão daqueles que lhe foram obedientes, que lhe serviram e conjugaram com 
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ele da sua maneira de ver a vida e de lidar com a sociedade da tal era membro de 

destaque. 

 

2.1 Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. 

 

O primeiro cargo ocupado pelo Monsenhor Rui na cidade de Ceará – Mirim foi 

o de vigário paroquial, uma vez que é possível considerar a religião como uma 

instância institucional de ampla atuação e influência social, com regimentos próprios 

e hierarquia rígida. Para que tal estrutura seja flexibilizada é necessário um motivo 

relevante, uma razão que justifique a situação de transgressão da ordem instituída e 

fortemente definida. Diante dos fatos relatados pelos entrevistados e da omissão 

observada na postura da Cúria Diocesana em tomar qualquer atitude relacionada a 

interferir ou solucionar as ações controversas do Monsenhor Rio, foi possível 

perceber que a Igreja encontrava algum favorecimento na manutenção da ordem 

estabelecida, fator que pode estar relacionado ao caráter de liderança e influência 

que o Monsenhor Rui conseguiu exercer sobre a comunidade, estando seus 

membros ligados ao catolicismo ou não. Não era preciso ser católico (praticante ou 

não) para se ver simbolicamente coagido conforme as determinações do 

Monsenhor; estando a frente de cargos públicos, era não somente um clérigo, mas 

também um chefe, um superior, a quem se devia respeito e observância de atitudes. 

Durante todo o período em que esteve à frente da administração da paróquia, 

contou com a companhia de apenas cinco padres auxiliares: Padre Luis Lucena 

(1956 – 1958), Padre Edvaldo (1987 – 1990), Padre Francisco de Assis (1997 – 

2009), Padre Franklin (2007 – 2009) e Padre João Maria dos Anjos (2005 – 2007), 

tendo os três últimos vindo para auxiliar nas atividades das diversas capelas 

construídas na cidade e no interior, após o agravamento dos problemas de saúde do 

Monsenhor, o corrido em meados de 1995 (QUEIROZ, 2007). 
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    Foto 04 – Igreja Matriz (1924)               Foto 05 – Igreja Matriz (1989)        Foto 06 – Igreja Matriz (2008) 

 Fonte: Acervo Gibson Machado       Fonte: Acervo Gibson Machado   Fonte: Acervo Gibson Machado 

 

Nestes 55 anos como administrador único da Paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição, os imóveis, doações em dinheiro, prédios e terrenos que compunham o 

patrimônio paroquial não teriam sido informados com regularidade a Arquidiocese de 

Natal.  

Em visita realizada ao 1° e 2° Cartório de Notas de Ceará – Mirim, foi possível 

encontrar diversas doações de imóveis e terrenos ao Monsenhor Rui Miranda. O 

último registro encontrado em nome do pároco, data de 17 de outubro de 1997, um 

terreno de 8 hectares localizado no distrito de Gravatá, doado pelo senhor Esmerino 

Firmino da Silva. Não foi permitida reprodução total ou parcial dos livros de registro, 

por estar em andamento um conjunto de ações, tanto da paróquia de Ceará – Mirim, 

quanto de ações de particulares para reaver estes bens que, atualmente, já não 

pertencem mais a Igreja e nem ao Monsenhor Rui Miranda. No capítulo seguinte 

este assunto será retomado com maiores informações, uma vez que os 

levantamentos da Diocese e demais ações só tiveram inicio após o processo de 

afastamento do Monsenhor Rui ter iniciado, em 2006. Por hora, será discutida a 

administração da matriz e a relação do pároco com os demais auxiliares e fiéis. 

Monsenhor Rui Miranda conduziu a Igreja, e todas as demais instituições, 

como conduzia a casa paroquial; toda e qualquer modificação feita na disposição 

dos altares, na distribuição dos bancos e nas mínimas reformas, tinha de obter seu 

consentimento e aprovação. No entanto, a maioria das reformas se restringia a 

pequenos reparos na pintura dos quadros suspensos, do artista Gaspar de Lemos 

(dispostos no teto da nave central) e a limpeza e pintura do prédio. “Nada passava 
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despercebido a ele. Era um sermão seguido de grande reprimenda se alguém 

mexesse em algo na igreja sem perguntar a ele antes.”(Josefa, 87 anos). 

Segundo os relatos suas atividades se resumiam as missas diárias na Igreja 

Matriz no período da manhã e três missas aos domingos. Durante a semana 

realizava missas nas capelas dos bairros e eventualmente nos distritos 

(comunidades rurais). Essa rotina só era modificada nas suas férias (todo o mês de 

Janeiro) e nas datas comemoradas pela Igreja Católica. 

 

“Entrei pras atividades da igreja na década de 70. Cheguei como coroinha. 
Naquela época só tinha um coroinha. Monsenhor sempre ajudou a 
empregar, a dar oportunidade às pessoas que serviam bem a ele. Foi por 
isso que eu entrei no estado (funcionalismo público estadual).(...) Só eu sei 
como foi difícil conseguir a permissão dele prá o grupo de jovens. Ele era 
contra aquelas animações na hora da missa, só os cânticos antigos, sem 
instrumento. Dava cada grito nas pessoas. Era arrogante. As pessoas 
tinham medo dele. Era preciso muita paciência.” (Luiz, 47 anos.).(Grifo 
nosso). 

“As confrarias e irmandades eram poucas. As pessoas que se filiavam eram 
sempre bem idosas, porque os jovens se afastaram da igreja. Não tinha 
atrativo, não tinha semana missionária, não tinha grupo de jovens. A igreja 
perdeu muitos féis nestes anos (...) não tinha nada que chamasse a 
atenção. Até nós, não tínhamos um lugar para as reuniões, não tínhamos 
liberdade para programar os eventos.”(Bernadete,64 anos). 

 

De acordo com os relatos a preocupação do Monsenhor Rui com a tradição o 

impedia de perceber que, assim como a sociedade se modernizava, era preciso 

também empregar mudanças nas atividades religiosas, de modo a manter os fiéis na 

igreja. Em contrapartida, a sociedade ceará-mirinense também não parecia muito 

tencionada a aceitar mudanças, buscando sempre a manutenção das tradições e 

das estruturas historicamente construídas, o que pode ser verificado na própria 

estagnação econômica, cultural e social do municipal.  

As mudanças não agradavam ao Monsenhor Rui; mantinha centralizadas todas 

as ações em suas mãos. As confrarias e grupos eram pequenos, pois segundo os 

relatos o ingresso como membro também necessitava da aprovação do Padre. Do 

mesmo modo, não mantendo boas relações com qualquer um dos membros já 

participantes dos diversos grupos e irmandades, era sugerido pelo Monsenhor o 

desligamento e o afastamento deste para não comprometer a união e prejudicar o 
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andamento das atividades sociais. Os grupos não tinham autonomia para gerir suas 

atividades, o que causava certo desestímulo a atividade pastoral. Todo o 

cronograma era previamente analisado e validado pelo Monsenhor. 

Outro ponto importante a ser discutido se refere à negativa que Monsenhor Rui 

exercia sobre o surgimento de outras ordens religiosas no município. Em diversas 

ocasiões utilizou-se do púlpito para rebater o surgimento de outras crenças na 

cidade, diminuindo seus líderes e deixando clara a sua posição de desprezo acerca 

das pessoas que congregavam em outras religiões, condenando-os pela mudança. 

A aparente intolerância com que se dirigia a outros credos era levada a sério pelos 

fiéis. Segundo informações, contava com o apoio de pessoas que se incumbiam de 

informar as ações realizadas pelas outras igrejas, certificando-se de que não 

existissem fiéis católicos entre eles. Quando tal mudança era percebida, a pessoa 

era comunicada a comparecer a Igreja e ter uma conversa com o Monsenhor Rui.  

 

“Aquele menino (...) ficava dando conta ao Monsenhor de tudo que via e 
ouvia. Muita gente foi chamada “aos carretéis” para se explicar e decidir. 
Isso causou um chafurdo danado porque muitas famílias se dividiro, cada 
parte numa religião.”(Carmem, 67 anos).  

 

Esse combate às demais religiões se configurou num momento de grande 

tensão e expectativa. A sociedade ceara-mirinense é eminentemente tradicional, 

mas não via com bons olhos a divisão de opiniões que tomou conta da cidade. Havia 

o receio de um esvaziamento de fiéis católicos da missa, ainda que tal atitude não 

implicasse uma mudança de credo. Acrescido a isso era colocado em xeque os 

limites do poder e da influência que o Monsenhor tinha sobre a comunidade. Perder 

fiéis significava diminuição do dízimo e, posteriormente, da liderança comunitária 

local. Não era de interesse das lideranças locais um esvaziamento das instituições 

tradicionais, uma vez que é por meio delas que a ideologia se perpetua, as mentes 

são docilizadas e é conseguido o consentimento, sua aquiescência. 

 

“A Igreja contribui para a manutenção da ordem política, ou melhor, para o 
reforço simbólico das divisões dessa ordem (...) pela imposição e inculcação 
dos esquemas de percepção, pensamento e ação objetivamente conferidos 
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às estruturas políticas e (...) tendentes a conferir a tais estruturas a 
legitimação suprema que é a ‘naturalização’, capaz de instaurar e restaurar 
o consenso acerca da ordem do mundo mediante a imposição e a 
inculcação de esquemas de pensamento comuns, bem como pela afirmação 
ou pela reafirmação solene de tal consenso por ocasião da festa ou da 
cerimônia religiosa (...).”(Bourdieu, 1992, p.70). 

 

Nesta conjuntura, tem-se a inauguração da primeira Igreja Batista na cidade, 

em meados de 1980. 

 

“Essa religião chegou através de uns americanos. O nome da mulher era 
Emily e do homem Jhon. Eles eram casados e compraram aquela casa com 
aquele terreno do lado, lá na Meire e Sá. Faziam os cultos em casa mesmo, 
até que conseguiram dinheiro, que os americanos lá da igreja deles nos 
Estados Unidos mandaram prá construir a igreja.(..) Eu vi porque faz 35 
anos que eu moro nessa rua e eu vi quando Padre Rui passou com a 
procissão de rua acima.”(Damião,56 anos).  

 

Segundo o relato de Damião, o Monsenhor Rui teria reunido os fiéis para a 

realização de uma procissão sem deixar evidente que se tratava de um motivo para  

atrapalhar a inauguração da Igreja Batista. Comunicou e uniu os fiéis em frente à 

casa paroquial e subiu em caminhada pela referida Rua Meira e Sá, colocando-se 

em frente ao recém –construído templo Batista onde começou a entoar cânticos na 

intenção de atrapalhar o andamento do culto, além de promover a exaltação da 

Igreja Católica como a única capaz de levar os seres a salvação, entre outros 

dogmas.  

A celebração foi interrompida e os fiéis das duas igrejas trocaram ofensas, até 

que teria havido um princípio de tumulto. A polícia foi acionada para conter a 

situação. Dois homens teriam sido presos, passivelmente por indicação do 

Monsenhor Rui. O templo Batista teria ficado fechado por alguns meses, uma vez 

que seus fundadores teriam resolvido retornar ao seu país de origem para evitar 

novos enfrentamentos. Foi comentado ainda pelos entrevistados que, a pedido do 

Padre, a Prefeitura Municipal não teria liberado o alvará de funcionamento da Igreja 

Batista. 
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“Ele mandou me prender. Fiquei preso três dias até que ele mandou me 
soltar, porque minha mãe foi lá na casa dele pedir a ele. Ele mandou me 
prender porque eu sempre falei a verdade do que penso dele. Eu nunca fui 
com a cara dele. Que direito ele tem de impedir o povo de ir pra igreja que 
quiser?” (Paulo,47 anos). 

 

O fato da prisão foi verbalmente confirmado por outros moradores que 

presenciaram o fato e por familiares do senhor que foi detido. Questionado sobre 

documentação que pudesse provar o fato, Paulo argumentou não existirem 

documentos que comprovem sua detenção, uma vez que não teria sido necessário 

assinar nem um documento, prática comum no período da Ditadura Militar onde 

prisões eram realizadas de maneira arbitrária, bastando apenas que alguém 

investido de autoridade – como era o caso do Monsenhor Rui solicitasse a prisão. 

Além disso, não havia uma delegacia na cidade, havia antes uma cadeia pública 

composta por soldados, mas sem delegado fixo, cena comum em cidades 

interioranas onde o grupamento policial é precário. 

Apesar de não concordarem com a atitude, algumas pessoas limitavam-se a 

explicar a inércia dizendo: “O que a gente podia fazer? Ele é o padre e ninguém 

queria se meter com ele. Ninguém sabia que ia dar em briga. Na verdade a gente 

não sabia que era exatamente pra empatar o culto. Foi uma surpresa. Mas ninguém 

foi obrigado.”(Ademir, 57 anos). O poder do Monsenhor era reconhecido pela 

população, que se via tencionada a manter as posições adotadas por ele. Em sua 

grande maioria, as pessoas não o reconheciam enquanto membro de uma 

instituição, a qual poderia ser procurada para possíveis esclarecimentos ou 

comunicados sobre a sua conduta. Em outros casos, os benefícios e empregos 

conseguidos por meio da intervenção do Monsenhor faziam com que as pessoas se 

sentissem em dívida de gratidão com ele, defendendo-o ou concordando com suas 

atitudes. Há ainda pessoas que defendiam suas ideias abertamente, estando ao seu 

lado não por motivo de imposição ou coação, mas por comprometido ideológico: “(...) 

pra mim ele tava certo mesmo. Aqui sempre foi terra de católico aí esse povo chega 

de fora, falando diferente, engabela as pessoas com a lábia e o povo muda de lado. 

Ta errado isso tem que proibir mesmo. (Cícero, 70 anos). 
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Quando este aspecto foi comentado com o Srº João, ele respondeu contando 

outro fato de grande repercussão não só local como regional, que teria sido, 

segundo seu próprio depoimento, responsável por grande afastamento dos fiéis e 

por um grande mal estar dentro da própria igreja, entre seus colaboradores, o que 

não teria provocado uma mudança de crença religiosa das pessoas, mas uma 

diminuição da participação destes fiéis nos eventos religiosos, inclusive nas doações 

do dízimo, que já vinham apresentando revezes nos anos anteriores. 

 

“Eu sou da igreja, defendo ela, mas verdade seja dita, ele (Monsenhor Rui) 
não foi capaz de manter os fiéis unidos pelo motivo de buscar a Deus, mas 
sim por outros motivos. (...) As atitudes dele afastavam as pessoas. (...) A 
briga dele com Frei Damião foi um escândalo. A briga foi tão feia que nunca 
mais Frei Damião e Frei Fernando vieram fazer as santas missões aqui; 
nem aqui e nem em outra cidade do estado. (...) motivos políticos sim.” 
(João, 90 anos). 

 

O relato acima se refere à última semana missionária franciscana28 presidida 

por Frei Damião de Bozzano29, na cidade de Ceará-Mirim. As “santas missões” 

como ficaram conhecidas em todo Nordeste brasileiro, aconteciam anualmente no 

mês de julho, desde meados da década de 1940. As missões duravam uma semana 

e contava com uma série de atividades como confissões, casamentos, batizados e 

crismas coletivas, recebendo pessoas de todas as partes do estado. No entanto, o 

ano de 1974 marcou a última visita de Frei Damião a cidade.  

 

 

Foto 07 – Frei Damião de Bozzano na Semana Missionária (1967) 
Fonte: Acervo pessoal de Gibson Machado 
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Segundo o depoimento do Sr. João, posteriormente confirmado por outros 

relatos, Frei Damião chegou a Nata/RN no dia 7 de julho de 1974, vindo de missões 

na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Tendo se atrasado no percurso e 

sabendo que a população ceará-mirinense já o aguardava fora da cidade, na região 

chamada de “cacimbas”, aceitou o convite do então prefeito de Ceará – Mirim, Sr. 

Edgar Varela, para vir em seu carro particular, o que diminuiria a espera dos 

populares. Chegando a cidade acompanhado pelo político, Frei Damião não teria 

sido recebido pelo Monsenhor Rui. Ao alojar-se na casa paroquial teria sido, 

juntamente com Frei Fernando (seu amigo e auxiliar), chamado a atenção pelo 

pároco local, uma vez que o político do qual o Frei havia aceito ajuda não nutria 

boas relações com o  Monsenhor, em virtude de motivos pessoais e políticos. “Dois 

ignorante. Dr. Edgar era espírita, aí a briga era grande. Feia mesmo. E ainda tinha 

as desavença por causa de Aluizio (Alves) “ (Francisco, 52 anos).  

O fato é que o pároco local não gostou de ter a figura de Frei Damião, das 

santas missões e da própria Paróquia de Ceará - Mirim, relacionadas ao político 

rival, o que resultou em grande discussão e na promessa de Frei Damião de não 

mais retornar a cidade de Ceará - Mirim enquanto o Monsenhor aqui estivesse. 

“Tentamos remediar a situação, mas Frei Damião tão cabeça dura quanto 

Monsenhor Rui, não quis acordo. Terminada aquela semana, nunca mais voltaram 

aqui.(...) Nem um padre queria vir pra cá. (...) o povo que passou a organizar 

excursões pra ir visitar Frei Damião no Recife.”(Josefa, 87 anos). 

Após esse incidente, houve ainda outro caso, relacionado com o atual Capelão 

do Comando  Militar do Nordeste, Padre José Eudes, que teria sido convidado a se 

retirar da paróquia pelo Monsenhor Rui por divergências ideológicas, devido a seu  

_____________________________________  

28. 
A semana missionária cumpria a função evangelizadora da igreja, promovendo visitas domiciliares, 

missões públicas abertas, confissões e orientação dos fiéis. Após esta semana de 1974 os 
missionários só voltariam à cidade em julho de 2010, após o Monsenhor Rui ter sido afastado da 
administração paroquial. 

29. 
Frei Damião de Bozzano nascido com o nome de Pio Giannotti, era filho dos camponeses Félix 

Giannotti e Maria Giannotti.O frade capuchinho, ordenado sacerdote em 25 de agosto de 1923, veio 
do norte da Itália para o Brasil no início da década de 1930, estabelecendo-se no Convento de São 
Felix da Ordem dos Capuchinhos, sendo venerado por fiéis, principalmente nordestinos, pois foi 
nessa região que ele viveu a maior parte de sua vida, fazendo peregrinações pelas cidades, dando 
comunhão, confessando, realizando casamentos e batismos. 
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trabalho social junto as pastorais, encontro de jovens e casais. Padre José Eudes 

havia enfrentado muitos problemas, resultado da não aceitação do Monsenhor sobre 

as conduções dadas a esses projetos e teria decidido pleitear junto a Diocese sua 

remoção da paróquia de Ceará - Mirim. “O povo fala muitas coisas, diziam que era 

por outro motivo, mas o Monsenhor é muito chato mesmo. É difícil lidar com gente 

velha e gente velha de cabeça dura então! (risos)” (Adeilma, 72 anos). 

Certa ocasião, em visita a Igreja de Nossa Senhora dos Aflitos (Recife-

PE/1998), a Sra. Angelita (64 anos), teria tido uma conversa com Padre Eudes, onde 

ambos se referiam ao Monsenhor Rui. Em certa altura da conversa o Padre teria 

dito: “- Fui muito perseguido. Fui muito testado por querer ser um pastor do povo. 

Um verdadeiro padre deve servir ao povo. Não deve andar na frente por que assim 

esta conduzindo, não deve ir atrás por que assim esta tangendo. Um verdadeiro 

padre deve ir no meio, junto do seu rebanho, ouvindo as pessoas.” Essa 

observação, é capaz de resumir uma das principais críticas feitas sobre a 

administração e as ações realizadas por Monsenhor Rui Miranda.  

 

“Olhe, é muito ruim ter por perto um padre assim. A gente não tinha nem 
vontade de ir falar com ele, de procurar orientação, essas coisas que todo 
padre pode fazer. O jeito dele já fazia a gente se afastar. (...) Você vai se 
aconselhar com uma pessoa que você já sabe o que a pessoa vai dizer??” 
(Carmem, 68 anos). 

 

Observando os fatos apresentados é possível conceber o campo da religião 

como um espaço de luta, segundo Weber (1983). As relações de rivalidade, conflito 

e disputa encontradas nos espaços sagrados – Igreja – se enquadram naquilo que 

Weber chamou de luta pacífica, que significaria os “meios de luta onde não há uma 

violência física efetiva” (1983, p.94), como as descritas nos depoimentos colhidos. 

Durante os relatos foi possível encontrar diversas referencias a intrigas, 

desentendimentos ideológicos e aborrecimentos resultantes da disputa pelo poder, 

em suas mais diversas manifestações: o poder de falar, de ser ouvido, de ser 

obedecido, o poder de ser seguido e de não poder ser questionado. Remontando a 

trajetória dos fatos, foi possível identificar a “trama intersubjetiva” de ações sociais 

que estavam imbricadas nas práticas do Monsenhor Rui que, segundo Weber (1983) 
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se determina pela crença consciente no sentido religioso ali manifestado, que 

movimenta os atos de fé, ou puramente por inteligência, no sentido de oportunismo 

no uso do poder simbólico. Tais considerações colocam em curso as trajetórias de 

vida engendradas, confundindo o publico e o privado, fazendo de ambos os campos, 

campos de poder e disputa. 

A paróquia ficou nas mãos únicas do Monsenhor Rui até o ano de 1997, 

quando a Arquidiocese de Natal envia o Padre Francisco de Assis de Melo Barbosa 

com a função de auxiliar de Vigário Paroquial, com a intenção de auxiliar o 

Monsenhor em suas atividades. De certo modo, podemos entender também que se 

tratava de promover uma “renovação” da fé católica no município, numa tentativa de 

reabertura da Igreja a comunidade. Um padre jovem, engajado nos meios populares 

poderia favorecer a reaproximação dos fiéis, além de conferir maior mobilidade e 

participação nos grupos de base, fortalecendo o papel das pastorais, ampliando 

esse papel e proporcionando a participação um número maior de pessoas. 

 

2.2 Paróquia de Nossa Senhora Do Livramento (Taipú) e Paróquia de Bom 

Jesus Dos Navegantes (Touros). 

 

Em 1956, logo após sua chegada à cidade de Ceará – Mirim, Monsenhor Rui 

Miranda foi incumbido de administrar as igrejas de mais duas cidades, Taipú/RN e 

Touros/RN. Nesse período, contou com o auxílio do Pe. Luís Lucena, que havia sido 

designado para atender estes dois municípios. No entanto, a distância de 87 km 

entre um município e outro muitas vezes pedia que os dois padres se ausentassem 

da Matriz de Nossa Senhora da Conceição para prestar uma maior assistência aos 

outros dois municípios, principalmente no período das festas de padroeiro. 

Em referência a dados encontrados sobre a Arquidiocese de Natal na 

monografia de Adriano Felipe de Lima sobre, foi possível descobrir que ambas as 

cidades, no período da década de 1950 a 1958, não possuíam paróquias próprias, 

tendo suas funções subordinadas à paróquia de Ceará – Mirim, na pessoa do 

Monsenhor Celso Cicco e, posteriormente, do Monsenhor Rui Miranda. Dessa forma, 
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todos os registros de batismo, casamento e óbito eram registrados na Paróquia de 

Nossa Senhora da Conceição, que consequentemente ficava responsável pela 

arrecadação de doações e pagamento das dívidas. 

Natural da região de Baixa Verde, onde se localiza a cidade de Taipu, 

Monsenhor Rui tinha um cuidado e uma dedicação especial pela Igreja de Nossa 

Senhora do Livramento, de modo a realizar lá serviços de modo mais regular, tendo 

todas as semanas sua presença em missas e batizados. 

Em visita ao município de Taipu, não foi possível identificar pessoas que 

houvessem trabalhado ou participado de atividades paroquiais no período em que 

Monsenhor Rui ficou a cargo da administração local, uma vez que a maioria destas 

pessoas já havia falecido ou mudado de cidade. A Igreja Matriz da cidade esteve 

fechada por todo o tempo em que a visita foi feita e o Pároco também não se 

encontrava na cidade. No entanto, procurando por pessoas que lembrassem ou 

tivessem participado de alguma forma das missas ou demais eventos que o 

Monsenhor Rui  realizou na cidade, a Sra. Ester, de 72 anos, forneceu um breve 

relato, sobre a passagem do Monsenhor por aquela cidade. 

 

“Inda bem que ficou poco tempo. Com o povo rico era todo querente, com 
gente pobre só faltava passa por cima (...). Quando vinha ficava num sítio 
dos parente. Só fazia missa nas carrera. O povo nem tinha engolido a 
comunhão ele já ia tocando a missa. (...) O povo não gostava muito dele por 
causa desse avexame. Era tão sério. Não sei como era padre! Tinha cara 
de político, mas de padre não (risos)” (Ester, 72 anos). 

 

De acordo com o relato, é possível perceber que o pároco fazia certa distinção 

entre os fiéis, baseando-se nas posições sociais ocupadas por estas pessoas. O 

relacionamento do pároco com a sociedade local parecia ser pautada pela 

diferenciação entre os que tinham mais influência e os que possuíam recursos. O 

desencantamento da entrevistada era notório, não somente com ralação ao nosso 

objeto de estudo, em particular, mas pela própria dinâmica contraditória da 

sociedade, uma sociedade excludente, orientada pelo governo da minoria. As 

expressões faciais pareciam denotar certa desaprovação sobre o comportamento 
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aparentemente tão distante da ideia de sacerdote que a entrevistada parecia 

carregar. 

“[A Religião]...é um sistema que atua para estabelecer poderosas, 
penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da 
formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas 
concepções e motivações com tal aura de fatualidade que as disposições e 
motivações parecem singularmente realistas.” (GEERTZ, 1989, p.67). 

 

2.3 Centro Pastoral Leci Câmara (Antigo Paroquial). 

 

Também sob a direção do Monsenhor Rui Miranda, o prédio do Centro Pastoral 

foi doado na década de 1940, pela Srª Leci Câmara Brandão e serviu até meados de 

1958 como depósito para os arquivos e documentos da paróquia. O prédio contava 

ainda com uma série de coleções de livros infantis e juvenis que serviam como uma 

espécie de biblioteca, tendo servido como espaço de lazer durante o período que 

teve suas atividades voltadas a população com diversas oficinas. Os livros eram 

emprestados mediante a realização de um cadastro, constando de foto e 

comprovante de residência. 

A partir da década de 1960, é feita uma pequena reforma na Igreja Matriz, que 

cede parte do prédio destinado à sacristia para a alocação e criação da Secretária 

Paroquial, obra idealizada pelo Monsenhor Rui Miranda. Quando a Secretária 

Paroquial foi aberta, em 1965, o espaço do Centro Pastoral foi adaptado para a 

exibição de filmes, servindo de espaço para reuniões das confrarias e irmandades e 

instalação de uma mini-biblioteca. Este espaço servia como um local seguro de lazer 

aos fiéis. Era o espaço reservado a família tradicional católica, com todas as leituras 

sendo observadas e controladas pelas bibliotecárias voluntárias, com vistas a evitar 

que qualquer material inadequado chegasse às mãos dos frequentadores. 

Funcionava com apoio do Governo do Estado e por meio de doações, segundo nos 

informou a Sra. Clélia (59 anos). Contava com uma pequena sala de projeções onde 

era possível assistir a filmes religiosos e infantis. A comunidade apelidou o Centro 

Pastoral de “O Paroquial”, como pôde ser constatado nos relatos. 
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“O Paroquial era bom demais. A gente era tudo criança e ia pra lá assistir os 
filmes de Jesus, dos apóstolos (...). Eu lembro daquele Marcelinho Pão e 
Vinho

30
. A gente podia pegar os livros pra ler. Era um espaço muito bom, 

mas durou pouco tempo.” (Lúcia, 60 anos). 

 

Em fins da década de 1970, o Centro Pastoral é desativado. Alegando falta de 

condições financeiras para manter as atividades e boas condições de uso ao prédio, 

Monsenhor Rui decide fechá-lo. 

 

“O Paroquial era mantido com o dinheiro do dízimo e de doações. Mudava o 
prefeito, que não se dava bem com o Monsenhor, as doações caíam. O 
povo daqui foi afastando da igreja, os mais antigos iam morrendo e os mais 
moços preferiam ficar na calçada da pracinha do que entrar na missa. Aí prá 
não aumentar as dívidas, ele foi e fechou.” (Josefa, 87 anos). 

 

O “Paroquial” permaneceu fechado por quase dez anos, até ser invadido por 

desabrigados. O prédio foi saqueado e depredado. Na intenção de preservar o 

espaço, a Prefeitura Municipal no governo do prefeito Murilo Barros alugou o prédio. 

Em meados de 1989, passou a abrigar as reuniões do Grupo de Apoio aos 

Alcoólicos Anônimos do Mato Grande e assim permanece ocupado até 1998, 

quando é novamente fechado, estando atualmente em péssimas condições, 

constituindo ainda um dos poucos patrimônios pertencente à Paróquia de Nossa 

Senhora da Conceição. 

 

2.4 Escola Estadual Monsenhor Celso Cicco (Antigo Ginásio Industrial de 

Ceará - Mirim). 

 

De acordo com o histórico constante no Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

______________________________________  

30.
 Marcelino Pão e Vinho é um filme espanhol de 1955 baseado no famoso livro de mesmo nome 

escrito por José María Sánchez Silva. Conta a história de um menino órfão, que mora em um orfanato 
e através de sua simplicidade e coração puro conversa com os anjos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanhol
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=José_María_Sánchez_Silva&action=edit&redlink=1
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escola, o Ginásio Industrial de Ceará – Mirim foi criado em 11 de dezembro de 1961, 

pelo decreto nº 2700, sendo autorizado a funcionar através do ato 35/36, 

pertencendo assim a Rede Estadual de Ensino, no governo de Aluísio Alves. 

Com a nova legislação e amparada pela lei nº 4024/61, o Ginásio de Ceará-

Mirim, realizou em maio de 1962, o primeiro exame de admissão que formou as 

primeiras turmas do Colégio. Estas turmas contaram com formação na área de 

eletricista instalador, cerâmica, marcenaria e artes gráficas. Monsenhor Rui Miranda 

foi o primeiro diretor da instituição, onde permaneceu de 1962 a 1982.  

 

“O Ginásio Industrial era considerado uma referência em educação 
naqueles anos, recebendo clientela diversificada. Tinha características 
rígidas como toda escola daquela época, mas também apresentava muita 
competência em qualificar os alunos”. (Ronaldo, 52 anos). 

 

Era comum durante todo o período da ditadura militar, a existência de 

inspetores nos estabelecimentos públicos de ensino. No entanto, como todos os 

cargos eram escolhidos pelo Monsenhor Rui, com relação à função de inspetor não 

foi diferente. Não havia fiscalização nas escolas, mas eram respeitados os desfiles 

cívicos e todas as datas comemorativas relacionadas. Os programas nacionais de 

educação eram enviados a escola pelo Governo, junto com o material escolar e o 

fardamento. As ordens eram seguidas a risca uma vez que, segundo relatos 

colhidos, o Monsenhor Rui era simpatizante da ditadura. 

 

“Monsenhor Rui era muito pelo professor, mas sempre ouvia os dois lados. 
Isso não era garantia de nada, porque a palavra dele era a decisão final. (...) 
Fui do primeiro grupo de professores que lecionou lá (...) os funcionários 
todos eram escolhidos por ele, do porteiro ao secretário. Era muito correto 
na parte administrativa, mas também era muito bruto no tratamento com as 
pessoas (...) bastava uma pequena falha pra ele transferir aluno ou 
funcionário.” (Lourdes, 72 anos). 

 

As famílias da elite econômica local matriculavam seus filhos naquela Escola 

ou no Colégio de Santa Águeda (quando se tratavam de meninas), uma vez que 

elas apresentavam um ensino reconhecidamente de boa qualidade. A Escola 
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Monsenhor Celso Cicco possuía professores capacitados para a época.  O temor de 

todos pelo Monsenhor Rui Miranda garantia a organização e disciplina na instituição 

escolar. A Escola seguiu um regime rígido durante seus primeiros vinte anos, bem 

ao estilo do Regime Militar vigente naquele período, o que condizia com a conduta 

empregada pelo pároco no seu modo de administrar. 

Enquanto instituição educacional, a Escola consistia num espaço privilegiado 

para a disseminação de um discurso conformista em relação à situação política 

nacional do período. Não era permitida a formação de grupos dentro da escola sem 

a supervisão de um professor; não era permitida a formação de grêmios estudantis. 

Os esportes se resumiam a futebol, basquete e xadrez, além de aulas de música 

para a formação da Banda Marcial da escola. 

 

“Qualquer aluno ou funcionário que se cogitasse envolvido em qualquer 
coisa contra a ditadura militar era convidado a se retirar ou transferido de 
escola, dependendo da gravidade do acontecimento. Na época, correu o 
boato de que ele havia entregado várias pessoas que simpatizavam com o 
comunismo (...) ele simpatizava com a ditadura, elogiava muito e não era 
pra continuar na direção só não...ele admirava mesmo. Punha os meninos 
para rezar antes de entrar na sala em pleno sol do meio dia” (Lourdes, 72 
anos). 

 

Os discursos proferidos pelo Monsenhor Rui a comunidade escolar eram feitos 

por ocasião das reuniões de pais e mestres, onde em meio aos informes 

administrativos ele teria, ainda segundo as falas dos entrevistados, por varias vezes 

tentado convencer os pais dos benefícios que o Regime Militar e a doutrina católica 

poderiam trazer as famílias; usando a religião como meio de conformar a população 

frente à situação política do país. Embora seja de conhecimento publico que 

diversos membros da Igreja Católica tenham lutado arduamente contra o Regime 

Militar, houve aqueles que ao simpatizarem com os ideais militares promoviam sua 

manutenção e defesa, ainda mais em cidades interioranas. Na época, por estar 

distante dos pólos de efervescência política, a cidade de Ceará – Mirim parecia não 

ter uma noção clara do que uma ditadura significava. Muitas das notícias sobre 

tortura e abuso de autoridade não chegavam ao conhecimento da população, o que 
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fazia da situação política do país algo distante, que gerava a elaboração de pontos 

de vista distorcidos que tendiam a amenizar o caráter negativo do Regime. 

 

 “Eu nem sei dizer nada sobre esse negócio de Ditadura. Aqui era tudo 
igual. Até por que quase ninguém tinha televisor. Prá gente aqui era muito 
bom, não tinha ladrão, não tinha preocupação. Todo mundo respeitava. Eu 
sinto falta do apoio que o governo dava naquela época.” (Ana, 74 anos). 

 

Monsenhor Rui Miranda teria, segundo os depoimentos, aproveitado-se dessa 

“desinformação” para construir ideias positivas entre os dois campos (o político e o 

religioso) de modo a conferir legitimidade aos dois discursos. “Dizia que quem não ia 

a missa era comunista, não acreditava em Deus e era contra a religião ” (Hermes, 44 

anos). Exercia um domínio tácito e, quando agia, era para mostrar aos demais a sua 

importância e influência em nome da manutenção da organização que ele havia 

estabelecido ao seu redor. Acumulava agora duas funções, a de administrador 

paroquial e a de diretor da maior Escola Industrial da região. 

A religião como sistema, aqui entendida na pessoa do Monsenhor Rui Miranda, 

auxilia na organização divina que constrói a cidade, possui influência sobre a ordem 

social, manipula e é manipulada pelo sistema político para a execução de seus 

interesses mútuos. Em várias épocas da história humana, a religião tem sido 

utilizada pelo sistema político, num processo conjunto cujo objetivo principal é a 

dominação e subjugação da ordem social ou a legitimação do seu poder, mediante a 

ajuda da formação de opiniões que a religião, através de seus sacerdotes, é capaz 

de promover. Nesse contexto, a religião passou a exercer uma relevante pressão 

sob o sistema político e, por esse caminho, sobre o ser humano, condicionando os 

grupos sociais à aceitação de um conjunto de traços político-religiosos ligados, 

culturalmente, à história e ao destino da nação. (CAMARGO; FACHIN, 2008). 

 

”Isso foi lá pelos anos de 76, 77. O certo é que ele transferiu Vasconcelos* 
de cidade. Dizia o povo que ele (Vasconcelos*) era contra a ditadura, que lia 
as revistas do partido comunista e um dia levou uma dessas pra mostrar 
aos colegas lá no Monsenhor (a escola). Como em todo canto Padre Rui 
tinha um “vigia”, foram logo entregar o rapaz. Aí ele reuniu o pessoal da 
secretária e obrigou o povo a falar, sob pena de ser transferido e até mesmo 
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demitido. Aí pronto, o pessoal entregou tudo. Ele então chamou 
Vasconcelos* e transferiu ele para Touros.” (Aluizio, 58 anos). 

 

Nos diversos depoimentos colhidos, foram várias as situações relatadas 

envolvendo algum tipo de constrangimento realizado pelo Monsenhor Rui a 

funcionários e alunos da escola. Suas atitudes muitas vezes causavam desconforto 

em alguns e sentimento de revolta em outros. Havia também os que apoiavam e 

entendiam sua postura como a mais correta. O fato é que, tendo ele livre acesso aos 

mecanismos de manipulação do Estado, os utilizava em benefício próprio e de 

terceiros, afastando do seu convívio pessoas consideradas “indesejáveis” ou que se 

posicionassem contra a forma de administração que era praticada na instituição 

escolar. Por outro lado, investido da legitimidade do cargo de Padre, encontrava 

apoio e conformação por parte dos companheiros de profissão que entendiam sua 

postura como mais adequada a um período de tamanha instabilidade social e 

politica. Na Escola ele não deixava de ser o Padre para adotar a postura de um 

Diretor, ele era considerado na realidade, um Padre – Diretor, tendo com isso, um 

reconhecimento ainda maior sobre suas determinações: contrariar o diretor era 

contrariar o padre, com toda a carga ideológico-religiosa que o termo comporta. 

Com o início da década de 1980, o grande sentimento de agitação em torno do 

fim do Regime Militar e o início das reivindicações pelo processo de 

redemocratização do país, fizeram com que a imagem do Monsenhor já não fosse 

positivamente associada com relação à situação social vigente. Sua figura remetia a 

um tempo de autoritarismo, de direitos políticos suspensos, de um nacionalismo 

repressor e decadente que não combinava com os aspectos da modernização e 

progresso que si faziam sentir naquele momento. Era a retomada dos direitos 

políticos e individuais. Era a quebra com um período de limitações e repressões. 

Ainda que a população local não tivesse sido tocada de modo contundente sobre os 

acontecimentos que se processavam no resto do país, a população das capitais 

brasileiras estava empenhada em, o mais breve possível, restabelecer um governo 

do povo, uma administração para o povo e, já com o advento da televisão, as 

pessoas queriam copiar os modelos vistos, renovando suas ideias e entrando numa 

era de profundas transformações. 
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“A administração dele era muito boa para o professor por que éramos 
valorizados, mas o caráter autoritário já não tinha espaço. Ele sentia isso, 
ele via as coisas mudarem e, além de tudo, já não era tão moço. Os jovens 
eram cada vez mais rebeldes, os novos professores que vinham das 
universidades chegavam cheios de idéias. Os tempos eram outros e Padre 
Rui não admitia mudanças. Parecia ser contra todas as novidades.” (Maria, 
70 anos). 

 

Assim, não encontrando mais espaço no serviço educacional público e 

alegando o peso da idade, em 1986 Monsenhor Rui é exonerado da direção da 

escola, no entanto, sendo posteriormente empossado como administrador-chefe do 

Sindicato Rural, mais conhecido como FUNRURAL31. 

 

2.5 FUNRURAL - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. 

 

O FUNRURAL chega a Ceará - Mirim em 1989, com o objetivo de cadastrar 

todos os trabalhadores rurais e seus eventuais empregadores, de modo a garantir o 

benefício de uma aposentadoria por tempo de serviço, cumprindo papel semelhante 

ao do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).  

O FUNRURAL possuía basicamente a mesma estrutura do INSS. Por se tratar 

de um município pequeno, Ceará – Mirim apresentava um quadro administrativo 

composto por poucos funcionários. Como era de costume, o Monsenhor Rui escolhia 

a sua equipe de trabalho, geralmente composta por pessoas de sua confiança. 

Segundo relatos dos entrevistados, após alguns anos de funcionamento o 

sindicato teria sido acusado pelos trabalhadores rurais de não manter suas 

atividades em dia, prejudicando os associados no momento da solicitação das 

aposentadorias. Tal episódio teria causado grande repercussão na cidade por 

envolver pessoas de confiança do Monsenhor Rui e ele próprio. Com isso, a direção 

____________________________________  

31.
 O FUNRURAL ou Contribuição Social Rural é uma contribuição social destinada a custear a 

seguridade (INSS) geral. Este tributo é cobrado sobre o resultado bruto da comercialização rural dos 
produtores para a seguridade de todos que trabalham no campo. 
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teria passado a funcionários do estado e, posteriormente, a um órgão fiscalizador 

específico. No entanto, até o fim da escrita desta pesquisa não foi encontrado nem 

um documento ou dado oficial que comprove esta versão dos fatos ou os 

funcionários que estavam presentes no período para falar a respeito. 

Os anos servindo a interesses próprios e de lideranças locais importantes, 

aliado a uma política de discrição da Igreja Católica, teriam tornado Monsenhor Rui 

Miranda um homem que não necessitava explicar suas ações, estando de certa 

forma “protegido” para também proteger as instituições que tinham interesse na sua 

liderança e influência junto a comunidade. Suas ações não teriam sido apenas 

negativas, pois também haveriam proporcionado benefícios a algumas famílias, 

incentivando pessoas a formarem-se em cursos de nível superior e propiciando a 

obtenção de emprego para outras, melhorando assim a qualidade de vida dos seus 

beneficiários. Dessa maneira, criava a seu redor uma rede de colaboradores, 

defensores de sua conduta, influenciadores da opinião pública a favor de sua 

postura. 

“É, ele sempre ajudou a gente. Empregou uma irmã minha de ASG no 
Monsenhor, colocou eu e outra irmã pra dar aula no Imaculada Conceição e 
ainda conseguiu aposentar minha mãe no FUNRURAL.(...) Minha família 
deve muito a ele.” (Flavia, 37 anos). 

 

Essa política enseja a existência de um sistema de apadrinhamento que 

assegurava uma posição de influência ao Monsenhor Rui; certa exaltação de sua 

figura pelos grupos por ele favorecidos, numa convergência de interesses com a 

clara intenção de manter status e postos de destaque na comunidade local. As 

lideranças locais tiveram um papel importante na manutenção e reafirmação desse 

pode. 

 

2.6 Educandário Imaculada Conceição. 

 

O Educandário Imaculada Conceição foi inicialmente construído para servir 

como hospital, mas antes de servir a este uso, foi doado pelo Srº Edgar Barbosa a 
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Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que lá instalou um colégio para o ensino 

da Educação Infantil e do 1º grau, em 1960. O diretor responsável pela escola foi 

Monsenhor Rui Miranda, que comunicava todos os avisos referentes às atividades 

desenvolvidas no colégio durante as missas do domingo à tarde, que eram 

direcionadas as crianças. A escola ficou sob a direção da Paróquia e de seu 

administrador por aproximadamente 30 anos, sendo atualmente propriedade 

conjunta do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e da Paróquia de Nossa 

Senhora da Conceição. Durante o período diurno, funciona ainda como escola 

primária que mantém o nome de Colégio Imaculada Conceição. À noite, o prédio é 

usado para aulas do ensino médio, passando a chamar-se Escola Estadual Edgar 

Barbosa. 

 

                              

Foto 08 – Educandário Imaculada Conceição (1963) 

Fonte: Acervo pessoal de Gibson Machado 

 

Houve um período, entre as décadas de 1980 e 1990, onde a Escola Estadual 

Edgar Barbosa funcionou também sob o regime de Escola de Comércio, formando 

seus alunos em Técnicos de Contabilidade, muitos empregados até os dias atuais 

com essa profissão. Neste sistema, segundo informações de antigos funcionários, 

Monsenhor Rui ia a capital do estado contratar professores formados ou com 

bastante experiência para ministrar o curso técnico, sendo visto como grande 

incentivador da educação local.  
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“Tanto estudei no Imaculada como no Edgar. Naquele tempo o ensino era 
bom, os professores eram bons. Era uma disputa do Edgar com o 
Monsenhor. (E.E.Monsenhor Celso Cicco). (...) Padre Rui cuidava da parte 
das crianças durante o dia, mas a noite ele ia lá não. (...) aí depois ele 
alugou aquela parte da frente e acabou vendendo ao Estado depois. Hoje 
tem só a creche né?” (Marcelia, 42 anos). 

 

Em seu depoimento, a Sra. Marcelia, se refere a parte interna do terreno que 

compreendia toda a propriedade do Educandário Imaculada Conceição. Atualmente, 

existe uma creche localizada na parte de traz da Escola, ainda pertencente à 

Paróquia, sendo mantida com apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Ceará - 

Mirim, sob o nome de Creche Monsenhor Rui Miranda. 

 

2.7 Casa de Caridade São Vicente de Paula (Abrigo dos Velhos). 

 

O comumente conhecido Abrigo dos Velhos foi construído em 1935 já com a 

intenção de servir como casa de caridade, acolhendo os idosos do município de 

Ceará – Mirim e cidades vizinhas, que não possuem família ou modo de cuidar de si 

mesmos, encontrando na instituição alimentação adequada e assistência médica. 

Segundo informações de funcionários que trabalham na instituição, para ter direito a 

permanecer no Abrigo, o idoso tem de ser aposentado (caso ainda não o seja) e 

precisa destinar seus rendimentos para a Paróquia, na figura de seu administrador 

geral, de modo a manter as atividades oferecidas na casa, que não conta com 

outros apoios financeiros. 

O Abrigo foi idealizado e inaugurado na gestão paroquial de Monsenhor Celso 

Cicco. Com a chegada do Monsenhor Rui Miranda, a direção da instituição fica a 

cargo do novo administrador da Paróquia, que realiza algumas alterações no prédio 

original, ampliando as instalações e melhorando a acessibilidade entre os diversos 

pavimentos da construção. 
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         Foto 09 – Entrada do Abrigo (2010)                Foto 10 – Placa de informações na frente do portão do  

           Fonte: Acervo da pesquisadora                       abrigo (2010) Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Atrelado a outras ocupações e a frente de outros cargos, Monsenhor Rui 

Miranda convida a Srª Vera (72 anos) para ocupar-se da administração indireta do 

Abrigo, o que ocorreu em fins da década de 1980. 

 

“Quando Padre Rui foi chamado pra assumir o FUNRURAL, a paróquia já 
tinha crescido muito; eram várias capelas novas, fora o interior, ai ele achou 
melhor colocar ela (Vera*) para administrar o Abrigo, em confiança.(...) Aí 
quando a gente viu o escândalo já estava na rua. Foi mais um abalo pra 
essa igreja.” (Fabio, 43 anos). 

 

O episódio ao qual o entrevistado se refere teria ocorrido por um suposto 

desvio de doações. Após o conflito com os representantes da Igreja Batista e da 

manifestação que impediu a inauguração do templo, que resultou no retorno do 

casal Mackneil aos Estados Unidos (EUA) e cessou a realização de cultos da Igreja 

Batista no município, uma organização de caridade americana, composta por 

senhoras viúvas e adeptas da Igreja Batista, teria supostamente enviado um 

representante conhecido pelos entrevistados apenas por Jhonson para propor um 

acordo de ajuda mutua ao Monsenhor Rui Miranda, em troca de algumas 

concessões. 

 

“Olhe, ninguém viu a conversa. Eu também não ouvi, mas vi as mudanças. 
Depois dessa conversa chegaram à cidade novos missionários da Igreja 
Batista e o Monsenhor não disse nada. (...) Aí começaram a chegar caixas e 
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mais caixas vindas dos Estados Unidos com doações pra o Abrigo; era 
roupa, colchão, sabonete, talco (...) era muita coisa. Foi quando ele falou 
que umas viúvas tinham feito contato com ele pra enviar ajuda.” (Fabio, 43 
anos). 

 

De acordo com as informações recolhidas em conversas informais e baseadas 

apenas em informações verbais (aja vista a não existência de documentação a 

respeito), esse grupo do qual não foi possível identificar o nome oficial, teria 

prometido doações e ajuda financeira ao Abrigo São Vicente de Paula em troca da 

possibilidade de estabelecer uma Igreja Batista na cidade, sem que o Monsenhor 

Rui Miranda fizesse qualquer tipo de oposição ou manifestação contra. Tinham a 

intenção de se estabelecer pacificamente na comunidade e desempenhar suas 

atividades sem maiores envolvimentos. O que acabou sendo percebido por algumas 

pessoas ao longo do tempo e com a instabilidade representativa católica no 

município; Monsenhor Rui passaria a combater o crescimento das Igrejas 

Evangélicas, principalmente a Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de 

Deus, no entanto, escusando-se de tecer comentários a respeito da religião Batista, 

o que alimentava o imaginário dos entrevistados e terminava por conferir a suas 

deduções um caráter verificador.  

Não é possível dizer que tal postura tenha sido unicamente resultante do 

possível acordo firmado entre as lideranças religiosas, nem que de fato essa 

“negociação” teria ocorrido, mas em face do acontecimento ou não destes fatos, é 

importante frisar a capacidade de criação da comunidade local em torno da figura 

publica do Monsenhor Rui. Como se tratariam de “negociações verbais”, acordo de 

lideranças, fica difícil comprovar a existência dos fatos, mas comprova a importância 

dada ao Monsenhor e a aura de influência e comando que ele pareceu imprimir no 

imaginário das pessoas do local, motivo que explicaria a possível “criação” de 

determinados acontecimentos que não teriam acontecido simplesmente, ou que 

possam ter sido manipulados pelos entrevistados de modo a conferir legitimidade a 

seus discursos. 

De toda forma, o gráfico a seguir parece (ao menos em tese) corroborar com 

as informações prestadas ao evidenciar a diminuição de pessoas que se 

identificavam como sendo católicas (praticantes ou não) e o aumento das pessoas 
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de credo evangélico, considerando neste grupo todas as igrejas e seitas que se 

reconhecem como evangélicas (Assembleia de Deus, Igreja Mundial, Universal do 

Reino de Deus, entre outras). 

 

Tais relatos, tomados como verdadeiros, vem reforçar as conclusões de que o 

poder e a influência do Monsenhor Rui eram de fato, muito amplas. Embora as 

instituições conduzidas por ele fossem alvo de especulação negativa, sua imagem 

de Pároco o colocava “acima de qualquer suspeita”, permanecendo quase intocada. 

As lideranças locais pareciam ter interesse em protegê-lo para, assim, protegerem a 

si mesmos, numa contínua relação de interdependência. A própria Diocese parecia 

não saber ou não estar interessada na observação e esclarecimento dos fatos 

comentados pela comunidade. 

Assim, é possível compreender que a violência simbólica pode vir a ser 

exercida por distintas instituições sociais, tais como o Estado e a Religião, exemplos 

de espaços importantes de fixação do habitus e de criação de sistemas simbólicos 

de poder. O fato do Monsenhor Rui Miranda possuir capitais simbólicos de diversos 

campos aumentava sua posição de influência e respeito dentro do campo social. Por 

conseguinte, aumentando o seu poder e influência sobre as pessoas, o que resulta 

em os indivíduos naturalizarem essa representação, essa imagem social de setores 

dominantes da sociedade, em detrimento das opiniões que surgem das camadas 

humildes. Essa violência simbólica é elaborada pelas instituições, seus agentes e 

por suas lideranças que se apoiam na ação “legitima” da autoridade que lhes é dada 

pelo consenso e aceitação dos dominados. A dominação, segundo Bourdieu (1989), 
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necessita da aceitação das regras, sobretudo pela incapacidade que os indivíduos 

têm de obter o conhecimento, as regras do direito, as regras morais, as práticas de 

linguagem e as estratégias de construção dos discursos.  

 

“Essa violência não é fruto da instrumentalização pura e simples de uma 
classe sobre outra, mas exercida por meio de jogos de poder e de 
dominação engendrados pelos atores sociais, pois uma sociedade é um 
organismo fruto da produção e reprodução humana que produz o próprio 
individuo como produção social. Os discursos não são simplesmente para 
serem compreendidos (...) [estão] destinados a serem avaliados, apreciados 
e ao mesmo tempo signos e símbolos de autoridade, são antes destinados 
a serem acreditados, obedecidos e validados socialmente.”(OLIVEIRA, 
2009, p.09). 

 

Diante dos fatos é possível afirmar que o Monsenhor Rui Miranda não exerceu 

toda essa influência sem o “consentimento” da própria Igreja Católica e da conivente 

passividade dos poderes públicos municipal e estadual, na figura de seus porta-

vozes. Não havia, de acordo com as informações coletadas, qualquer tipo de 

fiscalização sobre suas ações frente aos cargos que assumiu. Não havia a 

possibilidade de questionamento diante de suas atitudes, elemento que, visto por 

olhos menos atentos, passaria despercebido ou como algo comum e até aceitável, 

em se tratando da posição eclesiástica ocupada por ele. Esse caráter conformista da 

população e das diversas instâncias institucionais que com ele travaram relações, 

garantiram ao Monsenhor Rui a ausência de oposição ao seu modo de conduzir as 

diversas instituições pelas quais foi responsável. Cabe salientar que toda essa 

“cooperação” parecia estar eminentemente apoiada em uma constante troca de 

interesses entre os diversos grupos sociais dominantes pela manutenção da 

dominação. 

Em seus últimos dez anos como administrador único, contando com uma 

saúde fragilizada e a perda gradativa de apoio político (mas não de 

representatividade social), abre-se espaço a questionamentos por parte da 

população que vão levar a Arquidiocese de Natal a acelerar seu processo de 

afastamento, mesmo após ele ter se tornado sacerdote irremovível da Paróquia de 

Nossa Senhora da Conceição, em 1997. Em certa medida, é possível dizer que as 

diversas mudanças no cenário político nacional da última década evidenciaram a 
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obsolescência que Monsenhor Rui representava, não só para a nova configuração 

política municipal quanto aos interesses da Igreja Católica no século XXI.  

Sua presença foi se tornando menos importante para a garantia dos interesses 

das novas lideranças locais que haviam tomado o espaço das antigas oligarquias 

rurais que o defenderam e lhe empregaram prestigio nos anos anteriores. No 

entanto, compreende-se que sendo ele um sacerdote, continuou a gozar de 

autoridade investida pelo próprio cargo, mas agora se tratava de uma influência mais 

limitada a instituição a qual estava vinculado, o que não diminui sua importância 

local e para a organização da vida social, mas acabou por limitar seu campo de 

atuação. 
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CAPÍTULO 03 – TEMPO DE MUDANÇAS: abertura do catolicismo tradicional 

aos movimentos carismáticos. 

 

Em meados de 1990, a saúde do Monsenhor Rui Miranda começa a apresentar 

uma série de complicações. Tem sua primeira internação em novembro de 1994, 

decorrente de problemas cardíacos. Desde então sua condição física piorou 

gradativamente, sendo acometido de osteoporose, derrame parcial do lado direito do 

corpo e complicações na voz, o que o impedia de presidir missas em grande parte 

do ano. Aliado a esse quadro instável de saúde, uma série de outros fatores 

concorreram para que a Arquidiocese de Natal enviasse um novo padre para auxiliar 

nas atividades da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. A vinda de outro 

sacerdote era desejo antigo da comunidade local que se via pouco assistida em 

suas necessidades pela sobrecarga de trabalho que o Monsenhor Rui acumulava. 

Apesar de a cidade ter crescido muito em termos populacionais e o número de 

capelas católicas também ter aumentado, o número de fiéis presentes na missa e, 

principalmente, contribuintes do dízimo, havia caído consideravelmente. No que se 

refere ao repasse do dízimo para a Arquidiocese de Natal, este deveria ser de 40% 

do total recolhido na paróquia todos os meses (LIMA FELIPE, 2010). Entretanto, a 

administração metropolitana teria (segundo informações de funcionários da própria 

Arquidiocese) observado a diminuição do montante repassado pela paróquia de 

Ceará - Mirim mesmo com o enorme crescimento da Festa da Padroeira e do 

Grande Festival de Prêmios da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição32 que 

arrecadavam vultuosas somas em virtude da dimensão que a festa havia tomado. 

Este fato, aliado a outros interesses anteriormente comentados, teria chamado a 

atenção da Cúria que resolveu enviar um novo pároco ao município na tentativa de  

_______________________________________________  

32. 
A Festa da Padroeira em Ceará – Mirim é comemorada entre os dias 28 de novembro e 08 de 

dezembro, contando com uma série de atividades religiosas e profanas convivendo de modo 
harmônico. O Grande Festival de Prêmios era na realidade um bingo, realizado pela paróquia para 
angariar fundos com vistas a manutenção das despesas da Igreja Matriz, os prêmios eram doados 
por comerciantes locais ficando a cargo da paróquia apenas a compra do carro 0km, o prêmio mais 
importante do festival. Em 2010 este bingo foi proibido pela promotoria pública municipal, em virtude 
da lei que proibiu a realização de bingos em todo território nacional. 
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suprir as deficiências da atividade pastoral e também para terem informações mais 

precisas sobre a situação da administração paroquial. 

 

“A chegada de Padre Assis significou uma abertura maior da Igreja para o 
povo e do povo para a Igreja. O que ninguém comentava antes passou a 
ser comentado pelas pessoas. A gente se sentia mais a vontade para 
conversar sobre o que vinha acontecendo com nossa Igreja. Foi muito bom 
à vinda dele. Resgatou mais a alegria da liturgia, as romarias, as 
novenas...tudo ficou mais alegre.” (Zeca, 38 anos). 

 

Mesmo com grandes ganhos na Festa da Padroeira (com números divulgados 

sempre quinze dias após a finalização dos eventos), a administração paroquial 

parecia não conseguir manter as atividades básicas da Igreja Matriz. Com uma 

administração que se mostrava pouco eficiente, dispendiosa e com possíveis 

irregularidades, as dívidas se acumularam. Em 1996, o montante da dívida sobre 

água e luz de todos os prédios pertencentes à Paróquia de Ceará – Mirim estaria 

avaliada em torno de 80 mil reais, segundo informações de funcionários da prefeitura 

municipal. No mesmo ano, a festa apresentou um lucro de 24 mil reais, o que 

causava especulações quanto ao emprego das somas recolhidas e suas 

destinações.  

Diante dos números tornava-se cada vez mais difícil explicar a população como 

as dívidas se acumulavam com a festa oferecendo tanto lucro. “Era difícil entender 

como a Igreja ganhava tanto dinheiro na festa e ainda assim vivia devendo.” (Fabio, 

43 anos). Os populares se questionavam sobre a administração paroquial, sobre as 

somas arrecadas e ainda, sobre como os governantes municipais anteriores 

permitiram que tamanha dívida se acumulasse ao longo dos anos. Entretanto, todas 

as menções ao caso não passavam de mera especulação, uma vez que, em 

concreto, haviam apenas acordos verbais entre o Monsenhor Rui e os 

administradores municipais que, segundo informações de ex-funcionários, teriam 

prometido ao Monsenhor não cobrar da paróquia tais impostos. Por meio do 

depoimento de alguns membros da paróquia, conseguimos encontrar alguns 

elementos que podem servir de explicação para esta situação que se apresentava 

com tantos pontos controvertidos. 
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“Toda vida teve político que fazia doação a Igreja (...). Até 96, a Igreja não 
se preocupava em pagar água e luz porque Dona Creuza*, não permitia a 
cobrança dos serviço. Aí foi tempo que teve eleição, ela não se candidatou, 
não fez o candidato dela e Varela* ganhou. Como ele era intrigado com o 
Monsenhor, por causa de fatos antigos, quando assumiu a Prefeitura, 
mandou cobrar as dívidas dos anos anteriores.” (Fabio, 43 anos.) 

 

As desavenças políticas entre o Monsenhor Rui e o ex-prefeito Roberto Varela 

já eram desde muito tempo conhecidas da população. Segundo depoimentos, na 

campanha política de 1989, o Monsenhor Rui impediu a entrada do então prefeito 

eleito Roberto Varela com seus correligionários na Igreja Matriz, alegando que a 

“arruaça” poderia causar estragos as imagens ou altares quando teria, na verdade, o 

desejo de impedir a comemoração do grupo político oposto ao qual era ligado. Na 

ocasião ocorreu um princípio de tumulto que teria culminado com a seguinte frase do 

Monsenhor Rui: “- A Igreja é minha. Eu mando aqui. E aqui só entra quem eu 

quero!”. Desde então, segundo relatos, os dois personagens não perdiam uma 

oportunidade de se enfrentarem e medirem forças diante das pessoas, cada um em 

seu campo de atuação. Nestes momentos, a população de dividia: apoiava o prefeito 

e, frequentemente, patrão, ou apoiava o Padre, com receio de retaliações terrenas e 

celestiais. 

“O bingo da Igreja dava dinheiro sim. Como não ia dar? Todos os prêmios 
eram doação, as cartelas eram doação, ate o carro era comprado abaixo do 
preço. Ainda tinha mais a barraca da paróquia e o leilão dos bicho. Esse 
dinheiro todinho ia pra onde? (...) Era viagem pra Roma todo ano, era 
televisão da boa, casa na praia, sitio, tudo do bom (...) o povo via essas 
coisas.” (Fabio, 43 anos). 

“Logo no começo ele prestava conta do saldo da festa. Mas não dava dois 
meses, já tava pedindo colaboração, aí o povo reclamava que mesmo com 
tanto dinheiro da festa o dinheiro não dava. A igreja só era lavada de dois 
em dois anos, vinha os bombeiros lavar as torres. Mas dentro era as parede 
sujas, o forro velho. Foi por falta de reparo que teve aquele acidente na São 
Geraldo”(Hélio, 57 anos) 

 

De acordo com os depoimentos colhidos a Igreja apresentava condições de se 

manter com o dízimo arrecadado somado aos lucros provenientes da Festa da 

Padroeira. As demais capelas se mantinham com recursos próprios e com a 

realização de suas próprias festas, cabendo à paróquia apenas a manutenção e 

reforma da estrutura física, o que á muito tempo não vinha sendo cumprido. Tais 
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alegações partiam de pessoas diretamente ligadas as pastorais e demais grupos 

católicos que participavam das campanhas de arrecadação do dízimo e da festa da 

padroeira. Para estas pessoas o que havia realmente era uma má administração dos 

recursos levantados, como por exemplo, o concerto de carros velhos ao invés da 

compra de veículos novos. Monsenhor Rui tinha um modelo de administração 

considerado ultrapassado às novas exigências do contexto religioso, não costumava 

aceitar a intervenção de terceiros ou buscar a opinião de profissionais 

especializados; centralizava todas as decisões e isso levava frequentemente ao 

desgaste e desajuste de determinados setores, que terminavam por requerer ações 

urgentes e mais caras do que se houvesse uma manutenção constante. 

Por falta de reparos e reformas, em 1998 ocorreu um grave acidente na Capela 

de São Geraldo Maguela, situada em um bairro da zona leste da cidade (Bairro de 

São Geraldo), quando o muro pertencente à capela caiu matando uma criança de 

quatro anos de idade. A época do ocorrido, Monsenhor Rui teria feito, segundo 

informações de moradores do local, um acordo com os pais da criança, sem que 

fosse necessário recorrer à justiça. Teria sido acordado que a Igreja pagaria uma 

indenização à família da vítima no valor de 10 mil reais, em dez parcelas 

consecutivas. No entanto, as parcelas jamais teriam sido efetivamente pagas.  

 

“Muita gente foi lá, falou com ele, fez a cabeça dele. Tá certo que o dinheiro 
não ia trazer a menina de volta, mas ia ajudar muito a família que é pobre. 
(...) A Igreja tinha condições de pagar o negócio lá da indenização. Mas 
agora tá lascado porque o cara morreu e a família agora quer que ele pague 
mais ainda.” (José, 39 anos). 

 

O acordo entre o pai da vítima e a paróquia, segundo entrevistas com os 

vizinhos, não havia sido firmado por meios legais, constando apenas da promessa 

da família em não pedir indenização pelo acidente. Após a morte do pai da criança, 

os familiares e a mãe da vítima teriam resolvido cobrar judicialmente uma 

indenização a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, o que teria dado início a 

uma série de outras ações judiciais contra a administração paroquial. 
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“O capital simbólico assegura formas de dominação que implicam na 
dependência daqueles que este mecanismo permite dominar. Ele só existe 
na verdade pela estima, pelo reconhecimento, pela crença, pelo crédito e 
pela confiança dos outros. Ele só poderá sobreviver muito tempo se 
conseguir obter o crédito na sua própria existência.” (BOURDIEU, 1997, 
p.200). 

 

As ações estariam relacionadas a revogações de doações feitas à paróquia por 

parentes dos falecidos. Segundo informações dos parentes, alegavam que as 

doações teriam sido feitas de modo irregular pelas pessoas, comprometendo o 

patrimônio pessoal da família, e tendo, portanto, que retornar a posse dos herdeiros, 

embora algumas doações já tivessem sido feitas a mais de uma década. 

 

3.1 Administração paroquial: perspectivas 

 

O patrimônio da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no ano de 1995, 

consistia em uma série de bens comprados ou doados por fiéis ao longo dos anos, 

tendo como os principais e mais conhecidos da população a casa paroquial, um sítio 

na comunidade do Gravatá, dois carros, uma casa de praia no município de Barra de 

Maxaranguape, o Centro Social Leci Câmara, o Abrigo de Idosos São Vicente de 

Paula e algumas pequenas residências alugadas na cidade de Ceará – Mirim. 

Entretanto, nos últimos anos, o patrimônio vinha sendo vendido para cobrir os gastos 

da paróquia e a manutenção das capelas. Para tomar conhecimento da real situação 

vivida na paróquia a Arquidiocese Metropolitana envia o Padre Francisco de Assis 

de Melo Barbosa para ocupar o cargo de Vigário Paroquial Auxiliar. 

Embora as ações realizadas pelo Monsenhor Rui tencionassem o sigilo, a 

situação de relativo “abandono” e “descaso” em que a paróquia de Ceará – Mirim se 

encontrava já era de conhecimento publico. Com o agravamento do estado de saúde 

do Monsenhor, outras pessoas passaram a ter acesso à administração paroquial, o 

que ensejou uma série de boatos pela comunidade sobre a precária situação dos 

bens e das contas paroquiais. Embora não passassem de boatos, a população os 

propagava como verdades absolutas, tecendo comentários e buscando respostas 
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para a atual situação de crise da maior paróquia da região metropolitana. A crise da 

paróquia ressoava na sociedade como uma crise dela mesma; a família já não era a 

mesma, os laços religiosos já não se faziam tão fortes e a decadência anteriormente 

vislumbrada materializava-se no aspecto lúgubre e triste que a Igreja Matriz 

apresentava. 

 A situação se apresentava tão grave que nem um padre ou seminarista 

parecia se interessar em desenvolver atividades pastorais naquele município. O 

rótulo aparentemente negativo que acompanhava o Monsenhor era considerado um 

verdadeiro “castigo” para outros padres. Ser enviado para a paróquia de Ceará – 

Mirim parecia ser a forma mais árdua de aprender sobre as estruturas eclesiais, 

suas hierarquias, seu modo de operar e principalmente saber que “nada de novo 

poderia ser realizado”. Estar ao lado do Monsenhor Rui era, segundo os 

depoimentos colhidos, estar fadado ao desestímulo e a acomodação. 

 

“Ordenei-me padre em 2000 no Seminário Maior de Fortaleza. Sou nascido 
e criado em Ceará – Mirim, mas rezei por todo o meu tempo de preparação 
para que quando estivesse pronto para servir a Deus, que não fosse ao lado 
de Padre Rui. (...) Todos nós sabemos como ele é, não admite inovações e 
viver na perspectiva de poder fazer mudanças e ser travado por outra 
pessoa me deixava muito triste, muito inseguro da minha condição de servo. 
Admiro o Monsenhor por sua força e disposição e por ter consigo manter de 
pé a Igreja Matriz todos estes anos, mas é preciso modernizar as estruturas, 
chamar o povo a atividade carismática e, infelizmente, o Monsenhor não 
compartilha deste pensamento” (Daniel, 30 anos). 

 

Sentimento semelhante teria sido compartilhado por Padre Assis, ao saber que 

havia sido designado para ser Vigário na paróquia do Monsenhor Rui Miranda. 

Francisco de Assis de Melo Barbosa foi o padre que acompanhou Monsenhor 

Rui em seus últimos anos a frente da administração da Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição, em Ceará – Mirim/RN, e o declínio de sua trajetória 

enquanto figura publica. Enfrentou um período conturbado de mudanças que 

culminou em uma aparente divisão dos fiéis em dois grandes grupos: os que se 

colocavam a favor da permanência do modelo de gestão implementado pelo 

Monsenhor Rui e os que se colocavam contra, buscando uma renovação completa 

da atividade católica no município.  
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A sua vinda, além de ser encarada como uma tentativa de renovação das 

práticas e da fé católica no município também foi vista pelos colaboradores 

paroquiais como um meio da Arquidiocese obter mais informações sobre a situação 

em que se encontrava a Igreja Matriz da cidade. A época da chegada de Padre 

Assis, a Igreja na pessoa do Monsenhor Rui, aparecia marcada pelo desgaste físico, 

e em determinados termos moral, submetido pelos diversos acontecimentos que 

haviam se passado e pelo próprio avanço da idade do pároco. As mudanças mais 

urgentes estavam diretamente relacionadas à reativação das pastorais, o que 

poderia promover um retorno dos fiéis ao templo e a possibilidade de acesso às 

informações sobre a administração paroquial, além de propiciar a formação de novos 

grupos menos suscetíveis as influências e intervenções do Monsenhor, que 

poderiam servir de apoio ao novo pároco na retomada da força católica na 

comunidade. De fato, o novo pároco criou seus próprios grupos de apoio, paralelos 

aos já existentes que o auxiliavam na condução das atividades pastorais, 

dinamizando a participação da comunidade e chamando as pessoas ao convívio 

mais próximo com ele. 

 

“Padre Assis é dez. Risonho, brincalhão, divertido. A missa com ele nem 
custa a passar, acaba é rapidinha porque ele explica de um jeito que a 
gente entende. Ainda tem mais os grupos de canto, que não tinha antes, 
animando o tempo todo”. (Clara, 47 anos) 

 

Por seu importante papel ao lado do Monsenhor Rui nos últimos anos deste, 

considerou-se importante traçar uma breve biografia do Padre Francisco de Assis 

até sua chegada a cidade de Ceará – Mirim. Tal retrospectiva mostra como Padre 

Assis formou-se de maneira atuante junto aos grupos de jovens, as atividades 

pastorais sendo, portanto, um sacerdote de ideologia mais condizente com as 

reformas propostas pelo Concilio Vaticano II e pela Renovação Carismática, 

podendo ser percebido enquanto resultado das novas perspectivas adotadas pela 

Igreja Católica na formação de seus membros. 

Nascido em 11 de setembro de 1969, no município de Afonso Bezerra/RN, 

Padre Assis teve uma infância tranquila ao lado de seus pais e mais quatro irmãos. 
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Em 1987, já residente no município de Macau/RN, tornou-se integrante do Grupo de 

Jovens Encontro com Deus (GRUJED), onde recebeu incentivos do então Diácono 

José Eudes da Cunha e do pároco de Macau, Padre Antônio Murilo de Paiva, para 

ingressar no Seminário Menor de São Pedro, situado em Nova Cruz/RN. Lá concluiu 

o segundo grau, sendo posteriormente enviado ao Seminário Maior de São Pedro, 

na cidade de Natal/RN, onde se formou em Filosofia e Teologia, além de participar 

dos cursos preparatórios para ingresso na vida eclesial. Possuía intensa atividade 

comunitária, sempre envolvido em pastorais de bairro, promovendo campanhas 

beneficentes contra fome, pela saúde, entre outros projetos. 

Na condição de Seminarista, Padre Assis desenvolveu uma série de trabalhos 

em grupos ligados a Igreja Católica, entre eles o PJMP33 e a Pastoral Vocacional34. 

Foi almoxarife na Secretária da Cúria Diocesana (Natal/RN), participou de grupos 

musicais e de assistência social em igrejas nos bairros do Bom Pastor, Passo da 

Pátria e Emaús (na cidade de Parnamirim/RN), além de ministrar aulas de catecismo  

e orientação vocacional no Colégio Nossa Senhora das Neves. O envolvimento de 

Padre Assis nestes projetos sociais já indicava a inclinação pastoral de seu 

sacerdócio, um comportamento mais voltado à comunidade, mais próxima dos fiéis, 

o que em certa medida favorecia a aceitação dele pela população local.  

 

                           

Foto 11 – Padre Francisco de Assis em celebração da Festa da Padroeira (2007) 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 
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É em meio a essa intensa atividade pastoral que em 21 de dezembro de 

1996,Padre Francisco de Assis recebe o primeiro Grau da Ordem Sacerdotal – o 

Diaconato - na Catedral Metropolitana de Natal, seguindo seu estágio de iniciação 

ao sacerdócio na Paróquia de São João Batista, em Arês/RN, onde ficou por cinco 

meses. Após este breve período de estágio é ordenado sacerdote pelo então 

Arcebispo Dom Heitor de Araujo Sales, na Catedral de Natal, aos 13 de setembro de 

1997. 

Durante esse período, que durou aproximadamente seis anos, Padre Francisco 

de Assis, ou simplesmente Padre Assis como é mais conhecido, vinha sendo 

preparado para assumir o cargo de Vigário Auxiliar na Paróquia de Arês. Era este o 

desejo dele e o motivo pelo qual vinha se preparando. Por este fato, foi tomado de 

grande surpresa ao saber que havia sido designado a paróquia do município de 

Ceará – Mirim. 

Todas estas informações estão presentes em discurso feito pelo Padre Assis a 

Câmara de Vereadores de Ceará – Mirim (ANEXO 2). No entanto, antes de 

prosseguir com a transcrição dos trechos que comprovam as analises realizadas 

sobre a vinda do Padre Assis para o município, convém explicar em que 

circunstancias a sua fala foi colhida e a natureza do depoimento. 

A época em que as entrevistas vinham sendo realizadas, Padre Assis foi 

procurado diversas vezes para que contribuísse com este trabalho ajudando na 

elaboração de sua biografia e na elucidação e melhor resgate de alguns eventos 

ocorridos na paróquia, de modo a oferecer uma visão dos anos em que esteve na 

companhia do Monsenhor Rui Miranda, porém ele se recusou a dar qualquer tipo de 

entrevista, depoimento ou nota acerca dos eventos presenciados por ele. 

______________________________________  

33. 
A Pastoral da Juventude Missionária Pentecostal funcionava como um grupo de jovens entres 

aqueles que já haviam ingressado na vida religiosa institucional. Tratava-se da organização de retiros, 
eventos e atividades voltadas a realização da carismática. Contava com a orientação de padres para 
o surgimento de uma Igreja mais voltada a comunidade e suas necessidades. 

34. 
Pastoral Vocacional: tem a finalidade de encaminhar a seminários e demais cursos de formação os 

jovens que se mostram dispostos a seguir a vida sacerdotal. Trata-se de um grupo de 
aconselhamento, onde a pessoa interessada pode ter informações e tirar suas duvidas, além de ser 
convidado e convencido a seguir a vida religiosa. 
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Desculpou-se informando que, como a Arquidiocese havia instaurado um 

processo administrativo sobre a gestão paroquial ele não estava autorizado a falar 

nada a respeito de seu sacerdócio ou de sua relação com o administrador paroquial 

– Monsenhor Rui – de modo a evitar especulações. No entanto, seu gênio positivo, 

de espírito livre sempre deixou escapar uma ou outra opinião que, confrontada com 

outros depoimentos e documentos, revelaram seus sentimentos com relação a sua 

estadia na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.  

Pouco depois de iniciada a coleta dos depoimentos para esta dissertação, 

Padre Francisco de Assis foi transferido para a paróquia de Macaíba/RN, o que 

inviabilizou novas tentativas para a tomada de sua entrevista, dado o tempo restante 

para elaboração da redação final deste estudo. 

No entanto, analisando a conjuntura presente no período, é possível afirmar 

que até mesmo o caráter de sua transferência teria ligação com o objeto deste 

estudo, uma vez que a transferência de cidade já era uma reivindicação antiga do 

próprio Padre Assis, que não havia sido considerada pela Diocese anteriormente, 

segundo informações de amigos pessoais do padre. Por diversas vezes - no 

momento da missa reservado aos informativos – Padre Assis demonstrava 

aborrecimento perante a impossibilidade de levar adiante alguns projetos pastorais 

por não contar com o apoio do Monsenhor Rui. Outro elemento que pode indicar o 

caráter inusitado de sua transferência se refere ao pronunciamento feito na sua 

missa de despedida, onde ele explica que “(...) pedi minha transferência por 

entender que aqui não haveria lugar para as novas obras que a Santa Madre Igreja 

tem para seus filhos. Mas agora que haverá outro administrador para esta paróquia, 

me sinto triste em partir.” (Padre. Assis, 43 anos). 

Pessoas próximas a Padre Assis informaram, em depoimento, que ele gostaria 

de ficar em Ceará – Mirim se tivesse sido convidado a assumir o cargo de 

administrador paroquial, onde o poder de decisão sobre as questões da Igreja 

estivessem em suas mãos e não sobre o controle do Monsenhor Rui Miranda. No 

entanto, a Diocese havia escolhido um outro padre para ocupar este posto, o que o 

deixou muito insatisfeito e de imediato, desagradou profundamente a população. 
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“Na verdade ele só queria ir embora porque a situação na casa paroquial 
era muito difícil. Aquela menina lá se sentia dona da casa, não tinha mais 
respeito por ele e o próprio Monsenhor não o apoiava nas empreitadas da 
Matriz. Aí Natal mandou outro padre para assumir o lugar de administrador. 
Porque não deixaram Padre Assis?” (Fabia., 42 anos). 

 

Pensando do ponto de vista do apoio da comunidade com relação ao 

Monsenhor Rui é possível inferir que entre ele e Padre Assis existia uma grande 

diferença, não só ideológica do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista 

político, da vida social. As lideranças da sociedade ceará-mirinense que outrora 

apoiavam o Monsenhor, hoje se unem a população mais carente na identificação 

com Padre Assis. Bourdieu (1998) já havia observado essa dualidade ao formular a 

“hierarquização dos espaços”. Padre Assis não tinha apoio religioso para 

permanecer no município, uma vez que não havia se ligado a grupos que pudessem 

apoiá-lo de fato. Bourdieu diz que “não há espaço, numa sociedade hierarquizada, 

que não seja hierarquizado e que não exprima as hierarquias e as distâncias sociais” 

(2003, p.160). Os espaços religiosos, como partes integrantes da sociedade, são, 

portanto, locais que reproduzem as estruturas sociais, onde os indivíduos adquirem 

um corpo de disposições que lhes permitem agir de acordo com as possibilidades 

existentes no interior desta estrutura objetiva. As novas lideranças simpatizavam 

com o novo pároco, mas já não se viam dependentes da sua influência 

(diferentemente do que ocorrera tempos atrás) para a manutenção das relações de 

poder. As dominações agora se dão em diferentes formas, seguidas de teias e 

condutas que orientam os capitais dentro do campo. Com isso não se pretende 

subestimar o poder influenciador da Igreja, mas diminui o seu papel 

consideravelmente quanto mais proporcional é o avanço dos cultos evangélicos e 

alternativos do mundo moderno. 

Monsenhor Rui Miranda, enquanto sacerdote e administrador paroquial 

ocupou, por muito tempo, um lugar de destaque na sociedade de onde se 

desenvolviam inúmeras relações sociais, supostamente objetivas e regradas pelo 

sagrado, que espelhavam a dinâmica social e que demonstravam o poder que a 

religião exerce sobre os indivíduos, determinando as capacidades relativas aos 

sujeitos de realizar ações, que em diversas ocasiões se contradisseram, motivando 

conflitos que expressaram a relação de autoridade e ostentação de poder que existia 
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entre os envolvidos. (BOURDIEU, 1997). No entanto essa dominação arrefecia 

juntamente com sua saúde e com as novas configurações religiosas e políticas que 

vinham sendo engendradas.  

Em busca de documentos no arquivo da Câmara de Vereadores de Ceará – 

Mirim, foi encontrado um arquivo com os discursos de alguns personagens 

importantes para a história da cidade que haviam sido homenageados pelos 

vereadores. Com isso foi possível descobrir que, todos os anos em meados do mês 

de outubro, a Casa Legislativa Municipal promovia uma solenidade onde concedia o 

título de Cidadão Ceará-Mirinense a alguma personalidade local indicada pelos 

vereadores e funcionários da Câmara.  

Foi em uma solenidade como esta que, em 6 de outubro de 2007, ao completar 

dez anos de sacerdócio no município de Ceará – Mirim, Padre Francisco de Assis foi 

convidado a receber o referido título. Para a solenidade são convidadas as principais 

autoridades políticas e a elite local, que assistem a homenagem e posteriormente 

ouvem o discurso do homenageado. No geral, o discurso se referia as etapas da 

vida pessoal de Padre Francisco de Assis, indo desde a infância a sua chegada a 

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, ponto que abordamos anteriormente. O 

relato foi colhido diretamente da Câmara de Vereadores de Ceará – Mirim, mas 

também se encontra disponível no livro de Caio Cesar Azevedo, intitulado Gênese e 

Preservação: História, Patrimônio Cultural de Ceará – Mirim e Turismo (2007). 

Naquela ocasião, Padre Francisco de Assis redigiu seu discurso, que após ser 

proferido recebeu diversas críticas e comentários pela coragem e ousadia com que 

colocava, em público, a sua relação com Monsenhor Rui desde sua chegada aquela 

cidade. Observa-se, portanto, que o intenso teor das palavras e dos sentimentos 

abordados no discurso provocaram nos presentes uma sensação de desabafo, uma 

vez que a esta época, o padre estaria envolvido no centro de um jogo político, por 

pretensamente ter sido visto participando de encontros de correligionários do partido 

da situação, o que rendeu uma série de críticas ao real interesse de suas obras 

sociais, entrevendo a possibilidade de assumir o posto do Monsenhor Rui Miranda 

após seu afastamento, segundo informações colhidas em entrevista com um 

colaborador de campanha. 
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“Ele nunca se negou a participar dos encontros políticos. Muito ao contrário, 
sempre gostou de ser visto na sociedade, independente de que tipo de 
evento fosse e isso contribua para os candidatos que acabam aliando a 
imagem dele a campanha, mesmo que ele não tivesse nesses lugares por 
motivo realmente político.” (Marcos, 34 anos). 

 

Parafraseando Bourdieu, o homem político sempre estabelece uma relação de 

troca com a população para manter sua posição; cria a necessidade que se creia 

nele, com a condição de ele conceder os bens simbólicos e seus benefícios sobre os 

que acreditam, tirando sua força religiosa da confiança que a população atribui a ele. 

(1998, p.188). 

Segundo consta em seu discurso, ao saber que havia sido designado para 

exercer suas funções sacerdotais em Ceará – Mirim, os sentimentos experimentados 

por Padre Assis foram os de “traição” e “desânimo” ante a situação em que a 

paróquia da cidade se encontrava. Não era segredo, como o depoimento confirma 

que a situação de abandono e da má administração da paróquia fossem fatos 

conhecidos da Diocese e de padres de todo o estado. Tal perspectiva só reforma a 

ideia anteriormente levantada sobre o assentimento da Diocese em deixar um 

mesmo padre em uma mesma paróquia por um período de tempo tão longo. Diante 

dos fatos expostos só nos resta concluir que haviam interesses relacionados a esta 

permanência, sejam eles religiosos ou políticos, mas que convergiam aos interesses 

daqueles que podiam ter, desde muito, promovido às diligencias necessárias à 

modernização das bases católicas no município e seu fortalecimento. 

 

“Foi exatamente na terceira quinta-feira do mês de setembro de 1997, por 
volta das 12h15min, que o então Arcebispo Dom Heitor de Araujo Sales 
determinava a minha vinda para a cidade de Ceará – Mirim, anuncio feito na 
reunião do clero.(...) Não posso mentir, naquela hora parecia que o chão 
estava se abrindo, pois tudo concorria para que eu ficasse na Paróquia de 
Arês. Me senti traído, pois todos sabiam da decisão do bispo, através de 
conversas de bastidores, menos eu, ou talvez soubesse e não quisesse 
acreditar, dadas as circunstâncias em que se encontrava a paróquia de 
Ceará – Mirim.” (Padre Assis).(Grifo nosso) 

 

Através da fala de Padre Assis, é possível verificar que a perda de credibilidade 

da religião católica em Ceará – Mirim e o afastamento de fiéis das atividades 
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paroquiais fossem do conhecimento não só de outros padres, como da própria 

Arquidiocese de Natal. A partir disso, entende-se que, sendo a conduta do 

Monsenhor Rui Miranda um fato conhecido de seus superiores, a “surpresa” e o 

“desconhecimento” que mais tarde viriam alegar torna-se de difícil sustentação, 

podendo mesmo sofrer contestação, diante do discurso esclarecedor dado por 

Padre Assis naquela ocasião. Outro ponto a ser observado neste discurso é a ideia 

de “bastidores”. Tal palavra denota a existência de um jogo de interesses nas  

De acordo com o trecho extraído, Padre Assis considerou um verdadeiro “ato 

de traição” ser enviado à paróquia de Ceará – Mirim, dadas as circunstâncias de 

instabilidade eclesial e representativa em que se encontrava a Igreja Católica no 

município. Embora a imagem da Paróquia se encontrasse desgastada, a presença 

do Monsenhor Rui Miranda permanecia como sendo a principal e mais forte 

influência católica na cidade. Ainda que de maneira contraditória, era o principal elo 

entre a religião e o povo. Embora debilitado física e moralmente, o Monsenhor não 

abria mão de seu poder decisório e de valer-se dos contatos estabelecidos ao longo 

dos anos para manter sua posição na paróquia, protelando ao máximo uma possível 

substituição. Assim, compreende-se que o mecanismo do sistema simbólico não 

deixa de ser uma estratégia política de luta pelo poder simbólico. Segundo Bourdieu, 

“o poder simbólico é um poder que aquele que lhe esta sujeito dá aquele que o 

exerce” (BOURDIEU, 1998, p.188). Esta característica de concessão de poder 

atribuído ao imaginário religioso, ou sistema simbólico, é que se classifica como 

político. 

Mediante os fatos e das declarações recolhidas, é possível dizer que tal 

situação de desencantamento e frustração por parte do Padre Francisco de Assis 

era compartilhado por outras pessoas, tanto do município quanto da Arquidiocese. 

Até mesmo a aparente felicidade com que o Monsenhor Rui Miranda teria recebido 

ao novo padre, em sua chegada, é visto com desconfiança por aquele, uma vez que 

ele estava “por demais” contente, talvez entrevendo a possibilidade de estar 

recebendo alguém que ele pudesse influenciar e que fosse vir a ser um aliado na 

continuidade de sua trajetória, sendo portanto, considerado como um amigo. 

Outro ponto importante a ser considerado e que permeia todo o discurso se 

refere ao sentimento compartilhado pelos padres sobre a pessoa do Monsenhor Rui, 
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da imagem criada pelas pessoas e habilmente cultivada por ele, de um homem que 

não se deve contrariar, com o qual não se pode discutir. Este sentimento de 

impotência, essa referência quase sempre tão dura sobre a sua pessoa estava 

atrelada a aspectos e conotações negativas, comentários pejorativos e até, 

valorados. No entanto, não se quer dizer com isso que a Igreja e sua Cúria 

desconhecessem as ações do Monsenhor Rui, mas antes afirmar que, mesmo entre 

os clérigos, já havia uma atitude de ironia, um comportamento de rejeição acerca da 

conduta que Monsenhor Rui vinha apresentando durante os anos a frente da 

paróquia de Ceará - Mirim. Era, pois, um momento de profunda tristeza e melancolia 

ser designado à paróquia de Ceará – Mirim, o que ficou expresso neste momento do 

discurso de Padre Assis: 

 

“Não recebi nenhum incentivo de colegas padres, apenas lamentações e 
sorrisos de deboche, alguns diziam mesmo que eu não aguentaria sequer 
três meses, por isso me aconselharam a levar poucas coisas; outro até em 
tom de ironia e pouca elegância deu-me os pêsames, como se eu estivesse 
caminhando para a morte.” (Grifo nosso). 

 

As perspectivas que se apresentavam para o Padre Assis não eram boas. O 

comportamento dos demais colegas padres o teria colocado em uma posição muito 

desconfortável diante da nova situação. Como membro subordinado a Igreja, o 

padre não poderia se furtar a assumir o posto designado, embora o fizesse cheio de 

temor e desesperança, alimentado pelos diversos comentários negativos e irônicos 

de que havia sido alvo. Mesmo com expectativas aparentemente tão negativas, 

resolveu assumir o compromisso e tentar estabelecer como meta o resgate da 

comunidade a Igreja por meio de uma catequese mais humanizada e voltada as 

necessidades da população local. 

Nesta conjuntura, Padre Francisco de Assis chega em Ceará – Mirim no dia 06 

de outubro de 1997, poucos dias depois de sua ordenação. Foi recebido com festa e 

celebrou sua primeira missa na casa de Manoel Chico, grande amigo do Monsenhor 

Rui e colaborador na Igreja Matriz. A recepção dos fiéis conferiu novo fôlego ao 

padre que chegava e deixou entrever a carência de acolhimento e dedicação que a 

população católica local apresentava. A jovialidade do novo pároco despertou 
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interesse e esperança na população, que agora parecia ter a possibilidade de ver 

seus anseios atendidos, na pessoa de um clero mais jovem, mais voltado as 

questões atuais e pronto a exercer suas atividades com intensidade e alegria.  

 

“A chegada de Pade Assis foi uma negócio muito maravilhoso. (...) Mesmo 
ele sendo novinho o povo gostou da cara dele. Também, só de mudar da 
cara de Pade Rui pra dele já era bom demais. (...) era atencioso com o 
povo, sorria que só vendo, abanava a mão pra todo lado e chamava o povo 
pra seguir na carreata até a Matriz. Foi das missa mais linda que já vi. Já 
tava na hora mesmo de chegar gente nova, para as coisas se animarem 
mais e os jovens voltarem a Igreja.” (Walquiria, 67 anos). 

 

Os objetivos que haviam conduzido Padre Assis até Ceará – Mirim também 

estavam presentes em seu discurso. Segundo ele, era necessário promover uma 

renovação da fé e reerguer a Igreja Católica no município. A renovação dos votos 

com a Santa Sé precisavam ser refeitos, a Igreja local necessitava de uma 

modernização que poderia conferir maior integração com os fiéis, que poderia 

resgatar o desejo dos fiéis em participar da vida religiosa, ao que o Monsenhor Rui 

combatia com veemência. Embora contasse com o apoio dos fiéis, Padre Assis se 

via limitado a apenas continuar as atividades costumeiramente realizadas, tendo que 

submeter ao crivo do Monsenhor toda e qualquer nova ação ou manifestação que 

leigos ou religiosos organizassem, pois todos os que quisessem se encontrar 

inseridos no espaço paroquial deviam seguir as orientações do Monsenhor. Tal 

conduta se encontrava de tal modo arraigada, que determinações em contrário 

simplesmente eram ignoradas pelos funcionários e colaboradores mais antigos; 

“tudo deveria permanecer como sempre foi”.(Luiz, 76 anos). 

 

“Com a ajuda de muitos leigos bons da paróquia começamos a nova 
caminhada pastoral, onde agora todos os desafios e obstáculos precisavam 
ser superados a qualquer preço, pois o evangelho precisava ser anunciado 
com eficiência e eficácia. (...) Podemos citar o fortalecimento das 
pastorais, a reorganização do grupo de acólitos, a criação da Pastoral do 
Dízimo (...) os louvores, atraindo muitos jovens para a Igreja.” (Padre Assis) 
(Grifo nosso) 
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Aos poucos mudanças iam sendo gestadas e organizadas, muitas vezes, em 

desacordo e sem o conhecimento do Monsenhor Rui. Aos poucos Padre Assis foi 

sendo incentivado pela própria Diocese, por colegas de sacerdócio e pelo povo a 

incrementar as práticas religiosas, a inserir novas atividades ao calendário litúrgico 

promovendo uma reaproximação da população com a religião. Grandes eventos  

passaram a ser realizados mensalmente (como a Adoração do Santíssimo 

Sacramento35) e anualmente (como a Caminhada da Paz36, culminância da 

Campanha da Fraternidade37). E assim, os anos foram transcorrendo com a 

contínua,porém velada, disputa de espaço entre os dois párocos. 

Neste sentido, a Igreja não difere de outros espaços sociais comandando, 

assim, “as representações que os agentes sociais podem ter dele” (BOURDIEU, 

1997, p.27). Tais relações neste campo são sempre representações de força e 

poder. Portanto, a Igreja é também um espaço onde surgem relações conflituosas, 

semelhantes as que Bourdieu observou ao analisar o espaço social global. 

 

“É por isso que acredito expressar quando descrevo o espaço social global 
como um campo, isto é, ao mesmo tempo, como um campo de forças cuja 
necessidade se impõe aos agentes que nele se encontram envolvidos, e 
como um campo de lutas, no interior do qual os agentes se enfrentam, com 
meios e fins diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de 
forças, contribuindo assim para a conservação ou transformação de sua 
estrutura” (BOURDIEU, 1997, p.27). 

 

As divergências entre os dois padres eram, em muitos casos, públicas e 

________________________________  

35. 
Na primeira segunda-feira de cada mês, junto à missa de São Braz e a confissão comunitária era 

realizada a Adoração do Santíssimo, que consistia na adoração e exaltação do espírito santo, com a 

realização de orações, cânticos e pedidos de cura. Pessoas vinham de toda de parte para participar. 

36. 
A Caminhada da Paz é realizada pela Pastoral da Comunicação e da Juventude, tendo como tema 

o mesmo escolhido para a Campanha da Fraternidade. Um carro de som leva um grupo de músicos 
católicos pelas ruas da cidade, convidando a população a caminhar pela paz. Esta em sua 26ª 
edição. 

37.  
A Campanha da Fraternidade surgiu após o Concílio Vaticano Segundo, com a intenção inicial de 

tratar temas internos da Igreja. Após 1971, os temas tem sido mais voltados a aspectos da realidade 
social ,econômica e política da população, com a intenção de que o restabelecimento da Fraternidade 
seja um compromisso da Igreja  
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notórias, servindo de assunto a especulação popular. A vitalidade e o dinamismo do 

Padre Francisco de Assis contrastava de modo salutar com a posição rígida e 

tradicional adotada pelo Monsenhor Rui. Nas circunstâncias vividas nos treze anos 

em que os vigários compartilharam a atividade sacerdotal, o compartilhamento foi 

tão somente das funções religiosas, o que não se refletiu nas ações ou no modo de 

organização e administração exercido pelo Monsenhor. O controle sobre a atividade 

pastoral e demais decisões era mantido mesmo na ausência do administrador 

paroquial, quando este se afastava por motivos de saúde. Os funcionários da Igreja 

Matriz se recusavam a exercer atividades diferentes das que já haviam sido 

designadas pelo Monsenhor, anteriormente.  A estrutura da Igreja Matriz funcionava 

com um número reduzido de funcionários (em torno de seis) que, contratados pelo 

pároco, sentiam-se em dívida com ele, cumprindo a risca suas determinações. 

  

“Os indivíduos orientam sua conduta em função daqueles conceitos que, 
desta maneira, exercem com frequência uma influencia causal muito real, 
dominadora, sobre a ação desses indivíduos. Isto é verdade especialmente 
quando estes conceitos fazem parte de um reconhecido, positivo ou 
negativo.” (WEBER, 2002, p.25). 

 

O convívio instável entre os dois padres enfraquecia a paróquia, gerando 

desconforto entre os fiéis e uma divisão dos reais interesses que deviam ser 

protegidos. A instabilidade representativa era evidente, uma vez que mesmo tendo 

grande aceitação popular e, até mesmo, apoio de setores da sociedade local, Padre 

Assis não possuía poder de fato perante a hierarquia eclesial para tomar decisões a 

revelia do Monsenhor, o que se configurava como um verdadeiro entrave a 

expansão das atividades católicas no município. Essa conjuntura acabou 

favorecendo o surgimento de uma série de ações praticadas pelos fiéis, que 

resultaram em eventos capazes de abalar significativamente a instituição católica 

local.  

Após a chegada de Padre Francisco de Assis, muitas ações foram 

implementadas ou revitalizadas, principalmente os projetos pastorais. A festa da 

paróquia recebeu uma série de incrementos – sagrados e profanos -, com a 

revitalização dos cultos e missas, a criação de apresentações musicais e teatrais, o 
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que aumentou e dinamizou a própria organização da festa, com um maior fluxo de 

pessoas e investimentos públicos e privados, consequentemente gerando mais lucro 

a paróquia, o que não se refletiu na manutenção do patrimônio paroquial, que a 

olhos vistos ia se deteriorando e diminuindo. “De uns anos pra cá a festa ficou uma 

beleza, por que não é só as barraca: tem musica, tem as apresentação, tem os 

caboclinho, tem as crianças, tem parque e muitas outras coisa pra o povo vê.” 

(Roberto, 31 anos). 

Durante os anos em que Monsenhor Rui esteve à frente da administração da 

paróquia, a festa da padroeira sempre havia sido o ponto alto da arrecadação 

financeira e da união da Igreja Católica no município. A festa contava com dez noites 

de animação, misturando ritos religiosos com celebrações profanas, música e 

diversão ao mesmo tempo em que realizava suas procissões e novenas. Em grande 

medida a festa era financiada por comerciantes e políticos locais, cabendo a 

paróquia unicamente a compra de um automóvel 0km para ser sorteado no bingo da 

festa. O bingo e a Barraca da Matriz38 cabiam à administração paroquial. Os demais 

barraqueiros e o parque de diversões eram obrigados a pagar uma taxa de 

permanência que favorecia o aumento do lucro obtido pela Igreja Matriz. Com o 

intuito de evitar especulações acerca da arrecadação da festa o Monsenhor decide, 

em 2005, cessar a prestação de contas, o que só voltaria a ser feito no ano de 2010, 

com a nova administração do Padre Bianor. Essa decisão, ao invés de diminuir a 

especulação, causou ainda mais desconforto, uma vez que ensejava desconfiança 

na comunidade católica. Os paroquianos não se reconheciam mais na administração 

do Monsenhor Rui.  

 

 

 

_____________________________________ 

38. 
A Barraca da Matriz era a única com autorização para a realização de leilões de animais e música 

ao vivo. Localizava-se bem ao lado da Igreja e era cercada por cordas e placas de ferro, tendo a 
entrada permitida apenas para quem fizesse reserva antecipada, mediante apresentação de senha. 
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Foto 11 – Festa da Padroeira de Ceará – Mirim, Nossa Senhora da Conceição (2010) 

Fonte: Acervo de Erivânia de Melo Morais. 

 

No formato descrito anteriormente, a Festa de Nossa Senhora da Conceição se 

processou por 27 anos até que, por impedimento do Ministério Público, o bingo foi 

proibido, resultado do cumprimento da Lei que proibiu a realização de jogos de azar 

no país (Lei 9981/00). A perda da autorização para a realização do bingo causou 

grande repercussão no município, tendo sido levantada a hipótese de que a 

proibição fosse um ardil, uma reprimenda em face do novo quadro político do 

município, por tantos anos disputado entre a oligarquia dos Melo, representada pelo 

ex-governador Geraldo Melo e dos Varela, representada pelo ex-ministro Roberto 

Varela. Atualmente a política local vive um momento completamente diverso, tendo 

como prefeito municipal o Sr. Antonio Peixoto, sem grande expressão política 

anterior, sendo muito mais conhecido por ter sido delegado na cidade do que por 

quaisquer outras atuações políticas anteriores. 

 Outro elemento questionado pelos populares para a proibição do bingo 

residiria no fato do atual prefeito ser adepto de uma religião evangélica, o que 

segundo os depoimentos, poderia explicar o crescente número de manifestações 

evangélicas patrocinadas pelo município e sua difusão de modo nunca antes visto 

na cidade.  

Afora as especulações levantadas, o fato é que com a nova situação a Festa 

da Padroeira precisou ser reorganizada, repensada em suas funções, tendo se 

tornado uma manifestação muito mais voltada para o campo religioso que para o 



123 
 

 
 

campo profano, sem que este último tenha desaparecido. Os moradores mais 

antigos comemoraram a retomada do caráter mais religioso da Festa, que segundo 

eles teria se perdido com a realização do bingo e a presença dos grupos musicais. 

 

 “Deixe assim mesmo que tá bom. Antes era assim e todo mundo se 
divertia. Hoje é uma danação de gente, umas banda que trás ladrão, tem 
tiroteio e antes não tinha nada disso. E Agora não tem bingo, mas tem rifa. 
É mais ligeira e a gente não tem que esperar tanto.” (Giselda, 68 anos). 

 

3.2 Perda da representatividade. 

 

Quando se busca traçar um panorama da Igreja Católica em Ceará – Mirim nos 

seus últimos dez anos, é possível perceber que em vários sentidos ela se 

encontrava defasada, em declínio, sem a mesma credibilidade de décadas 

anteriores, o que poderia ser considerado um reflexo da progressiva perda de poder 

do Monsenhor Rui Miranda, ocasionada pela debilidade física e pela perda de 

privilégios que a Santa Madre Igreja lhe conferiu por tantos anos, enquanto julgou 

conveniente a sua permanência e a sua representação no município. Apesar de uma 

progressiva perda de influência e, consequente arrefecimento de suas ações, o 

caráter representativo do Monsenhor nunca cessou de todo. A sua fonte de poder, 

ainda que simbólico, nunca secou por completo e nunca secaria. Os diversos 

favores, apadrinhamentos e outras práticas de favorecimento conferiram ao 

Monsenhor a possibilidade de influenciar um grupo socialmente forte no município 

que se incumbia de proteger sua imagem, de influenciar outras pessoas sobre os 

reais interesses emocionais de suas ações, colocando-o sempre como um defensor 

do povo, preocupado com o bem-estar da comunidade, com a preservação dos 

costumes e com a dignidade dos fiéis. 

 

“(... ) num estado do campo em que se vê o poder por toda a parte, como 
em outros tempos não se queria reconhecê-lo nas situações em que ele 
entrava pelos olhos adentro, não é inútil lembrar que – sem nunca fazer 
dele, numa outra maneira de o dissolver, uma espécie de <círculo cujo 
centro está em toda a parte e em parte alguma> – é necessário saber 



124 
 

 
 

descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente 
ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse 
poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles 
que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem.” 
(BOURDIEU, 2007, p.07-8). 

 

É a esse poder invisível que Bourdieu se remete, colocando a necessidade de 

deixar mais visível os fundamentos ocultos de dominação, que garantem a 

manutenção das posições no interior do campo. O poder simbólico é determinante 

para a manutenção das posições e das relações. Quando o interesse dos agentes 

na perpetuação do poder acaba, as lideranças e o poder acabam juntos, pois sem o 

reconhecimento dos indivíduos não há como alguém impor pela própria vontade 

uma dominação. A maneira que o Monsenhor encontrou de legitimar seu poder foi 

através de seu sacerdócio, dos cargos públicos que assumiu e da possibilidade de 

proteger e favorecer os seus ‘aliados’. 

Assim, a vinda de Padre Francisco de Assis pode ser observada de um ponto 

de vista da tensão e do conflito ideológico de interesses, onde o tradicionalismo do 

Monsenhor permanecia entravando a tentativa de uma renovação da fé e das 

práticas religiosas locais, embora fosse uma renovação bastante restrita e 

controlada; em muitos aspectos, moldada ao estilo tradicional que regia o 

catolicismo no município. Isso se deve a posição limitada em que Padre Assis havia 

sido colocado. Distante da administração direta da paróquia, podia apenas intervir 

nos aspectos pastorais, mais não estruturais, o que dificultou as mudanças, mas não 

as impediu de acontecer. 

A nomeação como pároco auxiliar deixava Padre Assis em condição de 

sujeição à administração do Monsenhor Rui. Essa condição impunha muitas 

limitações aos projetos carismáticos e sociais de renovação pastoral. Embora muito 

doente e a cada dia mais distante do convívio com os fiéis, Monsenhor Rui havia 

estabelecido ao seu redor uma rede de colaboradores capaz de garantir a 

manutenção do seu estilo de administração. Nada era feito sem o seu 

consentimento. Deliberadamente, às pessoas que serviam a paróquia recusavam-se 

a colaborar em atitudes e posturas que fossem de encontro ao modo de ser do 

Monsenhor; ainda que recebessem ordens do pároco auxiliar, não as obedeciam. 
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Mesmo com seu estado de saúde se agravando a cada dia, essa recusa dos 

funcionários em aceitar as diretrizes estabelecidas pelo Padre Assis davam mostras 

da influência do Monsenhor e do reconhecimento que as pessoas dedicavam a ele. 

É provável, e pôde ser verificado em alguns discursos, que estas mesmas pessoas 

tivessem algum tipo de beneficio, proteção e ajuda do Monsenhor, mas antes disso 

estavam subordinadas a uma hierarquia que em muitos casos, acreditavam ter o 

dever e a obrigação de obedecer. 

 

“É o seguinte, ou o Monsenhor manda fazer ou eu não mudo nada. Ele é 
mais velho, deve manda mais, sabe como as coisa deve ser feita. Além de 
que eu não quero comprar briga com ninguém, porque quando a gente 
obedece o outro ele briga é com a gente e não com ele.”(Pedro, 59 anos). 

 

No período compreendido entre os anos de 2004 e 2009, os internamentos e 

repousos a que o Monsenhor Rui Miranda foi submetido, tiraram-no por diversas 

vezes da posição de administrador paroquial, tendo o cargo sido transferido 

temporariamente para o Padre Francisco de Assis. Durante esses períodos de 

internação prolongados, havia sempre a expectativa de seu falecimento, o que dava 

vazão a formulação de boatos, que de tão sólidos, chegavam mesmo a altas cúpulas 

políticas e eclesiais. Por duas vezes, em ocasiões distintas, Padre Assis precisou vir 

a público desmentir as notícias de falecimento e comentar que, até mesmo padres 

no Vaticano haviam telefonado a casa paroquial para confirmar os boatos. Tais fatos 

só corroboram para evidenciar que Monsenhor Rui tinha muitos contatos importantes 

entre os membros da Igreja Católica e que também era preciso pensar em alguém 

para substituí-lo rapidamente, de modo a não permitir que um eventual falecimento 

seu pusesse em risco o controle sobre o campo religioso no município, numa 

paróquia tão grande e importante para a Diocese do estado. 

Durante os anos de 1973 e 1998, Monsenhor Rui Miranda teria realizado 

diversas viagens a Roma e a Jerusalém. Em suas viagens conheceu e tornou-se 

amigo pessoal de diversos sacerdotes influentes no Brasil e com os quais mantinha 

contato constante. Tais viagens também foram alvo da especulação popular, uma 

vez que, mesmo em meio às crises administrativo-financeiras da paróquia não teria 
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se furtado a realizar viagens dispendiosas e por períodos prolongados, chegando a 

ausentar-se da paróquia por períodos de até mais de um mês. Como único vigário e 

administrador, a paróquia ficava fechada para a realização de grandes eventos ou 

celebrações na sua ausência, sendo permitido apenas à encomendação de corpos, 

novenas e terços. Para a realização de enterros e missas de sétimo dia os fiéis eram 

obrigados a contratar padres de outras paróquias, pagando pelos serviços e 

locomoção destes. 

Por volta do ano 2002, mesmo com a presença do Padre Francisco de Assis e 

a crescente revitalização dos movimentos pastorais, o único evento que atraía os 

fiéis era a Adoração do Santíssimo que ocorria nas primeiras segundas-feiras de 

cada mês. Afora este culto mais específico as demais missas, e consequentemente 

a arrecadação do dízimo, permaneciam em estado de estagnação. Os fiéis não se 

identificavam com a Igreja, em grande medida não se viam representados por 

aqueles membros. Aliado a esse desencantamento ocorre à proliferação de igrejas 

evangélicas, pentecostais e do próprio espiritismo que através de seus mais 

variados apelos atraiam mais a população que o catolicismo tradicional, moralmente 

abalado, basicamente apoiado em um tradicionalismo decadente e no poder 

simbólico do Monsenhor Rui Miranda, já não apresentando vitalidade suficiente para 

permanecer na posição que ocupava. 

 

“Jesus! A igreja está o caos! É o forro ruim, rede elétrica ruim, o sistema de 
som é horrível. É perigoso vir na missa; tem criança, tem idoso. Se cada 
pessoa boa não tivesse adotado um altar, nem flor a Igreja ia ter (...). O 
povo não paga mais o dízimo. Padre Rui tá se desfazendo de tudo e a 
Matriz tá essa coisa. Agora até o dinheiro da festa vai ficar menor sem o 
bingo, né?“ (Leda, 61 anos) 

 

A proibição do bingo da festa fez, num primeiro momento, com que a 

população cogitasse mesmo o próprio fim da celebração, uma vez que o “show de 

prêmios” era a sua principal fonte de rendimentos. No entanto, outras maneiras 

foram encontradas para minimizar as perdas e ao invés da realização de um bingo 

vem sendo realizada a “Rifa Entre Amigos da Paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição”, com os mesmos prêmios já tradicionalmente sorteados nos anos 
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anteriores. Outro incremento a Festa da Padroeira que esta sendo realizada 

atualmente é uma maior participação da população na organização geral da festa. 

Os populares tem tido uma contribuição crescente nas atividades desenvolvidas, 

dinamizando os eventos e atraindo a atenção de mais e mais pessoas para os 

festejos. Essa nova dinâmica tem se refletido nas missas e demais eventos 

realizados pela paróquia, como é o caso da Caminhada da Paz. 

 

3.3 Crise no modelo de administração paroquial. 

 

Entre os anos de 1998 e 2007, nem uma reforma foi feita no prédio da Igreja 

Matriz de Nossa Senhora da Conceição. A única benfeitoria realizada teria sido à 

pintura da fachada externa do prédio, o que ainda assim causou polêmica e 

desagradou boa parte dos fiéis. Tradicionalmente, desde a sua inauguração, em 

1901, a cor de sua fachada da Igreja Matriz era azul celeste, simbolizando a cor do 

manto de Nossa Senhora da Conceição. No entanto, em um período no qual 

Monsenhor Rui esteve internado, Padre Francisco de Assis resolveu mudar a cor da 

fachada para bege, o que teria descaracterizado o prédio. Populares e fiéis 

posicionaram-se contra a mudança de cor, sendo acompanhados pelo Monsenhor 

Rui Miranda e pela divulgação de notas e opiniões em blogs e jornais locais. “Hoje a 

Matriz de Ceará – Mirim se encontra outra: apagada, sem vida e descaracterizada, 

assim como a própria religião.” (Jornal O Litoral, 2007, 46ª ed.). 

Os veículos pertencentes à paróquia que auxiliavam os padres em sua 

locomoção aos distritos encontram-se quebrados e sem utilização, sendo necessário 

o aluguel de carros ou o oferecimento de transportes particulares, por fiéis da Igreja 

e das capelas, para que os párocos pudessem se locomover. No que diz respeito ao 

patrimônio paroquial referente a prédios, sítios, casas de praia, casas na cidade, 

terrenos e objetos de valor, constituem um capítulo a parte. 

Os relatórios sobre doações e dívidas que a Igreja possuía eram enviados tri 

anualmente a Arquidiocese de Natal, tendo discriminadas todas as ações realizadas 

pela Paróquia de Nossa Senhora da Conceição durante o período. A partir da 
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década de 1990, os relatórios pararam de ser enviados regularmente, segundo nos 

informou o Sr. Josué (64 anos) que trabalhava como colaborador na Igreja Matriz. 

Como resultado, os únicos registros sobre as doações feitas ao Monsenhor Rui se 

encontram nos cartórios do município, com alguns em trâmite judicial devido às 

ações dos familiares por reaver os bens doados, alegando serem indevidas as 

doações. 

Após a chegada de Padre Francisco de Assis em 1997, a Arquidiocese de 

Natal teria dado início a uma tímida tentativa de restabelecer os relatórios e as 

diversas comunicações interrompidas com a paróquia ao longo dos anos. No 

entanto, tal empreendimento não foi bem sucedido, uma vez que a chegada do novo 

padre não se configurou em uma maior abertura da gestão administrativa do 

Monsenhor Rui Miranda. Com o controle administrativo da paróquia em suas mãos e 

funcionários de sua confiança trabalhando em todos os setores, mesmo nos 

períodos de ausência do Monsenhor a organização das pastorais e demais grupos 

permanecia quase inalterado. 

Entretanto, o enfraquecimento da saúde e, consequentemente, das ações e do 

poder do Monsenhor no município levaram a uma série de acontecimentos que só 

geraram uma perda ainda maior do controle que ele exercia enquanto líder religioso 

local. Sua figura foi se tornando enfraquecida, muito mais mantida pela lembrança 

de suas ações passadas do que pela sua efetiva capacidade atual de exercer 

influenciar pessoas.  

Em visita a 1ª Vara do Fórum Judiciário da Comarca de Ceará – Mirim, em 

julho de 2010, não foi possível ter acesso aos processos nem ao conteúdo das 

ações impetradas contra a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, mas nos foi 

informado, extra oficialmente, da existência de pelo menos cinco pedidos de 

anulação de doações feitas à paróquia, contando entre os autores pessoas ainda 

vivas e parentes de pessoas já falecidas. Foi informado ainda que em sua maioria os 

processos se encontravam “parados” pela inexistência de documentação ou provas 

que configurassem a apropriação indevida. 
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“Monsenhor Rui só assiste a missa até antes dos informes porque? Porque 
o que vem depois é falar mal dele, das coisas erradas que ele fez na 
paróquia e que agora os paroquianos tão tendo que arcar, inclusive tirando 
do bolso, se não a Igreja fecha. (....) era prá ele ficar lá, prá ver o que foi que 
ele fez e deixar o povo comentar, falar dele e tudo. Mas é uma peninha que 
o povo tem dele e ele não tinha pena de ninguém.” (Marinalva, 47 anos). 

 

Na conjuntura em que se apresentava o quadro político-administrativo da 

Igreja, era de se esperar que a conduta da Arquidiocese houvesse se modificado em 

relação à paróquia de Ceará – Mirim; a administração paroquial já não parecia ser 

tratada com a mesma condescendência da qual havia desfrutado nos anos 

anteriores. Embora houvesse indícios de uma investigação interna e a população 

local tivesse conhecimento de alguns fatos e não se pronunciasse abertamente, 

estabelecendo um posicionamento sobre o assunto, em nem um momento, até 

então, havia sido cogitado seriamente um afastamento do Monsenhor Rui Miranda 

da administração da Igreja Matriz. A subordinação que o Monsenhor deveria ter 

diante da hierarquia religiosa era ainda muito flexível, possibilitando a ele a não 

aceitação das decisões tomadas por seus superiores; mesmo em grave estado de 

saúde, recusava-se a afastar-se da administração paroquial. 

O que se pode entender é que o poder simbólico, que se converge em poder 

político, por excelência, legitima-se na esfera da representação através da violência 

simbólica da imagem, que se transmite e se estabelece como campo de produção 

de imagens sociais. Trata-se, assim do  

 

“(...) poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, 
de confirmar ou de transformar a visão do mundo; poder quase mágico que 
permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força – física ou 
econômica – graças ao efeito específico de mobilização, só se for 
reconhecido, que dizer, ignorado como arbitrário.”  (BOURDIEU, 1989, 
p.14). 

 

O poder de fazer-crer não se apresenta unicamente nas palavras em si, mas 

na legitimidade conferida aos falantes e pelos que escutam. Os discursos não se 

prestam apenas a serem absorvidos, compreendidos, pois uma vez que são também 

signos de riqueza e de autoridade, estão destinados a ser avaliados, apreciados, 
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acreditados e posteriormente, obedecidos. Monsenhor Rui Miranda era 

extremamente hábil em fazer as pessoas crerem em seu discurso, em se tornarem 

solidários as suas ideias. 

Nessa perspectiva, temos a perda do limite entre o campo da coisa pública e o 

campo privado. A relação do Monsenhor com a paróquia, com a política e com a 

população local misturava sua representação de líder espiritual e de eventual 

representante de instituições públicas ao modo particular com que conduzia as 

instâncias de poder a sua volta.  

Na esfera pública, os indivíduos são sempre entendidos como cidadãos, seja 

na posição de agentes do poder público, na condição de servidores do Estado, seja 

na condição de simples usuários dos serviços públicos ou sujeitos submetidos às 

leis e normas estatais, o que em algumas ocasiões fez os indivíduos sentirem-se 

submetidos ao controle do Monsenhor, obedecendo a suas determinações como a 

atitude mais conveniente a ser adotada, muitas vezes materializada na simples 

acomodação diante dos fatos. Já na esfera privada, os indivíduos são concebidos 

como pessoas físicas à procura da satisfação de seus interesses particulares, 

podendo se associar e constituir redes de interesse com a finalidade de perseguir os 

mais diferentes objetivos sejam eles econômicos, políticos, religiosos, culturais etc. 

Nesse sentido, fariam parte dessa rede de interesses do Monsenhor Rui, aqueles 

que viam a possibilidade de manter, adquirir ou expandir seu status, sua influência 

com a manutenção do Monsenhor no cenário religioso e social do município, de 

modo a ter, por seu intermédio, o apoio e a aceitação da população. (KUSCHNIR & 

PIQUET CARNEIRO, 2007). 

Nessa conjuntura, a Igreja e suas instâncias são o campo de atuação, por 

excelência, das ações promovidas pelo Monsenhor, que fez uso dos poderes 

atribuídos a ele, por meio dos cargos que ocupou, para beneficiar pessoas de sua 

confiança e que lhe apresentassem algum interesse, sem ter de dar explicações 

sobre sua conduta. Suas atitudes, até então pouco questionadas, passaram a ser 

discutidas em diversos locais ocasionando um tímido, porém importante, 

reposicionamento dos fiéis com relação a suas ligações com a Igreja e sobre a 

importância e necessária permanência do Monsenhor na Paróquia. 
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“É uma vergonha essa situação. A gente pensa até pra onde vai aquelas 
moedinha que a gente da na missa. Não dá nem vontade de ir mais, sabe. 
(...) eu era da pastoral, mas até dentro da Igreja mesmo é uma briga danada 
pra ver quem vai ficar nos cargos mais importantes, mais isso e mais aquilo. 
(...) Em tudo que envolve dinheiro só tem gente dele (Monsenhor Rui).” 
(Mario, 58 anos). 

 

A crescente insatisfação dos fiéis se refletiu de modo visível na arrecadação do 

dízimo paroquial, indo afetar ainda as doações que eram feitas diretamente a Casa 

de Caridade São Vicente de Paula. Os idosos que lá se encontravam, sob os 

cuidados da paróquia, quase tiveram de ser removidos por falta de itens básicos de 

higiene pessoal e limpeza, devido à diminuição no número de doações feitas a 

instituição. Ainda assim, é preciso salientar que as doações não cessaram de todo; 

muitas pessoas, principalmente aquelas de mais idade, concordavam com o estilo 

de administração do Monsenhor, tinham simpatia pela sua maneira de conduzir as 

atividades religiosas no município por entenderem que ele representava a 

continuação da tradição, a valorização dos bons costumes e que uma renovação da 

religião, com a adoção de cultos mais animados e com coreografias (referência a 

cantores religiosos como Padre Marcelo e Padre Fábio de Melo39) tenderia a 

banalizar a importância da missa e desviariam os fiéis de seu objetivo principal: a 

comunhão com Deus. 

 

“Eu entendo que Padre Rui tem seus problemas, suas limitações, é de outra 
época e não acompanha a juventude de hoje. Mas eu gosto assim. Melhor 
tá com essa ignorância dele, mas que o povo respeita, do que o falatório 
que o povo faz de Padre Assis, que dizem até que ele dança e bebe nas 
festa nos interior. Pra mim não tem que mudar nada na missa não, negócio 
da música animada, dança. Aqui não é lugar disso não.” (Joana, 64 anos). 

 

O depoimento anterior revela que mesmo em meio a crises de 

representatividade, em meio a denúncias de conduta irregular do Monsenhor Rui 

______________________________________________ 

39. 
Padre Marcelo Rossi e Padre Fábio de Melo conseguiram reconhecimento nacional ao lançarem-

se como cantores de música religiosa. Ambos sacerdotes da Igreja Católica, encontraram em seu 
lado artístico um instrumento a mais para divulgar o evangelho e palavras de consolo e incentivo as 
pessoas. Além de músicos são também escritores e apresentam programas em rádio e televisão. 
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muitas pessoas ainda achavam mais conveniente sua permanência na posição de 

pároco local do que seu afastamento, o que poderia causar uma descaracterização 

da religião católica no município. Outro fator elencado pelo entrevistado é de que o 

“jeito autoritário” do Monsenhor empregava respeitabilidade a suas determinações e 

impedia que certos setores da própria Igreja perdessem o foco do real objetivo de 

suas atividades, que deveria ser o de evangelizar. Por esta ótica, a postura do 

Monsenhor apresentava um lado positivo, unificador, gerando segurança e confiança 

aos fiéis mais antigos. O tradicionalismo encontrava, assim, um reduto; grupo unido, 

influente e fiel que permaneceria ao lado do Monsenhor até seus últimos momentos. 

Assim, mesmo envolto em um cenário de instabilidade e de conflitos internos e 

externos a instituição religiosa, que dividia a opinião dos fiéis, Monsenhor Rui 

Miranda permanecia à frente da administração paroquial e em contato com os 

lideres tradicionais, buscando o apoio da elite política para permanecer no 

município, procurando mostrar que sua influência ainda podia ser necessária. 

No entanto, o processo de afastamento do Monsenhor Rui pela Arquidiocese 

de Natal permanecia em curso, tendo sido adiado diversas vezes por não 

encontrarem um pároco que pudesse, efetivamente, substituir o Monsenhor, não só 

em termos religiosos como em termos de aceitação social, uma vez que a vinda do 

Padre Francisco de Assis não tinha conseguido suprir satisfatoriamente esta função. 
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CAPÍTULO 4 – FIM DA GESTÃO MONSENHOR RUI MIRANDA  

 

Os fiéis mais voltados ao tradicionalismo da religião e afeitos ao modelo de 

administração do Monsenhor Rui eram poucos, porém, fortes. A maioria das 

pessoas que o receberam em sua chegada (1955) e que mantinham com ele uma 

relação mais próxima, em consonância com os interesses que ele projetou para a 

sua vida sacerdotal e pública, em sua maioria já haviam falecido. O modelo de 

gestão por ele adotado já não encontrava espaço e adesão entre os novos fiéis. 

Uma das características que ainda resistia era o respeito e o receio que a maioria da 

população tinha pela sua pessoa, muito cultivado pelas pessoas mais idosas e 

habilmente incutido no espírito dos mais jovens.  

 

“Tenho nada pra falar dele não. Vai que ele fica sabendo e manda me 
chamar. Ave Maria! Quero não, quero não. Já vi ele dá o ‘pitu’ em muita 
gente. Calada eu ganho mais. Minha mãe sempre dizia pra não falar nada 
dele que o povo vai lá bem no ouvido dele e entrega a gente.” (Lucrecia, 56 
anos). 

 

A presença de um novo padre após tantos anos de certo isolamento sacerdotal 

do Monsenhor Rui, parecia ser de fato um período de transição que a Arquidiocese 

iniciava de modo tímido, mas pertinente, resultando em mudanças muito mais 

profundas e substanciais do que aquelas que se poderia perceber na época. Padre 

Assis tentava representar uma maleabilidade que a atual conjuntura religiosa 

municipal não possuía; o tradicionalismo puro e simples não era mais eficaz no 

momento de obter e manter os fiéis ou de conseguir colaboradores para a Igreja. A 

própria presença das novas mídias como a internet e a televisão, com seus canais 

pentecostais, dinâmicos, musicais e cheios de atrativos, representavam uma postura 

mais desejável pela população em geral para o campo religioso do que aquela 

postura rígida e fechada que as pessoas viam materializada na presença do 

Monsenhor.  

“O pentecostalismo se apresenta como uma contradição básica do 
catecismo: enquanto a estrutura deste se estriba no clero, a daquele 
repousa nos leigos; um da ênfase ao celibato, o outro ao casamento; um é 
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hierárquico, o outro comunitário; um apresenta graus, o outro é igualitário.” 
(DELLA CAVA, 1976, p.78). 

 

A cidade havia crescido numérica e territorialmente; os jovens agora tinham 

acesso a estudos na capital do estado, o que fazia o cenário social da cidade mudar. 

Os interesses eram outros, mais voltados ao individualismo e ao sucesso 

profissional dissociado da necessidade de se inserir em um credo religioso, ainda 

mais no caso da religião católica, que experimentava na época uma crise interna de 

sucessão, uma indefinição dos rumos que seriam escolhidos para a religião no 

município. Os interesses e os objetivos dos novos fiéis eram outros, muito mais 

presentes e imediatistas do que os objetivos de seus pais e avós. Muitas outras 

manifestações concorriam para chamar a atenção dos jovens e dos próprios adultos, 

que não se reconheciam mais naquele modelo de condução da religião que vinha 

sendo pregado ao longo dos anos na paróquia de Ceará – Mirim. 

 

“A, tipo assim, não tinha incentivo de vir pra Igreja, sabe? Era sempre a 
mesma missa, sempre a mesma coisa. Você não via jovem na missa. 
Chamava as amigas e elas não queriam ir, ai pra ir sozinha é muito 
chato.(...) Não mais Padre Assis é outra coisa, ele brincava com a gente, 
cantava, batia palma, fazia aquelas piada dele, muito mais engraçado que 
Padre Rui. (...) Era completamente diferente a missa dos dois. Eu só entrei 
na JUFRA por causa de Padre Assis, por que ele mostrava que podia ser 
legal tá lá, podia viajar, podia ir pra encontros em outras cidades, era bem 
legal praticar a religião assim. Mas quando não, a gente saia de casa 
dizendo que ia pra missa, mas ficava na pracinha, conversando, 
paquerando, essas coisas.” (Daniele, 21 anos). 

 

O tradicionalismo que não integrava a musicalidade e a liberdade de expressão 

da fé por outros meios, que não somente através da oração e reflexão, já não 

encontrava lugar entre os novos tempos, as novas formas de organização da 

sociedade e da própria consciência social que pedia uma religião mais próxima dos 

anseios da vida moderna. A Igreja estava muito mais voltada para si mesma, para os 

idosos do que para os jovens, um público mais ativo e questionador. Apresentava-se 

sem incrementos, pouco flexível, ao passo que as religiões evangélicas buscavam 

incessantemente amparar o público jovem, mostrando que o culto poderia ser o 

lugar de uma celebração alegre e dinâmica. 
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A aceitação da população por essa nova forma de condução da religiosidade 

que foi a chegada do Padre Assis foi gradativa e cercada de eventos que 

possibilitaram uma maior aproximação entre o novo pároco e a população. Era a 

novidade, era a tentativa de quebra com o passado, era uma nova experiência de 

ser Igreja e de viver essa religião. 

De modo analítico, é possível dizer que os diversos períodos de internação e 

afastamento do Monsenhor Rui Miranda propiciaram ao novo pároco a possibilidade 

de interagir diretamente com a população, de dar a conhecer a sua forma de 

conduta sacerdotal, sua formação mais contemporânea, com a apresentação de um 

padre mais popular, mais aberto as experiências consideradas profanas e assim, 

mais próximo dos seus fiéis.  

O compartilhamento dessas experiências entre Padre Assis e a população 

possibilitou a comunidade um maior contato com essa nova forma de representação 

religiosa, com ações mais voltadas ao social e um comportamento menos austero e 

isolado do que o que as pessoas costumavam verificar no Monsenhor. É certo que 

um comportamento como esse, tido como “liberal”, causaria uma série de 

contradições entre aqueles que buscavam uma nova forma de condução da fé e 

aqueles que primavam pela continuidade do tradicionalismo. O resultado dessas 

contradições foi sentido durante todo o tempo em que Padre Assis esteve auxiliando 

a atividade sacerdotal no município, tendo passado por casos de difamação e 

chegando mesmo a ser taxado como “namorador”, extremamente “extrovertido”, 

“cantante” e “apreciador de bebidas alcoólicas.” Por outro lado, foi também 

responsável pelo retorno da comunidade jovem a Igreja, pela reativação e criação de 

pastorais, grupos de oração entre outras atividades que agregaram a comunidade 

em torno do campo religioso, em especial, da Igreja. 

 

“Pra mim foi difícil logo no começo porque a gente não tinha costume, né? 
Muito tempo com o mesmo padre, com aquele jeito de sempre que quando 
ele chegou foi aquele impacto. (...) Mas é muito melhor a missa com ele; 
tem música, tem louvor, tem animação e ele canta e faz a gente ri...Até o 
comentário do evangelho dá pra entender melhor com ele. Mas que o povo 
fala muito dele, o povo fala viu.” (Veridiana, 59 anos). 
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O que parecia ser um aspecto negativo, alimentado não só pelo imaginário da 

população, mas também por comentários do próprio Monsenhor Rui em desfavor do 

companheiro de sacerdócio, teria acabado por gerar um processo de aceitação 

deste padre, uma aceitação muito mais relacionada com a cultura local do que com 

o campo religioso propriamente dito. O fato de Padre Assis não preocupar-se, 

sobremaneira, com a opinião pública ou com a criação de um personagem ou ainda 

com a adequação de sua figura ao tipo de postura esperada pela população para um 

representante da Igreja Católica, favoreceu sua integração com a população de um 

modo geral, refletindo na religião e no aumento do número de participantes nos 

eventos religiosos. O que não se refletiu na confiança da Arquidiocese em mantê-lo 

no município, caso o Monsenhor Rui fosse afastado. 

 

4.1 A Arquidiocese metropolitana e os novos rumos da religião católica no 

município. 

 

Considerando o campo de estudo aqui abordado e os diversos eventos ora 

descritos, não é difícil concluir que a presença de um novo padre serviria como 

ponte de ligação entre o passado e futuro da Igreja Católica em Ceará - Mirim. A 

religião já não podia fechar-se em si mesma, os novos tempos pediam a adoção de 

novas políticas de conversão onde o modelo do Monsenhor já não encontrava 

espaço. A perda de fiéis era evidente e preocupava a Cúria ao mesmo tempo em 

que os problemas com a administração paroquial tornavam-se públicos. O 

escamoteamento da situação arrastou-se por todo o tempo em que Monsenhor Rui e 

Padre Assis dividiram o púlpito, uma vez que a política de discrição da Igreja não foi 

quebrada e era esperado pela população, e pela própria hierarquia eclesial, que 

ambos não expusessem suas opiniões pessoais sobre o comportamento um do 

outro em público. Tal limitação não impediu que comentários fossem proferidos por 

ambos, ainda que sempre resguardadas as devidas proporcionalidades e buscando 

ao máximo dissociar a figura pública da posição religiosa, o que na prática não 

impedia as pessoas de associarem os comentários aos vigários, considerando 

mesmo que essa separação nem seria possível de fato. Quando a ocasião permitia 
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era visível às demonstrações de influência que ambos demonstravam, na tentativa 

de obter apoio e colaboradores a suas ações, fossem essas religiosas ou sociais.  

Para Bourdieu (1998), a forma como o sistema simbólico se organiza favorece 

o direcionamento para o estabelecimento de relações de poder e de política 

mediadas pela religião. Neste sentido, apresenta o campo religioso como um espaço 

de jogo, onde os diversos grupos especializados utilizam-se de estratégias para 

competir pelo monopólio de administração dos bens simbólicos e das diversas 

classes que apresentam interesse nestes serviços. Por este lado, a religião cumpriria 

uma função de conservar a ordem social, por meio de sua linguagem própria, 

auxiliando na legitimação do poder das elites e para o conformismo das classes 

populares. O campo social é um espaço de posições estruturadas e de conflito entre 

os diversos agentes sociais, onde procuram a apropriação de um capital especifico e 

legitimo, buscando delimitar suas posições, utilizando-se de manobras para 

conservação do status e subversão do campo. 

Para este trabalho, especificamente, o campo religioso é tido como um lugar de 

poder onde o conjunto dos sacerdotes se enfrenta, sendo estes atores 

especializados e os demais colaboradores (leigos) entendidos como grupos sociais 

em busca dos bens de salvação que só podem ser concebidos pelos atores 

religiosos. 

 

“No campo religioso, de acordo com sua posição na estrutura da distribuição 
dos bens, o aparelho religioso e os indivíduos abrem mão do capital 
religioso na disputa pelo monopólio da administração dos bens de salvação 
e da atuação legitima do poder religioso, enquanto poder de alterar as 
representações e as práticas dos leigos, assimilando-lhe um costume 
religioso. As relações de concorrência entre os diferentes especialistas no 
interior do campo religioso, formando o inicio da dinâmica do campo 
religioso ao mesmo tempo em que transforma as ideias religiosas.” 
(BOURDIEU, 1998, p. 119). 

 

Aos poucos a figura do Monsenhor Rui foi sendo desvinculada das principais 

ações da Igreja sem que essa atitude gerasse seu afastamento da administração 

paroquial. Mesmo em face de sua fragilidade física, sua saúde instável, o Monsenhor 

não se afastou das questões financeiras da instituição, sendo ainda o responsável 
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prestação de contas que, aliás, haviam se acumulado de modo perigoso nos últimos 

anos. O eventual descontrole sobre as finanças paroquiais pode ser elencado como 

um dos principais motivos do efetivo processo de afastamento impingido ao 

Monsenhor Rui Miranda, aliado a uma nova política de conversão a ser realizada 

com a instalação da prática carismática. 

 

                       

Foto 13 – Monsenhor Rui Miranda assistindo a missa na lateral do altar (2009) 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

 

No ano de 2009 teve início a efetiva tentativa da Arquidiocese de Natal em 

levantar o patrimônio da paróquia de Ceará – Mirim. Para que tal empreendimento 

fosse realizado e a Arquidiocese encontrasse respostas para o tempo em que teria 

ficado sem os relatórios administrativos da paróquia de Ceará Mirim, uma comissão 

composta por três padres da Cúria Diocesana se instalaram na casa paroquial e, 

com a autorização do atual Arcebispo Dom Matias Patrício, tiveram acesso a toda 

documentação existente nos arquivos paroquiais. 

 

“Quando aqui chegaram, os padres de Natal perguntaram sobre tudo: notas, 
compras, vendas, todos os livros tombo. Tudo foi revirado. (...) Eles não 
sossegaram enquanto não viram tudo. Padre Rui tentava ser simpático, mas 
não gostava nada da presença de gente estranha mexendo por aqui.(...) 
Acha mesmo que eles viram tudo? Claro que não.” (Fábio, 38 anos). 
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Há registro que o Monsenhor mantinha contato com funconários que 

trabalhavam diretamente na Catedral Metropolitana e por isso teria sido avisado 

sobre o envio da comissão que faria a avaliação de sua administração. Ainda que, 

segundo o entrevistado, ele tenha intencionalmente tentado esconder algum tipo de 

documentação ou evidência que gerasse especulações negativas sobre a sua 

condução nos assuntos administrativos, diversas irregularidades teriam sido 

constatadas, o que trouxe certo desconforto para a relação entre o Bispo e o 

Monsenhor Rui. A Diocese teria concluído que mantê-lo na paróquia por tanto tempo 

teria sido menos positivo do que se cogitava; era preciso promover a sua 

substituição imediata de modo que a Cúria retomasse o controle sobre as atividades 

pastorais e administrativas da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. 

Em visita a Catedral Metropolitana, em setembro de 2009, foi obtida a 

informação de que realmente teria havido a formação de uma comissão e que esta 

teria sido enviada a paróquia de Ceará – Mirim, mas os reais motivos ou o resultado 

das investigações não poderiam ser revelados. 

 

“O campo de produção simbólica é um microcosmo da luta simbólica entre 
as classes, grupos, ao servirem os seus interesses na luta interna do campo 
de produção (e só nessa medida) que os produtores servem aos interesses 
dos grupos exteriores ao campo de produção.” (BOURDIEU, P. 1989, p. 12). 

 

Segundo Bourdieu (1989), o campo pode ser entendido como um espaço de 

produção de relações sociais objetivas, considerando as interações instituídas entre 

os envolvidos neste processo, sobretudo aquelas que se estabelecem através dos 

objetos, bem como dependendo da posição ocupada por estes atores e suas 

condições sociais, o que determina o nível das relações sociais estabelecidas no 

interior do campo. Em se tratando de um membro de reconhecida importância dentro 

da estrutura eclesial, era de se esperar que fatos que pudessem manchar a sua 

imagem ou trazer dúvidas do controle da Igreja sobre seus membros, seria privado 

do conhecimento público, resguardando assim a seriedade da instituição, numa 

relação objetiva de interesses mútuos, com vistas à manutenção da confiança e 

credibilidade da instituição religiosa pela população em geral. 
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A reação dos agentes institucionais fica circunscrita aos limites deste universo 

simbólico. Este seria permanentemente elaborado e reelaborado para servir aos 

interesses de grupos que estejam em uma posição destacada, ou seja, aqueles 

indivíduos que estão ocupando cargos de liderança dentro da estrutura religiosa. 

Eles são corresponsáveis pela formação do seu campo de atuação, ditando as 

regras para os demais membros que estejam em uma posição inferior de 

subordinação. 

A partir desse momento, as tensões que ficavam sob controle no interior da 

instituição religiosa passam a ocupar uma posição e um espaço de maior destaque 

no cenário do município. Os fiéis passaram a se sentir mais a vontade para 

questionar, indagar e criticar as ações realizadas pelo Monsenhor Rui, buscando 

revitalizar a religiosidade na comunidade, incentivando a realização de eventos e 

demais atividades voltadas à congregação do credo cristão. 

Essa maior atenção sobre os acontecimentos paroquiais e até mesmo o 

surgimento de críticas, deixavam evidente a ideia de que a população, de modo 

geral, e os fiéis, em particular, já não encontravam identificação com o Monsenhor 

Rui Miranda e com o comportamento que ele vinha desempenhando a frente da 

Igreja Católica. É sempre esperado de um ator social, como é o caso de um líder 

religioso, uma conduta especial, voltada para valores morais, carismáticos e sociais, 

que vinham ficando cada vez mais distantes no modelo de gestão empregado pelo 

Monsenhor. A relação entre ele e seus fiéis ia gradativamente perdendo a 

credibilidade. 

 

 “A relação social consiste, mesmo nos casos de tais “instituições sociais” 
como “Estado”, “Igreja”, “associação” ou “casamento”, no fato de que existiu, 
existe ou existirá uma conduta provável, de alguma maneira definida, 
apropriada a esse sentido.” (WEBER, 2002, p.46). 

 

Um outro fato, entre tantos já relatados, que causou grande repercussão no 

município foi à derrubada de parte do muro pertencente à casa paroquial para a 

instalação de um “trailer” que servia lanches. Inicialmente o trailer foi instalado na 

calçada da casa paroquial, com as mesas e cadeiras ocupando parte da rua. Nesse 
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sistema o trailer funcionou por pouco mais de um ano, até ser notificado pelos 

órgãos públicos municipais de que não poderia ocupar a rua com a colocação de 

mesas e cadeiras. Os proprietários, Sr. Rosenildo* (54 anos) e a Sra. Tereza* (46 

anos), teriam pedido permissão ao Monsenhor Rui para colocar o trailer dentro do 

jardim da casa paroquial, pedido que foi atendido, possivelmente explicado pelo fato 

da Sra. Tereza* ser afilhada do padre e sobrinha da ex-governanta da casa, Sr. 

Laura*. As mesas saíram da rua e passaram a ocupar toda a extensão da calçada 

em frente à casa paroquial. Tal reorganização do espaço impediu o trânsito de 

pessoas pela calçada chegando mesmo a dificultar a entrada dos padres e 

funcionários na casa paroquial. Os populares, ao mesmo tempo em que gozavam do 

serviço também condenação sua existência, uma vez que tal atividade não deveria 

estar sendo realizada dentro dos limites da casa paroquial. Essa “invasão” do 

espaço público trouxe desconforto à população, causou desavença entre os párocos 

e suscitou, de modo ainda mais contundente, a apropriação que Monsenhor Rui 

fazia dos espaços da Igreja para benefício seu e de terceiros que com ele 

mantinham relações de proximidade. Como era de se esperar, houveram 

manifestações dos mais diversos grupos sociais que opinavam em blogs e sites da 

internet sobre a existência dessa passível “violação” do espaço do sagrado para o 

benefício de pessoas ligadas ao Monsenhor. 

 

                                 

Foto 14 – Trailer de lanches colocado no jardim da casa paroquial (2008) 

Fonte: Acervo de João André 
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Essa situação se manteve por aproximadamente seis meses, até que em 

denúncias de fiéis ao Bispo da Arquidiocese de Natal e críticas em blogs e jornais 

locais se tornarem mais frequentes, foi pedida a remoção imediata do trailer do 

terreno da casa paroquial e a reconstrução do muro derrubado, tal qual era 

originalmente. Como o pedido veio diretamente da Cúria e o Monsenhor Rui se 

encontrava com a saúde bastante debilitada, afastado da administração paroquial, 

logo a remoção do trailer foi feita. 

 

“Aquele carrinho de lanche dentro da casa paroquial era ridículo. Não tinha 
nada a ver aquilo ali. Mas como era da afilhada do padre ela podia fazer 
aquilo ali, né? (...) Achei foi bom quando o Bispo mandou tirar aquele 
negócio. Acho que Padre Rui já tá ficando sem moral. Queria saber se fosse 
o carrinho de outra pessoa se ele deixava ali. Era o primeiro a dar um 
grito.Já tá velho demais, tem que ir pra casa dormir.” (Geraldo, 34 anos). 

 

Os fiéis não vinham concordando com as ações que o Monsenhor Rui vinha 

realizando na Igreja e nem com o abandono na administração dos prédios 

pertencentes a paróquia, inclusive com relação ao estado de conservação da Igreja 

Matriz. Uma das consequências da má administração paroquial foi à queda de parte 

da cobertura de madeira do teto da Igreja. O corpo de bombeiros foi chamado e em 

23 de novembro de 2006, segundo nos foi informado por William* (57 anos), 

entregou um laudo ao Padre Francisco de Assis onde dizia ser conveniente a 

interdição do local até que reformas emergenciais fossem realizadas em toda a 

estrutura do prédio. No entanto, o laudo não foi respeitado sob alegação de que não 

haveria outro local onde as missas e demais eventos pudessem ser realizados e o 

fechamento causaria muito transtorno a população local. Com isso o prédio da Igreja 

Matriz não foi interditado e nem reformado, permanecendo aberto ao público e 

sendo utilizado normalmente, apenas com a preocupação de impedir o acesso de 

pessoas a parte do prédio em que o forro havia caído. Sobre o ocorrido, foi noticiada 

a seguinte matéria pelo Jornal Tribuna do Norte: “(...) incapaz de receber público 

para qualquer tipo de evento, a Igreja Matriz de Ceará-Mirim se encontra com o 
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telhado em péssimo estado de conservação, causando preocupação ao Corpo de 

Bombeiros que esteve periciando o local.”40 

Após esta primeira vistoria, o Corpo de Bombeiros retornou ainda em duas 

outras ocasiões (2007 e 2009) para avaliar a estrutura física e elétrica do prédio, 

após ocorrerem pequenos incidentes, indicando novamente a interdição do prédio 

para realização de reforma imediata em virtude da precariedade do forro localizado 

na nave central da Igreja, do envelhecimento da fiação elétrica que poderia 

ocasionar curtos circuitos e de diversas infiltrações. O forro da Igreja Matriz é datado 

da década de 1980 e desde então não havia sido reforçado ou passado por 

reformas posteriores. O grande número de infiltrações no teto da Igreja Matriz 

deixaram o forro, que é de madeira, em estado ainda mais precário.  

Segundo relatos colhidos entre funcionários da paróquia, mesmo com os 

seguidos laudos e notificações dos Bombeiros e com a ocorrência de denúncias da 

população, acrescido do risco iminente de um grave incidente, o prédio não recebeu 

reparos e nem foram realizadas quaisquer reformas durante a administração do 

Monsenhor Rui. A interdição do prédio teria sido impedida por influência do 

Monsenhor, que recorreu a contatos políticos e eclesiais para permanecer com as 

atividades paroquiais, mesmo correndo o sério risco de alguém sofrer um acidente. 

 

“Ninguém mandava nele não. Os bombeiro vinha, fazia o serviço deles, dizia 
o que precisava, tudo nos pormenor, ia embora e parecia que não tinha nem 
vindo. Ninguém mandava fecha. Ele fazia a missa e o povo vinha. Nem 
prestava atenção nas coisa. (...) O povo também tem culpa, sabe. Se o povo 
reclamasse com ele, não fosse na missa, não desse dinheiro no saquinho, 
ele ia te que manda ajeita.” (Celina, 42 anos) 

“O povo começou a procurar os banco da lateral da Igreja onde o forro tava 
melhor. As pessoa não sentavam no canto que o forro tinha caído. Fizeram 
um tipo de cercadinho pra o pessoal não ficar passando por lá. (...) Como 
oscomentários de que Padre Rui ia sair, ele não ia gastar o dinheiro que 
pegava com reforma na Igreja.” (Carlos, 53 anos). 

 

_____________________________________  

40. 
Em edição de nº287, ano XII, de 09 de outubro de 2006, o jornal estadual Tribuna do Norte trouxe 

um artigo denúncia sobre as precárias condições físicas do prédio da Igreja Matriz de Ceará – Mirim, 

sob o título A Igreja de Ceará – Mirim em estado de abandono. 
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Como era costumeiro, embora os fiéis não concordassem com a situação de 

abandono, não houve mobilização nem qualquer outro tipo de pressão para que o 

Monsenhor tomasse qualquer providência com relação à segurança dos fiéis e da 

própria equipe paroquial. Quando era interrogado sobre sua falta de atitude diante 

dos problemas apresentados pelo prédio da Igreja Matriz, segundo depoimento, 

respondia as pessoas que o interpelavam que “a Igreja é minha e eu faço nela o que 

eu quiser!”. Tal comportamento só desmotivava ainda mais aqueles que tinham 

alguma intenção de cobrar por melhorias na infraestrutura da Igreja ou ainda, que 

tivessem o interesse de colaborar. As pessoas se questionavam pelo dízimo pago e 

pela paróquia sempre alegar que não havia condições de fazer as reformas que o 

prédio tanto precisava, mas era sempre um questionamento tímido, sussurrado com 

o temor de que o Monsenhor ficasse sabendo. Causar indisposições com o 

Monsenhor Rui era algo que as pessoas buscavam evitar a qualquer custo; em 

muitos casos pessoas simplesmente se negavam a dar seu depoimento por não 

sentirem-se confortáveis em dar suas versões sobre os fatos, receando ofender a 

pessoa dele. 

Como a situação de descaso persistia, no ano de 2008 surgiram bilhetes 

anônimos deixados na varanda da casa paroquial exigindo reformas urgentes na 

Igreja Matriz. Ao todo foram três bilhetes anônimos que causaram grande alvoroço 

entre os fiéis, mobilizando os funcionários da paróquia na descoberta do 

denunciante. Para o Monsenhor tal fato foi considerado como vandalismo, uma 

atitude imoral e uma falta de respeito com a Igreja, sendo inclusive lavrado um 

boletim de ocorrência por invasão de domicílio, uma vez que para ter acesso a 

varanda era necessário atravessar o jardim frontal e adentrar no terreno da casa.  

 

“Ele ficou doente de raiva. Ele queria por que queria saber quem foi. Queria 
tirar satisfação, falou até na hora da missa. Padre Assis só fazia ri, mas 
Padre Rui ficava vermelho de tanta raiva. Várias pessoas se envolveram no 
caso (...) muita gente se aproveitou pra acusar gente que não tinha nada a 
ver.” (Zeca, 38 anos). 

 

Somado a esse episódio e expondo ainda mais a fragilidade em que a Igreja 

Católica de Ceará – Mirim se encontrava, outra denúncia anônima levou o jornal 
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Tribuna do Norte a publicar uma matéria abordando as precárias condições de 

manutenção a que o prédio da Igreja Matriz de Ceará – Mirim vinha sendo 

submetido. Na mesma reportagem41, fiéis abordados pelo jornalista se diziam 

“tristes” e “desolados” diante do abandono dos prédios pertencentes à Igreja. Nem 

um dos dois padres, Monsenhor Rui Miranda ou Padre Francisco de Assis, foi 

encontrado para comentar o assunto. Não foi possível ter acesso ao exemplar nem 

por meio eletrônico nem por meio impresso, devido à indisponibilidade do jornal em 

fornecer a edição referente à matéria, encontrando apenas alusão ao artigo em sites 

de informação sobre a cidade de Ceará – Mirim, ainda assim de modo muito 

superficial. No entanto, houve o acesso a um exemplar de assinante, mas que 

também não foi cedido para reprodução. 

Segundo os acontecimentos que vinham se processando naquela situação e 

após a veiculação da reportagem da Tribuna do Norte, a Arquidiocese de Natal, na 

pessoa do atual Arcebispo Dom Matias Patrício, inicia o processo de afastamento 

definitivo e da aposentadoria compulsória do Monsenhor Rui Miranda, que não foi 

conseguido de imediato ou sem resistência de diversos grupos da sociedade local, 

tanto por parte do clero quanto por parte dos paroquianos. Monsenhor Rui se 

colocou contra o seu próprio afastamento da paróquia, alegando que por ser um 

padre irremovível, só poderia sair do município após sua morte.  

 

“(...) a estabilidade de qualquer conduta, em termos de interesse próprio, 
reside no fato de que a pessoa que não “leva em consideração” os 
interesses dos outros provoca a hostilidade deles, podendo terminar numa 
situação diferente daquela que pretendia e correndo, portanto, o risco de 
prejudicar os seus próprios interesses.” (WEBER, 2002, p.52). 

 

Tal atitude da Arquidiocese foi interpretada como uma clara decisão de mudar 

a estrutura e o perfil administrativo da Paróquia de Ceará – Mirim. A gestão que 

vinha sendo realizada a muito já havia se distanciado das decisões e do modelo de 

organização que a religião católica pretendia. Nossa Senhora da Conceição, em 

______________________________________  

41. 
Jornal Tribuna do Norte em matéria intitulada A Igreja de Ceará – Mirim em estado de abandono, 

outubro de 2006. 
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Ceará – Mirim, se configurava como uma das paróquias mais ricas e com maior 

número de fiéis (LIMA FELIPE, 2010) do estado, com grande importância histórica e 

social para a região, mas que vinha perdendo prestígio e visibilidade diante da má 

condução a que vinha sendo submetida, num momento em que avançava sobre a 

cidade o movimento evangélico. O comportamento do Monsenhor Rui Miranda não 

permitia a Arquidiocese de Natal realizar qualquer tipo de controle, fiscalização ou 

qualquer tipo de observação sobre o município, em virtude da gestão centralizadora 

que o Monsenhor praticava.  

As denúncias e a repercussão da matéria jornalística forneceram o motivo que 

a Cúria Diocesana necessitava para intervir na situação de abandono em que a 

paróquia de Ceará – Mirim se encontrava. A principal preocupação da Arquidiocese, 

neste momento, era que o substituto do Monsenhor Rui fosse capaz de agregar os 

fiéis em torno de uma nova administração mais moderna, mais condizente com a 

realidade atual do município, onde o papel da tradição não fosse esquecido, ainda 

mais por que o tradicionalismo é uma forte característica da própria religião, mas 

ganhasse uma nova roupagem, um novo olhar. A estabilidade da Igreja local era a 

maior preocupação na substituição do Monsenhor Rui Miranda, pois Padre Assis, 

apesar de muito popular, apresentava um comportamento social visto como 

extravagante para um padre, além de já estar com sua imagem associada a uma 

gestão deficitária e decadente. A busca por um novo pároco que pudesse 

reestabelecer as ligações entre a Arquidiocese e a Paróquia era a grande 

preocupação da Igreja naquele momento e o motivo que retardou, em alguns meses, 

a saída do Monsenhor da administração paroquial. 

 

4.2 Saída definitiva do Monsenhor Rui Miranda da administração paroquial e 

chegada do novo administrador, Padre Bianor. 

 

“Cheguei aqui como um padre. Vou sair como um cachorro.” 

Essa teria sido à expressão dita pelo Monsenhor Rui aos amigos que se 

encontravam com ele na casa paroquial ao ser informado de seu afastamento das 
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atividades paroquiais e de sua aposentadoria. A Arquidiocese de Natal enviou o 

comunicado em outubro de 2009, pedindo ao Monsenhor que desocupasse a casa 

paroquial no prazo de dois meses, indo morar na companhia de parentes e que se 

responsabilizasse pelos preparativos para a recepção do novo administrador 

paroquial, que até o momento não havia tido seu nome revelado, mas que assumiria 

a paróquia em janeiro de 2010.  

A vinda de um padre auxiliar pode ser vista hoje, como um indício de que a 

Igreja Católica já vinha articulando a saída do Monsenhor Rui Miranda da Paróquia 

de Ceará – Mirim, mas uma saída que não representasse uma ruptura brusca e sim 

que se desenrolasse em um lento e gradual processo para que não resultasse na 

perda de fiéis, de credibilidade e mesmo de dividendos para a paróquia. É possível 

afirmar também que, os diversos eventos que ocorreram durante este período em 

que Padre Assis e Monsenhor Rui ficaram juntos, foram responsáveis por acelerar e 

intensificar a vontade da Diocese de afastar Monsenhor Rui da administração da 

paróquia, com o intuito de minimizar os efeitos que tais eventos estavam causando e 

as consequências que ainda podiam gerar, caso o Monsenhor não fosse afastado. 

Entretanto, tal afastamento ocasionou a transferência de Padre Francisco de 

Assis para a paróquia de Macaíba. A notícia chegou poucos dias depois da 

notificação feita ao Monsenhor e repercutiu na cidade de modo inesperado. A 

população, e inclusive o próprio Padre Assis, haviam cultivado a esperança de que o 

afastamento do Monsenhor o colocaria como Pároco Administrador da Igreja Matriz, 

onde ele teria total liberdade para exercer seu sacerdócio de maneira mais livre, sem 

a pressão ou as limitações que o Monsenhor Rui o impingia. A população acreditava 

que ele seria o sucessor do Monsenhor por ter acompanhado este em seus últimos 

anos de atividade e por ser já conhecido da população local, com quem tinha grande 

simpatia. No entanto, a Arquidiocese entendeu que “era preciso cortar todos os laços 

com o passado e começar de maneira nova, totalmente nova42. Estabelecer uma 

Igreja Jovem, porém fiel a seus preceitos e sua missão de evangelizar.”  

Desde sua chegada à cidade de Ceará - Mirim, direta ou indiretamente, Padre  

________________________________________________ 

42. 
Trecho do discurso de Dom Matias Patrício na celebração de posse do novo administrador 

paroquial, Padre Bianor, em janeiro de 2010. 
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Assis esteve sempre limitado aos interesses que Monsenhor Rui defendia o que 

representava uma quebra, no sentido eucarístico, mais uma continuidade no sentido 

eclesiástico, ou seja, as atividades e eventos da paróquia apresentavam uma nova 

roupagem, uma visão mais alegre e dinâmica das celebrações, mas a estrutura 

administrativa permanecia inalterada. As missas e demais eventos passaram a 

contar com a participação de músicos, bandas e algumas apresentações teatrais 

organizadas pelas pastorais; as músicas do movimento carismático foram 

introduzidas nas homilias, o grupo de jovens foi retomado e ampliado, o terço dos 

homens foi instituído, bem como novas pastorais, a reativação do grupo de acólitos e 

demais irmandades.  

 

                         

Foto 14 – Congregação do Coração de Jesus (2009)   Foto 15 – Grupo Musical Rouxinol (2009) 

    Fonte: Acervo pessoal de Gibson Machado           Fonte: Acervo pessoal de Gibson Machado 

 

Por estes aspectos, que demonstravam uma intensa atividade de Padre Assis, 

foi recebida com grande surpresa a notícia de que ele seria transferido de Ceará – 

Mirim para a paróquia de Macaíba.  A população, que já se encontrava acostumada 

com o seu modo de ser e com a relação aberta que ele havia estabelecido com a 

comunidade em geral, foi tomada de grande pesar e insatisfação.  

“Eu achei muito ruim ele sair. Ele que trouxe a adoração pra cá, era tão 
simpático, brincalhão que todo mundo gostava dele, mas tavam dizendo o 
povo que se ele não saísse ia virar um segundo Padre Rui.” (Bernadete, 63 
anos).  
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O anúncio, apesar de esperado, não deixou de causar indignação e tristeza 

entre a população e especialmente entre os fiéis. Alguns grupos foram formados -

entre fiéis e líderes locais - e comissões foram enviadas para entrevistas com o 

Arcebispo Dom Matias Patrício. O resultado de tais incursões não alterou as 

determinações dadas pela Santa Madre Igreja, que justificou sua decisão dizendo 

tentar evitar que houvesse divergência de interesses entre ele o novo padre, uma 

vez que ele continuaria na posição de auxiliar, devendo obediência a um outro 

administrador e porque a transferência de Padre Assis figurava como uma 

reivindicação antiga do próprio padre. Questionado sobre a veracidade do pedido de 

transferência e dos motivos que o teriam levado a querer sua remoção, Padre Assis 

declarou em missa que 

 

“(...) eu realmente havia pedido essa transferência a muito tempo, porque já 
não tinha mais condições de permanecer numa paróquia onde eu me sentia 
muito mais um intruso do que um colaborador. Muitas pessoas me 
receberam de braços abertos e tantas outras me caluniaram. Essas poucas 
que me caluniaram, que me isolavam, me impediam de exercer minha 
função de sacerdote voltado para o povo e para as necessidades desse 
povo, fizeram com que eu desejasse mesmo ir embora daqui. Mas agora 
que o Monsenhor seria afastado e eu teria oportunidade de administrar a 
paróquia e depois de ter construído tantos laços de amizade, confesso que 
essa transferência me deixa triste, não reconhece o trabalho que fiz aqui. 
Mas também estou feliz, porque me ordenei padre para servir a Deus e 
aqueles que seguem a Deus realizam um bom trabalho onde quer que eles 
estejam.” 

 

Num mesmo momento, a Arquidiocese de Natal tomava a decisão de retirar do 

plano religioso local os dois representantes católicos de uma única vez, embora a 

situação do período não fosse favorável à chegada de um novo padre. Tal atitude 

pode ser interpretada como um ato arriscado, uma vez que deixava a comunidade 

sem um representante conhecido, estabelecendo uma ruptura brusca entre os fiéis e 

os dois párocos e, por conseguinte, com a religião. 

Passado o impacto inicial causado pelo afastamento do Monsenhor Rui e pela 

transferência do Padre Francisco de Assis, aumentaram as especulações sobre 

quem seria escolhido para assumir a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição na 

delicada situação em que esta se encontrava: endividada, com a administração 

precária e com os fiéis divididos entre os dois párocos e as determinações da 
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Arquidiocese de Natal. Diversos nomes foram cogitados, embora nem uma atitude 

da Igreja denunciasse a escolha que estava sendo realizado. Cogitou-se ainda que o 

problema residisse no fato de nem um pároco estar disposto a assumir o cargo sob o 

receio de rechaço da população e por não se encontrarem preparados para 

administrar uma paróquia tão grande. 

 

“Que padre ia querer ir lá pra Ceará – Mirim? Se Monsenhor Rui tivesse 
saído ainda vá lá, mas como ele conseguiu permanecer, imagine que 
dissabor, que tormento, que empreitada seria conviver com ele na casa 
paroquial? Nem um padre queria assumir o abacaxi, muito menos eu!” (Pe. 
Robson*, 46 anos). 

 

Neste mesmo período diversos funcionários paroquiais foram afastados 

temporariamente, sob a alegação de férias e de cortes no orçamento da Igreja 

Matriz. Os dois padres também tiveram suas atividades limitadas aos eventos que já 

haviam sido programados com antecedência, entre estes, casamentos, batizados e 

demais ritos católicos específicos. Monsenhor Rui Miranda foi convidado a deixar a 

paróquia e ir residir com parentes na sua cidade natal Taipu, ao que ele se negou, 

alegando ter melhores condições de atendimento médico se permanecesse em um 

município maior e mais próximo da capital do estado. Entrou com um pedido junto a 

Arquidiocese para ter o direito de permanecer na casa paroquial até a sua morte, 

uma vez que já havia sido nomeado padre colado no ano de 1994 e por esta 

designação, ficaria a sua escolha se afastar ou permanecer residindo no município. 

O pedido foi atendido e o Monsenhor Rui Miranda permaneceu na residência. 

A Cúria Diocesana considerou conveniente a permanência do Monsenhor Rui 

Miranda na paróquia, como elo de intermediação entre a população e o novo Vigário 

paroquial que o substituía. Embora sua administração se encontrasse “maculada” 

por diversos eventos que teriam desgastado a imagem da religião católica no 

município, de um modo peculiar e próprio, a população o respeitava e o temia ao 

mesmo tempo, numa relação dual de admiração e temor que muitas vezes se 

mostrou nos depoimentos colhidos para a pesquisa, evidenciando a complexidade 

da relação que havia se construído entre ele e o povo ao longo de cinco décadas. 
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“A legitimidade da autoridade mais antiga e mais universalmente mantida 
baseia-se no caráter sagrado da tradição. O temor de penalidades mágicas 
fortalece as inibições psicológicas a respeito das mudanças nos modos 
costumeiros de conduta. Ao mesmo tempo um sistema de autoridade 
continua válido por causa dos muitos interesses empenhados que se 
levantam com respeito à perpetuação. “(WEBER, 2002, p.64). 

 

A permanência do Monsenhor Rui no município respondia a interesses 

diversos, relacionados com a manutenção do controle que ele parecia exercer sobre 

a população. A tradição a qual ele havia associado sua imagem representava 

basicamente o rosto da Igreja Católica em Ceará – Mirim, que embora abalada, 

continuava exibindo força nas manifestações públicas de fé que o povo demonstrava 

nas procissões e missas. O “sistema de autoridade” que o Monsenhor parecia ter 

construído ao seu redor lhe conferia um poder que, embora já não pudesse exercer 

de modo direto, ainda agia sobre as pessoas através das recordações daquilo que 

ele havia sido e representado, presente no imaginário da população por meio dos 

fatos vivenciados ou conhecidos por cada um. 

Durante o período em que a Arquidiocese fazia os convites a diversos vigários 

para assumirem a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, incontáveis eventos 

foram realizados na cidade, principalmente pelas autoridades políticas e a elite local, 

contando com a participação do Monsenhor Rui e de Padre Assis. A população vivia 

um período de certa apreensão e expectativa por não saber o nome do padre que os 

iria substituir e assim, não ter condições de estabelecer o tipo de administração que 

a paróquia passaria a ter após sua chegada. A religião sempre foi e continua a ser 

um dos pilares da comunidade ceará-mirinense, o que deixava transparecer a 

preocupação das elites locais em ter a frente da paróquia um padre que pudesse 

convergir os interesses de campos tão diversos e, no entanto, tão próximos, uma 

vez que a política e a religião em Ceará – Mirim tinham praticamente nascido junto 

com a cidade, sendo parte de seu cotidiano.  

No espaço de dois meses as especulações aumentaram e a busca por um 

novo administrador para a paróquia de Ceará – Mirim parecia não encontrar apoio 

no próprio campo religioso, vindo a ser cogitada a permanência de Padre Francisco 

de Assis no cargo. No entanto, em janeiro de 2010, sem maiores informes, foi 
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anunciado à população da cidade que seu novo administrador seria o então padre 

da cidade de Touros, Vigário Bianor Francisco Junior. 

Assim, no dia 05 de Janeiro de 2010 foi empossado o novo vigário paroquial 

em uma série de celebrações que ocorreram por três dias. Participaram da posse os 

dois ex-párocos, Monsenhor Rui Miranda e Padre Francisco de Assis, o Arcebispo 

Metropolitano Dom Matias Patrício, o Prefeito Antônio Peixoto entre outros párocos e 

autoridades locais. 

Apesar de evangélico, adepto da Igreja Assembléia de Deus, o atual prefeito 

Antônio Peixoto compareceu a celebração e discursou falando sobre a importância 

de se ter uma religião forte para manter a cidade unida e em harmonia, pregando o 

respeito a diversidades éticas e culturais e entre elas, a diversidade de culto. Elogiou 

.    

         Foto 17 – Posse do Novo pároco (2010)       Foto 18 – Celebração de posse (2010) 
                 Fonte: Acervo da PASCOM                           Fonte: Acervo da PASCOM 
 

de modo efusivo a figura do Monsenhor Rui Miranda e sua contribuição à educação 

municipal enquanto ocupou o cargo de diretor da Escola Monsenhor Celso Cicco. 

Durante toda a celebração, a figura pública do Monsenhor Rui foi lembrada 

incessantemente, vindo mesmo a ser citada como fonte de inspiração a nova 

administração. 
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Atualmente Monsenhor Rui Miranda permanece morando na casa paroquial 

onde recebe, à custa da Arquidiocese de Natal, todo tratamento necessário à 

manutenção de sua saúde e bem estar. Participa esporadicamente de alguns 

eventos sociais e escolhe um horário todos os domingos para comparecer a missa, 

de onde é retirado antes que os anúncios de utilidade pública sejam proferidos. Tal 

medida visa poupá-lo da exposição pública, deixando responsável pela paróquia 

atual administrador Padre Bianor. 

As pessoas continuam indo à casa paroquial para visitá-lo, pedir conselhos ou 

ainda, em busca de seu apoio político, dada sua importância histórica e a influência 

que ainda consegue exercer sobre os diversos campos sociais do município. Sua 

presença é importante para a comunidade, embora venha participando cada vez 

menos dos eventos sociais e mesmo, dos eventos religiosos. Sempre que aparece 

em público causa grande comoção e suscita muitos comentários em torno de sua 

trajetória. Como exemplo de sua importância, tem-se a visita da atual governadora 

Rosalba Ciarlini ao Monsenho Rui Miranda, quando se encontrava em campanha 

pelo governo do estado para as eleições de 2010. 

 

 

Foto 19 - A atual governadora Rosalba Ciarlini em visita ao religioso mais antigo da cidade de 
Ceará – Mirim (2010). 

Fonte: Acervo pessoal Roniere Dantas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

A trilha percorrida ocupou muitas páginas, mas não o suficiente para pretender 

o esgotamento de uma temática tão ampla e complexa como esta que foi aqui 

proposta, apesar da pesquisa não ter tido essa pretensão. Propunha-se, sobretudo, 

a apresentar e discutir os principais fatos que teriam marcado a trajetória do 

Monsenhor Rui Miranda, mostrando assim a importância de se fazer um estudo 

sobre o poder que ele exerceu sobre o município de Ceará-Mirim. Por meio dos 

depoimentos apresentados, foi possível perceber as relações de poder existentes 

entre o pároco, a população e as lideranças locais.  

Sendo membro da Igreja Católica, Monsenhor Rui teria se utilizado do poder 

paradoxal que a Religião exerce sobre a vida de uma significativa parcela da 

sociedade para construir um campo de atuação propício ao exercício do poder 

simbólico. Partindo deste exemplo buscou-se discutir e extrair dele uma nova visão, 

com a intenção de contribuir para o entendimento de um dos mais relevantes fatos 

sociais: a Religião (aqui representada pela figura do pároco).  O Monsenhor é 

possuidor de influência e autoridade que acabam sendo mais do que a soma das 

intenções e motivações pessoais dos indivíduos. No presente caso, os indivíduos 

eram participes de um sistema simbólico pautado por um conjunto de regras, normas 

e orientações que o Monsenhor criava, recriava e estabelecia para atingir seus 

objetivos, fossem eles religiosos, sociais ou políticos. 

Este estudo teve início com a apresentação do contexto que fez da sociedade 

ceara-mirinense um espaço privilegiado para o desenvolvimento de um processo de 

dominação, muito mais voltado à esfera da religião do que qualquer outro campo. 

Embora sabendo que problemas envolvendo conceitos de poder, dominação e ação 

sejam demasiado vastos para serem tratados numa dissertação, colocou-se foco no 

objeto e na delimitação do campo, do espaço de atuação e discussão dessas 

noções. A escolha pelos conceitos de poder simbólico, dominação, capital simbólico 

foi realizada pelo nível e disposição dos questionamentos encontrados no campo de 

pesquisa, concebendo as ações e relações sociais das quais emana o poder 

simbólico do Monsenhor Rui como o cerne de todo estudo.  
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A Igreja Católica e a cidade de Ceará – Mirim foram os meios concretos que 

serviram de sistema de referência para a construção do contexto de ação do 

Monsenhor, uma vez que o objeto caminhava entre os mais diversos campos da vida 

social do município. 

Por meio das informações coletadas e discutidas nesta obra foi possível 

identificar o Monsenhor Rui Miranda como imerso em uma rede de relações 

baseadas no poder e na influência dos diversos grupos que dele se valiam com o 

objetivo de manter a dominação sobre o outro (o povo); Igreja e sociedade civil 

usaram da influência do Monsenhor para atingir seus interesses institucionais e 

práticos, tendo aceitado sua permanência até o limite da conveniência. Tais grupos 

ensejavam uma dominação que pretendia a manutenção dos espaços e dos status, 

além de conferir capital para o campo econômico, o que fortalecia ainda mais as 

alianças entre as elites locais e a religião, na pessoa do pároco. 

Considerando os eventos que se referem à religião de modo mais especifico, é 

possível concluir que a Igreja Católica, como parte integrante da estrutura social, é 

uma organização religiosa estruturada, que ordena os indivíduos segundo um 

conjunto de regras que tem por principal função assegurar a permanência e o 

controle dos fiéis por meio de alianças que são realizadas pela crença dos sujeitos 

na religião, o que explicaria a manutenção dessa estrutura e o seu eficiente 

funcionamento.  

O papel deste trabalho foi estabelecer a trajetória do Monsenhor Rui e, por 

meio dela, buscar entender os elementos que o teriam tornado tão influente e tão 

importante para a história do município e para o estudo das relações de poder 

dentro da Igreja Católica e entre seus membros e a comunidade em geral. Buscou-

se por todo tempo evidenciar o fator religioso como determinante para a 

possibilidade de se estabelecer domínio sobre outros espaços, além da religião. 

Como magistralmente concluiu Levi-Strauss,  

 

“todos esses resultados – juntamente com outros que não podem ser 
comentados aqui, por falta de espaço – dão a esperança de que, um dia, 
estaremos em condições de compreender, não a função das crenças 
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religiosas na vida social, mas os mecanismos que lhes permitem cumprir 
essa função.” (1980,p.42). 

 

Desse modo, espera-se ter contribuído para a discussão entre os mecanismos 

e o funcionamento desta categoria de poder simbólico e com isso ter conseguido 

apontar, a partir do referencial adotado, redes de relações que possibilitaram a um 

Padre ter acesso e dispor de influencia em diversos setores da vida social e ter, 

senão a conivência, mas a passividade da estrutura eclesial e de seus superiores 

para agir de modo livre, sem ter de prestar contas de suas ações. 

Encontrou-se assim, um modo de estudar o Monsenhor a partir dos 

depoimentos de pessoas que trabalharam junto a ele, que fossem religiosos ou 

apenas praticantes da religião, ex-fiéis, com o cuidado de diversificar os grupos, de 

modo a fugir de um discurso tendencioso, fornecido por um único viés. Por meio 

deste cuidado, foi possível evidenciar que a dominação, influência e poder exercidos 

pelo Monsenhor Rui encontrava ressonância em grupos e instituições que se 

beneficiavam de sua presença. As elites locais e a própria Igreja Católica conferiram 

a autonomia necessária para que o objeto edificasse uma forte representação de si 

mesmo, situação comprovada pelo extenso período de tempo em que ocupou a 

administração paroquial e demais cargos públicos. 

A partir desse projeto, cuja demonstração permitiu alcançar as diversas etapas 

para a elaboração do raciocínio proposto, foi levado em consideração o resgate de 

diversos acontecimentos que compõem a historia do município de Ceará – 

Mirim/RN, numa tentativa de rever o processo dialético em que o Monsenhor 

encontrava-se inserido e, com isso, inferir dados pertinentes ao campo das Ciências 

Sociais. Procurou-se desenvolver uma reflexão crítica da práxis social da religião e 

da própria estrutura da Igreja, em especial da ideia que a comunidade construiu 

sobre o Monsenhor, possibilitando a ele o desenvolvimento dessa ideia em favor de 

seus interesses próprios, trazendo outras questões sociais que levam a afirmar que 

a religião continua ocupando um espaço importante na vida social e no 

estabelecimento de relações macro de poder. 

À vista disso, a temática aqui abordada não se esgota nesta proposta, ao 

contrário, abre a oportunidade de se trabalhar com novas hipóteses ou 
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possibilidades de estudo, como, por exemplo, o próprio conceito de ação social, 

esferas de tensão, religião e conflito, ou ainda de religião e violência simbólica, 

enfim, inúmeros outros temas inerentes ao poder simbólico da Religião utilizado por 

seus membros, que carecem de estudo sob novas perspectivas. 

Finalmente, acredita-se que, com tal pesquisa, foi possível contribuir para 

demonstrar que a religião possui um poder simbólico que possibilita a construção de 

diferentes relações que podem modificar e interferir diretamente no arranjo social. A 

partir da problemática aqui analisada, com seus aspectos contraditórios, pode-se 

seguir os indícios de uma realidade social mais ampla que merece outras 

abordagens que venham reforçar as analises e discussões apontadas até então, 

brevemente expostas nas seguintes constatações:  

 A religião, como sistema simbólico estruturante, é capaz de interferir direta 

e indiretamente na vida de uma sociedade historicamente construída lado a 

lado com líderes religiosos, tendo a Religião como centro do espaço social; 

 Monsenhor Rui Miranda, enquanto representante da Instituição Religiosa 

Católica, utilizou-se do prestígio, poder e influência conferidos pela Religião 

para obter êxito em diversos outros espaços de dominação, defendendo 

interesses próprios e das lideranças políticas locais; 

 As elites locais e a passividade apresentada pela Arquidiocese de Natal 

deixam entrever que ambas beneficiavam-se do caráter de autoridade que o 

Monsenhor tinha sobre a população do município, fosse ela adepta do 

catolicismo ou não, possibilitada pela gestão de entidades públicas, em 

especial, a educação. 

Nesse sentido, apesar dos inúmeros estudos sobre a influencia que a Religião 

exerce no mundo social, procurou-se evidenciar por meio das ações do Monsenhor 

Rui, que existem diversos meios para a materialização dessa dominação e que, 

ainda hoje, é possível encontrar resquícios de uma teia de poder construída sob a 

égide da tradição católico-cristã possibilitada pela forte cultura religiosa presente no 

Nordeste brasileiro. Esse elemento religioso agregador tem o poder de influir na vida 
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pessoal e grupal de diferentes segmentos da sociedade, como foi possível 

compreender das relações de poder estabelecidas nesta trajetória. 
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ANEXO 1 

 

Modelo de Entrevista Semi- Estruturada 

Entrevista nº ____   Local:_________________  Data:____________ 

Nome fictício:______________________  Idade:_______ 

 

 

1. Como o (a) senhor (a) definiria o Monsenhor Rui Miranda? 

2. Desde quando conhece ao Monsenhor Rui Miranda? 

3. O (a) senhor (a) possuí ou possuiu alguma ligação com o Monsenhor Rui no 

trabalho paroquial ou em outro local? 

4. Na sua opinião, como avalia a gestão paroquial realizada pelo Monsenhor 

Rui frente a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição? 

5. Na sua opinião, qual a importância do Monsenhor para o município de 

Ceará – Mirim? 

6. O Sr. (a) tem conhecimento de algum fato ou acontecimento importante em 

que o Monsenhor Rui esteve presente? 

7. Em sua opinião, como era o relacionamento do Monsenhor Rui com as 

pessoas da comunidade? 

8. Qual a perspectiva que o Sr. (a) tem de um possível afastamento do 

Monsenhor Rui da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição? 
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ANEXO 2 

 

Discurso do Reverendíssimo Pe. Francisco de Assis de Melo Barbosa 

 

Nasci aos 11 de setembro de 1969, no município de Afonso Bezerra/RN, filho 

primogênito do casal Ademar da Rocha Barbosa e Maria das Graças de Melo 

Barbosa. Por ser filho de camponês, vivi minha infância na localidade de Jacumã, 

onde residiam meus pais. 

Quando atingi a idade escolar a voz da sabedoria divina me fez soar na 

consciência de meus pais que o campo, mesmo dando-lhes o sustento, não era o 

lugar ideal para assegurar o meu futuro. Decidiram então regressar para a cidade, 

proporcionando-me a oportunidade de frequentar uma escola, quando então fui 

matriculado na Escola Estadual “José Avelino", onde cursei o primeiro grau menor. 

Aos 12 anos de idade ingressei na Escola Estadual Professora Maria Alina 

Pinheiro para cursar o 1º Grau maior. Ali chegava não mais uma criança, mas um 

adolescente que estava passando pela transformação característica daquela fase, 

mas aquela mudança não alterava meu psiquismo, como acontecia com meus 

contemporâneos adolescentes que manifestavam rebeldia e inquietação. 

No meu silencio interior já compreendia os desígnios da divindade e não me 

incomodava em estar perdendo os privilégios da infância, pois ganhava os valores 

da juventude, fase esta que me atraia um prêmio maior, o despontar para uma vida a 

serviço do Senhor. 

Em 1985 com ótimo aproveitamento escolar, concluí a 8ª série, deixando na 

Escola Estadual Professora Maria Alina Pinheiro marco de um aluno inteligente, 

estudioso, responsável, atencioso e amável. 

Em 1986 ingressei na Escola Cenecista Professora Gildecina Bezerra – Ensino 

de 1º e 2º Graus, onde iria fazer o curso de Formação Profissionalizante Básica – 

Setor Primário. Mas logo fui acometido de uma forte pneumonia, o que me fez 

desistir dos estudos naquele ano. 
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Em 1987, já residente em Macau/RN, retornei os estudos nas escolas José 

Olavo do Vale e Clara Tadeu. 

Como já conduzia em meu âmago a vontade de bem servir, tornei-me 

integrante do Grupo de Jovens Encontro com Deus (GRUJED). Aquele convívio veio 

fortalecer o dom vocacional que já povoava o meu coração. E recebendo os 

incentivos do então Diácono José Eudes da Cunha e do Pároco de Macau Pe. 

Antônio Murilo de Paiva, não hesitei em seguir o caminho da verdade; abracei a 

missão de fé, decidindo ir para o Seminário. Aquela louvável decisão foi motivo de 

muita honra para os meus familiares. Dos seis filhos, o primogênito descobria 

horizontes gloriosos, colocando-se a serviço do Supremo Pai – o Criador do 

Universo. 

Conforme a decisão, ingressei no Seminário Menor de São Pedro, situado em 

Nova Cruz, onde concluí o 2º Grau e depois fui transferido para Natal, onde no 

Seminário Maior de São Pedro fiz os cursos de Filosofia e Teologia, preparatórios 

para a vida sacerdotal. 

Como seminarista, desenvolvi trabalhos na Catequese, Pastoral da Juventude 

do Meio Popular (PJMP); na Pastoral Vocacional, na Secretária da Cúria 

Arquidiocesana, órgão do Governo da Arquidiocese, tomei parte na Liturgia da 

Catedral, cantando durante 6 anos; nas comunidades do Passo da Pátria; bairro 

Bom Pastor, Colégio Nossa Senhora das Neves e Emaús. 

No dia 21 de dezembro de 1996, na catedral de Natal, recebi o primeiro grau 

da Ordem Sacerdotal, o Diaconato e, fiz o meu estágio como diácono na Paróquia 

de São João Batista, em Arês/RN, no período de 5 meses. 

No dia 13 de setembro de 1997, na Catedral Metropolitana de Natal, pela graça 

de Deus e imposição das mãos do então Sr. Arcebispo Dom Heitor de Araújo Sales, 

fui solenemente ordenado para servir a todo o povo de Deus. 

Foi exatamente na terceira quinta-feira do mês de setembro de 1997, por volta 

das 12h15min que o então Arcebispo Dom Heitor de Araújo Sales determinava a 

minha vinda para a cidade de Ceará – Mirim, anúncio feito na reunião do Clero que 
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acontece mensalmente no Centro de Treinamento João Paulo II, em Ponta Negra – 

Natal. 

Não posso mentir, naquela hora parecia que o chão estava se abrindo, pois 

tudo concorria para que eu ficasse na paróquia de Arês. Me senti traído, pois todos 

sabiam da decisão do bispo, através de conversa de bastidores, menos eu, ou talvez 

soubesse e não quisesse acreditar, dadas as circunstâncias em que se encontrava a 

paróquia de Ceará – Mirim. 

Tivemos a primeira reunião às 14h00 da mesma quinta-feira, onde marcamos a 

data da posse dos novos sacerdotes, juntamente com os seus respectivos párocos; 

e lá estava eu, lado a lado com o, a época, Cônego Rui Miranda. 

Tive medo, tremia que nem vara verde, mas sempre confiante em Deus, pois 

se me havia chamado para o sacerdócio, jamais me abandonaria em horas difíceis 

da minha vida. 

Ouvimos as recomendações do Sr. Arcebispo e depois marcamos a data da 

posse, que ficou para o dia 05 de outubro de 1997, na missa das 19hs, onde seria 

lida a minha provisão. Cheguei a Ceará – Mirim, as 18horas trazendo alguns 

pertences. A minha companhia nesta viagem foi a religiosa Irmã Heloísa, da 

Congregação das Filhas do Amor Divino, com quem partilhei ao longo da viagem 

algumas tristezas, medos e perspectivas na minha nova morada. 

Naquele dia eu não podia colocar a minha melhor fisionomia, pois enquanto o 

Cônego Rui demonstrava estar contente, por demais, com a minha chegada, pois 

havia providenciado tudo: carro para transportar as minhas coisas, o jantar na casa 

paroquial, o apartamento todo arrumado, ao seu modo é claro, eu só demonstrava 

medo, pois não sabia o que viria pela frente. Não recebi nem um incentivo de 

colegas padres, pelas lamentações e sorrisos de deboche, alguns dizendo que eu 

não aguentaria sequer três meses, por isso me aconselharam a levar poucas coisas; 

outro em tom de ironia e pouca elegância deu-me os pêsames, como se eu 

estivesse caminhando para a morte. (De certa forma ele tinha razão, pois enterrei 

todos os projetos do seminário, de seminarista da capital, e com o incentivo e o 

carinho do povo de Ceará – Mirim, comecei uma nova vida.). Mas no final tudo deu 

certo: participamos da missa, o Monsenhor leu a provisão e a partir daquele 
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momento eu tinha tomado posse na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição em 

Ceará – Mirim/RN. Todos os que estavam na missa ficaram contentes e me 

receberam com apreço (como sempre recebe todos que por aqui passam e os que 

resolvem ficar, como eu), o que me deixou muito feliz, mas ainda desconfiado, 

receoso do que poderia acontecer. 

Naquela noite voltei para a casa do Monsenhor João Penha Filho, meu amigo e 

pai espiritual, um grande exemplo de sacerdote, e não dormi um minuto sequer, 

pensando no meu novo lar, no meu novo mundo de trabalho. Tudo era muito 

diferente; eu estava saindo da secretaria da Cúria Diocesana, onde trabalhei por 

alguns anos, para desenvolver projetos pastorais numa cidade onde apenas 

conhecia algumas pessoas, pois já havia dado aulas na Escola Superior de ensino 

Religioso – ESER – Núcleo de Ceará – Mirim – Curso de Teologia para leigos. 

No dia 07 de outubro às 09h00 cheguei a cidade de Ceará – Mirim na 

caminhonete da paróquia, tendo como companhia Sebastião e Evilásio Lima. O 

Monsenhor me apresentou um jovem para me acompanhar (Marcos é o seu nome – 

o chamamos de Branco) e a primeira missa foi celebrada na casa de Manoel Chico, 

família com a qual mantenho grande amizade. 

No começo foi muito difícil, tudo era novidade; mas ao mesmo tempo, percebia 

que Deus me daria uma luz para que eu pudesse acertar o passo no meu novo 

ambiente de vida sacerdotal. Comecei a partir de então, uma nova vida. Com a 

ajuda de muitos leigos bons da paróquia começamos a nova caminhada pastoral, 

onde agora todos os desafios e obstáculos precisavam ser superados a qualquer 

preço, pois o evangelho precisava ser anunciado com eficiência e eficácia. Aos 

poucos eu fui percebendo que era possível ser feliz em terras estranhas e mais que 

depressa tive o cuidado de me sentir em casa com a nova família: toda a cidade de 

Ceará – Mirim; Paróquia do Monsenhor Rui e do Padre Assis e agora também do 

Padre João Maria dos Anjos. 

Enterrei todos os meus projetos pastorais elaborados no seminário; tinha que 

começar do zero. Foi a partir da amizade com estes leigos que comecei a sentir o 

gosto pelo trabalho pastoral: assumindo uma agenda lotada de missas, confissões, 

demais sacramentos e outros trabalhos, tanto ligados à parte religiosa como também 
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na área social. Podemos citar o fortalecimento das pastorais, a reorganização do 

grupo de acólitos, a criação da Pastoral do Dízimo, o incentivo maior à Caminhada 

da Paz, os louvores, atraindo muitos jovens para a Igreja; a nossa Adoração a Jesus 

Sacramentado, que tem sido não só o meu suporte na vida sacerdotal, como 

também de muitas pessoas da paróquia e de outras comunidades vizinhas, 

incentivando a construção de muitas capelas na paróquia e tantas outras atividades 

pastorais realizadas em prol do crescimento do Reino de Deus em nossa 

comunidade. Não podia deixar de dizer que tudo isso só foi possível por causa do 

apoio do nosso pároco Monsenhor Rui Miranda, que sempre me deu carta branca 

para que pudesse desenvolver todas essas atividades pastorais. Tomei gosto pois 

não eram novidades, mas grandes desafios. Como trabalho mais especifico o 

Cônego Rui Miranda me incumbiu do município de Maxaranguape, as capelas da 

zona urbana: São Geraldo Majela, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora de 

Fátima. E foi contando com a ajuda de tantos fiéis, como também de leigos 

engajados, destacando o jovem Fernando de Oliveira que começamos reacender 

nas pastorais e movimentos, um novo ardor missionário: 

 Incentivo aos movimentos e pastorais já existentes; 

 Criação da Pastoral do Dízimo, hoje existente em 30 comunidades; 

 Criação do Grupo de Acólitos, que hoje contribui bastante nas cerimônias 

religiosas; 

 Incentivo à comunidades urbanas na dinamização dos trabalhos já 

existentes; 

 Apoio à construção de capelas, como também reforma de algumas delas; 

 Condução dos fiéis na fé para a Adoração a Jesus Sacramentado; 

 Integração da Paróquia nos eventos da Arquidiocese como também dos 

Zonais; 

 Realização da 1ª Semana Missionária de Ceará – Mirim. 
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Além de levar, juntamente com o Monsenhor Rui Miranda, a presença da Igreja 

a todos aqueles que dela necessitam, cumprindo assim a Missão Sacerdotal, para a 

qual fui designado por Deus. 

Ao longo desses anos em Ceará – Mirim tive noventa e nove por cento de 

alegria e um por cento de tristeza em não ter podido fazer mais por este povo tão 

bom. Reconheço que errei muitas vezes, faltou paciência em certas ocasiões, faltou 

o sorriso em outras, quando chegaram às lágrimas tive alguém em quem confiar 

para me ajudar nos momentos difíceis; tive muitos algozes, mas tive também muitas 

flores colhidas no jardim da minha vida, que são as verdadeiras amizades que ainda 

hoje permanecem ao meu lado, ajudando a tirar os espinhos encontrados na 

caminhada e sempre me ajudando a enfrentar os obstáculos. 

Hoje, mais experiente e quase nada sabendo da vida sacerdotal, pois apenas 

tenho 8 anos, mas com um exemplo de vida, de trabalho e de amor a Igreja que é o 

Monsenhor Rui Miranda, me sinto cada vez mais realizado como pessoa e como 

padre: nada me faz mais feliz em saber que Deus me escolheu para tão nobre 

missão: ser um outro Cristo aqui na terra. 

Expresso aqui todo o meu agradecimento à Sra. Prefeita Edinólia Melo, pelo 

apoio que tem dado aos projetos de nossa paróquia, a Ronaldo Marques Rodrigues, 

presidente desta casa onde se trabalha pelo bem de toda a comunidade, aos 

senhores vereadores, e em especial a Leonor, vereadora desta casa que teve, a 

partir dos fatos, os trabalhos desenvolvidos em prol do bem do nosso povo, essa 

iniciativa, com a aprovação de todos, de me conceder  o título de  CIDADÃO 

CEARAMIRINENSE. Aos movimentos, pastorais, associações, equipes e grupos de 

serviços, as religiosas e ao meu querido povo de Ceará – Mirim, que no meu dia-a-

dia me ajuda a ser um sacerdote fiel ao projeto de Deus: ANUNCIAR O 

EVANGELHO A TODA CRIATURA. 

Enfim, acredito talvez não mereça tudo isso, mas uma coisa é certa: sinto-me 

feliz servindo a este povo que, apesar dos meus enormes defeitos, ama os 

sacerdotes e me recebeu com muito carinho; e mais ainda, o orgulho de ser padre 

numa terra onde está situada a Igreja mais bela do Estado e o povo mais católico 
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que já conheci nestes 20 anos de vida religiosa. DE CORAÇÃO, OBRIGADO A 

TODOS VOCÊS.  

 

Padre Francisco de Assis Barbosa.* 


