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Resumo 

 

 

 
Esta dissertação tem por objetivo analisar a trajetória do religioso mineiro Dom Timóteo 

Amoroso Anastácio (1910-1994), no período em que foi abade do Mosteiro de São Bento da 

Bahia, de agosto de 1965 a abril de 1981. Sua passagem pelo estado coincidiu com a fase mais 

aguda da história do Brasil, quando o país se viu mergulhado numa ditadura que utilizou 

instrumentos discricionários para impor-se por vinte e um anos, de 1964 a 1985. Em um cenário 

de repressão e medo, a sociedade civil enfrentou severas restrições em sua liberdade de expressão 

e submergiu a toda sorte de arbítrio, com prisões, torturas e mortes, além do cerceamento de suas 

representações democráticas. Foi sob o manto sombrio do autoritarismo que figuras de proa como 

Dom Timóteo exerceram papel essencial, tanto na denúncia dos crimes praticados pelo regime 

de opressão, quanto no fortalecimento dos grupos de resistência que confrontaram a situação 

adversa. Ao utilizar seu espaço de poder e seu ministério para intervir no cotidiano dos 

acontecimentos, ele escreveu uma página muito particular que influenciou não apenas a luta 

política, mas também a vida cultural e religiosa da capital baiana. Foram utilizadas fontes 

documentais extraídas dos arquivos pessoais do abade para compor o perfil de um líder espiritual 

que se distinguiu ainda pela abertura ao ecumenismo e ao diálogo com sacerdotes de religiões 

afrodescendentes e judaicas, entre outros aspectos que sedimentaram o pioneirismo e a 

importância do seu abaciado.    
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Abstract 

 
 

 

This dissertation aims to analyze the life and activities of Don Timóteo Amoroso Anastácio 

(1910-1994), a religious man from the Brazilian state of Minas Gerais, during his tenure as abbot 

of the São Bento da Bahia Monastery, from August 1965 to April 1981. His time in the state of 

Bahia coincided with the worst phase of Brazilian history, when the country was submerged in a 

dictatorship that used discretionary powers to impose its will for twenty-one years, from 1964 to 

1985. During that time of repression and fear, civil society faced severe restrictions on its 

freedom of expression, and was subject to every type of arbitrary abuse of power in the form of 

prison, torture, and death, in addition to restrictions on democratic representation. It was under 

this dark cloud of authoritarianism that leaders, such as Don Timóteo, exercised an essential role 

both by denouncing the crimes committed by the oppressive regime and strengthening resistance 

groups confronting the adversity brought on by the dictatorship. By using his place of authority 

and his ministry to intervene daily in contemporary events, he wrote a page in history that not 

only influenced the political struggle, but also the cultural and religious life of the capital of 

Bahia. Documentary sources were pulled from the abbot's personal archives to compose a profile 

of a spiritual leader who had also distinguished himself with his ecumenicalism and dialogue 

with Afro-Brazilian and Jewish religious leaders, in addition to other aspects that established the 

trail-blazing character and importance of his abbacy.  
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Introdução 

 

Dom Timóteo Amoroso Anastácio (1910-1994), abade do Mosteiro de São Bento de 

Salvador no período de 1965 a 1981, é um personagem singular cuja passagem pela Bahia 

coincidiu com o período da ditadura militar (1964-1985). Suas intervenções no cotidiano dos 

soteropolitanos influenciaram a vida social, religiosa, cultural e política da capital baiana. Por 

essa razão, mereceram farta cobertura da imprensa local, que permite aos pesquisadores rastrear 

suas atuações nos arquivos dos jornais da época. Com isso, é possível reconstituir a passagem 

desse religioso mineiro que veio comandar o mosteiro beneditino mais antigo das Américas, em 

um momento sensível para a história da Igreja Católica e para o destino do país. 

A presente dissertação tem por objetivo extrair dessa trajetória questões e respostas que 

ajudem a elucidar o significado das atitudes do abade ligadas aos temas que estiveram sob debate 

no período, em particular, compreender seu protagonismo a partir do recrudescimento da 

repressão política e seu pioneirismo na implementação das mudanças propostas pelo Concilio 

Vaticano II. Entusiasta de primeira hora das propostas de renovação da Igreja Católica, o abade 

determinou que a cerimônia na qual foi empossado no cargo fosse celebrada seguindo os novos 

paradigmas: substituiu o latim pela língua portuguesa no ofício da missa, trocou adereços 

luxuosos por objetos de couro e madeira, fez o ato religioso na Bahia ser realizado com os 

pregadores voltados para o público. Foi o prenúncio de mudanças que viriam, para a satisfação 

do grupo que convencionou-se chamar de “progressista” ou inconformismo dos “conservadores”.  

Nesse olhar preliminar, destacamos o ecumenismo, que foi uma das marcas do seu 

abaciado, com especial deferência para o diálogo com as religiões de matriz africana.  O segundo 

aspecto são atitudes concretas de apoio e proteção aos movimentos sociais que combateram a 

ditadura militar. O terceiro viés de interesse no presente trabalho é o embate dentro dos aparelhos 

católicos existentes ou que se constituíram no período estudado. A divisão ideológica acompanha 

Igreja Católica Apostólica Romana historicamente. Na América Latina, esse racha aflorou no 

comportamento dos clérigos diante dos governos militares que pipocaram em quase todos os 

países, a partir dos anos 1960.  As lutas políticas e religiosas resultaram em uma divisão artificial 

da sociedade entre comunistas e anticomunistas, respectivamente, aqueles que defendiam um 

governo materialista ateu e quem era favor da “família com Deus pela liberdade”.  

A cisão construída por essas narrativas refletiu na escolha do sucessor de Dom Plácido 

Staeb (1887-1965), o monge alemão que governou o Mosteiro de São Bento por mais de trinta e 
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cinco anos e que faleceu em 6 de agosto de 1965. Um dos nomes discutidos para o cargo foi o de 

Dom Jerônimo de Sá Cavalcante (1914-1978). Ele era prior* do mosteiro e pregador das missas 

da juventude, que ocorriam na basílica da Abadia. Dom Jerônimo escrevia regularmente no 

Jornal da Bahia e era considerado vanguardista. A maioria dos cenobitas* era reacionária e, 

talvez por isso, optou pela escolha de um frade mineiro desconhecido, que julgava seguidor da 

ortodoxia católica. 

Dom Timóteo é o nome religioso de Luiz Antônio Amoroso Anastácio, nascido em 12 

de julho de 1910, em Barbacena, Minas Gerais. Quarto filho do casal Antônio e Regina Amoroso 

Anastácio, viveu sua primeira infância na cidade de Rio Pomba (MG), onde o pai era 

comerciante. Era de família católica conservadora, principalmente pelo ramo da mãe, e nessa 

religião Luiz Antônio foi batizado e da qual nunca se afastou. Fez sua primeira tentativa de vida 

religiosa ao ingressar no Seminário de Mariana (MG), em 1922, mas o apelo ao namoro e ao 

casamento o fizeram desistir. Utilizou a bagagem intelectual adquirida em quase seis anos de 

seminarista para fazer vestibular e ser aceito na Faculdade de Direito, em Belo Horizonte, em 

1928. Transferiu o curso para o Rio de Janeiro, e lá se tornou bacharel, em 1933. 

Nas primeiras três décadas do século XX no Brasil, a Igreja Católica se esforçou em 

resgatar sua influência política e ao mesmo tempo combater o comunismo entre grupos operários 

e intelectuais. Aquela geração, como disse Alceu Amoroso Lima, nasceu “marcada pelo sinal de 

Roma ou de Moscou”.1 A criação do Centro Dom Vital, em 1922, e da Ação Católica, em 1930, 

o lançamento da revista A Ordem, fizeram parte do projeto de ocupar espaços nos meios literários 

e políticos. Possivelmente, o grande feito dessa cruzada tenha sido a conversão do intelectual 

Alceu Amoroso Lima. Membro da aristocracia carioca e autor da coluna Páginas literárias, 

publicada em O Jornal¸ sob o pseudônimo de Tristão do Athayde, Amoroso Lima era um 

agnóstico admirado por escritores, poetas e artistas plásticos ligados ao movimento modernista 

de 1922. Sob a liderança desse intelectual convertido ao catolicismo, a nova cristandade saiu da 

paróquia e foi para a academia conquistar corações e mentes.  

Dom Timóteo, ou Luiz Antônio, ainda era estudante quando ingressou na liga 

revolucionária aos vinte anos de idade, como fiel escudeiro do primo Amoroso Lima. O período 

se configurou como um campo de várias batalhas imaginárias, nas quais essa geração de católicos 

                                                           
1 ARDUINI, Guilherme Ramalho. Os soldados de Roma contra Moscou: a atuação do Centro Dom Vital no 

cenário político e cultural brasileiro (Rio de Janeiro, 1922-1948). Tese (Doutorado em Sociologia) Departamento 

de Filosofia – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 12. 

* Ver Glossário.  
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se alinhava ao getulismo, integralismo, antipositivismo e anticomunismo.2 O momento foi 

bastante produtivo e contabilizou grande número de “companheiros que [deixaram] o mundo 

para abraçar a vida monástica e sacerdotal”, conforme artigo de Tristão do Athayde na revista A 

Ordem: “Todos ou quase todos formados em medicina, engenharia ou direito”. No mesmo artigo, 

o autor celebrou o ingresso de Luiz Amoroso Anastácio no Mosteiro de São Bento do Rio de 

Janeiro, em 31 de março de 1940.3  

O retorno definitivo de Dom Timóteo ao claustro ocorreu dois anos após tornar-se viúvo. 

Havia se casado em 1935 com Jenny Hungria, no Rio de Janeiro, mas uma tuberculose 

ganglionar, doença até então de difícil tratamento, foi descoberta três meses após o casamento e 

resultou na morte de Jenny, em 1938. No intervalo entre o casamento, a viuvez e os primeiros 

anos depois da morte da esposa, Dom Timóteo optou pelo refúgio. O palestrante assíduo do 

Centro Dom Vital e escritor de “crônicas vivas e nervosas”, na definição de Tristão do Athayde, 

viveu um momento de silêncio e dedicação ao trabalho na advocacia, antes de decidir pela vida 

religiosa.4 

Esse foi um período, se não de ruptura, mas com certeza de redução da convivência e 

descolamento de ideias em relação a Alceu Amoroso Lima, que já havia dado Adeus ao 

conservadorismo de Jackson de Figueiredo. Amoroso Lima adotou o cristianismo humanista dos 

franceses Jacques Maritain, Teilhard de Chardin e Yves-Marie Congar, responsáveis “pelo início 

de seu processo de mudança de registro eclesial”.5  A natureza conservadora de Dom Timóteo, 

entretanto, permaneceu por mais tempo no lado reacionário. No inventário da produção 

intelectual de sua fase anterior ao monastério e após a retomada da escrita a partir de 1941, há 

pouco ou nenhum artigo que não seja voltado para as questões da fé.6  

Ironicamente, sua disposição intelectual se manifestou por traduções de obras religiosas 

e filosóficas que atualmente são vistas como renovadoras do pensamento católico. Foi um dos 

tradutores da obra do monge Thomas Merton (1915-1968), inglês radicado nos Estados Unidos 

notabilizado por sua crítica ao imperialismo americano. No Brasil, ficou conhecido pelos seus 

                                                           
2 Os posicionamentos ideológicos do Centro Dom Vital e do seu diretor seguem a leitura da biografia escrita por 

Xikito Affonso Ferreira, Histórias do meu avô Tristão – A biografia de Alceu Amoroso Lima (2015). 
3 LIMA, Alceu Amoroso. De doutores a monges. A Ordem, Rio de Janeiro, p. 89, mar. 1941 
4 Ibidem. 
5COSTA, Marcelo Timotheo da. Um itinerário no século: mudança, disciplina e ação em Alceu Amoroso Lima. 

Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2006, p. 33. 
6 SANCHES, Gérsica Alves. Nas encruzilhadas do ecumenismo: uma leitura filológica dos escritos de Dom 

Timóteo.  Dissertação (Mestrado em Letras) - Programa de Pós Graduação em Língua e Cultura, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2014, p. 16.   
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livros A montanha dos sete patamares (1948) e Homem algum é uma ilha (1955), este último 

traduzido para nossa língua por Dom Timóteo.  

O lento processo de mudanças do futuro abade começou a partir do trabalho com Dom 

Hélder Câmara (1909-1999), na criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 

em 1952. Dom Timóteo foi designado para auxiliar nessa tarefa o recém-empossado arcebispo 

do Rio de Janeiro. Dom Hélder viria a ser um dos religiosos mais combatidos pela ditadura 

militar. Ele também viveu seu momento de descoberta em 1955, em uma conversa com o cardeal 

Pierre Gerlier.  O religioso francês criticou a negligência da arquidiocese carioca com a pobreza 

da Capital Federal, ao dizer que “todas essas favelas são um insulto ao Criador neste quadro de 

beleza”. Dom Hélder tinha sido elogiado por sua “capacidade empreendedora” e sentiu-se 

desafiado pelo sermão. Respondeu-lhe que a partir daquela conversa haveria “uma virada na 

minha vida. [...] Garanto que todos os dons que o Pai me confiou eu os porei a serviço dos 

pobres”.7 

Dom Hélder Câmara concretizou sua promessa ao cardeal Gerlier e dedicou sua prelazia 

ao trabalho nas favelas do Rio de Janeiro, através da Cruzada Dom Sebastião. Continuou sua 

pregação em favor dos pobres em Olinda, Pernambuco, para onde foi transferido em 1964, em 

uma ação atribuída aos militares como punição por suas críticas ao golpe de estado.8 A nova face 

do arcebispo de Olinda impressionou Dom Timóteo.9 Entretanto, seu anticomunismo perdurou 

por mais tempo e, inclusive, declarou que houve de sua parte “uma certa conivência” com o 

Golpe de 1964.10  

A mudança de ponto de vista começaria amparada nas orientações das diretrizes do 

Concílio Vaticano II. O pioneirismo na adoção das mudanças nos rituais e práticas da Igreja 

católica foi um ponto de inflexão.  Entretanto, seu entusiasmo pela renovação nas práticas 

religiosas alimentou divergências entre o Mosteiro de São Bento e a arquidiocese de Salvador, e 

se acentuaram à medida que Dom Timóteo levava a termo as orientações do Concílio.  Ele se 

empenhou em atualizar os rituais das missas, interagir com elementos da cultura baiana e em 

promover o diálogo inter-religioso, à revelia da Cúria metropolitana. Em certa medida o abade 

                                                           
7 CASTRO, Marcus, apud CONDINI, Martinho. Dom Hélder Câmara: Modelo de esperança na caminhada para a 

paz e justiça social. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências da religião) - Pontífice Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo, 2004, p.19. 
8 CONDINI, op. cit., p. 25. 
9 BAUZIN, Jean. Timóteo, o profeta. In: Dom Timóteo: presença histórica. Salvador: [s.n.], 1996, p. 52.  
10 Revista da Bahia, Salvador, mar.1989, p. 10. 
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pagou o preço, ao ser atacado nos jornais e, também, por ter sido denunciado à Nunciatura 

Apostólica.  

No campo político, é imperativo fazer alusão aos diálogos entre Dom Timóteo e Alceu 

Amoroso Lima, o Tristão do Athayde, que foi uma das poucas vozes a denunciar através de seus 

artigos, publicado nos jornais, que a “revolução” não passava de ditadura sem retoques desde sua 

deflagração.  No dia 7 de maio de 1964, no Jornal do Brasil, sob o título de Terrorismo Cultural, 

Tristão do Athayde escreveu sua primeira crítica mais ácida ao regime dos generais que 

autoproclamaram terem feito uma “revolução democrática”. Para Tristão, ao contrário, o que se 

viu foram agressões à democracia ao “cassar mandatos, suprimir direitos políticos, demitir juízes 

e professores, prender estudantes, jornalistas e intelectuais em geral, segundo a tática primária 

de todas as revoluções que julgam domar pela força o poder das convicções e deter a marcha das 

ideias”.11  

As atitudes mais controversas do novo abade, ao assumir a direção do Mosteiro de São 

Bento, em setembro de 1965, estiveram ligadas às questões religiosas, todavia, não tardou para 

que sua presença na Bahia se fizesse notar fora do cenóbio*. Ao apoiar os estudantes na querela 

instalada em meados de 1966, por conta do impedimento da apresentação da peça teatral 

Aventuras e desventuras de um estudante, organizada por secundaristas do Colégio Central, em 

Salvador, Dom Timóteo se colocou no olho do furacão. Precisou recuar e cancelar o convite, 

diante das ameaças recebidas. Retrocedeu, mas não em silêncio. Redigiu o manifesto Ao povo da 

cidade do Salvador, onde justificou o recuo e recomendou “aos jovens amigos do Grupo de 

Teatro que suspendam o espetáculo até que se levante a opressão que baixou sobre o nosso país 

neste crepúsculo de sua liberdade”. 12   

Para construir essa trajetória, reconhecemos a complexidade dos aspectos de uma vida 

que foi marcada por rupturas significativas, sendo dois momentos importantes: a escolha em virar 

monge, em 1940, e a eleição para dirigir a Abadia de Salvador, em 1965. Além disso, o recorte 

histórico que delimitamos, 1965 a 1981, é igualmente problemático e instigante diante das 

inúmeras leituras e intepretações sobre as quais uma boa parcela da historiografia brasileira tem 

se debruçado nos últimos anos.  

O primeiro aspecto é que, embora o propósito deste trabalho não seja confundir-se com 

uma biografia stricto senso, a discussão sobre o campo biográfico é inevitável. O termo biografia 

                                                           
11 ATHAYDE, Tristão do. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 6, 07 maio 1964. 
12 Conforme documento localizado no Arquivo de Dom Timóteo, no Mosteiro de São Bento, datado de 20 ago.1966 
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se vê embaraçado em diversos usos, de densos trabalhos de pesquisa sobre vidas, até simples 

cronologias. Esse terreno movediço em que a expressão tem sido utilizada ao longo dos tempos 

seria a causa da desconfiança dos profissionais da área de História. O centro da crítica se 

intensificou entre os principais teóricos da Escola dos Annales, embora, desde o positivismo, já 

se “postulava que o homem exerce muito pouca influência sobre a História”.13 

A negação do sujeito como fator preponderante no curso da humanidade percebe-se em 

Marc Bloch, em Apologia da História, quando se refere à História como “a ciência dos homens, 

no tempo”.14 Homens no plural, como destaca Benito Schmidt.15 Ainda que nomes como Lucien 

Febvre (Rabelais e Lutero), George Duby (Guilherme Marechal) e Jacques Le Goff (São Luís), 

próceres da primeira e segunda geração de Annales, tenham produzido essas obras sobre 

personagens individuais, sustentam fidelidade à “historiografia do problema” preconizado por 

Marc Bloch.16 Em defesa do seu biografado, Duby defendeu que “na realidade, não me desviava 

nem um milímetro do meu percurso, [...] continuava atendo-me à história-problema. [...] Minha 

pergunta continuava sendo a mesma: que é a sociedade feudal?”17 

Compreende-se o distanciamento pretendido pelos historiadores de Annales em relação 

as biografias feitas ao arrepio dos postulados do métier. Eles contestaram o modelo defendido e 

praticado em períodos antigos, e mesmo recentes incursões anacrônicas, desde as hagiografias, 

as “vidas” à Plutarco ou seduzido pelo pressuposto do historiador inglês Thomas Carlyle (1795-

1881) reinterpretado por Luiz Viana Filho de que “a história do mundo poderia ser resumida na 

vida dos grandes homens”.18 Entretanto, ao inserir o estudo de uma vida dentro da perspectiva 

de utilizá-la como meio para entender o contexto onde essa vida esteve inserida, Febvre, Duby e 

Le Goff compreenderam em qual lugar da prateleira os historiadores biógrafos poderiam 

depositar suas obras. 

Phillippe Levillain localizou no final da década de 1970 a virada hermenêutica da 

biografia na França.19 Sabina Loriga, no artigo A biografia como problema, concordou com 

Levillain quanto ao timing da retomada biográfica, segundo ela em “consequência da crise da 

                                                           
13 SCHMIDT, Benito Bisso. História e biografia. In: CARDOSO, Ciro Flamarion (org.). Novos domínios da 

História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 190. 

14 BLOCH, Marc. Apologia da História: ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 50. 

15 BLOCH, op. cit., p. 50. 

16 BLOCH, op. cit., p. 19 e 41. 

17 Duby, 1993, p. 133-138, apud SCHMIDT, Benito. História e Biografia, p. 193 

18 VIANA FILHO, Luiz. A verdade na biografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1945, p. 9.  

19 LEVILLAIN, Phillipe. Os protagonistas. In: RÉMOND, René (org.). Por uma história política. Rio de Janeiro: 

UFRJ, 1996, p. 141. 
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‘história científica’”.20 A historiadora conseguiu nesse artigo desnudar quase todos os perigos e 

desafios da escrita da história no campo biográfico. Para ela, o caminho é refazer o macrocosmo, 

e tornar visível a contribuição individual, o pequeno x do biografado, para a grande História da 

Humanidade.21 Uma biografia do abade Dom Timóteo passa então pela inserção de sua trajetória 

no contexto social em que o seu “pequeno x” foi registrado.  

François Dosse defendeu que o uso da biografia pode ser “um elemento privilegiado na 

reconstituição de uma época”.22 E revisitou os debates e as preocupações da academia, valendo-

se das categorias definidas por Daniel Madelénat, da “biografia clássica”, passando pela 

“biografia romântica” até chegar à “biografia moderna”. Esta última, segundo ele, é fruto do 

“relativismo e das leituras historicamente enquadradas, enriquecidas pelas contribuições tanto da 

sociologia quanto da psicanálise”.23 A História prescinde da biografia para enriquecer-se.24  

A renovação do pensamento historiográfico é a retomado a partir do papel do indivíduo 

como agente central dos acontecimentos, compreendendo que suas ações estejam no campo das 

previsões de sua época. A incorporação da biografia na primeira fila do trabalho dos 

historiadores, entretanto, não encerra as dúvidas quanto à sua retomada. É estar atento às 

preocupações de Le Goff, que defendeu o uso da biografia, mas advertiu para o risco de uma 

“volta pura e simples à biografia tradicional superficial [...] que se sacrifica a uma psicologia 

ultrapassada, incapaz de mostrar a significação histórica geral de uma vida individual”.25  

O segundo marco teórico que destacamos é a compreensão de que a trajetória de Dom 

Timóteo, os embates no campo religioso e político que ele protagonizou, permite inseri-lo nas 

discussões da História Política. Evidenciaremos ao longo dos capítulos os conflitos com entes 

civis, militares e inclusive religiosas, que demonstraram uma aberta disputa de poder entre 

autoridades e instituições na Bahia no qual o abade de São Bento esteve implicado, arbitrária ou 

acidentalmente. Não apenas ele, mas outros membros do clero mais progressistas ou mais 

conservadores mediram suas capacidades de interferir politicamente na construção do presente 

em que estiveram inseridos.  

                                                           
20 LORIGA, Sabina. A biografia como problema. In: REVEL, Jacques (org.). Jogo de escalas: a experiência da 

microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998, p. 226. 
21 LORIGA, Sabina. O limiar biográfico. In: LORIGA, Sabina. O pequeno X: da biografia à história. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2011, p. 17-45. 
22 DOSSE, François. O desafio biográfico: escrever uma vida. São Paulo: Edusp, 2009, p. 11. 
23 MADELÉNAT, Daniel, 1984, p. 34, Apud DOSSE. O desfio biográfico, p.13. 
24 “A história sem a biografia seria algo como um repouso sem relaxamento, uma comida sem gosto, quase como 

uma história de amor sem amor” (ALBJERG, Apud LORIGA. A biografia como problema, p. 227). 
25 LE GOFF apud LORIGA. A biografia como problema, p. 226. 
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De acordo com Marieta de Moraes Ferreira, há um consenso de que o atual estágio da 

historiografia, a partir dos anos 1950, superou o modelo proposto pela Escola dos Annales do 

“predomínio de uma história econômico social, voltada para a longa duração e para as grandes 

massas”, no qual a história política era vista como “a síntese de todos os males”. A ruptura com 

esse paradigma abriu caminho para que temas específicos tivessem igual relevância, como os 

estudos sobre “partidos, eleições, guerras ou biografias”.26 A projeção da uma “história política 

rejuvenescida” aponta para esse leque mais amplo de abordagens interdisciplinares, “que se 

influenciam mútua e desigualmente segundo as conjunturas, guardando ao mesmo tempo sua 

vida autônoma e seus dinamismos próprios”.27   

Segundo René Rémond, a nova geração de historiadores interessou-se em “cruzar a 

história geral com a demografia”, e observar como os fatores econômicos produzem 

“consequências sociais”.28 Ele criticou a ideia de que os acontecimentos da história sejam meros 

“acidentes de conjuntura”, incapazes de modificar as “estruturas duráveis”, sob o pressuposto de 

que “os comportamentos coletivos tinham mais importância para o curso da história que as 

iniciativas individuais”. Essa teoria pretendia o expurgo não apenas da história factual, ou 

événementielle, como também afirmava que, se “o acontecimento em geral tem a ver com a ação 

dos indivíduos, o biógrafo era para essa história o complemento e o corolário do circunstancial.”29  

Rémond julgou essa perspectiva como superada e afirmou que o debate atual revigorou a 

importância da História Política, com a ampliação do campo de interesse, desde as “classes 

sociais até as crenças religiosas”.30  

A abordagem de Francisco Falcón, em História e Poder, trouxe um elemento a ser 

incluído nesse debate que é o risco de confundir “poder” e “política” como sinônimos. Para ele, 

apesar de se aproximarem enquanto conceitos, isso decorre ainda de uma herança da escola 

metódica, “daí porque, no século XIX, poder é sempre poder do Estado [...], os acontecimentos 

são sempre acontecimentos políticos”.31 A distinção, na visão de Falcón, é capital para entender 

que, diferente do que a historiografia tradicional preconizava, a política não é a única esfera de 

poder.32 Apesar disso, acentuou, que o poder e a política andam de mãos dadas. Se entendermos 

                                                           
26 RÉMOND, René (org.) Por uma história política. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2003, p. 6-7. 
27 Ibidem, p. 7 e p. 10. 
28 RÉMOND, René. Uma história presente. In: RÉMOND (org.). Por uma história política, p. 15. 
29 Ibidem, p. 16-17. 
30 Ibidem, p. 36. 
31 FALCON, Francisco. História e Poder. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Domínios 

da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 103. 
32 Ibidem, p. 98. 
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dessa forma, podemos perceber que, no período da ditadura militar, tanto a Igreja Católica quanto 

as Forças Armadas, enquanto esferas de poder independentes, postaram-se na arena política, ora 

se ajudando, ora se confrontando, numa disputa que perdurou durante todo período dos anos de 

chumbo no Brasil33.   

De igual importância para o desenvolvimento deste trabalho são as observações da 

historiadora francesa Aline Coutrot sobre o papel da religião na história política. O ponto de 

partida para sua análise concentra-se na separação Igreja x Estado, a partir dos governos liberais 

que dominaram a Europa na virada do século XIX para o XX, que, ao derrubar o catolicismo do 

status de “religião oficial”, obrigou a Igreja Católica Apostólica Romana a demonstrar sua 

capacidade em interferir no campo político.  Coutrot lançou a questão sobre como o religioso, 

sobretudo o cristianismo, poderia interessar à história política: “o que há em comum entre a 

religião, que propõe a salvação do além, e a política, que rege a sorte dos homens nesta terra?”.34 

 O caminho para encontrar essa resposta seria a constatação de que as sociedades 

religiosas e suas crenças possuem traços em comum com outras organizações sociais e políticas. 

Coutrot afirmou que “as igrejas cristãs difundem um ensinamento que não se limita às ciências 

do sagrado e aos fins últimos do homem”. Quando essas igrejas resolvem interferir nas questões 

políticas, sua força é indiscutível: “É fácil compreender que as intervenções das autoridades 

religiosas, exprimindo-se em nome de vários milhões de fiéis, têm uma influência política e não 

pode ser ignorada pelo Estado”. Isso por si já traz o papel do religioso para o primeiro plano dos 

estudos da História: “A religião continua a manter relações com a política, amplia mesmo seu 

campo de intervenção e diversifica suas formas de ação, de tal forma que o assunto é de grande 

atualidade”, reconheceu a historiadora.35  

Aline Coutrot sinalizou uma problemática que será objeto de aprofundamento nesta 

dissertação, que diz respeito ao caráter político e ideológico da intromissão religiosa nas decisões 

políticas: a identificação do cristianismo com o pensamento conservador, anticomunista e que 

“privilegia enfaticamente a família, da qual a pessoa é indissociável, o trabalho e a tradição”.36 

Essa realidade era majoritária, de acordo com Coutrot, até a Segunda Guerra Mundial. Uma 

corrente até então minoritária, começou a ganhar força, por sua identificação com um conceito 

                                                           
33 A expressão “anos de chumbo” foi tomada de GÁSPARI, Elio, conforme citado em Ditadura escancarada, (SP: 

Cia das Letras, 2002), p. 12.  
34 COUTROT, Aline. Religião e política. In: RÉMOND, René. Por uma história Política. Rio de Janeiro, Editora 

FGV, 2003, p. 334. 
35 Ibidem, p. 335. 
36 Ibidem. p. 337. 
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de civilização cristã mais amplo, que os levou a se engajarem em “instituições comuns” e “com 

o passar do tempo, alguns desses militantes [foram] levados a aderir a valores de esquerda”.37   

Embora não mencione o papel dos teólogos franceses Jacques Maritain, Teilhard de 

Chardin, entre outros, nessa revolução do cristianismo, Coutrot apresentou uma análise que, ao 

ser comparada com as ideias desses religiosos, convergem para o mesmo ponto. Ela fez a 

distinção entre dois ramos teológicos dentro do cristianismo que, em princípio, direcionam as 

escolhas para um ou para outro campo ideológico. O primeiro deles é que “a fé teocêntrica, 

submissa a um Deus todo poderoso”, que empurra o crente ao sentimento de busca por uma 

“ordem natural” ligada à “estabilidade da sociedade fortemente estruturada por imagens paternais 

e familiares”.38 Nessa matriz, o binômio tradição e família modula as escolhas do grupo de 

identidade. 

Em outra esfera, estaria o modelo cristocêntrico. “Cristo é Deus encarnado na História e, 

portanto, os homens reconciliados com o tempo”. Por esse caminho, o papel do cristão 

“engajado” seria questionar as estruturas conservadoras e “contribuir para o progresso coletivo”. 

Coutrot afirmou que a inspiração no Cristo/Homem recusa a deferência e a devoção, e clama 

pelo “entusiasmo, o fervor e a identificação que se torna possível pela aparência humana da 

divindade”. E concluiu que “se o princípio da direita é hierarquia natural e o princípio da esquerda 

é fraternidade, vemos a afinidade que os cristãos podem manter com uma ou com outra dessas 

grandes tendências”.39           

Antes de sair da teoria para a prática, queremos fixar o debate sobre a natureza do período 

militar iniciado em 1964 e encerrado em 1985 que tem dividido historiadores. O enquadramento 

inicial que denominou os anos de chumbo como ditadura ou ditadura militar foi posto em xeque, 

pelas evidências da participação de parcelas da sociedade civil na articulação e conflagração do 

golpe de 1964. Desse reconhecimento advém a proposição de que vivemos uma ditadura civil-

militar. Valemo-nos da problematização do tema feito por Carlos Fico, em artigo publicado em 

2017, que resumiu os argumentos dessa intepretação.  

O principal nome é Daniel Aarão Reis, que se pautou na “dimensão civil do regime 

ditatorial, mesmo que o topo da pirâmide do poder fosse ocupado por chefes militares”.40 

                                                           
37 COUTROT, op. cit., p. 338. 
38 Ibidem, p. 338-339. 
39 Ibidem, p. 338-339 
40  REIS, Daniel Aarão, 2014, p. 62, apud FICO, Carlos. Ditadura militar brasileira: aproximações teóricas e 

Historiográficas. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 9, n. 20, p. 05 ‐ 74. jan./abr. 2017. p.51.  
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Esconder as digitais de várias organizações da sociedade civil, disse o historiador, “é como tapar 

o sol com a peneira”. Aarão Reis arrolou em seu raciocínio a adesão maciça às “Marchas da 

Família” ocorridas em todo o Brasil, além de organizações empresarias, políticas, religiosas, a 

OAB e a CNBB, que celebraram a destituição de João Goulart.41     

Carlos Fico resgatou as múltiplas designações ao longo do tempo, desde 1976, com 

Eliezer Rezende de Oliveira (“movimento político-militar”), 1993, com Marcelo Ridenti (“golpe 

civil-militar”), e 2014, até Virgínia Fontes (“empresarial-militar”), dentre outras 

nomenclaturas.42 José Milton Pinheiro de Souza propôs uma reinterpretação que segmentasse a 

participação civil no golpe e responsabilizasse setores da “burguesia bancária e industrial, 

associada a setores da burguesia internacional”. A seu julgo, nesse sentido o termo correto seria 

“ditadura burgo-militar”.43 Outra leitura complementar sobre tema é a do antropólogo Florestan 

Fernandes, que nominava a ditadura de “regime autocrático-burguês”, resultado da 

“internacionalização do capital, do fortalecimento do Estado monopolista e de seus regimes 

políticos”.44     

     Apesar de todas as considerações aludidas, a denominação ditadura militar ainda é 

defendida por parcelas de estudiosos, dentre eles, o historiador Carlos Fico. Ele argumentou que, 

embora esteja claro que o empresariado e outros setores da sociedade civil emprestaram seu apoio 

e legitimaram o golpe, foram os militares que de fato governaram, através dos Atos Institucionais, 

fechamento do Congresso, censura à imprensa e repressão aos movimentos sociais. O poder de 

fato foi exercido pelas Forças Armadas.45 Essa posição parece-nos mais adequada, apesar de 

reconhecermos que, sem o apoio civil, o golpe não se sustentaria por vinte e um anos. O uso do 

termo ditadura militar ou ditadura, que utilizaremos ao longo desta dissertação, contudo, não 

significa uma adesão ou recusa de qualquer uma dessas teses, apenas ponderamos que o 

entendimento se fará, sem riscos de má interpretação. 

A base de argumentação que utilizamos para construir esta dissertação passa por quatro 

tipos de fontes e referências bibliográficas: os livros específicos sobre Dom Timóteo; os trabalhos 

                                                           
41 REIS, Daniel Aarão. 1964: golpe militar ou civil? In: FIGUEIREDO, Luciano. História do Brasil para 

ocupados. São Paulo: Leya, 2020, p. 1997-201.   
42 FICO, Carlos. Ditadura militar brasileira: aproximações teóricas e Historiográficas. Revista Tempo e 

Argumento, Florianópolis, v. 9, n. 20, p. 05 ‐ 74. jan./abr. 2017. p.53.  
43 PINHEIRO, Milton. Os comunistas e a ditadura burgo-militar: os impasses da transição. In: PINHEIRO, Milton 

(org.). Ditadura: o que resta da transição. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 15.   
44 PROTO, Leonardo Venicius Parreira. Florestan Fernandes como expressão do intelectual orgânico do 

socialismo nas décadas de 60 a 80. Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de História, Universidade 

Federal de Goiás, 2012, p. 84. 
45 FICO, op. cit., p.54. 
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acadêmicos em que o abade foi o tema central; livros, dissertações e teses correlatos às faces da 

Igreja Católica e sobre a ditadura militar no Brasil e na Bahia, em particular; e entrevistas, 

biografias ou livros memorialistas de personagens que direta ou indiretamente conviveram com 

nosso personagem. A partir da intersecção dessas fontes, buscamos compor um múltiplo painel 

necessário à compreensão e respostas às questões já apresentadas. 

O primeiro livro relacionado a Dom Timóteo que localizamos é A flauta de Deus, editado 

pela Empresa Gráfica da Bahia, em 1990. Traz uma série de artigos publicados em jornais 

baianos e algumas homilias e conferências. A autoria do livro é creditada ao abade, mas a seleção 

dos textos foi atribuída a José Antônio Saja.  Em que pese a importância do conteúdo enquanto 

fonte, a seleção pecou por não mencionar trazer datas, que dificultou interagir os textos com as 

circunstâncias em que foram produzidos.     

O segundo livro editado e publicado é de autoria do jornalista Eduardo Diogo Tavares, 

O milagre de Dom Amoroso: ou como Dom Timóteo, abade de S. Bento, venceu as legiões 

hereges. Trata-se de um livro homenagem, lançado em 1995, em impressão independente feita a 

partir de apoios angariados pelo autor junto às gráficas P&G e Bigraf, e as agências de 

publicidade Randan e Portifolium. A capa em tom azul que lembra uma imagem celestial, com a 

figura de Dom Timóteo esmaecida sob o nome em vermelho “Milagre de Dom Amoroso”, remete 

à personificação de um santo, cuja indução parece latente.  

O livro de 265 páginas foi dividido em duas partes: na primeira, o autor constrói uma 

narrativa não linear para falar do biografado. Tomou como ponto de partida a invasão do 

Mosteiro de São Bento, em 1968, para depois regredir a década de 1910, ano de nascimento do 

abade. A obra relata eventos de sua trajetória, até o falecimento em 1994. A segunda parte é 

dedicada à transcrição de duas entrevistas que Diogo Tavares realizou com Dom Timóteo em 

1991 e 1993. Em formato de perguntas e respostas, nas quais o personagem respondeu livremente 

e com poucas interferências do interlocutor, constitui-se em um rico material discursivo em 

primeira pessoa, a partir do qual foi possível interseccionar essas falas com nossa pesquisa em 

outras fontes.    

A terceira publicação é de 1996, Dom Timóteo: presença histórica, também um livro 

homenagem sem editora, que transcreveu os anais de um seminário realizado pela Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, em 3 de outubro de 1995. A capa, em preto e branco, 

traz uma foto do abade e os nomes dos conferencistas: Lídice da Mata, Joviniano Neto, Jean 

Bauzin e Eduardo Hoonaert. Os depoimentos de pessoas que conheceram e trabalharam com 
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Dom Timóteo, e uma seleção de anexos juntados à publicação, somam-se às entrevistas 

publicadas por Tavares e o livro coeditado por Saja, e a partir dessas fontes assentam-se boa parte 

das pesquisas realizadas sobre o abade, conforme pudemos observar na maioria das obras 

consultadas. 

Na linha biográfica, foi publicado em 2009 o livro Dom Timóteo, de autoria de Fabiano 

Oliveira, apoiado pela Assembleia Legislativa da Bahia. Faz parte de uma série intitulada Gente 

da Bahia. O escritor compilou textos de obras citadas nos parágrafos anteriores e acrescentou 

artigos publicados por outros autores, para compor um painel que resgatasse a memória da 

personalidade homenageada nessa coleção. A publicação tem sua força no mérito de sintetizar as 

fontes utilizadas na sua feitura.    

O abade tem sido objeto de investigação em trabalhos multidisciplinares de graduação, 

mestrado e doutorado, como tema central ou como coadjuvante. Esta dissertação, por exemplo, 

partiu do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de minha autoria, em parceria com a jornalista 

Regina Bandeira, defendido na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia 

(FACOM-UFBA), em 2002, para obtenção do grau de bacharelado em Comunicação. Intitulado 

Por Amor aos meus irmãos: Dom Timóteo, profeta da Bahia, em formato de livro reportagem, o 

TCC buscou revelar a trajetória do abade, a partir de entrevistas com pessoas que o conheceram 

e pesquisa em jornais baianos, além de utilizar os livros publicados sobre ele até aquela época.  

Dois jornalistas formados na FACOM, Paloma Varón e Eduardo Claudio, também 

produziram um trabalho de conclusão de curso, em forma de livro reportagem, sob o título Rumo 

à terra prometida: a trajetória do Grupo Moisés, defendido em 2001.  Esse trabalho tem sido 

mencionado em livros e textos acadêmicos sobre a participação da Igreja Católica e 

particularmente do Mosteiro de São Bento, nas lutas sociais e políticas na Bahia na década de 

1970. A importância de Dom Timóteo para e criação e protagonismo do Grupo Moisés é um dos 

pontos centrais do TCC.    

A abertura dos arquivos do Mosteiro de São Bento, em 2012, enriqueceu a produção dos 

trabalhos posteriores, que puderam desenvolver suas pesquisas a partir da franquia de acesso a 

documentos inéditos. Destacamos a dissertação de Mestrado em Letras de Gérsica Alves 

Sanches, Nas encruzilhadas do ecumenismo: uma leitura filológica dos escritos de Dom Timóteo. 

Foi defendida no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia.  Em Psicologia, temos a 

monografia de bacharelado de Vinícius Andrade de Souza, apresentada em 2015 na Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB), A Dimensão Espiritual da Existência Humana: diálogo com C. G. 
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Jung e Dom Timóteo Amoroso, na qual traçou uma comparação da psicanálise de Carl Jung com 

os escritos religiosos de Dom Timóteo. 

Na área de História, Eva Carvalho dos Anjos produziu a dissertação Dom Timóteo 

Amoroso: diálogos pastorais com jovens católicos e moradores de Salvador de 1965 a 1973, 

pela UNEB, defendida em 2014. Recuperou a bibliografia existente sobre o abade, analisou os 

documentos revelados após a abertura do ‘baú’ de Dom Timóteo e deu um enfoque especial ao 

trabalho pastoral com clérigos e leigos católicos, que resultaram na articulação do Trabalho 

Conjunto, criação do Grupo Moisés e no fortalecimento das correntes ligadas à Teologia da 

Libertação.  

Ainda na historiografia, deparamo-nos com vários trabalhos que dialogaram com temas 

correlatos ao período de 1964 a 1985, desde o papel de entidades religiosas quanto a atividades 

de organizações estudantis e políticas, e seu enfrentamento à ditadura militar.  Evidenciamos a 

dissertação de mestrado de César Oliveira Carneiro, Aventuras e desventuras: a peça proibida e 

a greve dos estudantes que desafiou a ditadura em 1966, que revelou a atuação de Dom Timóteo 

no primeiro embate de estudantes soteropolitanos com a repressão, em plena ditadura. Grimaldo 

Carneiro Zachariadhes trouxe uma contribuição importante com CEAS: Jesuítas e a questão 

social durante a ditadura militar (UFBA, 2007). Felipe Duccini colaborou para o debate com a 

dissertação A luta pela Anistia na Bahia: do Movimento Feminino pela Anistia ao Comitê 

Brasileiro Pela Anistia (1975 a 1979) que reforça o papel da Abadia de São Bento em abrir 

espaços para os movimentos sociais se organizarem dentro do mosteiro. 

O debate sobre a história da Igreja Católica brasileira no período da ditadura militar, é 

importante para perpassar e comparar as posições e práticas de Dom Timóteo. Uma obra que tem 

contribuído para elucidar aspectos importantes nesse sentido é Diálogos na Sombra, de Kenneth 

Serbin, livro publicado em 2001. O historiador teve acesso a arquivos da Central de Inteligência 

Americana (CIA) e mostrou que, a partir de novembro de 1970, a Igreja e o Exército começaram 

um diálogo sigiloso que deram o nome de Comissão Bipartite, na qual “[...] bispos e generais 

recorreram com frequência para tentar resolver diferenças entre as duas instituições”. A 

interlocução de Dom Avelar Brandão Vilela, arcebispo de Salvador, com a cúpula militar foi um 

ponto bastante explorado no livro e respondeu a algumas interrogações da nossa pesquisa sobre 

as disputas de poder e influência entre a arquidiocese e o mosteiro beneditino nos acontecimentos 

da década de 1970 na Bahia.  

Joviniano Carvalho Neto atualizou as pesquisas nesse âmbito com Igrejas e ditadura 

militar na Bahia, livro publicado em 2018, enriquecido pelo acesso aos arquivos do período 
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militar a partir dos trabalhos da Comissão da Verdade e ampliou os horizontes ao incluir o 

engajamento de setores das igrejas protestantes na luta contra a ditadura. A publicação do livro 

de memórias de Solange Lima, intitulado De pouso em pouso: em busca do repouso prometido, 

em 2010, permitiu uma sondagem mais viva e intimista de um personagem que não apenas 

conviveu com Dom Timóteo, como também revelou a intervenção do abade no episódio em que 

a vida de Haroldo Lima corria risco de morte. Esta dissertação também recebeu a contribuição 

do livro biográfico de Sônia Maria dos Santos Carvalho, O bispo de todos os tempos: uma 

biografia de Dom Avelar Brandão Vilela, publicado em 2013, que nos foi importante como 

referência sobre o arcebispo para comparar sua atuação à de Dom Timóteo.  

Outros relatos memorialistas e biográficos, de personagens ligados à Igreja Católica e 

religiosos, auxiliaram na construção de um painel mais amplo: o livro As asas invisíveis do padre 

Renzo, do escritor Emiliano José da Silva Filho, publicação de 2002; a dissertação Padre Sim, 

mas não a marreta, sobre a trajetória do padre Paulo Tonucci, de Gisele Lima de Oliveira, de 

2016. A biografia de Alceu Amoroso Lima, Histórias do meu avô Tristão, de Xikito Ferreira, de 

2015; o livro Frei Betto: biografia, de Américo Freire e Evanize Sydow, de 2016; e a biografia 

Dom Paulo Evaristo Arns: um homem amado e perseguido, de Evanize Sydow e Marida Ferri, 

de 1999.  

As memórias dos militantes que combateram a ditadura foi outro recurso que utilizamos. 

A série escrita pelo jornalista Emiliano José da Silva Filho, sob o título de Galeria F: lembranças 

do mar cinzento, iniciado em 2000, reproduziu histórias de políticos de esquerda perseguidos, 

presos, torturados e mortos pela repressão, forneceu material para compor um perfil de como 

agiu a ditadura militar na Bahia. Silva Filho também publicou em 2020 seu próprio relato 

memorialista, O cão morde a noite, que alinhavou sua trajetória pessoal aos acontecimentos e 

pessoas que foram objeto de suas publicações. Foi útil para nosso projeto o livro de Paulo Pontes, 

Memórias da Resistência: na ditadura e depois, lançado em 2018, no qual o ex-militante do 

PCBR revelou seu percurso de revolucionário e preso político da Galeria F da Penitenciária 

Lemos de Brito.   

    

Os livros com análises do período militar, produzidos por historiadores, trouxe um olhar 

mais acurado sob a perspectiva historiográfica, com o objetivo de destrinchar o significado e 

consequências da ditadura militar brasileira. Colocamos na primeira fila a publicação organizada 

por Lucileide Costa Cardoso e Célia Costa Cardoso, Ditaduras: memória, violência e 

silenciamento, publicado em 2017, com artigos de pesquisadores de diversos estados do Brasil e 

sob várias óticas. Dessa obra, extraímos artigos que contribuíram substancialmente para o nosso 
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propósito, a começar pelo trabalho assinado pelas organizadoras: Ativismo nas letras: denúncias 

da violência do golpe de 1964 e da ditadura, de Lucileide Costa Cardoso, sobre as primeiras 

vozes dissonantes na imprensa brasileira; e Armas da vigilância política, de Célia Costa Cardoso, 

destacou o papel do religioso José Comblin na crítica à Lei de Segurança Nacional. Outros textos 

que ajudaram a enriquecer nossa dissertação foram: Os religiosos progressistas e a crítica à 

política econômica ditatorial nos primórdios do cristianismo de libertação no Brasil, de Muniz 

Ferreira; O movimento estudantil na UFBA entre parênteses, de Maurício Brito; e Estudantes, 

Ditadura e Moralidade: contestações comportamentais na Bahia, de Caio Fernandes Barbosa.    

Na mesma linha de panorama brasileiro, Denis de Moraes analisou os erros e acertos da 

esquerda na estratégia de luta contra o golpe em A esquerda e o golpe de 1964, de 1989.  Sobre 

a luta pela Anistia e a volta da democracia (1964-1979), temos a contribuição de Renato Luís do 

Couto Neto, Ditadura, Anistia e Transição Política no Brasil (1964-1979) de 2018. Sobre a 

atuação da resistência à ditadura militar na Bahia, Grimaldo Carneiro Zachariadhes coordenou e 

publicou em 2009 Ditadura militar na Bahia: novos olhares, novos objetos e novos horizontes. 

O foco dessa publicação nos acontecimentos do estado produziu uma série de artigos de 

historiadores baianos centrados em diversos aspectos da resistência ao golpe de 1964 e os 

embates com a ditadura militar, cuja riqueza das intervenções pode ser observada ao longo dos 

três capítulos desta dissertação.  

O acesso às cartas, diários e outros escritos de Dom Timóteo, que fazem parte do acervo 

do Mosteiro de São Bento de Salvador, permitiu-nos analisar seu abaciado em um imenso celeiro 

de documentos. Entretanto, essa fartura de fontes pode ser ao mesmo tempo a grandeza e a 

miséria de uma pesquisa. Isso porque, ao pretendermos construir uma síntese de uma vida 

inserida em uma realidade e tempo complexos, as múltiplas faces de um só personagem 

dificultam a busca de uma verdade, senão absoluta, mas que seja o mais fiel possível às fontes 

estudadas e, com isso, responder adequadamente às hipóteses levantadas nas justificativas 

preliminares. 

Apesar de ter a autorização para manuseio supervisionado do arquivo físico, encontramos 

dificuldades para o agendamento de visitas, portanto, esse caminho ficou prejudicado. Por essa 

razão, o meio principal para pesquisa no acervo se deu por meio digital. O “baú” de foi catalogado 

e digitalizado graças ao Projeto de Iniciação Científica na UNEB – Campus I-Salvador, sob o 

título de Sagrado, memória e cultura: o acervo de Dom Timóteo na Ordem de São Bento da 

Bahia, entre 2012 e 2016, sob a coordenação do professor doutor em Filosofia Luciano Costa 
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Santos.46 São mais de 20 mil documentos que datam dos anos de 1920 até 1994, e incluem 

materiais do arquivo do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro e de Salvador. 

 Localizamos documentos significativos para aprofundamento do perfil de Dom 

Timóteo, dos quais procuramos trabalhar aqueles que não mencionados em outros trabalhos 

acadêmicos. A carta enviada por Dom Hélder Câmara, de 26 de janeiro de 1963, confirmou 

declaração dada em entrevistas por Dom Timóteo sobre a parceria entre os dois na formação da 

CNBB, em 1952, e o convite para que o abade se juntasse a ele na renovação litúrgica, na aurora 

da convocação do Vaticano II. Localizamos o plano de curso intitulado Marxismo e problemas 

de Pastoral – Nova et vetera (novo e velho), de 1962, que descortinou a face anticomunista do 

abade. Homilias, discursos de paraninfo e pronunciamentos em eventos, a partir de 1965, 

permitiu-nos inferir uma mudança de conceitos em que o abade parece abandonar o perfil 

conservador e aderir ao pensamento progressista.  

Pinçamos outros dois documentos relevantes, que aprofundaremos ao longo desta 

dissertação, por se inserirem em momentos chave da trajetória de Dom Timóteo. O primeiro 

deles é a carta do ex-deputado federal pelo PCdoB, Haroldo Lima, lida em uma celebração que 

reuniu os admiradores do abade, em maio de 1981, para prestar homenagem a Dom Timóteo, um 

mês após ele ter renunciado. Na carta, Haroldo Lima afirmou que sobreviveu aos porões da 

ditadura, na operação que ficou conhecida como Chacina da Lapa, em 1976, graças à intervenção 

do abade, que interpelou os militares e pediu por sua vida.  

O segundo documento é o Diário da Volta, um relato que tira das sombras as 

circunstâncias que levaram Dom Timóteo a renunciar ao seu abaciado. São vinte páginas, 

iniciadas em 26 de abril de 1981 e finalizadas em 17 de maio do mesmo ano, quando o abade 

confirmou a existência de um complô para destituí-lo. Foi inicialmente manuscrito e depois 

datilografado. O fato de Dom Timóteo ter numerado, feito apontamentos e correções sob o texto 

datilografado, indicam a intencionalidade de oferecer aquele diário como uma carta-testamento 

para dar indícios do real motivo de sua renúncia. A intencionalidade dessa escrita para ser lida 

no post mortem guarda um paralelo com as cartas-testamento de Getúlio Vargas, analisadas em 

artigo por Maria Celina D’Araújo, Getúlio Vargas, cartas-testamento como testemunhos do 

poder47. Assim como Getúlio escreveu para a posteridade, Dom Timóteo também teria a 

consciência de que o seu Diário da Volta seria lido somente após sua morte.   

                                                           
46 De acordo com entrevista do autor realizada no dia 24 set. 2017. 
47 D’ARAUJO, Maria Celina. Getúlio Vargas: cartas-testamento como testemunhos de poder. In: GOMES, Ângela 

de Castro. Escrita de si, escrita da História. Rio de Janeiro, FGV, 2004, p. 295-307. 



27 
 

As entrevistas pessoais que o abade concedeu, principalmente no final dos anos 1980 e 

começo dos anos 1990 são fontes de pesquisa importantes nesta dissertação.  Além da entrevista 

a Eduardo Diogo Tavares, utilizamos também a grande entrevista que Dom Timóteo prestou a 

uma banca de intelectuais e militantes de esquerda formada por Sahada Mendes, Carlos Sarno, 

José Henrique Barreiro e Gustavo Falcón, publicada em março de 1989 como encarte especial 

da extinta Revista da Bahia. Incorporamos ainda a entrevista a Guido Guerra, publicada no livro 

A noite dos coronéis, de 2005. As entrevistas foram adotadas como uma espécie de 

“autobiografia” de Dom Timóteo, por seus relatos pessoais sobre nascimento, infância, 

adolescência, formação profissional, intelectual, a curta experiência de casamento, o ingresso no 

Mosteiro do Rio de Janeiro, ou seja, o percurso até chegar a Salvador, em 1965. É uma fase com 

pouca documentação ou fontes testemunhais diretas, comparáveis a uma “escrita auto referencial 

ou escrita de si”.48  

Recorremos a entrevistas de pessoas que conviveram diretamente com Dom Timóteo na 

Bahia. A maior parte dos depoimentos citados nesta dissertação foram colhidos por mim e pela 

jornalista Regina Bandeira, entre agosto de 2001 e fevereiro de 2002, para nosso trabalho de 

conclusão do curso de jornalismo. Foram longas entrevistas gravadas e transcritas para 

plataforma impressa que o autor mantém como arquivo pessoal. Entre os entrevistados, 

destacamos Haroldo Lima, Solange Lima, Joviniano Neto, Delia Bonisegna, padre Renzo Rossi, 

José Antônio Saja, Dom Emanuel D’Able do Amaral, Dom Bernardo Lucas e Lucia Gonçalves 

Pereira, pessoas que se ligaram ao abade ou pela via religiosa ou pela via política. Ao todo, foram 

dezoito entrevistas, cujos testemunhos utilizamos parcialmente na elaboração do trabalho de 

conclusão de curso e que, nesta dissertação, foram muito úteis para aprofundar aspectos da 

trajetória de Dom Timóteo e trazer à luz episódios vividos pelos entrevistados que não vimos 

citados em outras fontes.  

Quando essas pessoas foram ouvidas, havia pouco mais de sete anos do falecimento do 

abade. Realizamos novas entrevistas entre 2017 e 2019, com os mesmos depoentes ou com novos 

personagens. Nesse particular, observamos a existência de uma discrepância na precisão de 

detalhes e de datas entre os dois momentos de nossa investigação, visto que os relatos orais 

colhidos com a memória mais próximas dos acontecimentos nos favoreceu com datas e 

informações mais precisas, ao passo que as falas mais recentes pouco acrescentaram ou se 

                                                           
48 GOMES, Ângela de Castro, op. cit., p. 10. 
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detiveram em citações genéricas.49 Por essa razão, as referências aos relatos orais dos depoentes 

citados aqui foram quase todas extraídas das entrevistas mais antigas.  

É necessário ainda salientar que incorporamos o alerta de Verena Alberti, que apontou 

o equívoco de se “considerar que o relato que resulta da História Oral já é a própria História”, ou 

imaginar que “uma única entrevista ou grupo de entrevistas deem conta de forma definitiva e 

completa do que aconteceu no passado”. 50 Para escapar desses riscos, recorremos sempre que 

possível ao cotejamento de falas com outras fontes e, quando um episódio particular só foi 

mencionado por um único relato, deixamos claro tal consideração, ainda que esse fato tenha 

pouca ou nenhuma relevância ao entendimento geral da nossa investigação.        

O plano geral desta dissertação apresenta três capítulos. O Capítulo I, Por amor aos 

meus irmãos, analisa o processo eleitoral que desaguou na escolha de Dom Timóteo, em agosto 

de 1965, e as ações que chamaram a atenção para seu abaciado no primeiro ano de sua passagem, 

até agosto de 1966. O novo abade elegeu como lema do seu abaciado a expressão latina Propter 

fratres meos (por amor aos meus irmãos). Ele havia sido eleito às cegas por monges que temiam 

a eleição de Dom Jerônimo de Sá Cavalcante, e presumiram que Dom Timóteo era conservador. 

O capítulo também analisa a Missa do Morro, uma celebração religiosa em que instrumentos 

musicais da cultura baiana foram introduzidos na missa de São Bento, e testou os limites de 

aceitação e tolerância dos católicos ao novo modelo de sua Igreja. Acusações de heresia, apoios, 

denúncias ao Núncio Apostólico e debate na imprensa com o católico conservador Gustavo 

Corção, são apresentados como o pano de fundo para mensurar as convicções de Dom Timóteo 

em um cenário de conflitos que já se prenunciava. 

O Capítulo II, O apelo das ruas, fala das intervenções de Dom Timóteo nas lutas 

estudantis ocorridas em Salvador entre 1966 e 1968.O primeiro ruído nas ruas foi a peça proibida 

Aventuras e desventuras de um estudante, que mostrou o poder de mobilização dos estudantes 

soteropolitanos nos protestos à censura imposta pela diretoria do Colégio Central. O episódio 

sofreu uma reviravolta quando Dom Timóteo ofereceu o Mosteiro de para encenarem a peça, e 

acabou atraindo para sua Abadia a euforia da juventude e as ameaças dos apoiadores da ditadura. 

A batalha pele encenação de Aventuras e desventuras teve várias tentativas frustradas, nas ruas 

e até mesmo no Restaurante Universitário da UFBA, invadida pela polícia, que chegou a espancar 

                                                           
49Entre 2017 e 2019, entrevistamos Emiliano José, Luciano Costa Santos, Miguel Kertzman, Joviniano Neto, Xikito 

Ferreira, Dom Emanuel D’Able do Amaral, Haroldo e Solange Lima. 
50 ALBERTI, Verena. Histórias dentro da História. In: PINSKY, Carlos Bassani (org.). Fontes Históricas. São 

Paulo: Contexto, 2019, p. 158. 
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estudantes. A peça acabou não sendo apresentada, mas configurou-se no primeiro sinal de alerta 

para o poder de Dom Timóteo em interferir nas questões políticas.  

O divisor de águas foi a invasão do Mosteiro de São Bento, em agosto de 1968, por 

policiais militares. A abertura das portas do monastério para abrigar jovens que fugiam da 

repressão generalizada na Avenida Sete de Setembro, centro de Salvador, marcou o instante em 

que efetivamente Dom Timóteo abraçou a luta contra a ditadura militar. Utilizou seu espaço de 

poder para fortalecer os movimentos sociais e religiosos progressistas que se contrapunham aos 

militares. Com o amém do abade, os ativistas católicos, inspirados na Teologia da Libertação, 

juntaram-se aos movimentos social, sindical e político, e tiveram no Mosteiro de São Bento um 

protetorado autônomo, em uma cidade sitiada.  

O Capítulo III, Clamores do povo, é dedicado aos acontecimentos iniciados na 

decretação do AI-5, em dezembro de 1968, até a renúncia de Dom Timóteo ao cargo de abade, 

em abril de 1981. Essa fase coincidiu com o recrudescimento da ditadura, através da supressão 

da democracia, repressão, tortura e morte de opositores, destruição das organizações da esquerda 

revolucionária, e a realização da Operação Radar e Chacina da Lapa. No mesmo período, a 

Igreja Católica realizou duas conferências episcopais, Medellín 1968 e Puebla 1978, que deram 

novos rumos à evangelização na América Latina, e fundaram a Teologia da Libertação, cujo 

lema principal, Opção preferencial pelos pobres, aproximou os religiosos católico da realidade 

latino-americana. O apoio inicial da cúpula católica à ditadura militar sofreu uma ruptura à 

medida que os militares promoviam agressões às vozes da resistência, inclusive contra bispos, 

padres e leigos.  A linha teológica denominada de Cristianismo de Libertação encontrou no abade 

um aliado importante para se desenvolver na Bahia, através do seu engajamento pessoal e do 

abrigo às organizações religiosas e da sociedade civil, que puderam se constituir e funcionar 

utilizando sua autoridade eclesial como escudo.  

O capítulo encerra com a análise das circunstâncias em que se deu a renúncia ao cargo 

de abade, em 1981. O episódio é uma página incompleta e lacunar na trajetória de Dom Timóteo, 

que sustentou em todas as suas entrevistas ter decidido pela renúncia voluntariamente. Nossa 

pesquisa trouxe elementos que questionaram essa versão.  Os depoimentos de Dom Emanuel 

D’Able do Amaral e Dom Bernardo Lucas indicaram que houve uma movimentação interna para 

destituir Dom Timóteo, que só não ocorreu porque foi costurado um acordo no qual ele seria 

confirmado no cargo mediante o compromisso de renunciar em seguida. A estratégia poupou o 

abade de uma situação vexatória perante o mosteiro e a sociedade baiana.  
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A fonte crucial que propiciou uma revisão sobre o episódio foi deixada pelo próprio 

Dom Timóteo: o Diário da Volta. Escrito a partir do seu retorno da viagem que fez ao Rio de 

Janeiro, em 28 de abril de 1981, é pontuado por reflexões sobre o regresso ao convívio dos 

monges, após ter vivido uma situação que definiu como “desmoralizante”. É relevadora a 

conversa com um beneditino de Olinda, na qual o abade falou da trama por sua queda que 

precipitou sua renúncia. O último registro do Diário, de 17 de maio de 1981, trouxe suas 

impressões sobre as homenagens e reconhecimento dos amigos e admiradores baianos recebidas 

naquele dia, que motivaram sua desistência de sair da Bahia. 

A interpelação do Diário da Volta permitiu-nos afirmar que foi escrito por Dom 

Timóteo e deixado no “baú” para ser encontrado post morten, e por isso carregado de 

intencionalidades: desconstruir sua própria versão da renúncia e ao mesmo tempo controlar a 

reinterpretação daqueles acontecimentos e suas consequências. Sob Dom Timóteo, o Mosteiro 

de São Bento da Bahia seguiu uma lógica particular arrojada, em um quadro de posições discretas 

seguido pela maioria das abadias beneditinas no período da ditadura militar. Sobreveio a ideia de 

que, ao abrir as portas do monastério para abrigar o ruído das ruas, Dom Timóteo alimentou o 

descontentamento da maioria dos seus pares, que talvez preferissem o silêncio no claustro. 

O episódio da renúncia, contudo, permite-nos concluir que o relato dessa trajetória, 

entrecortado por momentos de entusiasmo e de frustração, foge da “tradição biográfica 

estabelecida”, para citar Geovanni Levy, em que os “atores históricos obedecem a um modelo de 

racionalidade anacrônico e limitado”, empenhada em demonstrar “uma cronologia, ordenada, 

uma personalidade coerente e estável, ações sem inércia, decisões sem incertezas”.51 O que 

buscamos entregar neste trabalho é justamente o oposto: movimentar as fontes ao nosso alcance 

para construir um perfil humano marcado por posições firmes e conflituosas, porém decisivas e 

necessárias para compreender o seu lugar e sua influência no percurso histórico definido por 

nossa investigação.   

                                                           
51 LEVI, Geovanni. Usos da biografia. In: FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO, Janaína (orgs.). Usos e 

abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGB, 1996, p. 169.   
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CAPÍTULO I 

POR AMOR AOS MEUS IRMÃOS 

 

 

1. Rompendo correntes 

 

O processo eleitoral que resultou na escolha de Dom Timóteo Amoroso Anastácio para 

a função de abade na Bahia, em agosto de 1965, teve início logo após a morte do seu antecessor, 

Dom Plácido Staeb. Esse alemão nascido em 19 de julho de 1887, aportou no Brasil em 14 de 

setembro de 1913. Dois anos mais tarde, fez sua profissão monástica na Abadia de Santa Cruz, 

em Quixadá, Ceará. Era Tadeu de nascimento e, ao ingressar na vida religiosa, recebeu o nome 

de Plácido. Não tardou a chegar à Bahia, em 2 de outubro de 1915. Foi eleito 66º abade do 

Mosteiro de São Bento de Salvador, em 1º de janeiro de 1930 e teve a bênção abacial celebrada 

pelo arcebispo de Salvador, Dom Augusto Cardeal da Silva. No longo período em que comandou 

a mosteiro baiano, foi idealizador e fundador da Editora Beneditina e do Colégio São Bento, e 

ainda instalou diversos mosteiros femininos, em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Olinda, Lima 

(Peru), Montevideo (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina).  Foi apresentado como um homem 

paciente e dedicado à sua comunidade.52 Yvete Amaral, em artigo para o Jornal da Bahia, assim 

o considerava: “todas as virtudes que marcaram o seu caráter, emoldurado pelo encanto da 

bondade, a virtude própria das grandes almas”.53 Faleceu em 6 de agosto de 1965. 

O ritual de sepultamento de Dom Plácido foi assistido “pelas mais altas autoridades 

eclesiásticas, civis e militares”, como relatou o Jornal da Bahia: “Corpo de Dom Plácido repousa 

no Mosteiro onde viveu por 50 anos”. Foi enterrado nos jardins da Abadia. Na vacância do cargo, 

o prior Dom Jerônimo de Sá Cavalcante ocupou interinamente o posto, até a eleição do sucessor. 

Segundo o Jornal da Bahia, havia quatro nomes prováveis para substituir o abade: Dom Martin 

Michler, do Rio de Janeiro, Dom Tito Amoroso Anastácio, de São Paulo; Dom Basílio Penido, 

de Olinda, e Dom Jerônimo de Sá Cavalcante, de Salvador.54 Pela Constituição Beneditina, as 

condições para um monge ser escolhido o Pai são: pertencer à congregação, ter cinco anos ou 

                                                           
52 O De acordo com o Dietário – livro dos monges falecidos no Mosteiro de São Bento, um livro organizado pelo 

Mosteiro por data do falecimento dos monges e abades. Os relatos das vidas são lidos no dia de aniversário da morte 

dos cenobitas. 
53 AMARAL, Yvete. Para a casa do Pai. Jornal da Bahia, Salvador, 07 ago.1965, p. 6. 
54 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 07 ago. 1965, p. 5. 
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mais de profissão solene, ser sacerdote, ter idade superior a trinta e cinco anos e não estar 

impedido por outro título canônico.55  

Os interesses naquela eleição exprimiram-se nas matérias dos jornais baianos, que 

cobriram cada lance do processo, o que nos leva a questionar por que a troca de comando da 

Abadia de São Sebastião do Salvador mobilizou as preocupações dos soteropolitanos. As 

respostas podem ser várias e talvez a soma das respostas apontem uma causa. A primeira das 

pistas tem a ver com a relação do Mosteiro de São Bento com a capital baiana. A grande 

construção situada no coração da cidade, com as obras iniciadas em 1582, foi sua primeira 

edificação planejada. O traçado da Avenida Sete de Setembro, do bairro da Graça até o 

Pelourinho corresponde à estrada que ligava a primeira igreja católica construída pelos frades 

beneditinos, a Igreja da Graça, até a ermida de São Sebastião. Os primeiros monges começaram 

a habitar a partir de 1584.56 

Outras vielas abertas a partir da estrada principal serviam para acessar as zonas de 

serviços, como áreas de plantação, fontes de água, um eremitério, praia e a Casa do Governador 

Geral.57 Sobre esses traçados abertos pelos monges construiu-se a cidade, servindo a Abadia de 

“força propulsora do seu desenvolvimento, podendo até gabar-se de ter servido à sua expansão 

física através da ocupação do solo urbano”.58 Durante o mandato do governador José Joaquim 

Seabra, de 1912 a 1916, o Mosteiro esteve sob risco de demolição por obras de ampliação do 

centro de Salvador, que resultou na derrubada de casarios e igrejas do Pelourinho até a Barra. 

“Notório protesto provocado pelo abade de S. Bento quando da abertura da Avenida Sete”, 

sustaram a demolição. Intelectuais da época ainda se juntaram aos religiosos pela preservação da 

Abadia. 59  

Essa relação de pertença do mosteiro com a Cidade do Salvador criou uma simetria ao 

que Pierre Bourdieu chamou de “poder simbólico” capaz de manter um sentimento de proteção 

                                                           
55 Item 6 do Capítulo I da Constituição da Congregação Beneditina do Brasil. Salvador: [S.n.], 1976.  
56 REGO, Waldeloir. Os frades de São Bento na vida da Bahia. In: ROCHA, Dom Paulo (org.). 400 anos do 

Mosteiro de São Bento. Salvador: Ed. Beneditina, 1982, p. 21. 
57 Conforme reconstituição do mapa da cidade do Salvador em 1600, a partir dos apontamentos retirados do Livro 

Velho do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia. O mapa está publicado no livro 400 anos do Mosteiro de São 

Bento da Bahia, p. 14. Eremitério é a terminologia que se usa para um lugar isolado do resto da comunidade para 

monges eremitas ou anacoretas.  
58 ANASTÁCIO, Dom Timóteo Amoroso. Os frutos do tempo. In: ROCHA, Dom. Paulo. 400 anos do Mosteiro 

de São Bento.  Salvador: Ed. Beneditina, 1982, p. 9.  
59 SILVA, Adriana Maria Lage. Aspectos socioespaciais da Cidade de Salvador na Primeira República: O 

governo de J.J. Seabra. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Departamento de Geografia, Universidade Federal 

da Bahia, Salvador, 2013, p. 54. 
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e integração “lógica” e “moral” entre a casa religiosa, a municipalidade e os soteropolitanos.60 

Consideramos ainda significativo que mais de 97% dos baianos, nos anos 1960, declaravam-se 

católicos.61 O poder real e as possibilidades de interferência sobre os acontecimentos sociais e 

políticos se acentuaram nos primeiros anos daquela década, quando a efervescência das 

juventudes católicas extrapolou-se para fora dos templos e ganhou contornos de movimento 

social e político.  Na análise de Alceu Amoroso Lima, aquela geração:  

 

Nasceu sob o duplo signo religioso e político-social. No plano religioso, não se 

destacavam as conversões, mas as evasões, a perda da fé. Ao mesmo tempo, 

uma intensificação da fé por minorias ardentes, que se inseriram na realidade 

social até o próprio derramamento de sangue.62 

 

Do ponto de vista político, é possível afirmar que Salvador, assim como a maioria das 

cidades brasileiras, viveu a paz dos cemitérios nos dois primeiros anos do Golpe de 1964. 

Enquanto nas ruas a presença ostensiva das forças de repressão transmitia um clima de medo à 

população, nos meios de comunicação havia um empenho em consolidar a ideia de que a 

“Redentora” Revolução de 1964 salvou o Brasil do comunismo63. Thiago Machado de Lima, a 

partir da pesquisa nos jornais baianos, reconstituiu o cotidiano de Salvador nos dias posteriores 

à deposição de João Goulart, e concluiu que houve apoio aberto ao golpe de Estado pela maioria 

das instituições públicas e privadas, inclusive a arquidiocese de Salvador. A versão 

soteropolitana da Marcha da Família realizou-se em 15 de abril de 1964. Os jornais anunciaram 

a presença de 300 mil a 400 mil pessoas na passeata que tomou o centro da cidade.64  

Muniz Ferreira também se debruçou na reconstituição do panorama baiano diante do 

golpe militar. Apesar de dizer estar com João Goulart até antes da deflagração do golpe, o 

governador Lomanto Júnior rapidamente debandou quando a deposição eram favas contadas. “O 

governo de Jango não teve quem o defendesse neste estado”, salvo algumas tentativas de 

articulação por alguns prefeitos e lideranças do interior da Bahia, a exemplo de Pedral Sampaio, 

em Vitória da Conquista, Euclides Neto, em Ipiaú, Francisco Pinto, em Feira de Santana, mas 

todos foram rapidamente “neutralizados pelos autores do golpe”. Muniz Ferreira ainda descreveu 

                                                           
60 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 10. 
61 CARVALHO NETO, Joviniano. Igrejas e ditadura militar na Bahia. Salvador:  Saga, 2018, p. 19.  
62 Trecho do prefácio de Alceu Amoroso Lima para o livro de Frei Betto, Cartas da Prisão.  
63 PAULA, Christiane Jalles de. Gustavo Corção: apóstolo da linha dura. Revista Brasileira de História. São Paulo, 

v. 32, nº 63, 2011, p. 175. A autora ressalto o uso da palavra “redentora” em maiúscula utilizado pelo católico 

ultraconservador Gustavo Corção como símbolo louvação ao Golpe de 1964.  
64 LIMA, Thiago Machado de. Pelas ruas da cidade: o Golpe de 1964 e o cotidiano de Salvador. Curitiba: CRV, 

2018, p. 77. 
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os fracassos da esquerda política e sindical em um ensaio de resistência que, ao final, não se 

concretizou, e permitiu que a ditadura se instalasse na capital baiana sem um único confronto. 

Uma greve geral convocada por petroleiros e estivadores malogrou, enquanto as forças políticas 

e as organizações religiosas consolidaram rapidamente o apoio maciço aos militares golpistas.65  

Pelos meios de comunicação, buscou-se transmitir um clima de euforia e certo alívio. 

Nos bastidores, multiplicaram-se as cassações de mandatos e prisão de sindicalistas e lideranças 

políticas. Em nível nacional, os exílios forçados e voluntários marcaram também esse período. 

Entre a censura e as notícias enviesadas sobre as prisões e cassações da oposição, o cenário 

predominante em Salvador foi de aparente normalidade. Thiago Machado de Lima descreveu o 

ambiente na capital baiana no período iniciado com a queda de João Goulart até chegada de Dom 

Timóteo: “pode se afirmar que a sociedade vivia um estranho intervalo. Um tempo embaralhado. 

O país não era uma democracia, mas também não era uma ditadura”.66 

Institucionalmente, a Igreja Católica, através da CNBB, prestou o seu aval ao Golpe, 

através de Nota Pública assinada por 26 bispos. Não foi uma decisão unânime, nem mesmo 

tranquila, de acordo com Frei Betto, membro do secretariado da Ação Católica, que assistiu à 

reunião conturbada, em maio de 1964, no Rio de Janeiro. Ele disse que a “acalorada discussão 

entre conservadores e progressistas” realizou-se em estado de alta tensão. De um lado, Dom 

Hélder Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro, e Dom Carlos Carmelo Mota, arcebispo de São 

Paulo e presidente da CNBB, do outro lado Dom Vicente Scherer e Dom Geraldo Sigault. 

Enquanto os primeiros criticaram a ditadura e a quebra da ordem democrática, a banda 

conservadora exigia “o Te Deum [agradecimento, em latim] por ter a Virgem de Aparecida 

escutado os clamores do povo e livrado o Brasil da ameaça comunista”. 67 A decisão foi no voto 

e o passa recibo ao golpe foi concretizado.  

Apesar da nota da CNBB contrariar até mesmo o seu presidente, a decisão de apoiar as 

Forças Armadas naquele momento parecia natural, na opinião de Eduardo Hoonaert. Para ele, as 

duas instituições, Igreja e Exército, tem mais em comum do que são capazes de admitir, pois 

“não são instituições democráticas, [pois] o princípio fundamental de ambas é a obediência”.68 

                                                           
65 FERREIRA, Muniz. O golpe de Estado de 1964 na Bahia. Clio – Revista de pesquisa histórica. Recife, vol. 22, 

nº 1, 2004. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/24814/20086, acesso em 14 

jan. 2021.   
66 LIMA, Thiago Machado, op. cit., p. 121. 
67 BETTO, Frei, 2015, apud FREIRE, Américo e SYDOW, Evanize. Frei Betto: biografia. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2016, p. 60. 
68 HOONAERT, EDUARDO. Eduardo Hoonaert (depoimento, 2002). Entrevista cedida a Everaldo de Jesus. 

Salvador, Ba, 29 jan. 2002. 
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Hoonaert coordenou, ao lado de Enrique Dussel, a Comissão de Estudos de História da Igreja 

Latino Americana (CEHILA). Ele via a Igreja e o Exército como as duas únicas organizações 

fortes no Brasil. As semelhanças começam no fato da Igreja ter a estrutura de seminários, que 

arregimenta jovens para o estudo e para serem formados para o clero, da mesma forma que o 

Exército tem soldados e tem hierarquia. Por essa identidade, o historiador concluiu que a Igreja 

Católica apoiou o golpe de 1964 porque, intrinsecamente, ela “sempre foi suporte de um projeto 

autoritário, porque ela também é autoritária”.69 

Além disso, a Igreja Católica perseguia seus moinhos de vento e parecia estar em guerra 

permanente. Se no primeiro milênio da Era Cristã os inimigos eram os infiéis mulçumanos, na 

Idade Média a guerra era Deus contra as “bruxas”. No Brasil, em meados do Século XIX, a 

batalha se voltou para dentro da própria instituição. Os católicos viram ameaçados o status de 

religião única do Estado com as opiniões liberais do imperador Dom Pedro II, que apesar de 

católico, garantiu que iria “assegurar a todos os que pensam diferentemente inteira liberdade de 

propagarem suas opiniões”.70 No debate interno, criou-se uma ala conservadora, denominada de 

“ultramontanos” que pregavam a obediência régia ao Vaticano, contra uma visão dos “liberais”, 

que argumentavam que “A Igreja do Brasil deveria se desvincular da ‘intolerância’ da Sede 

Romana”.71 

Na virada do século XIX para o século XX, a espada cristã encontrou seu grande 

inimigo: o marxismo ateu. A origem dessa “demonização” da ideologia comunista foi o escrito 

de Karl Marx, publicado originalmente em 1843: “A religião é o suspiro da criatura oprimida, o 

ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidas. Ela 

é o ópio do povo”.72 Para Michel Löwy, a proposição de Marx de ver na religião um “reduto da 

reação, do obscurantismo e do conservadorismo” seria aplicável às correntes fundamentalistas 

das principais religiões, católicos, evangélicos ou de outras denominações que “não são nada 

mais que uma combinação cuidadosa da manipulação financeira, lavagem cerebral obscurantista 

e um anticomunismo fanático”.73 

                                                           
69 HOONAERT, Eduardo. Eduardo Hoonaert (depoimento, 2002). Entrevista cedida a Everaldo de Jesus. 

Salvador, Ba, 29 jan. 2002. 
70 HAUCK, João Fagundes (Coord.). História da Igreja no Brasil – Segunda Época. Tomo II/2. Petrópolis: Vozes, 

1984, p. 148. 
71 HAUCK, op. cit., p. 149. 
72 MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel, 1843. Tradução de Rubens Enderles e Leonardo de Deus. 

São Paulo: Boitempo, 2010, p. 145. 
73 LÖWY, Michael. O que é Cristianismo da Libertação: religião e política na América Latina. São Paulo: 

Expressão Popular, 2016, p. 33 
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Esse anticomunismo, que dominou as primeiras décadas do século XX, ponderou Löwy, 

começou a trincar a partir de meados de 1930, com o surgimento da corrente renovadora soprada 

da França.74 Atingiu boa parte dos países de maioria católica e chegou ao Brasil pelas mãos de 

Alceu Amoroso Lima.  Rompeu com a associação automática do cristianismo com pensamento 

conservador. Iniciou com o questionamento do frade dominicano Yves-Marie Congar, em 1936, 

no artigo Deus é de Direita?75 No mesmo ano, o filósofo Jacques Maritain lançou Humanismo 

integral, que introduziu a preocupação com os Direitos Humanos na reflexão católica. Outro 

teólogo, Teilhard de Chardin, escreveu O fenômeno humano, livro que começou a escrever em 

1940 e foi proibida pelo Vaticano antes mesmo de ser lançado. Só foi impresso em 1958, após a 

morte do autor. Essa obra foi considerada a principal fonte de inspiração para as juventudes 

católicas a partir do final da década de 1950. 

Sob a perspectiva de criar uma terceira via, que não fosse nem capitalismo e nem 

comunismo, ganhou corpo a corrente progressista dentro da Igreja Católica. A nomeação para 

núncio apostólico em Paris, em 1944, do bispo italiano Ângelo Roncalli (1881-1963), aproximou 

o Vaticano dos ideólogos franceses. Roncalli foi eleito papa em1958, sob o nome de João XXIII. 

A influência dessa teologia renovada teria feito eco nas principais contribuições à revolução da 

Igreja Católica aprovada no Concílio Vaticano II, e na “maneira da Igreja Católica enxergar o 

mundo”.76  

 

2. Ele é melhor do que eu  

 

A citação aos teólogos franceses é recursivo nas memórias de integrantes das juventudes 

católicas do final da década de 1950 e início da década de 1960. Além de Chardin, Maritain e 

Congar, Otto Figueiras relacionou o nome do frade dominicano Louis-Joseph Lebret (1897-

1966), que “introduziu, na Igreja Católica, o conceito de desenvolvimento global, entendido 

como o desenvolvimento da pessoa e dos grupos sociais [...] e defendia a necessidade de 

solidariedade aos países pobres”. Jacques Maritain (1882-1973), na leitura de Filgueiras, 

introduziu o conceito de “humanismo cristão”, que deveria “levar em conta a realidade social e 

material do ser humano [e] deveria ser pesquisada com métodos científicos, que não são 

                                                           
74 LÖWY, op. cit., p. 239. 
75 COSTA, Marcelo Timotheo da. Um itinerário no século: mudanças, disciplina e ação em Alceu Amoroso Lima. 

São Paulo: Edições Loyola, 2006, p. 33. 
76 FILGUEIRAS, Otto. Revolucionários sem rosto: uma história da Ação Popular. São Paulo: ICP, 2014, p, 72.  
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monopólios dos cristãos”. Filgueiras considerou que as duas encíclicas mais controversas de João 

XXIII, Pacen in terris (Paz na Terra) e Mater e Magistra (Mãe e Mestra) refletiram a visão papal 

convertida pelos teólogos franceses: “diferente das encíclicas anteriores, que diziam ser o 

socialismo e o comunismo intrinsecamente incompatíveis com a fé cristã, as duas encíclicas de 

João XXIII sustentam ser possível uma coexistência.77  O caminho do pensamento cristão rumo 

ao socialismo ficou mais acentuado a partir das reflexões do francês Emmanuel Mounier, 

segundo o padre Henrique de Lima Vaz, para quem, no começo dos anos 1960 era o “mestre 

mais seguido da juventude católica brasileira”.78  

Abaixo da linha do Equador, essas ideias produziram uma geração de católicos que 

queria a revolução social cristã. Particularizamos na experiência do dominicano Frei Betto, que 

atribuiu a sua formação humanista a Jacques Maritain, e em artigo para o jornal O Globo, em 

2015, referiu-se a Teilhard de Chardin como “meu guru”.79 Entre os baianos, Chardin era “lido 

com fervor”, de acordo com as memórias de Solange Silvany Rodrigues Lima, que listou a 

influência dele e de outros teólogos e clérigos como responsáveis pela “gestação do sonho 

jucista”.80  Essa euforia juvenil irradiou-se para dentro do Mosteiro de São Bento.  O grupo, 

segundo Joviniano Neto, participava das missas dos domingos, celebradas por Dom Jerônimo, 

prior do mosteiro.81 Era “ponto de reunião e celebração da identidade desse movimento” e Dom 

Jerônimo era “um dos elementos de referência, legitimação e aprofundamento daqueles que se 

propunham a viver a espiritualidade na ação”.82 Solange Lima, por sua vez, afirmou que havia 

um número impressionante de cristãos que se inspiravam na nova linha teológica da Igreja 

Católica, que pregava um cristianismo voltado para as questões sociais. Guiavam-se pela 

encíclica de João XXIII, “Mater et Magistra”.83  

Para aquele grupo, a eleição do novo abade ganhou contornos ainda mais dramáticos. 

Em seu livro de memórias, Solange Lima relatou as dificuldades que os leigos católicos 
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2001. 



38 
 

enfrentaram a partir do golpe de 1964. Uma das ações que ela apontou como ordem direta do 

bispo auxiliar Dom Eugênio Sales foi a exclusão de seu marido, Haroldo Lima, da direção do 

jornal arquidiocesano A Semana Católica. “O jornal nos despediu, a JUC fechou em todo o 

Brasil. [...] A Ação Popular (AP), já proscrita, saiu de vez da cena aberta, e foi cortado o cordão 

umbilical com a Igreja, na qual nascera”.84  

A AP havia sido fundada no carnaval de 1963, em Salvador.85 Era até então uma ação 

pastoral ligada à Juventude Universitária Católica (JUC) que se inspirava na teologia francesa. 

Buscou nos primeiros anos da década de 1960 disputar hegemonia com os partidos comunistas 

no meio estudantil. A primeira tentativa de eleger um membro da JUC para a presidência da 

UNE, aconteceu em 1960, com a candidatura de Herbert de Souza, o Betinho, que fracassou. No 

ano seguinte, elegeu Aldo Arantes. A aproximação da AP ao movimento estudantil resultou na 

expulsão dos principais integrantes da direção da JUC pela hierarquia católica86. A AP rompeu 

o vínculo religioso em 1964 e assumiu definitivamente o viés político.87  

Uma das primeiras ações da ditadura contra um membro da JUC foi a prisão em 6 de 

abril de 1964 do engenheiro da Petrobrás Jorge Leal Gonçalves Pereira, que havia ingressado nas 

pastorais católicas no final dos anos 1950. Foi um dos principais articuladores da fundação da 

AP, responsável por nuclear muitos estudantes para as pastorais juvenis.88 Quando saiu da 

cadeia, foi demitido.89 Outros membros da JUC e AP saíram de Salvador para não serem presos, 

mas retornaram meses depois e passaram a ser monitorados pelos órgãos de repressão.90 Nessa 

fase de transição, houve muitas defecções entre os jucistas que abandonaram a Igreja Católica, 

inclusive clérigos.91 Impedidos de agir nos organismos diocesanos, restou o abrigo do Mosteiro 

de São Bento, sob a liderança de Dom Jerônimo. As posições arrojadas do prior eram um 

contraste ao conservadorismo da maioria dos frades de sua ordem, tanto que precisou enfrentar 

                                                           
84 LIMA, Solange, op. cit., p. 81. 
85 FILGUEIRAS, op. cit., p. 111. 
86 OLIVEIRA, Nilton. A Ação Popular (AP) no Movimento Estudantil Universitário de Passo Fundo entre a 

implantação da Ditadura Militar e o AI-5. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós Graduação em 

História, Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 2014, p.26. 
87 FILGUEIRAS, op. cit., p. 113. 
88 O termo significa adesão de novo integrante às juventudes católicas, conforme entrevista de Solange Silvany 

Rodrigues Lima. Ela própria foi “nucleada” por Jorge Leal Pereira.  
89 Jorge Leal Gonçalves Pereira é um dos 129 nomes relacionados pelo projeto Brasil Nunca Mais como 

desaparecido político desde 1970. 
90 FILGUEIRAS, op. cit., p. 249-250. 
91 LIMA, Solange. Solange Lima (depoimento, 2002). Entrevista cedida a Everaldo de Jesus. Salvador, Ba, 29 jan. 

2002. 
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um movimento interno que tentou impedi-lo de escrever para o Jornal da Bahia e até mesmo 

articularam sua expulsão do mosteiro.92  

Para embaraçar ainda mais um cenário já tumultuado, um incidente alertou as 

autoridades militares para o que ocorria no Mosteiro de São Bento. O episódio foi protagonizado 

por Haroldo Lima, um dos remanescentes da JUC que continuava frequentando a missa dos 

domingos e tinha a função de comentar a homilia das celebrações, que eram transmitidas pela 

Rádio Cruzeiro da Bahia.93 Sem lembrar a data precisa, mas afirmando ter sido sob a ditadura, 

Haroldo Lima declarou que houve um ato de inauguração de uma ponte na cidade de Ilhéus, sul 

da Bahia e, por alguma razão, as autoridades pediram para ilustrar a festa com a transmissão da 

missa de São Bento. “Não sabíamos que estávamos sendo ouvidos, e o meu comentário chamou 

a atenção. No dia seguinte pediram a fita gravada. A partir daí a irradiação da missa foi 

suspensa”.94  

Embaixo desse clima, o mosteiro preparou as eleições para o substituto de Dom Plácido 

Staeb. A ala jucista acreditava na escolha de Dom Jerônimo de Sá Cavalcante, que presidiu a 

sucessão até que um novo escrutínio confirmasse o nome do substituto. Internamente, porém, a 

realidade era outra. Identificados com a linha progressista só havia dois monges: Dom Bernardo 

Lucas e Dom Mariano Costa Rego.95 Dom Jerônimo era considerado muito avançado para sua 

época. Entre os Dietários consultados no arquivo do Mosteiro de São Bento, o prior é o que mais 

se destaca em informações sobre seus feitos e as polêmicas que se envolveu. Nascido no Cariri, 

sertão do Ceará, em 17 de maio de 1914, mudou-se ainda na adolescência para o Rio de Janeiro, 

onde ingressou no Colégio de São Bento. Lá, descobriu sua vocação. Aos dezenove anos, Dom 

Jerônimo entrou definitivamente para o monastério, em Salvador. Elevou-se à condição de 

sacerdote em 1949, durante o período em que estudou teologia na Europa. Voltando ao Brasil, 

reencontrou a sua região, o Nordeste, em situação lastimável, de fome, de miséria e de 

degradação humana. “Entrei em contato com o que há de mais doloroso e desumano”, escreveria 

depois.96 Embora de compleição frágil, tinha apenas 54 quilos e sofria de diabetes, Dom Jerônimo 

demonstrava uma grande disposição para fazer conferências, palestras e retiros em vários estados 

do Nordeste. 

                                                           
92 Dietário do Mosteiro de São Bento. O documento mencionou que Dom Jerônimo teve “o apoio e a confiança” 

do seu superior, Dom Plácido Staeb, que não deu crédito ao pedido de censura.  
93 LIMA, Solange, op. cit., p. 70. 
94 LIMA, Haroldo. Haroldo Lima (depoimento, 2002). Entrevista cedida a Everaldo de Jesus. Salvador, Ba, 23 

fev. 2002.  
95 Dom Bernardo Lucas (depoimento, 2002). Entrevista cedida a Regina Bandeira, Salvador, Ba, 06 abr. 2002. 
96 Dietário de Dom Jerônimo de S. Cavalcante, arquivo do Mosteiro de São Bento. 
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Em uma de suas viagens, houve uma tentativa de outros monges em afastá-lo de vez de 

Salvador. Ele estava em Fortaleza, participando de um encontro da JUC, quando ocorreram essas 

mobilizações. Foi Dom Plácido quem o informou por carta. Dom Jerônimo respondeu ao seu 

superior: “Para mim, esta denúncia contra minha pessoa nada mais é senão o desejo de me 

calarem e a muitos outros que lutam por um cristianismo autêntico e sadio”.97 O episódio 

instaurou de vez um ambiente de desconfiança e de atritos verbais. Restavam poucas dúvidas de 

que, numa eleição direta, com votação secreta e precisando do apoio de dois terços dos votantes 

para consagrar-se abade, Dom Jerônimo era carta fora do baralho. 

Longe da cobertura da imprensa, um clima de guerra se instalou entre conservadores e 

progressistas, de acordo com Dom Bernardo Lucas. Ele confessou que os monges ligados a Dom 

Jerônimo não tinham ilusão em sua escolha. Além de formarem maioria, os conservadores eram 

procuradores de monges ausentes, com poderes para votar nessa eleição. Com isso, o voto de um 

monge tinha dois pesos, porque um eleitor não podia votar em candidatos diferentes.  

Apresentaram como alternativa a indicação de Dom Basílio Penido, na época abade em Olinda. 

Era uma saída parcimoniosa, pois o abade se auto declarava conservador e mesmo anticomunista, 

mas tinha um bom trânsito entre as duas alas e mostrou-se aberto às reformas na Igreja.98  

Todavia, o outro lado tinha planos diferentes. Ainda conforme Dom Bernardo Lucas, o 

escrutínio que confirmou Dom Timóteo não foi o primeiro, ao contrário, o escolhido foi seu 

irmão, Dom Tito Amoroso Anastácio, em 31 de agosto de 1965. Em ato inusitado, Dom Tito 

recusou o cargo. Ele era efetivo no mosteiro do Rio de Janeiro e, na época, cumpria um período 

em Salvador como visitante. A escolha frustrada deixou os dois lados atônitos e, na opinião de 

Dom Bernardo, a sugestão do nome de Dom Timóteo foi dada por seu irmão, com quem 

ingressara no mesmo ano de 1941 para a Ordem de São Bento. Os monges de Salvador sabiam 

bem pouco de Dom Timóteo, mas acreditavam que ele fosse reacionário. Dom Bernardo, por sua 

vez, desconfiava que o monge mineiro não era tão conservador como os demais supunham. E 

disse para alguns deles: “vocês estão comprando corda para o próprio pescoço. Vocês 

desconhecem o Dom Timóteo atual e vocês serão os primeiros a fazer oposição”.99 

                                                           
97 Dietário de Dom Jerônimo de S. Cavalcante, arquivo do Mosteiro de São Bento 
98 Dom Basílio Penido (1914-2013), abade do Mosteiro de São Bento de Olinda (PE), foi o monge visitador* do 

Capítulo* que terminou com a escolha de Dom Timóteo para o cargo de abade e quem lhe deu a notícia da eleição 

por telefone.  
99 O escrutínio de Dom Tito Amoroso não pôde ser confirmado por outras fontes e esse relato baseia-se 

exclusivamente no depoimento de Dom Bernardo Lucas. 
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O vaticínio de Dom Bernardo soou como choro de derrotado e não lhe deram ouvidos. 

Decididos, seguiram para a segunda votação que, por fim, encerrou a questão: Dom Timóteo 

alcançou o quórum mínimo, dois terços, no primeiro turno. O resultado oficial foi divulgado em 

7 de setembro de 1965.  O Jornal da Bahia informou o nome e do eleito e os detalhes de sua 

posse: “abade de São Bento será sagrado em português com o povo presente”.100 A troca do latim, 

segundo o jornal, foi a pedido do novo abade. A matéria jornalística fez uma breve apresentação 

de Dom Timóteo, e lembrou que ele veio a Salvador um mês antes, quando dirigiu o 1º Encontro 

de Pastoral Litúrgica.  

Um sentimento de frustração tomou conta dos jucistas. “Torcíamos por Dom 

Jerônimo”.101 Parecia a eles que seria mais uma vitória do esquema reacionário. O prior recebeu 

algumas visitas queixosas. Haroldo Lima lamentou-se de que a escolha de Dom Timóteo era 

“uma ducha de água fria”.102 Mas Dom Jerônimo ouviu pacientemente a todos e, enfim, 

tranquilizou-os com uma revelação: “ele é melhor do que eu”.103 E foi Sob o misto de 

desconfiança e alegria que o novo comandante do Mosteiro de São Bento aportou em Salvador, 

em 17 de setembro de 1965. “Dom Timóteo beija o chão da Igreja antes da posse como novo 

abade”, cravou a manchete do Jornal da Bahia.104 O matutino baiano informou o lema escolhido 

por Dom Timóteo para representar seu abaciado, “Propter fratres meos” (por amor aos meus 

irmãos), e trouxe para seus leitores a primeira entrevista: 

 

A minha vida foi marcada por três grandes arrancamentos. O primeiro foi o do 

matrimônio, onde eu cheguei a adquirir uma estabilidade. O segundo se 

verificou na passagem da vida civil para o Mosteiro e, finalmente, o terceiro foi 

minha escolha para abade do Mosteiro de São Bento.105  

 

O Diário de Notícias, por sua vez, destacou a ausência de luxos e pompas. “Couro e 

madeira substituem o ouro na posse do novo abade”.106 O texto disse que Dom Timóteo 

dispensou o uso da corrente de ouro, tradicional de posses anteriores, por uma outra de couro e 

madeira, e ainda preferiu uma recepção aberta ao público, ao invés de banquete servido às 

autoridades. O cerimonial enfim realizado, em 18 de setembro de 1965, foi assistido por cinco 

                                                           
100 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 7 set. 1965, p. 1. 
101 CARVALHO NETO, op. cit., p. 20. 
102 LIMA, Haroldo. Haroldo Lima (depoimento, 2002). Entrevista cedida a Everaldo de Jesus. Salvador, Ba, 23 
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103 Idem. 
104 Jornal da Bahia, Salvador, 17 set.1965 (recorte de jornal, sem indicação de página, arquivo do autor).  
105 Jornal da Bahia, Salvador, 17 set.1965 (recorte de jornal, sem indicação de página, arquivo do autor).  
106 Diário de Notícias, Salvador, 17 set. 1965 (recorte de jornal, sem indicação de página, arquivo do autor). 
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abades, bispos e sacerdotes, autoridades civis e militares.107 A homilia foi proclamada por Dom 

Jerônimo, publicada na íntegra pelo Jornal da Bahia:  

 

Meus irmãos: tenho uma grande alegria para vos anunciar nesta noite. Tenho 

uma palavra, talvez a mais importante de todas as palavras ditas pelos homens 

na terra e que nós ousamos repetir nesta hora, na solenidade de maior de todo o 

correr do ano de Nosso Senhor de 1965, nesta vetusta e histórica igreja abacial 

de S. Sebastião da Bahia: “O Pai voltou”. [...]  

O seu nome já define para todos nós a sua vocação de abade. Timóteo, do grego, 

fala-nos da honra, da glória e do louvor ao Senhor. Amoroso, é o gesto bondoso 

de sua aceitação do cargo abacial, única e exclusivamente 'Propter fratres meos', 

por amor dos seus irmãos, por amor ao povo bom e generoso da cidade do 

Salvador, por amor desta região subdesenvolvida do Nordeste, enfim, por amor 

à igreja presente e viva nesta terra brasileira. Anastácio, também do grego, este 

sobrenome apontando a ressurreição. Não é este, meu caro Dom abade Timóteo 

Amoroso Anastácio, o destino de sua missão agora entre nós, convidar-nos à 

ressurreição e à vida?108 

 

Com a chegada do novo abade, Dom Jerônimo de Sá Cavalcante foi para os bastidores, 

embora mantivesse sua coluna semanal no Jornal da Bahia. Continuou sua militância por uma 

visão arejada na Igreja Católica. Acompanhou os primeiros dez anos de Dom Timóteo com muita 

discrição e somente foi motivo de polêmica em 1975. Em uma entrevista ao Jornal da Bahia, 

manifestou opiniões polêmicas e contrárias à doutrina oficial da Igreja Católica. Declarou-se 

favorável ao divórcio e afirmou que não via sentido um casal viver junto quando não mais se 

entende, só por uma imposição formal da Igreja.109 Naquele ano, o governo estudava a adoção 

da Lei do Divórcio, combatida duramente pela CNBB. Na mesma entrevista, Dom Jerônimo 

remexeu em outras “feridas”, ao defender o controle de natalidade e a relativizar a prática do 

aborto: “É estranho que se tome uma posição radical contra o aborto, porque existem razões e 

motivos graves que justificam a interrupção da gravidez”.110 

Dom Jerônimo condenou os dogmas sobre esses temas e disse que “o dogma maior do 

cristianismo é o amor”. E atacou frontalmente a hierarquia: 

 

A Igreja deveria lutar, utilizando-se do seu prestígio, já não tão grande, por uma 

civilização mais humana, que respeite os direitos fundamentais, entre os quais 

eu poderia citar o da liberdade, não só de pensar, mas de escolher a sua vocação, 

os seus governantes e poder viver condignamente. Enquanto as injustiças 
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acontecem a cada minuto, a Igreja continua preocupada – e com muita 

veemência – com os erros de ordem moral.111 

 

As declarações de Dom Jerônimo causaram profundo mal-estar. Para rebater as críticas 

do prior, a CNBB reuniu-se extraordinariamente, entre os dias 18 e 21 de março de 1975, e desse 

encontro, tirou o documento intitulado Em defesa da família, condenando o divórcio, o controle 

da natalidade e o aborto.  Dom Jerônimo sentiu o golpe e, em 1º de abril, renunciou ao cargo de 

prior. Razões de consciência, disse ele e “afim de contribuir para um clima de diálogo, 

compreensão e confiança mútua entre os irmãos dos vários mosteiros”.112 

Oito dias depois da renúncia, a Congregação Beneditina do Brasil se reuniu no Rio de 

Janeiro e, ao final das discussões, o Capítulo Geral da Ordem* declarou que “quanto ao divórcio, 

a Congregação segue a linha da CNBB”.113  Três anos depois, com a saúde bastante fragilizada, 

foi vítima de acidente vascular cerebral e insuficiência respiratória, durante uma viagem a 

Aracaju.114 Faleceu na capital sergipana, em 25 de janeiro de 1978, aos 64 anos incompletos. 

Transladado para Salvador, foi velado na igreja do mosteiro, lotada de fiéis, amigos e 

admiradores. A missa de corpo presente foi pregada pelo abade Dom Timóteo. Os restos mortais 

repousam nos jardins do mosteiro. Um dia antes de falecer, havia dado uma entrevista aos jornais, 

onde manifestava-se pela anistia ampla, geral e irrestrita.115 

 

3. O mineirinho de Pomba 

 

Tristão do Athayde, em sua coluna no Jornal do Brasil, comemorou a eleição de seu 

primo Dom Timóteo para o cargo de abade.116 Em pouco mais de três parágrafos sobre o 

mineirinho de Pomba, título do artigo, destacou a trajetória de vida de Luiz Antônio, que cresceu 

na pequena cidade mineira de Rio Pomba, filho de pai de origem italiana, imigrante que trocou 

o nome Gennatazzi para Anastácio.117 A mãe era de família tradicional mineira. O menino 

“magrinho, doentio, de incansável curiosidade intelectual” traçou seu percurso que foi de 

seminarista aos 12 anos a advogado formado na capital da República, em 1933. 
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Ainda em seu libelo, Tristão do Athayde afiançou que aquele mineiro que vivera um 

rápido casamento, entre 1935 e 1938 e, viúvo, “curou a ferida humana com o bálsamo da 

consagração monástica”, era possuidor de dons capaz de “descobrir o sentido das nossas palavras 

antes mesmo de as pronunciar”. O retrato pintado por Amoroso Lima já revelava o perfil de um 

sacerdote que mudaria a natureza do mosteiro que iria comandar? O artigo o descreveu como um 

ser dotado de características que o fez um líder religioso nato, mas também possuidor de cultura 

secular, que dialogava com missionários hindus, ao mesmo tempo em que escrevia poemas para 

as serras de sua Minas Gerais. Dirigia espiritualmente um mosteiro feminino em Belo Horizonte, 

enquanto se especializava na tradução de obras filosóficas e religiosas e aprendia com Dom 

Hélder Câmara o valor da caridade e da solidariedade cristã.118 

Alceu Amoroso Lima parece dizer que enxergava no primo uma biografia capaz de 

flertar com a figura do herói com “encarnação de suas qualidades específicas”119, ou até mesmo 

projeta uma “biografia coral”, como um indivíduo “particular e fragmentado”, que “concebe o 

singular como elemento de tensão”.120 Haveria, nessa perspectiva, o prenúncio de que a passagem 

de Dom Timóteo seria marcada pelas intervenções desafiadoras ao conservadorismo que 

encontrou na Bahia católica.  

Talvez essa previsão do Tristão do Athayde, e como ela se fez concretamente no que se 

veria a posteriori justifique as láureas que Dom Timóteo veio a acumular em seus quase trinta 

anos em solo baiano. Com o uso de expressões como “milagre” e “vencer as legiões hereges” no 

título do livro O milagre de Dom Amoroso, ou como D. Timóteo, abade do Mosteiro de S. Bento, 

venceu a legião de hereges, o jornalista Eduardo Diogo Tavares nos pareceu buscar 

intencionalmente comparar os atos de Dom Timóteo aos de um santo católico. Entretanto, 

acreditamos que Tavares o fez como metáfora a respeito de dois acontecimentos ocorridos em 

agosto de 1968: a legião de hereges são os policiais militares que, ao tentar invadir o mosteiro 

para caçar os estudantes que se refugiaram lá dentro, encontraram o abade à porta que tentou 

impedir a invasão.121 O milagre, por sua vez, foi o que Tavares chamou de “multiplicação dos 

fiéis”: os estudantes que ficaram por dois dias dentro do mosteiro, para fugir da tocaia montada 
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pela polícia baiana, saíram da clausura misturados aos fiéis da missa do dia 10 de agosto de 

1968.122 

Outras terminologias recorrentes para adjetivar Dom Timóteo tem sido comprá-lo a um 

santo ou profeta.  Duas palavras cuja sentidos imediatos levam à interpretação do caráter divino 

ou religioso do indivíduo assim chamado. A história de sua vida seria, portanto, uma hagiografia. 

É dessa forma, por exemplo, que o papa Gregório Magno, ele próprio canonizado, referiu-se a 

Bento de Núrcia, no livro Vida e milagres de S. Bento, como dotado de poderes de curas e 

predições, recebendo do próprio Deus os desígnios e os dons de predição.123 Não se diz tanto do 

abade de Salvador, embora certas analogias aos seus dons possam ser interpretadas como 

santidade. Assim foi o entendimento de José Antônio Saja, para quem Dom Timóteo parecia-lhe 

“tocado pela misericórdia” divina, capaz de perceber “a presença de Deus nas coisas”.124  

Joviniano Carvalho Neto também fez referências a Dom Timóteo como se a passagem 

do monge mineiro pela Bahia tivesse sido marcada por traços de santidade. Em entrevista 

concedida ao autor, Carvalho Neto esclareceu sua comparação: 

   

O Santo carrega dentro de si o próprio Deus e revela, em cada gesto, em cada 

olhar, em cada palavra, a presença do Criador. Santo é aquele que concretiza 

essa relação no cotidiano serviço dos irmãos. Os que são percebidos pela sua 

época são aqueles em que o divino transparece no humano, porque o humano 

mostra sua comunhão com o divino.125  

 

Com menos apelo a essa comunicação com as forças não racionais, e mais uma leitura 

da capacidade de intuição e sensibilidade humana, é a compreensão do religioso Henrique 

Peregrino da Trindade:  

 

Dom Timóteo descobria em cada pessoa uma chama de Deus, como se ele fosse 

capaz de perceber isso nos outros. Se você pegar essa definição, ele é santo. 

                                                           
122 TAVARES, Eduardo Diogo. O milagre de Dom Amoroso: ou como Dom Timóteo, abade do Mosteiro de S. 

Bento, venceu as legiões hereges. Salvador: P&A, 1995, p. 122. 
123 MAGNO, Gregório Vida e milagres de S. Bento. Rio de Janeiro: Lumen Christi, 1986.   
124 SAJA, José Antônio. José Antônio Saja (depoimento, 2001). Entrevista concedida a Everaldo de Jesus, 

Salvador, Ba, 14 jan. .2001. José Antônio Saja Ramos Neves dos Santos (1955-2019) foi professor de filosofia e 

artes visuais na Universidade Federal da Bahia. Era oblato* do Mosteiro de São Bento e, por sua indicação, A UFBA 

concedeu o título de Doutor Honoris Causa a Dom Timóteo, em 1990.  
125 CARVALHO NETO, Joviniano. Joviniano Neto (depoimento, 2002). Entrevista concedida a Everaldo de Jesus, 

Salvador, Ba, 22 jan. 2002.  
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Aquele olhar, aquela tranquilidade, nunca preocupado com ele mesmo e sempre 

olhando para os outros.126 

 

Sobre os dons de profecia, foi o próprio Dom Timóteo quem forneceu uma compreensão 

histórica para o termo, esquivando-se da comparação aos profetas bíblicos:  

 

Para mim, o profeta é aquele que, de repente sem olhar a sua comodidade, 

denuncia as coisas, não precisa predizer o futuro, ele sobretudo é aquele que 

critica a ordem concreta das coisas históricas, denuncia e corre os riscos, 

naturalmente. Isso é um fenômeno profético.127  

 

Para ser profeta ou santo, as qualidades intrínsecas teriam nascidas com ele? Conforme 

Benito Schmidt, “na hagiografia tudo é dado na origem, o santo já está predestinado à santidade 

e qualquer indecisão sua entre o vício e a virtude emerge na narrativa apenas como forma de 

conferir dramaticidade à trama”.128 O homem de “sete sacramentos” teria todos esses dons 

“dados na origem”? 129 A perspectiva em si não se sustenta, pois consideramos que Dom Timóteo 

não se enquadra no arquétipo de Geovanni Levi, de “uma personalidade coerente e estável”.130 

A sua franqueza em descrever os “arrancamentos” que viveu ao longo de sua vida apontam para 

a direção oposta.  

 

4. A estrada para Damasco 

 

Um dos desafios de escrever uma biografia é lidar com os múltiplos personagens que o 

biografado veste ao longo de sua vida. Essa percepção é, segundo François Dosse, “o dilema de 

todo biógrafo” que precisa decidir “entre a reprodução intangível do sujeito biografado, ou as 

mudanças que ele experimenta ao logo de sua existência”. O historiador francês definiu como 

necessário reconhecer o caráter plural do indivíduo na construção de sua identidade narrativa.131  

A linha para se equilibrar é tênue e demanda esquivar-se de narrar uma vida como uma estrada 

                                                           
126 TRINDADE, Henrique Peregrino da. Henrique Peregrino da Trindade. (Depoimento, 2002). Entrevista 

concedida a Everaldo de Jesus, Salvador, Ba, 25 jan. 2002 
127 Revista da Bahia, mar. 1989, p 18. 
128 SCHMIDT, op. cit., p. 188. 
129 FERREIRA, Xikito Affonso. Histórias do meu avô Tristão: a biografia de Alceu Amoroso Lima. São Paulo: 

Azulsol Editora, 2015, p. 150. 
130 LEVI, Giovanni. Usos da biografia. In: FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO, Janaína (org.). Usos e abusos 

da história oral. Rio de Janeiro: FGB, 1996, p. 169.  
131 DOSSE, op. cit., p. 346. 
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“puramente linear”, sem optar por “reduzir a personalidade a mero joguete das estruturas 

externas”.  O ponto de equilíbrio, na análise de Dosse, é sintetizar o que permanece e o que 

modifica na trajetória de vida. É “a partir dessa interação constante entre o mundo e a pessoa que 

evolui em meio a histórias cruzadas que se constitui a singularidade dos múltiplos percursos”, 

tanto do indivíduo quanto da sociedade.132  

Quando lançamos luzes sobre o percurso de Luiz Antônio até se transformar em Dom 

Timóteo, revelamos o jovem católico de ideias conservadoras no início do Século XX. Diferente 

do primo Alceu Amoroso Lima, ele nunca deixou de ser católico. E católico no Brasil até os 

primeiros anos da década de 1930 era quase sinônimo de ortodoxo, de direita e defensor dos 

valores tradicionais da família. No primeiro artigo publicado por ele, A base ‘familiarista’ da 

sociedade, na revista A Ordem, em outubro de 1930, o jovem escritor, que havia completado 

vinte anos, fez uma análise açodada e carregada de empáfia e ironias contra os filósofos Rousseau 

e Hobbes. Quis interpor sua tese de que a “sociedade” ideal advém de um “organismo moral, a 

família, que é um organismo natural”.133 Pelo seu valor histórico e representativo, convém extrair 

o cerne do pensamento exposto nesse artigo. Em um dos trechos, ele disse: 

 

O individualismo antropocentrista, com Rousseau, Hobbes, e todo liberalismo 

político que, com a degradação renascentista, quebrara a unidade medieval, vai 

mais longe ainda, colocando o indivíduo como centro irradiante de todos os 

círculos sociais percorridos pela mentalidade humana. Uns colocam o indivíduo 

isolado contra a sociedade, como Hobbes, que proclama o "homo homini 

lúpus"; outros, como Rousseau, colocam-no fora dela. Se, contudo, 

examinarmos, com atenção, o postulado filosófico do indivíduo-célula, 

veremos que não tem fundamento a concepção rousseauneana".134    

 

O autor afirmou que os filósofos, desde Aristóteles, apontavam o princípio de que o 

homem é um ser social. É ousado em contrariar o pensamento do filósofo francês Jean Jacques 

Rousseau, sobre a interdependência indivíduo/sociedade.  Na sua visão, “o pensamento jurídico 

humano derrubou, por ver nessa doutrina heresiarca uma insubmissão à demonstração 

incontestável da lógica, da história, e do próprio formalismo jurídico”.135 A retórica do articulista 

buscou fundamentar o pensamento tradicionalista, e ao mesmo tempo, confrontar o 

individualismo e o socialismo:  

                                                           
132 DOSSE, op. cit., p. 343. 
133 A Ordem, Rio de Janeiro, nº 9, nova série, 1930, p. 70. 
134 A Ordem, Rio de Janeiro, nº 9, nova série, 1930, p 70. Adaptamos a escrita de algumas palavras do texto original 

para a grafia atual, e mantivemos os destaques em itálicos sugeridos pelo autor. 
135 A Ordem, Rio de Janeiro, nº 9, nova série, 1930, p. 157. 
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Devido à falsa conceituação que tem da posição do homem na natureza, tanto a 

escola de Rousseau, o individualismo (em que predomina a ideia do indivíduo 

isolado, [...] como a corrente socialista, que no fundo é o individualismo do 

indivíduo em massa [...] - ambos erram quando vão fixar o princípio formativo, 

a matéria próxima, que a tese escolástica proclama essencialmente 

familiarista.136 

 

Luiz Amoroso fortaleceu sua tese amparando-se em Santo Thomaz para dizer que “a 

sociedade é um organismo moral, cujas partes imediatas não são os indivíduos, mas a família”, 

vai além, ao citar o primo Alceu para dizer que a economia feudal se assentava em torno da 

família. Para ele, a sociedade, quanto mais se afastava desse fundamento, “corria os mesmos 

perigos de perecer, como o Império Romano, à medida que a tendência à periferia for fazendo 

esquecer o núcleo central [...] insubstituível de toda essa expansão, justa, mas limitada.137 

Nos textos seguintes, persistiram as ideias reacionárias de sua concepção religiosa: 

Carta a um separatista (mar.1933), São Francisco de Assis e o Sr. Agripino Grieco (out. 1933), 

e O cruciante problema dos novos (jul.1934). Fora do universo literário, ocupou espaços em 

organizações católicas criadas sob orientação do Centro Dom Vital. Foi suplente da 

Confederação Nacional dos Operários Católicos.138 Como palestrante na Corporação dos 

Trabalhadores Católicos de Vila Isabel, proferiu em novembro de 1932 a conferência 

Perturbações no trabalho, Greves e crises, arbitramento e caixas de prevenção.139 Já em 1935, 

foi outra vez conferencista no Centro Dom Vital, sob o tema História e Revolução.140 Foi 

membro atuante da Coligação Católica Brasileira.141 

Dom Timóteo permaneceu fiel à linha tradicionalista, após seu ingresso no Mosteiro de 

São Bento do Rio de Janeiro, em 1940. Em uma de suas entrevistas, declarou que começou a 

abrir seus horizontes a partir do trabalho com Dom Hélder Câmara. O anticomunismo perdurou 

por mais tempo, como demonstrou no plano de curso Marxismo e problemas de pastoral, onde 

se viu um pensador que formulou a tese de que o comunismo é essencialmente ateu:   

 

                                                           
136 A Ordem, Rio de Janeiro, nº 9, nova série, 1930, p.157. 
137 A Ordem, Rio de Janeiro, nº 9-nova série, 1930, p. 158. 
138 O Jornal, Rio de Janeiro, 22 out. 1932, p.3. 
139 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 jun. 932, p. 10.  
140 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 24 out. 1935, p. 12. 
141 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 31 maio 1935, p. 12. 
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É preciso dar aos cristãos "tocados" pelo marxismo um novo amor à Igreja. [...] 

É preciso pôr em guarda: denunciar uma doutrina ateia que arranca a fé de Deus 

do coração dos homens e quer construir uma Cidade que é definitivamente 

inumana. [...] A ilusão é que se pode dissociar o ateísmo da concepção dessa 

Cidade proposta.142   

 

No curso, defendeu que o marxismo é uma forma acabada de naturalismo que “não 

reconhece nada acima dele, nem Deus, nem a lei moral”. E que só consegue sua penetração por 

ignorância de sua verdadeira natureza. Alertou ainda para os atos reivindicativos dos movimentos 

operários cujas lideranças eram majoritariamente marxistas e disse que eles são “O flagelo de 

Deus que vem despertar o cristão da complacência culposa”. E afirmou que o comunismo “se 

mantém como mito que impregna as massas, mas se esgota depressa quando tenta realizar-se. 

Daí a necessidade de força e polícia”. E condenou o discurso ateu:  

 

Negando a transcendência e o fim último extra temporal, o marxismo 

confundirá temporal e espiritual. A Igreja, no entanto, não deve comprometer-

se com as forças temporais anticomunistas. Tenha a coragem de ser só. A 

verdadeira resposta ao comunismo não é o anticomunismo, mas a fé. 

 

Essa severa pregação contra o marxismo é surpreendente quando comparada às 

mudanças que se verificariam a partir de 1965. O fato é que na deflagração do Golpe de 1964, 

Dom Timóteo declarou sua torcida aos militares.143 As mudanças de atitude aconteceram a partir 

de sua chegada à Bahia, no ano seguinte: o mergulho nas novas diretrizes da Igreja Católica com 

o Vaticano II, a aproximação aos intelectuais baianos comunistas, como Jorge Amado, o contato 

com a militância católica que abandonou a Igreja e ingressou em partidos de esquerda, podem 

ser apontados como ímãs que puxaram o abade para o campo progressista. Um indicio é sua 

homilia em uma formatura de bacharelado, no ano de 1965:  

 

O mundo criado por Deus é um mundo orientado para o futuro. Somos 

facilmente conservadores do passado. Uma das grandes razões da influência 

exercida pela ideologia marxista é sua orientação radical para o futuro a 

construir. A despeito de sua fria vestimenta analítico-científica, ela pertence de 

                                                           
142 Marxismo e problemas de pastoral. Arquivo Dom Timóteo, 1962. O documento datilografado em sete páginas 

não tem indicações de onde o curso foi proferido.  
143 Conforme entrevista à Revista da Bahia, mar. 1989. 
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certo modo ao gênero profecia, indicando uma saída para o presente 

inaceitável.144 

 

Saiu de cena o anticomunista convicto, e deu lugar ao cristão que enxerga no marxismo 

um espelho.  Nos anos seguintes, essa releitura se radicalizou para até mesmo apoiar as ações 

armadas contra a ditadura. Em uma de suas entrevistas, declarou que vibrava quando ouvia na 

TV ou lia os relatos dos sequestros promovidos pelos partidos revolucionários, e apoiava a luta 

armada para derrubar os militares: 

 

Eu estava de tal modo comprometido com as pessoas e com o movimento das 

coisas, [...] que não foi difícil passar para um sentimento de que realmente não 

havia outra saída senão a luta armada. Porque um governo ditatorial não entrega 

espontaneamente os pontos. [...] Eu exultava com aqueles sequestros de 

embaixadores. Achava aquilo formidável. Era uma vitória.145 

 

As atitudes de Dom Timóteo ao longo dos anos 1960 até 1990 demonstraram que o 

anticomunismo militante deu lugar a um espírito de tolerância e de alinhamento aos partidos de 

esquerda no que se refere às lutas sociais, e até mesmo em situações polêmicas. Um exemplo 

disso foi sua intervenção na vida política pós ditadura militar, em 1988. Nas discussões sobre a 

utilização do nome de Deus no preâmbulo da Constituição que estava em elaboração, o deputado 

federal Haroldo Lima (PC do B) defendeu que o Brasil era um país laico e que, por isso, “objetiva 

ser a Lei Magna para todo o povo brasileiro e não para uma facção – ainda que amplamente 

majoritária – desse povo”.146 Para corroborar sua tese, o deputado comunista solicitou a opinião 

de Dom Timóteo, que lhe respondeu por carta: 

 

Para nós cristãos, a Constituição será uma confissão de Deus, se for inspirada 

na justiça e na dignidade dos homens. É na consciência disto que nos 

distinguiremos dos ateus, e não em afirmações, por mais respeitáveis que sejam, 

gravadas nos textos civis.147 

   

                                                           
144 Arquivo Dom Timóteo, Mosteiro de São Bento, Salvador. Não há indicação de local ou turma de bacharéis em 

que essa homilia foi pronunciada. 
145 Entrevista à Revista da Bahia, mar.1989. 
146 Discurso de Haroldo Lima no Congresso, sessão de 27 jan.1988 (Cópia do discurso localizada no Arquivo Dom 

Timóteo, Mosteiro de São Bento, Salvador). 
147 Carta de Dom Timóteo a Haroldo Lima, em 19 fev. 988 (Arquivo Dom Timóteo, Mosteiro de São Bento, 

Salvador). 
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Não obstante, o a inclusão do nome de Deus na Constituição de 1988 foi aprovada pela 

maioria esmagadora dos constituintes.  

 

5. Atabaques e berimbaus na missa de S. Bento 

 

Na última sessão do Concílio Vaticano II, um dos temas que dominaram as discussões 

foi a liberdade de religião. Em debate, estava a Igreja Católica reconhecer o fim de uma relação 

histórica com o poder laico, onde ela era apresentada como a única religião permitida. Sob essa 

perspectiva, todos os cultos não católicos foram perseguidos por centenas de anos. Reconhecer 

o direito à liberdade religiosa iria significar perder o status de religião oficial. Conforme matéria 

publicada no Jornal da Bahia, os bispos que participaram dessa sessão se dividiram. Os italianos 

e espanhóis foram radicalmente contra. Por fim, a maioria votou a favor do texto final que, dentre 

outras medidas, pregava que “a justiça não pode admitir que nenhuma coação se exerça sobre a 

pessoa humana, em matéria de religião”. O documento defendia que, em todo mundo, deveria 

ser promulgado um estatuto jurídico de defesa da liberdade religiosa. 148 

Esse debate começou em 1º de dezembro de 1962 e a princípio a questão era se a Igreja 

Católica estava aberta ao diálogo ecumênico.  Refletia inicialmente os enunciados da encíclica 

Pacem in Terris, de João XXIII, que entre outras coisas pregava a tolerância religiosa. As 

primeiras discussões concluíram uma deliberação autônoma, ainda não oficial e, como tal, foi 

submetida para aprovação em 23 de setembro de 1964. O debate entre conservadores e 

progressistas se estendeu por mais um ano, até 22 de setembro de 1965. O texto final foi levado 

a plenário e aprovado por 1997 votos a favor e 224, contra. Finalmente, em 7 de dezembro de 

1965, o papa Paulo VI publicou a Declaração Dignitatis Humanae e a Igreja Católica 

oficialmente passou a reconhecer a liberdade religiosa.149  

A partir dessa Declaração, mesmo que a Igreja Católica viesse a manter em alguns países 

o status de religião oficial, ainda assim não deveria arvorar-se no direito de perseguir outras 

crenças. Pelo contrário, deveria se esforçar para manter com os representantes de outros cultos o 

diálogo e a cooperação. O bispado conservador insistia na tese de que “somente a Igreja Católica 

tem o direito de pregar o Evangelho”, A Declaração Dignitatis Humanae tinha dubiedades ao 

                                                           
148 Jornal da Bahia, Salvador, 17 set. 1965, p. 7. 
149 MEZZANOTTE, Riccardo. João XXIII: O julgamento da História. São Paulo: Melhoramentos, 1976, p. 147-

151. 
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reafirmar que “a única religião verdadeira se encontra na Igreja Católica e Apostólica, à qual o 

Senhor Jesus confiou o encargo de a levar a todos os homens”, mas reconhecia o direito de a 

sociedade civil praticar outras religiões sem sofrer coações. O documento defendeu ainda que 

deveria se buscar a promoção dessa liberdade religiosa, cabendo à autoridade civil garantir o 

livre exercício dos cultos: “Não é lícito ao poder público impor aos cidadãos, por força, medo ou 

qualquer outro meio, que professem ou rejeitem determinada religião, ou impedir alguém de 

entrar numa comunidade religiosa ou dela sair”.150 

Em outro documento controverso, a Declaração Nostra Aetate - sobre a Igreja e as 

Religiões não-cristãs, os católicos passam a ter como modelo para a evangelização entre os povos 

de culturas diversas a adaptação dos rituais aos costumes e às línguas existentes em cada lugar. 

O documento disse ainda que os católicos devem ser amigos dos que professam religiões não-

cristãs e ajudá-los a descobrir os valores de sua própria vida religiosa.151 De igual importância 

para o futuro das pastorais católicas foi o documento Lumen Gentiun, aprovado por esmagadora 

maioria, em 21 de novembro de 1964. Embora estabeleça uma discutível hierarquia em um plano 

de salvação eterna na qual os católicos são os primeiros, Lumen Gentiun introduz o conceito de 

“Povo de Deus”, na qual todas as religiões estariam inseridas e todos os povos e mesmo “aqueles 

que não tiveram a possibilidade de conhecer o Evangelho também são atingidos pela salvação de 

Deus”.152   

A vitória esmagadora das teses pela renovação deixou pouca margem de discussão sobre 

os caminhos da Igreja Católica a partir do Concílio. Era preciso adaptar-se. Ao retornar de Roma, 

Dom Eugênio Salles chegou à Bahia disposto a levar a termo as novas determinações e confiou 

ao abade recém-eleito a tarefa de implantar essas mudanças. Mesmo antes do encerramento do 

Vaticano II, Dom Timóteo já estava engajado nas reformas da liturgia para introduzir a língua 

vernácula nas missas, uma medida prenunciada desse Concílio. O arcebispo Dom Hélder 

Câmara, em carta pessoal ao abade enviada de Roma, em 1963, tinha-lhe preparado a missão: 

“Aguardo-me (sic) para apresentar, oportunamente, sugestões quanto à preparação do Brasil para 

                                                           
150 DIGNITATIS HUMANAE SOBRE A LIBERDADE RELIGIOSA, 07.12.1965, disponível em: 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_decl_19651207_dignitatis-

humanae_po.html. Acesso em 01/08/2019. 
151 NOSTRA AETATE SOBRE A IGREJA E AS RELIGIÕES NÃO-CRISTÃS, 28.10.1965, disponível em: 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-

aetate_po.html. Acesso em 01/08/2019. 
152 SANCHEZ, Wagner Lopes. Vaticano II e o diálogo inter-religioso. São Paulo: Paulus, 2015, p. 49. Lumen 

Gentiun foi aprovada em 21 de novembro de 1964 por esmagadora maioria dos padres conciliares, 2134 votos a 

favor, 10 contra e 1 voto nulo. 
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receber os esquemas renovados da Liturgia, a serem levados à prática logo depois do 

encerramento do Vaticano II”.153  

Dom Eugênio Sales, bispo auxiliar e administrador da arquidiocese de Salvador, teve o 

primeiro contato com Dom Timóteo na celebração de sua posse, mas conjecturamos que soubesse 

do seu trabalho de renovação litúrgica. Talvez por isso, solicitou ao novo abade que elaborasse 

uma celebração com elementos da cultura baiana, e ele aceitou a missão. Pensou na realização 

de uma missa onde não apenas se utilizasse a língua portuguesa na liturgia, mas também os cantos 

refletissem essa abertura, com o uso de instrumentos típicos da música popular, como agogôs e 

atabaques. Era uma forma, ponderou Dom Timóteo, de “o Evangelho deixar de ser uma coisa 

importada, que passou pela alfândega e se instalou aqui”.154  

O abade, antes de vir para a Bahia, tinha recebido de Dom Domingos Sanchis, monge 

do Mosteiro da Anunciação, em Curitiba, uma fita com cantos para uma missa aculturada. A 

melodia substituía os ritmos góticos e barrocos e estava mais próxima da música popular 

brasileira.  Dom Domingos Sanchis compôs as músicas em parceria com Paulinho da Viola. O 

monge tinha dado a esse conjunto de cânticos o nome de Missa do Morro. A ocasião para a 

apresentação foi a formatura da turma de 1965 dos professores do Instituto de Educação Isaías 

Alves. Dom Timóteo entregou as partituras e os textos da missa para a professora Rosita Alves, 

responsável pelo coral.  

A Missa aconteceu em 11 de dezembro de 1965, e coincidiu com o encerramento oficial 

do Vaticano II. A controvérsia por sua realização, porém, começou muito antes. O uso de agogôs 

e berimbaus parecia a uma parcela da sociedade baiana apropriados unicamente aos rituais 

“profanos” do candomblé. Quando a imprensa baiana anunciou que a Missa do Morro seria 

oficiada, instalou-se de imediato a polêmica. O jornal A Tarde estampou em sua manchete 

daquela data: “ATABAQUES E BERIMBAUS NA MISSA DE S. BENTO”.155 No corpo da 

matéria, o jornal explicou que a missa era uma tentativa da Igreja pós-conciliar em identificar-se 

com as camadas mais humildes da população, com a introdução de instrumentos populares nas 

celebrações, em substituição ao órgão.  

                                                           
153 Carta de Dom Hélder Câmara para Dom Timóteo, 26 jan1963, Arquivo Dom Timóteo, Mosteiro de São Bento, 

Salvador. No contexto da missiva, interpretamos o “aguardo-me” como sendo “aguardo-lhe”.  
154 Entrevista de Dom Timóteo à Revista da Bahia, mar.1989, p. 14-15. As demais informações sobre a construção 

da Missa do Morro foram extraídas dessa entrevista e da entrevista que o abade concedeu ao jornalista Eduardo 

Diogo Tavares para a biografia de sua autoria, quando não citadas outras fontes.  
155 A Tarde, Salvador, 11 dez. 1965, p. 1. 
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A reação era previsível. Dom Timóteo tinha clareza do que estava para acontecer, por 

isso, antes de iniciar a missa, preparou o espírito da multidão que lotou a Igreja naquela noite. 

Explicou que o Concílio que acabara de encerrar libertou as práticas litúrgicas de “rígida 

uniformidade” e permitiu inovações que aproximassem os atos religiosos do “gênio próprio do 

povo e de sua língua”, cujos “valores culturais [eram] chamados a contribuir ativamente para 

exprimir a vinda de Deus”: 

 

A liturgia é, por definição, popular. É, pois, evidente a importância da Missa do 

Morro para concretização dessas intenções mais profundas do Concílio e da 

aspiração por uma liturgia reconstituída nas fontes da criatividade popular. Aí 

estão presentes os valores culturais expressos por essas puras e brasileiras 

melodias, que satisfazem a uma dupla exigência de fidelidade: fidelidade ao 

sagrado e fidelidade à cultura popular.156 

 

A missa transcorreu normalmente e o número de presentes, incalculável, pois a basílica 

esteve o tempo todo lotada. Entretanto, os dias seguintes reservaram uma série de espantos. Um 

dos primeiros foi a polêmica instalada na imprensa baiana entre os que saudaram a missa e os 

que a odiaram fervorosamente. Dom Timóteo manifestou-se no jornal A Tarde do dia seguinte, 

em meio à celeuma que já se criara. Mencionou que os cantos eram inspirados na cultura popular 

brasileira e que os instrumentos como berimbau e atabaque, ausentes até então das funções 

religiosas, passaram a ser aceitos conforme decisão do Vaticano. E declarou:  

 

Quando tomei a iniciativa de introduzir esses cantos e instrumentos, sabia que 

enfrentaria dois gêneros de inimigos: os apegados a um passado que se quer 

imóvel e, de outro, os superficiais, sempre ávidos de novidade pela novidade. 

Estes os mais prejudiciais, porque expõem uma experiência séria a uma injusta 

suspeita de leviandade, desrespeito à sacralidade do culto.157  

 

 Além de opiniões controversas dos colunistas dos jornais, outro termômetro da 

recepção à missa foram as cartas publicadas nos jornais. Em uma manifestação pró-Missa do 

Morro, escreveu a leitora Lígia de Castro: 

 

Voltando da Europa, onde é grande o entusiasmo pelo Concílio, exultei com a 

iniciativa da Missa do Morro. Até que enfim em nossa terra conseguiu-se fazer 

                                                           
156 A Tarde, Salvador, 14 dez.1965, p. 3. 
157A Tarde, Salvador, 15 dez. 1965, p. 3. 
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entrar em nosso culto os instrumentos populares, que viviam repudiados pelo 

fato de lhes atribuírem caráter pagão. Chegou a hora de dizer que a Igreja tem 

necessidade de se integrar-se mais às massas e para tal urge que se quebrem as 

carcaças do mundanismo, do farisaísmo, do falso espírito cristão que até então 

um pequeno grupo se revestia, chamando-o de catolicismo.158 

  

As reações contra a missa foram igualmente inflamadas, e evidenciaram o grau de 

preconceito da alta sociedade baiana à cultura popular. Os mais exaltados juraram nunca mais 

entrar na igreja do mosteiro. A Tarde publicou a carta de um leitor, sem divulgar o nome: 

 

Sábado passado assisti à apresentação da famigerada Missa do Morro. Confesso 

que não desgostei das melodias, mas os instrumentos são outros quinhentos!  O 

abade disse que a tal missa teria duas espécies de inimigos. Só duas? Pensa 

também o abade que deveria ter apresentado a missa em ambiente mais 

recatado. Pensou tarde. Eu sugeriria o Centro de Estudos Afro-Orientais. E 

ainda aviltaria se fosse exibido como manifestação folclórica e só para turistas! 

Agora diga-me, senhor redator: não é paradoxal que, enquanto nosso governo 

se esforça para erradicar o analfabetismo, uma ordem religiosa, fiel depositária 

das tradições, seja a pioneira na aculturação litúrgica e pretenda transformar a 

nossa cidade, uma capital civilizada, em um povoado selvagem do centro da 

África?159 

 

Dom Jerônimo também entrou na polêmica, ao defender a plenitude da realização da 

Missa do Morro. Ele disse que a celebração com o uso de instrumentos e cantos populares era a 

prova de que a Igreja pode se abrir para o povo e falar a sua língua. E divulgou carta recebida de 

Lucille Lebleau, uma católica americana: 

 

Queridos irmãos brasileiros: alegria minha foi de ter participado da missa de 

ação de graças das jovens professorandas, celebradas no Mosteiro de São Bento, 

dia 11 de dezembro de 1965.  Para mim, estrangeira, a massa brasileira sempre 

me deixou pasmada. Essa mistura de cultura linda, interessante e fraterna, como 

deveria ser em qualquer lugar do mundo. Rezei com vocês, meus irmãos, e em 

súplica acompanhei o canto abrasileirado do ‘tende piedade de nós’. Naquele 

momento, ao ritmo do samba, senti toda a beleza da alma brasileira.160 

 

A realização da Missa do Morro foi o primeiro grande sinal da renovação da Igreja que, 

como não poderia deixar de ser, recebeu dos militantes da JUC declarações apaixonadas e 

esperançosas.  A universitária Loreta Kiffer disse ao Jornal da Bahia, de 23 de dezembro daquele 

                                                           
158 Diário de Notícias, Salvador, 16 dez. 1965, p. 3. 
159 A Tarde, Salvador, 21 dez. 1965 (recorte de jornal sem indicação de página, arquivo pessoal do autor). 
160 Jornal da Bahia, Salvador, 18 dez.1965 (recorte de jornal sem indicação de página, arquivo pessoal do autor). 
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ano, que a renovação litúrgica promovida pelo Mosteiro de São Bento era um sinal de que “a 

Igreja busca o diálogo e que vai de encontro ao povo, adaptando-se à realidade brasileira”. As 

reações contrárias, entretanto, não se limitaram a publicar nos jornais de Salvador sua indignação. 

Fizeram chegar até o núncio apostólico Dom Sebastião Baggio denúncia de profanação da 

liturgia, e acusaram Dom Timóteo de heresia.  

O núncio veio de Brasília especialmente para ouvir do abade a defesa das acusações de 

que ele profanou a missa.  Chegou à Bahia em janeiro de 1966.  Dom Timóteo soube da visita 

através de telefonema de Dom Eugênio Sales. O núncio o chamou à casa episcopal, no Campo 

Grande e pessoalmente lhe comunicou a razão da sua presença em Salvador. O diálogo entre eles 

foi quase “inquisitorial”. “Vim apurar isso de que o senhor procedeu aqui uma liturgia que chocou 

muito, como se fosse uma profanação”, teria dito Dom Baggio. O abade se defendeu com a 

afirmativa de que procurou seguir as “inspirações do Concílio”. E recomendou que o Núncio 

tirasse suas próprias conclusões ouvindo a gravação da missa. Entregou-lhe a fita e foi embora. 

No dia seguinte, um novo telefonema o convocou para comparecer ao palácio episcopal, mas 

teve uma grata surpresa:  a receptividade de Dom Baggio não poderia ter sido melhor: “Eu achei 

a missa muito bonita e profundamente respeitosa.  Não tem nenhuma incompatibilidade com o 

culto”.161 

Em Salvador, a Missa do Morro chegou a ser oficiada mais uma vez, em janeiro de 

1966. No ano seguinte, em 15 de janeiro de 1967, foi oficiada na basílica do Mosteiro de São 

Bento de Olinda, Pernambuco. O oficiante, Dom Basílio Penido, exaltou sua realização ao dizer 

que “a arte sacra deve basear-se em elementos culturais válidos, que não deixam de encontrar-se 

na arte do povo”.162 O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara, também manifestou 

sua aprovação: “Experiências como a Missa do Morro dão a linha exata do que é e deve ser o 

canto popular a serviço do culto divino. Nada de excesso, de ritmos inadequados, mas a música 

que está na alma de nossa gente irrompendo em hinos de Deus”.163 

Entre aplausos e críticas, o Diário do Pernambuco, através da coluna Retratos da 

Cidade, assinada por Severino Barbosa, classificou a Missa do Morro como “inovações bruscas, 

apressadas e violentas introduzidas precipitadamente dentro das igrejas [...] Ontem foi o iê-iê-iê, 

depois veio a batucada, não tardará os frevos, os bumba-meu-boi e os maracatus”.164  O debate 

também chegou aos jornais do Sudeste. Mais de oito meses depois de apresentada pela primeira 

                                                           
161 Entrevista de Dom Timóteo à Revista da Bahia, mar. 1989. 
162 Diário de Pernambuco, Recife 17 jan. 1967, p. 6. 
163 Diário de Pernambuco, Recife, 17 jan. 1967, p. 6. 
164 Diário de Pernambuco, 19 jan. 1967, p. 3. 
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vez, a Missa do Morro recebeu uma crítica duríssima de Gustavo Corção através de sua coluna 

em O Globo, reproduzida no jornal A Tarde:  

 

Estão na mesma linha do birimbau [sic] os pregadores infelizes que usam gírias, 

linguagem de botequim na homilia, sem saberem que os próprios 

frequentadores dos botequins esperam deles outra coisa. Na mesma linha errada 

estão os que pregam a necessidade de empobrecer a igreja e de desnudar os 

altares: esses novidadeiros se esquecem que a riqueza da Igreja é a única riqueza 

do pobre. O erro que o monge comete é o de se entusiasmar com o sucesso 

obtido com essa prática, que reduz a religião do Cristo crucificado num folclore 

para turistas. A maior afluência pode ser explicada pelo birimbau [sic], como 

acontece nas feiras em que se expõe, por exemplo, uma vaca com duas cabeças 

ou qualquer outra monstruosidade rara”.165 

 

Gustavo Corção Braga (1896-1978), o apóstolo da “linha dura”, foi sem dúvida o 

principal ideólogo brasileiro do pensamento conservador católico da década de 1940 até a sua 

morte, em 1978.166 Utilizou sua capacidade intelectual, elogiada até por seus críticos, para 

defender a implantação do Golpe de 1964. Celebrou a derrubada de João Goulart pelos militares, 

em nome do combate ao comunismo, que via como uma “doença a ser extirpada”.167 Corção 

entrou no Centro Dom Vital na década de 1930 pelas mãos de Alceu Amoroso Lima. À época, 

apresentava-se como um discípulo e admirador do seu mestre. A partir da década de 1940, 

aconteceu o aparte entre os dois, “com Alceu mais à esquerda e Corção radicalizando-se”.168 

Através de artigos publicados nos principais jornais do Sudeste, que eram replicados em 

outros jornais do país, Gustavo Corção transformou-se na antítese de Alceu Amoroso Lima. 

Desde antes do Concílio Vaticano II, debateu-se contra os progressistas da Igreja Católica com 

acusações de que estariam carregados de “tintas socialistas” e que conduziriam a religião para “o 

leito ilegítimo do comunismo”.169 Prestou apoio efusivo ao golpe contra o “sinistro” governo de 

João Goulart, segundo ele “emporcalhado de marxismo”170. Por sua pena, construíram-se os 

principais argumentos de cunho religioso para justificar a truculência militar, ao escrever que 

                                                           
165 A Tarde, Salvador, 14 ago. 1966. (Recorte de jornal sem indicação de página, arquivo pessoal do autor) 
166 Conforme definição de Christiane Jalles de Paula em “Gustavo Corção: apóstolo da ‘linha dura’”. Revista 

Brasileira de História. São Paulo, v. 32, nº 63, 2011, p. 171-194.  
167 CARDOSO, Lucileide Costa. Os discursos da celebração da Revolução de 1964. Revista Brasileira de História. 

São Paulo, v. 31, nº 62, 2011, p. 121. 
168 FERREIRA, op. cit., p. 156. O autor afirmou que a morte da esposa provocou um “defeito na bússola existencial” 

de Gustavo Corção. A partir desse acontecimento, Corção “ver ruir a segura visão de mundo” e como consequência 

teria se reconvertido ao pensamento tradicionalista católico, e alinhamento com Alceu rompido definitivamente (p. 

283).    
169 FERREIRA, op. cit., p. 285. 
170 CARDOSO, Os discursos da celebração da Revolução de 1964, p. 121. 
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existiam “violências boas, violências santas”.171 E exortou a linha dura militar, pois considerava 

o “autoritarismo como forma de controlar a verdadeira democracia”.172  

Com o mesmo sentido em enxergar termos como liberdade, democracia e direitos 

humanos um disfarce marxista, criticou duramente o Cristianismo de Libertação com expressões 

como “espectro comunista”, “degeneração” e resultado da ‘maconha’ na intelligentsia 

depravada”, Gustavo Corção foi uma das vozes mais influentes nos círculos católicos que se 

interpuseram à Igreja pós conciliar e pós Medellín e apoiaram a ditadura militar.173 Os embates 

com Alceu Amoroso Lima através da imprensa foram constantes ao longo das décadas de 1960 

e 1970, e talvez por essa razão, parecia atento às movimentações do primo de Alceu, Dom 

Timóteo Amoroso Lima, também alvo de acusações ferinas.  

Quando desferiu seu ataque ácido à Missa do Morro, não ficou sem resposta. Dom 

Timóteo devolveu a crítica na mesma moeda, “em atenção aos leitores (e não em resposta ao 

escritor, pois seria inútil tentar convencer quem é incapaz da simples ideia de diálogo)”: 

 

O Sr. Corção baseia as suas conclusões em premissas inteiramente falsas. [...] 

Segundo o bilioso cronista, a missa é inspirada na "opinião do seu inventor". 

Para ele, toda "originalidade da missa consiste no acompanhamento do 

berimbau". [...] Vê-se por aí o quanto foi intelectualmente desonesto o crítico, 

que não se deu ao trabalho sequer de ouvir as admiráveis, puras e religiosas 

melodias brasileiras da missa, [...] muito mais capazes de beleza e sacralidade 

do que pensa, em seu cativeiro cultural e classista, o Sr. Corção.  

Seria exigir demais do Sr. Corção ouvir alguém? Abrir-se à "descoberta do 

outro"? Ah, isto é demais para quem como ele manifesta uma inflexível ojeriza 

ao diálogo, e só pode conceber a verdade como uma partenogênese de sua 

inteligência quase divina.174 

 

Dom Timóteo arguiu em sua defesa citando as encíclicas missionárias que, desde o Papa 

Pio XII, designaram a busca pela aculturação das celebrações como forma de aproximar-se do 

modo de vida dos fiéis. Esse princípio ganhou forma de lei no Artigo 37 da Constituição 

Conciliar, que preconiza “promover e respeitar as qualidades peculiares das diversas raças e 

povos”:  

                                                           
171 CORÇÃO, apud. PAULA. Gustavo Corção: apóstolo da ‘linha dura’, p. 187. 
172 PAULA, op. cit., p. 179. 
173 Indicamos o artigo de Cristiane Jalles de Paula na Revista Brasileira de História, mencionada na Nota nº 186, 

para uma leitura crítica do apostolado de Gustavo Corção. 
174 A carta foi enviada para publicação no jornal A Tarde. Os trechos citados foram retirados do original, localizado 

no Arquivo Dom Timóteo do Mosteiro de São Bento de Salvador 
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Os modos de expressão, linguagem, gestos, literatura, música e todas as formas 

de arte, são o reflexo do gênio próprio do povo e de seus valores de vida. A 

única restrição imposta ao respeito dessas formas é que devem, evidentemente, 

serem purificadas de toda superstição e erro. Isso não é "vulgarizar" o culto, 

como arbitrariamente supõe o Sr. Corção no caso da Missa do Morro, cuja 

qualidade artística e sacral foi reconhecida por inúmeras pessoas de capacidade 

e isenção que a escutaram. Tratando, pois, da missa do morro sem se dar ao 

trabalho de conhecê-la, o Sr. Corção comete uma deslealdade para com a sua 

larga audiência, e dá provas de seu desprezo pelo povo.175 

 

No estado do Rio de Janeiro, o debate em torno da Missa do Morro também provocou 

novos episódios de defesas e ataques. Durante um Congresso de Professores, realizado no 

auditório da Escola Nacional de Música, o espetáculo realizado pelo Conjunto Folclórico da 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia, sob a direção de Rosita Alves, foi impedido 

abruptamente de continuar pelo representante do Ministério da Educação (MEC), Tarso 

Coimbra.176 No Jornal do Brasil, o bispo de Nova Friburgo, Dom Clemente Isnard, declarou ter 

sido chamado de herege por ter defendido não só a Missa do Morro, como também a nova liturgia 

“consagrada nos documentos aprovados pelo Concílio Ecumênico Vaticano II”.177 A respeito da 

apresentação da Missa do Morro em Olinda, em janeiro de 1967, o Jornal do Brasil revelou que 

houve quem dissesse que ela era “um atentado à dignidade da Igreja”.178  

A batalha final foi vencida pelos defensores da Missa do Morro. De fato, opor-se às 

mudanças foi só um arroubo dos conservadores derrotados pelas inovações do Vaticano II, 

inclusive no que se refere aos cantos e instrumentos utilizados nos rituais litúrgicos. Ficariam 

para trás os tempos das músicas cantadas em latim e acompanhadas de instrumentos musicais 

como órgãos e violinos serem os únicos considerados “sacros”. Violões, acordeões, pandeiros 

instrumentos de percussão incorporaram-se oficialmente às celebrações, principalmente nos 

países latino-americanos e africanos. No Brasil, uma resolução da CNBB, após intensos debates, 

definiu a questão: 

 

A Comissão Nacional de Liturgia, atendendo às conclusões do II Encontro de 

Música Sacra de Vitória, de 30/06 a 07/07 de 1966, usando de delegação que 

lhe foi conferida pela Assembleia Geral da CNBB, e, de acordo com o n. 45 da 

Instrução Inter Oecumenici, resolve aprovar ad experimentum o emprego do 

                                                           
175 Idem. 
176 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 17 jul. 1966, p. 2. 
177 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 dez.1966, p. 11. 
178 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 19 jan.1967, p. 15. 
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violão, do acordeão, tambores e similares no culto divino com a condição de 

haver consentimento expresso do Ordinário do lugar e de ser apresentado 

relatório das experiências realizadas ao Secretariado Nacional de Liturgia.179   

 

As acusações de heresia caíram no vazio da História. Entretanto, a questão central estava 

posta naquele momento: até onde os católicos conservadores estavam dispostos a acatar o novo 

cenário, ainda que as mudanças tenham sido debatidas, aprovadas e homologadas pela Sé 

romana? A harmonia talvez buscada por quase cinco anos de debate intenso estava longe de ser 

alcançado. Para Dom Timóteo, o terreno na Bahia para a abertura religiosa mostrou-se pantanoso. 

Por não ter realizado mais que duas apresentações da Missa do Morro, é possível supor que as 

controvérsias frearam o ímpeto de realizá-la mais vezes. De qualquer forma, o campo de batalha 

já se desenhava e os “soldados de Roma” estavam claramente divididos.  E Dom Timóteo teria 

nos próximos lances mais testes de força e limite do seu abaciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
179 FONSECA, Joaquim; WEBER, José. A música litúrgica no Brasil 50 anos depois do Concílio Vaticano II. 

São Paulo: Paulus, 2015, p. 48. 
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CAPÍTULO II 

O APELO DAS RUAS  

 

 

1. Entre a fé e a política 

 

No capítulo anterior, verificamos de que forma a realização da Missa do Morro 

repercutiu na Bahia, e porque não dizer nacionalmente, o espírito do aggiornamento provocado 

pelo Concílio Vaticano II, e como o vanguardismo de Dom Timóteo alimentou a expectativa de 

que outros influxos inesperados que pudessem vir no seu abaciado. Neste capítulo, analisaremos 

como as intervenções do novo abade suplantaram o campo religioso e puseram o Mosteiro de 

Salvador no centro das disputas políticas travadas na capital baiana. Ao abrigar e defender 

estudantes em protestos contra a ditadura militar, em 1966 e 1968, Dom Timóteo foi um dos 

próceres na Bahia na oposição ao Golpe de 1964 e colocou a Abadia de São Bento como ponto 

de ancoragem nesse período.     

Inicialmente, é preciso destacar que os avanços na práxis religiosa emanados do 

Vaticano II não poderiam ser confundidos de imediato com uma perspectiva de modernização 

das relações com a sociedade como um todo, capaz de questionar as estruturas arcaicas e 

opressivas de poder, e denunciar as condições precárias dos pobres e desassistidos da História, 

notadamente nos países do Terceiro Mundo. No caso do Brasil, sob um governo que alçou ao 

poder escorados em pregações anticomunistas e em defesa da “Tradição, Família e Propriedade”, 

a maioria das lideranças religiosas manteve o apoio explícito ou velado aos militares por um 

longo período, até mesmo aquelas que se identificavam com os ventos da mudança soprados 

pelas diretrizes de Roma. Dom Timóteo, por sua vez e apesar do discurso renovador que 

sobressaiam de suas homilias, levou algum tempo para se indispor com o status quo. Entretanto, 

as reflexões que deixou nesse período foram um presságio. Em artigo sob o título “O Papel da 

Igreja no Brasil”, ele disse: 

 

Um país de Terceiro Mundo como o Brasil, em profunda transformação social, 

estrutural, cultural, exige da Igreja que ela encontre um novo modo de presença, 

além da nova ótica exigida pela grande mutação da humanidade, marcada pelo 

processo de "secularidade". [...]  
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O desenvolvimento exige toda uma forma nova de presença e de solidariedade 

no conjunto das aspirações do homem brasileiro nesta hora de presença e de sua 

consciência reivindicadora. [...] 

Se não fosse a ambiguidade do termo e o risco de mal-entendido, eu diria que a 

grande tarefa será dar à doutrina[...] uma dimensão "política", visto que a grande 

aspiração do homem é experimentar na sua organização social a presença da 

caridade fraterna, dos valores evangélicos de liberdade, justiça e 

solidariedade [destaque nosso]. A tarefa da Igreja do Brasil é, pois, encontrar 

o homem nas suas preocupações fundamentais.180  

 

A análise da efetividade desse discurso de justiça e solidariedade será nosso propósito 

nas próximas linhas. Partimos da observação de que, nos primeiros anos após o Golpe de 1964, 

a ilusão de rápida devolução do poder caiu por terra. Ao contrário, os generais assentaram-se por 

mais tempo, e o ano de 1966 começou com perspectivas de que a presença dos militares duraria 

por mais tempo. Ditadura é ditadura, não haveria meio termo, mas se contemporizava a liderança 

de Humberto de Alencar Castello Branco como moderada, capaz de restaurar os fios 

institucionais rompidos com a “revolução” e convocar eleições diretas para presidente e 

governadores.  Seus seguidores, chamados de castellistas, “declaravam maior compromisso com 

a democracia e com os procedimentos constitucionais e viam a “intervenção militar” apenas 

como uma solução temporária para a crise política”, ao contrário dos costistas, liderados por 

Arthur da Costa e Silva, representantes da linha dura, que defendiam o aperto da repressão e o 

prolongamento da ditadura.181   

A promulgação do Ato Institucional nº 2, em 27 de outubro de 1965, extinguiu todos os 

partidos políticos e estipulou eleições indiretas para os governadores no ano seguinte, e pretendia 

dar um verniz democrático a um governo cada vez mais autocrático. A manobra foi assim descrita 

por Maria José Rezende. A escolha de Juracy Magalhães para ministro da Justiça foi uma 

tentativa de “resolver a crise institucional para se alcançar a estabilidade política, o saneamento 

moral, o equilíbrio financeiro, o desenvolvimento econômico e o progresso social”.182 O AI-2 

                                                           
180 Texto manuscrito encontrado no arquivo de Dom Timóteo no Mosteiro de São Bento de Salvador. Não 

localizamos referências em publicações impressas, nem a data em que foi escrito. Pelas citações da mudança pós 

Concílio Vaticano II, e por estar guardado junto com outros documentos datados de 1966/1967, acreditamos ser 

artigo desse período.    
181 SERBIN, Kenneth. Diálogo nas sombras: bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São Paulo: 

Civilização Brasileira, 2001, p. 89-90. Destacamos o uso do termo intervenção militar, por assim estar escrito no 

livro de Serbin.  
182 REZENDE, Maria José de. A ditadura militar no Brasil - repressão e pretensão deslegitiminidade: 1964-1984. 

Londrina: Eduel, 2013. p. 81-82. 
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abriu caminho para a instalação de um governo “explicitamente militar”, em que os termos 

democracia e liberdade perderam lugar para hierarquia, disciplina e ordem.183  

A “moderação e o legalismo” de Castello Branco (1897-1967), na visão da historiadora 

francesa Maud Chirio, desidratou-se com o fortalecimento da linha dura.184 A inevitável 

candidatura de Costa e Silva (1899-1969) foi lançada por um manifesto assinado por vinte 

deputados.185 O marechal e ministro da guerra, na opinião do Jornalista Hermano Alves, do 

Correio da Manhã, era um “candidato incômodo”, que o então presidente tentaria demover.186 A 

precipitação de sua candidatura sinalizava para a continuidade dos militares no poder, o que 

aprofundou as fissuras nos grupos civis que apoiaram a deposição de João Goulart (1919-1976). 

Nas palavras de Marcos Napolitano, com o AI-2, realizou-se “a passagem do governo que se 

considerava autoritário para um regime autoritário mais estruturado”, e representou “o fim da lua 

de mel entre os militares no poder e os políticos conservadores que apoiaram o golpe, mas 

queriam manter seus interesses partidários e eleitorais intactos, como Carlos Lacerda e Adhemar 

de Barros”.187 

O governador de São Paulo Adhemar Pereira de Barros (1901-1969) bem que tentou 

subverter o projeto dos militares e, acreditando ainda ser possível eleições democráticas em 1966, 

anunciou sua candidatura a presidente da República.188 Entretanto, na medida em que Costa e 

Silva se consolidava como sucessor de Castello Branco, mais distante ficava a chance do retorno 

de um civil ao comando do País. O protesto dos paulistas viria pela organização da Marcha do 

Silêncio, para o dia 19 de março de 1966. De acordo com o Jornal do Brasil, as lideranças 

políticas planejaram resgatar a “simbólica” condução da bandeira do estado de São Paulo até o 

Museu Histórico, e repetir o gesto da Marcha da Família com Deus pela Liberdade.189  Era o 

segundo aniversário da marcha paulista, que reuniu um milhão de civis e foi visto como o 

principal “suporte popular” ao Golpe de 31 de março de 1964.  

Em outro sinal de provocação a Castello Branco, Adhemar de Barros não reprimiu uma 

passeata estudantil convocada no mesmo dia da “marcha do silêncio”. Foi interpretado como um 

                                                           
183 CHIRIO, Maud. A política nos quartéis: revoltas e protestos de oficiais na ditadura militar brasileira. 

Tradução André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 94. 
184 CHIRIO, op. cit., p. 93. 
185 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 04 jan. 1966, p. 1.  
186 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 06 jan. 1966, p. 6. 
187 NEPOMUCENO, Marcos. 1964: histórias do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, [S.a. versão pdf], 

p. 78. 
188 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 05 jan. 1966, p. 1. 
189 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 mar. 1966, p. 6. 
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apoio velado.190 O governo federal revidou por meio de manobras de várias formas, desde 

ameaças de reabertura de processos de corrupção engavetados até intervenção no estado de São 

Paulo. Não foi preciso. A estratégia vitoriosa foi o esvaziamento da liderança do mandatário 

paulista. No Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, o empresariado estava dividido. As 

Federações das Indústria e Comércio cariocas e mineiras negaram participação na “marcha”.191 

Por outro lado, as pressões de Brasília vieram de promessas de alívio no crédito, e principalmente 

de ameaça de cassações de deputados paulistas e reabertura de processos engavetados de nomes 

ligados a Adhemar de Barros.192 O próprio governador moderou suas críticas e declarou, um dia 

antes, que o “temporal já passou”.193 O resultado foi uma “marcha” fracassada, com 50 

manifestantes, segundo o Correio da Manhã, ou 100, segundo o Jornal do Brasil.194 

A economia era o ponto de ruptura. A incapacidade da retomada do crescimento 

financeiro e o descontrole da inflação estavam por trás da insatisfação do empresariado. O 

governo federal, através do Plano de Ação Econômica (PAEG), buscou enfrentar a crise com 

arrocho financeiro da população para “contenção de demanda” e decretou o fim da estabilidade 

no emprego, com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS). O controle 

através da repressão às entidades sindicais permitiu o achatamento dos salários e facilitou o 

projeto de derrubar o custo da força de trabalho.  Grupos sociais pauperizados e enfraquecidos 

foram “oferecidos como vantagens comparativas aos grandes investidores nacionais e 

estrangeiros”.195 Segundo Muniz Ferreira, a estratégia dos liberais da economia brasileira, 

proposto por Roberto Campos (1917-2001) e Otávio Bulhões (1906-1990), de consolidar o perfil 

econômico de crescimento via exportação beneficiou-se de uma conjuntura externa favorável e 

apresentou os resultados desejados: nos últimos anos da década de 1960, o crescimento do PIB 

alcançou taxas médias de 9% e iniciou o que foi denominado de “milagre brasileiro”.196 

 

  

                                                           
190 O título da matéria do Jornal do Brasil evidenciou o apoio velado: Fuzis garantiram passeada de estudantes 

paulistanos. Jornal do Brasil, 19 mar.1966, p. 3. 
191 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 17 mar. 1966, p. 8, e 19. Mar. 1966, p. 1. 
192 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 19 mar. 1966, p. 1.  
193 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 18. Mar. 1966, p. 3. 
194 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 20 mar. 1966, p.1, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 20 mar. 1966, p. 4. 
195 FERREIRA, Muniz. Os religiosos progressistas e a crítica à política ditatorial nos primórdios do cristianismo da 

libertação no Brasil. In: CARDOSO, Lucileide; CARDOSO, Célia. Ditaduras, op. cit., p. 288-289. 
196 Ibidem, p. 289. 
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2. Estudantes nas ruas: conflitos e consequências 

 

No ano de 1966, o controle da ditadura já havia se consolidado sobre o que ainda restou 

de democracia no país.  Os partidos políticos foram extintos e, em seu lugar, instituiu-se o 

bipartidarismo, com a fundação da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), o partido 

governista, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), a oposição permitida. As casas 

legislativas foram enfraquecidas por cassações monocráticas, que utilizavam o binômio 

subversão/corrupção para justificar-se. Até março de 1967, foram quatrocentas cassações.197 

Ainda que houvesse pressões pelo afrouxamento das perseguições a políticos eleitos, os atos 

institucionais e complementares que se seguiram nos primeiros anos da ditadura jogavam para o 

lado oposto.  Além disso, o caso brasileiro estava imerso em um espectro mais amplo das 

tendências dos governos do “Terceiro Mundo”.  Eric Hobsbawm enxergou a Guerra Fria como 

fator catalizador das ditaduras instaladas com apoio dos militares na África e na América Latina. 

Para ele, partir da queda de Fulgêncio Batista, em Cuba, em 1959, “a mais ligeira insinuação de 

que o governo local poderia cair nas mãos dos comunistas praticamente garantia apoio 

americano”.198 O ciclo de ditaduras comandadas por militares ainda estava longe do fim. 

Com as representações parlamentares esfaceladas, os sindicatos sob intervenção e as 

principais lideranças da sociedade civil presas ou exiladas, um dos principais focos de oposição 

ao governo foram as mobilizações estudantis. Malgrados os esforços da ditadura em controlar o 

ímpeto juvenil através da “Lei Suplicy de Lacerda”, promulgada em novembro de 1964, a 

mordaça surtiu pouco efeito. Ao contrário, como observou Maurício Brito, “ajudou a reaglutinar 

o movimento estudantil em torno da palavra de ordem em defesa da UNE”.199 A União Nacional 

dos Estudantes (UNE), mesmo proscrita, conseguiu sabotar muitas das eleições dos grêmios 

chapa branca, protestar contra demissões de professores e combater as propostas de ensino pago 

nas universidades públicas.200 Em mensagem de Ano Novo, publicada pelo Jornal do Brasil de 

1º de janeiro de 1966, a UNE desenhou um prognóstico sombrio de que “se afigura para o povo 

mais um ano de opressão, repressão, dificuldades econômicas e entrega cada vez maior do Brasil 

                                                           
197 SCHWARCZS, Lilia; STARLING, Heloísa. Brasil: uma biografia; São Paulo: Cia das Letras, 2018, p. 448.  
198 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Cia das Letras, 1995, p. 342 e 352. 
199 BRITO, Mauricio. Capítulos de uma história do movimento estudantil da UFBA (1964-1969). Dissertação 

(Mestrado em História) – Departamento de História, Universidade Federal da Bahia, 2003, p. 60. 
200 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 126. 
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ao estrangeiro”. E acusou o governo de tentar “conquistar as bases populares” através da 

repressão policial.201 

O levante da juventude estudantil que ocorreu no Brasil em 1966 não tardaria a chegar 

à Bahia, conforme Cesar Oliveira Carneiro, que mapeou a pulsação de Salvador antes desses 

eventos e apontou, entre outras razões, não apenas as manifestações estudantis em outras capitais, 

mas também questões locais que serviram de estopim para os conflitos que acabariam por trazer 

o abade Dom Timóteo mais uma vez para o olho do furacão. Enquanto em várias cidades 

brasileiras aconteciam atos promovidos por estudantes, na Bahia, uma das primeiras ocorrências 

foi registrada em 23 de junho de 1966, quando um grupo de universitários foi preso no bairro da 

Vitória por pregar cartazes que divulgavam o Congresso da UNE.202  

A insatisfação com a carência de professores em diversas escolas públicas motivou atos 

de protestos que repercutiram na imprensa baiana. Os colégios Severino Vieira e o Central foram 

alguns que deixaram de receber matrículas ou funcionaram precariamente por falta de 

docentes.203 Atrasos de salários e condições precárias de trabalho se somavam às reclamações, 

que tinham algum destaque no noticiário soteropolitano.204 Eram prenúncios do que estaria por 

vir. A proibição da apresentação da peça de Carlos Sarno, Aventuras e desventuras de um 

estudante, pela direção do Colégio Central, de Salvador, colocou mais uma vez os estudantes nas 

ruas da capital baiana, para protestarem contra a censura imposta pelo diretor do colégio, Walter 

Reuter.  

Walter Luiz Reuter tinha uma relação antiga com o Colégio Central. Era vice-diretor 

em março de 1964 e logo depois assumiu a direção do colégio. Demonstrou-se “bastante afinado 

com as elites políticas da época”, conforme César Carneiro. O prestígio dele com os militares era 

forte, a ponto de assumir a coordenação dos acordos firmados pelo MEC e USAID na Bahia, 

depois de afastado da direção com o desgaste da proibição da peça.205   

Embora a fase mais repressiva da ditadura militar só se desenharia dois anos mais tarde, 

o clima de sufocamento das liberdades e da democracia era perceptível. Na mesma edição do 

Jornal do Brasil que noticiou o começo dos protestos de rua por causa da proibição da peça, 

                                                           
201 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 jan. 1966, p. 6. 
202 CARNEIRO, César Oliveira. Aventuras e desventuras: a peça proibida e a greve dos estudantes que desafiou 
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“Polícia baiana espanca estudantes e impede passeata”, a manchete de primeira página do diário 

carioca daquela data anunciava que “Governo decide cassar mandato nos estados”.206 Castello 

Branco, segundo o Jornal do Brasil, anunciou uma limpa de desafetos nos parlamentos estaduais, 

sob o argumento de “eliminar os fatores de perturbação do processo sucessório nos estados”, às 

vésperas da realização das eleições para governadores, que ocorreriam de forma indireta.207  

Castello Branco empunhou duas bandeiras para justificar os processos sumários de 

cassações: a primeira delas, a acusação recorrente de subversão e comunismo; a segunda, 

denúncias genéricas ou desarquivamento de acusações abafadas, poderiam servir para justificar 

a perda de mandatos. Thomas Skidmore enfatizou que “as cassações tinham por fim intimidar as 

oposições nas eleições para as duas casas do Congresso”.208 Enquanto a oposição representada 

pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) era obrigada a se enquadrar para sobreviver, os 

partidos políticos proscritos se mobilizavam em outras frentes. Carneiro apontou a presença de 

militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e da Ação Popular (AP) entre os articuladores 

dos grupos culturais nas escolas de Salvador.209 Otto Filgueiras chegou à mesma assertiva e 

nominou lideranças formadas na AP com atuação no Colégio Central, entre as quais Joviniano 

Neto, Filemon Matos e Mariluce Moura.210  O Grupo de Teatro do Colégio Central (GATEB), 

responsável pela encenação da peça Aventuras e desventuras, que já havia realizado outras 

apresentações desde 1964, tinha entre seus organizadores os militantes do PCB Haroldo Cardoso 

e Hamilton Celestino, segundo Emiliano José. Na sua análise, o PCB “tinha sólida base entre os 

estudantes e tinha a clara noção de que a luta política, naquele momento, passava pela cultura”.211  

O autor da peça, Carlos Sarno, nas entrevistas que concedeu sobre o episódio, esclareceu 

que ele próprio militava no PCB.212 Não vinha das organizações estudantis ligadas às juventudes 

católicas, como boa parte do “grupo dos sete”.213 Essa ausência de vínculo religioso suscitou 

nossa indagação de como seu deu a aproximação com Dom Timóteo Anastácio, que o 

surpreendeu ao oferecer o Mosteiro de São Bento para os estudantes encenarem a peça, impedida 

                                                           
206 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 jun. 1966, p. 7 e 1. 
207 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 jun. 1966, p. 4. 
208 SKIDMORE, op. cit., p. 95. 
209 CARNEIRO, op. cit., p. 52. 
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de ser apresentada no Colégio Central e no Restaurante Universitário da UFBA, e depois acolheu 

e protegeu os estudantes perseguidos pela repressão política. Antes de prosseguir essa reflexão, 

cabe resgatar os fatos arrolados na querela da peça, sem concorrer com outras obras já 

mencionadas, notadamente a dissertação de Cesar Carneiro, que se debruçou mais detidamente.  

A encenação estava prevista para o começo de junho de 1966. A peça narrava a história 

de um estudante do interior da Bahia que se revoltou contra o autoritarismo e a burocracia do 

colégio. Era uma alegoria para falar de democracia, liberdade e defesa da livre organização 

estudantil em tempos de ditadura, conforme declarou o autor da peça.214 A mensagem subliminar 

foi percebida pela direção do Colégio Central, que barrou a encenação e ainda perseguiu o 

“Grupo dos Sete” e suspendeu todos os envolvidos.215 A proibição e a punição levaram os 

estudantes do Colégio Central à greve e dessa forma transpuseram os muros do estabelecimento 

e ganharam as ruas: começou a primeira grande mobilização em Salvador em plena ditadura 

militar, e com ampla cobertura da imprensa baiana. Carneiro observou que, embora as razões 

para a deflagração do movimento fossem locais, o ambiente nacional de mobilizações estudantis 

também contribuiu para os protestos baianos.216  

Em 3 de junho de 1966, os estudantes do Colégio Central lotaram em passeata o centro 

da capital baiana, pela queda de Walter Reuter e a revogação da censura à peça Aventuras e 

desventuras. Com o apoio dos universitários, o grupo de secundaristas marchou com destino ao 

Restaurante Universitário da UFBA, no bairro da Vitória. Lá, pretendiam encenar a peça na 

marra. A celeuma cresceu e ganhou contorno de luta política aberta. Prefeitura, governo do estado 

e militares decidiram intervir. O triunvirato do poder civil na Bahia naquele momento constituía-

se do governador do estado, Lomanto Júnior (1924-2015), que encerraria seu mandato em março 

de 1967, o ministro da Casa Civil, Luiz Viana Filho (1908-1990), um dos nomes fortes da 

ditadura na Bahia, e o prefeito biônico Antônio Carlos Magalhães (1927-2007).217 A 

intransigência do diretor do Colégio Central seguiu orientação da cúpula política e militar na 

Bahia.218 

                                                           
214 Entrevista de Carlos Sarno ao autor, em fevereiro de 2002. 
215 BENEVIDES, Silvio César Oliveira. Aventuras estudantis em tempos de opressão e fuzis. In: ZACHARIADHES, 

Grimaldo Carneiro. Ditadura militar na Bahia: novos olhares, novos objetos, novos horizontes. Salvador: 
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1962, e em 1966 completaria seu mandato. Seria substituído por Luiz Viana Filho, pela via indireta. ACM havia 

sido eleito deputado federal e ocupava o cargo de prefeito de Salvador, após a cassação de Virgildásio de Sena.  
218 CARNEIRO, op. cit., p. 18. 
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Os principais jornais impressos de Salvador cobriram de forma equilibrada ou mesmo 

favorável a revolta dos secundaristas. Embora o uso político da mobilização fosse criticado até 

por parte dos estudantes, a tônica da cobertura dos diários baianos Estado da Bahia, Jornal da 

Bahia, A Tarde e Diário de Notícias, foi o protesto contra a censura cultural e a ação violenta da 

polícia contra os manifestantes.219 Dois periódicos cariocas, o Jornal do Brasil e o Correio da 

Manhã, também destacaram em manchetes o protesto dos baianos. “Peça proibida leva 

estudantes à greve”, escreveu em letras grandes no topo da página 11 o Correio da Manhã.220 O 

jornal apresentou as alegações do diretor Reuter, subversão e “erros de português”. A matéria 

deu o contraponto dos estudantes, que consideraram a “medida arbitrária e antidemocrática”.  

A repressão contra-atacou com a Polícia Militar sob ordens de impedir o objetivo da 

passeata: encenar a peça no Restaurante Universitário (RU) da UFBA. O choque foi inevitável. 

No meio dos conflitos, a repressão não poupou nem o vice-governador do estado, Orlando 

Moscoso, “que passava pelo local no momento em que uma tropa de choque, de mais de sessenta 

homens da Polícia Militar agredia os estudantes, e que pretendeu acalmar os ânimos. Foi 

insultado e desrespeitado pelos policiais”.221 O primeiro dia de protestos findou com pancadarias 

contra estudantes e jornalistas. Na base do improviso, o grupo decidiu encenar a peça na rua 

mesmo, a única apresentação, declarou Carlos Sarno.222 O dia seguinte reservaria novos embates.  

O dia 4 de junho de 1966 ficou marcado pela radicalização do movimento. Os estudantes 

secundaristas, com o apoio dos universitários, ocuparam o RU, no bairro da Vitória, centro de 

Salvador, mas a autonomia universitária foi violada pela ação da Polícia Militar, que invadiu o 

espaço e espancou vários estudantes.223 O clima piorou quando Juracy Magalhães (1905-2001), 

então ministro das relações exteriores, passava pela Reitoria da UFBA, no bairro do Canela, onde 

os estudantes se mobilizavam, e foi agredido verbalmente. Juracy Magalhães desceu do veículo 

e confrontou os manifestantes, que revidaram e lançaram uma pedra na direção do ministro, 

atingindo um funcionário que o acompanhava. O ministro recuou, mas no dia seguinte divulgou 

uma nota, chamando os estudantes de comunistas e dizendo que tudo aquilo fazia parte de um 

                                                           
219 CARNEIRO, op. cit., p. 91. O autor investigou o tema nos jornais baianos e, ao longo de sua dissertação, pôde 
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223 BENEVIDES, op. cit., p. 124. 



70 
 

movimento mais amplo, que pretendia “destruir os princípios que nortearam a revolução 

salvadora de março de 1964”.224 

Uma apresentação completa de Aventuras e desventuras de um estudante parecia um 

desejo irrealizável, até o inesperado convite para que a peça fosse apresentada no Mosteiro de 

São Bento, ofertado por Dom Timóteo. As publicações mencionadas ou mesmo a entrevista com 

Carlos Sarno não precisaram a data em que o primeiro encontro com o abade aconteceu. Extraiu-

se principalmente das memórias de Sarno, que disse ter sido a primeira vez que o avistou 

pessoalmente. 225 A Silvio Benevides, ele declarou que a reunião se deu no mosteiro e dela 

participaram outros membros do GATEB, a maior parte ligada ao PCB, o que não incomodou 

Dom Timóteo, pelo contrário: “Vocês são comunistas, mas são a chama de Deus”.226 

Quando a notícia se tornou pública e provocou rebuliços, o abade divulgou uma nota, 

justificando sua decisão: 

 

Acolhi efetivamente, no salão anexo do Mosteiro de São Bento [...] a equipe de 

teatro dos alunos do Colégio Central. Meu gesto [...] ninguém o tome por 

indiscreta intervenção no litígio aberto, como é sabido, a esses jovens no seu 

colégio. Simplesmente, a estudantes cujo esforço pela cultura e pela liberdade 

de criação artística só posso aplaudir e apoiar, eu abro as portas da hospitalidade 

beneditina. Tanto mais que não percebo neles até agora nenhuma intenção 

diretamente política, de todo esse contexto efetivo de luta de nossa juventude 

estudantil, na vanguarda do povo brasileiro, por uma consciência autêntica.227 

 

A revolta estudantil ganhou contornos épicos e os autores envolvidos na trama 

movimentavam suas peças. Se, pelo lado da repressão, respondia-se com violência, expulsões e 

ameaças contra os líderes, pelo lado dos estudantes, veio a solidariedade de 32 intelectuais 

baianos manifestada em carta aberta, assinada por Jorge Amado (1912-2001), Walter da Silveira 

(1915-1970), Vivaldo Costa Lima (1925-2010), Sante Scaldaferri (1928-2016), João Ubaldo 

Ribeiro (1941-2014), entre outros. A carta veio a público em 6 de junho de 1966.228 O ingresso 

de Dom Timóteo no enredo deu sobrevida a uma história que parecia encaminhar-se para um 

final lacônico. O local onde tal apresentação se daria dentro do mosteiro nem possuía instalações 

adequadas, mas o abade mandou providenciar a montagem da estrutura para que a peça fosse 
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apresentada.229 Houve um intervalo de quase dois meses entre o convite de Dom Timóteo e a 

data marcada para a encenação, prevista para 25 de agosto de 1966, às 20 horas.230 Nesse tempo, 

ocorreu o afastamento de Walter Reuter da direção do Colégio Central, e em seu lugar assumiu 

Claudio Veiga.231 A troca, no entanto, não significou uma nova atitude diante do que estava 

ocorrendo, pelo contrário, o novo dirigente não apenas manteve o cerceamento contra os 

estudantes do GATEB, como também endureceu o discurso e contestou publicamente a decisão 

do abade de abrigar a peça dentro do mosteiro. 

Em longa Carta Aberta, datada de 19 de agosto de 1966, destinada a Dom Timóteo, 

Claudio Veiga o confrontou: “acabo de saber que a peça pivot dos tristes acontecimentos que 

abalaram nossa sociedade, seria encenada no Mosteiro de S. Bento. [...] Este gesto implica numa 

crítica à direção deste Colégio, atualmente encarnada em minha modesta pessoa”.232 Tomou para 

si o que chamou de afronta “em nome da hospitalidade beneditina e da defesa da cultura”. Dom 

Timóteo teria desferido contra ele “uma piedosa punhalada”.233 

A carta pública de Claudio Veiga foi o primeiro revés, embora não tenha sido 

fundamental para que Aventuras e desventuras não fosse apresentada. O que levou Dom Timóteo 

a reunir os integrantes do GATEB e frustrar a encenação da peça foi uma ameaça velada do 

comando da VI Região Militar de que estaria propensa a invadir o mosteiro, “caso ocorresse 

algum distúrbio”.234  Carlos Sarno participou dessa conversa com o abade e atestou sua 

fisionomia desolada. O recuo do uso do mosteiro foi comunicado por Dom Timóteo em carta 

aberta, sob o título de Ao povo de Salvador: 

 

Tendo eu assumido o compromisso de oferecer à juventude estudantil do 

Salvador a sombra hospitaleira do Mosteiro, vejo-me de repente forçado, em 

face da ameaça de tumultos capazes de perturbar a encenação da peça, a pedir 

aos meus jovens amigos do Grupo de Teatro que suspendam o espetáculo até 

                                                           
229 Conforme o depoimento de Carlos Sarno, em fevereiro de 2002, reafirmado em outras entrevistas já mencionadas. 
230 O convite para a apresentação “Aventuras e desventuras de um estudante”, que exibe o nome GATEB grafado 

na vertical e formando um anagrama com as letras E de Mosteiro e a letra B de Bento é um importante documento 

recolhido do arquivo pessoal de Armindo Bião, publicado originalmente no site www.diariosditadura.com.br, cujo 

acesso, tentado em 28 nov. 2019, retornou como página indisponível. Ilustrou, porém o artigo de César Carneiro 

“Aventuras e desventuras: uma peça proibida”, publicado em Repertório, Salvador, nª 16, p.135-149, 2001. 

Disponível em: Repositorio.uf-ba.br/ri/bitstream/ri/5669/1/5397-14506-1-PB%5b1%5d.pdf. Acesso em 

28.11.2019, às 20:15. 
231 CARNEIRO, op. cit., p.141. 
232 VEIGA, Claudio. Carta Aberta ao Exmo. e Revmo. Senhor Dom Timóteo Amoroso Anastácio. 19 ago. 1966. 

Acervo do Colégio Central da Bahia. 
233 CARNEIRO, op. cit., p. 50. 
234 SILVA FILHO, op. cit., p. 62.  
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que se levante a opressão que baixa sobre o nosso país neste crepúsculo de sua 

liberdade.235 

 

Dom Timóteo disse que atendia “com a deferência merecida” um pedido do bispo auxiliar 

da arquidiocese de Salvador, que lhe fez avaliar os riscos: “Não me sinto, por outro lado, com o 

direito de expor os estudantes e a plateia a risco de fácil previsão”.236 Além disso, o abade 

aproveitou o Comunicado para devolver as afrontas do novo diretor do Colégio Central: 

 

E ao Ilmo. Sr. Diretor em exercício do Colégio Central, que se permitiu dirigir-

me injuriosa carta aberta publicada em vespertino desta Capital, limito-me a 

responder com uma pergunta: se o “clima de compreensão mútua e amizade” 

que ele pretende ter instituído em seu Colégio, inclui ou não os alunos suspensos 

por tempo indeterminado por causa dessa peça e já vítimas de prejuízo 

irremediável pela falta forçada de frequência.237 
 

  

O original dessa carta é um dos documentos que se encontram guardados no arquivo de 

Dom Timóteo, no Mosteiro de São Bento, datilografado e assinado pelo abade. Uma cópia, 

localizada no arquivo de Alceu Amoroso Lima, em Petrópolis (RJ) contém uma nota adicional, 

escrita à mão por Dom Timóteo, direcionada ao primo, que interpretamos como indício de que, 

ao contrário do que disse na primeira nota pública em que afirmou que acolhia os estudantes por 

não ver “nenhuma intenção diretamente política”, ele tinha a percepção clara de que toda aquela 

ação serviu para expor o clima antidemocrático que o País atravessava: 

 

Alceu, 

Aí vai uma nota que sai amanhã, 21, na imprensa daqui. O Exército fez sentir a 

Dom Eugênio que haveria tumultos e interviria. Fiz então questão de poupar aos 

jovens essas injustiças e violências, mas também achei que não podia deixar de 

denunciar a opressão. Não falei claramente em Exército, porque Dom Eugênio 

não quer, acha que foi insinuação que poderia negar. Por isso vai a carta em 

termos gerais, mas todos aqui saberão.  

Sei que você avaliará o testemunho que quero e devo dar com isto, apesar da 

minha repugnância pela publicidade. 

Seu irmão, 

Dom Timóteo.238  

                                                           
235 Carta datada de 20 ago. 1966. Arquivo Dom Timóteo, Mosteiro de São Bento, Salvador.   
236 Apontamento manuscrito sobre carta data de 20 ago. 1966. Arquivo Dom Timóteo, Mosteiro de São Bento, 

Salvador.   
237 A carta foi publicada nos jornais de Salvador no dia seguinte. O documento original, com a assinatura de Dom 

Timóteo, está arquivado no Mosteiro de São Bento. 
238 Documento compõe o arquivo de Alceu Amoroso Lima, disponível no site do pensador católico: 

www.alceuamorosolima.com.br. 
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Essa preocupação de Dom Timóteo em justificar-se perante seu primo Alceu Amoroso 

Lima pode ser a chave para compreender os motivos da decisão do abade em intervir nos 

acontecimentos gerados pela proibição da peça. Naquele momento, ele ainda respondia pela 

celeuma causada pela Missa do Morro e se defendia de acusações de “bruxaria” que lhe foram 

levantadas por Gustavo Corção. O embate com a ala conservadora mobilizava sua atenção. Por 

outro lado, Dom Timóteo talvez quisesse mostrar-se ao lado de Amoroso Lima, que utiliza a pena 

de Tristão de Athayde para endurecer suas críticas à ditadura militar. Um dos seus artigos desse 

período, “Os caminhos noturnos”, denunciou a prisão de um estudante pernambucano, acusado 

de subversão e “como presidente do diretório acadêmico de sua escola de fazer “discriminação” 

contra os colegas de outras opiniões políticas.239 

Alceu Amoroso Lima foi um crítico intransigente da ditadura brasileira, através de 

manifestações públicas e por seus artigos publicados nos jornais. Conforme mencionamos, sua 

proeminência entre os católicos, e sua conhecida amizade com o papa Paulo VI, funcionaram 

como um “salvo conduto” para externar suas ideias sem censura. Dom Timóteo, por seu turno, 

além do cargo solene que ocupava em Salvador, também gozava de prestígio junto aos baianos 

e ainda possuía laços sanguíneos com Amoroso Lima. Embora começasse a perceber-se vigiado 

a partir desse episódio, o abade disse que não temia uma ação violenta contra ele.240  

Os dissabores pelo gesto de opor-se ao status quo ainda rendeu uma denúncia à 

Nunciatura Apostólica, que formalmente lhe interpelou, através do Ofício 9117, datado de 6 de 

agosto de 1966: 

 

Chegou ao conhecimento desta Nunciatura a acusação de que no convento 

Beneditino em Salvador, na Bahia, a cuja frente se encontra Vossa Reverência, 

existiria "um foco de subversão". Para meu governo e orientação, peço a Vossa 

Reverência que tenha a bondade de me comunicar o que há de verdade dessa 

afirmação.241 

 

A resposta de Dom Timóteo foi encaminhada quatro dias depois, na qual rebateu a 

acusação ao dizer que era “totalmente infundada a imputação, e mesmo ridícula”. Apesar da 

escusa, defendeu sua atitude de confrontar a ditadura e acolher os estudantes perseguidos pela 

diretoria do Colégio Central: 

                                                           
239 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 jul. 1966, p. 6. 
240 Revista da Bahia, Salvador, mar. 1989, p. 16. 
241 Carta a Dom Timóteo da Nunciatura Apostólica do Brasil, 10 ago. 1966. Arquivo Dom Timóteo no Mosteiro de 

São Bento da Bahia. 
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Não escondo [...] os meus sentimentos cada vez mais angustiados em face da 

injusta situação dominante em meu país, onde as liberdades se acham 

estranguladas e a miséria do povo cresce na razão mesma da locupletação de 

poucos, agora sustentados pelo poder militar e resolvidos a assegurar a qualquer 

preço iníquos privilégios.242   

 

 

Dom Timóteo devolveu a crítica à postura institucional da Igreja Católica, que não estava 

“dando tudo que deve dar para defender os pobres e os miseráveis”. Ele cobrou ao Núncio que 

descrevesse em detalhes quais atitudes de sua parte foram-lhe imputadas para serem vistas como 

subversão, embora logo a seguir a carta enumere as ações de evangelização realizadas nas 

dependências beneditinas, na maior parte conduzidas por integrantes das Juventudes Católicas, e 

foi direto ao ponto: 

 

 

Ultimamente, acolhi também, com muita alegria, um grupo de teatro estudantil, 

que ensaiava uma peça proibida no Colégio onde estudam por fazer justa crítica 

da corrupta situação que é lá notória. O oficial encarregado do inquérito em que 

se viram envolvidos esses adolescentes reconheceu em minha presença que a 

peça “não é subversiva”.243  

 

 

 

A resposta do abade foi uma demonstração de sua posição firme contra a “estupidez 

policial e militar”, sobre a qual “não devemos demitir-nos, pois seria um contratestemunho, uma 

traição ao Cristo e ao povo que Ele quer conquistar nesta boa terra da Bahia”. Admitiu que entre 

os estudantes recebidos no Mosteiro havia “comunistas convictos”, que advogou não terem 

propósitos de “subversão”, um tópico repisado por toda missiva, como se toda defesa de suas 

atitudes, aos olhos de quem o acusava, não fosse uma confissão.  

Reverbera, em uma análise da resposta do abade à inquirição do seu superior, a construção 

daquilo que Ângela de Castro Gomes classificou de “uma identidade para si através dos seus 

documentos”.244 Foi uma posição política firme e sem titubear. Demarcou seu território e seu 

poder, embora tenha finalizado sua missiva com um pedido de “perdão pelo desabafo” e, ao dizer, 

considerou ser melhor “abrir meu coração ao nobre e atencioso representante do nosso Pai 

comum”. Entretanto, não mascarou sua oposição à ditadura instalada. Sobressai ainda a forma 

                                                           
242 Idem.  
243 Idem. 
244 GOMES, op. cit., p. 11. 
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do documento guardado em seu arquivo pessoal. Além da carta original enviada pelo núncio e 

uma cópia da resposta, as duas correspondências foram datilografadas em uma única folha, assim 

organizada como se preparada para a posteridade, em uma estratégia autobiográfica de um 

“homem lapidário de si mesmo”, na definição cunhada por Mattos e Grinberg.245 

O que se delineou a partir do episódio foi que Dom Timóteo transformou o Mosteiro de 

São Bento em um incômodo para o establishment. Conforme observação de Muniz Ferreira, foi 

“um dos primeiros gestos efetivos de um dignitário do catolicismo em apoio aos atos de oposição 

à repressão ditatorial [...], marcando assim o início dos confrontos e a acentuação das diferenças 

entre a Igreja e os maiorais do regime”.246  Entretanto, um aceno surpreendente representou um 

pedido de armistício e uma afirmação da autoridade do abade: um encontro nas dependências do 

mosteiro, como tentativa de restabelecer a paz. E não foi um encontro qualquer. Em 12 de 

setembro de 1966, o marechal Arthur da Costa e Silva, em visita ao Nordeste, foi ao Mosteiro de 

São Bento para uma conversa com o abade.  

Costa e Silva viria a ser aclamado presidente da República em 3 de outubro de 1966, em 

uma eleição indireta e sem concorrentes, com 295 votos contra 41, por um Congresso Nacional 

previamente debilitado por cassações. Sua candidatura, imposta pela linha dura do regime, do 

qual foi liderança desde o começo da ditadura militar, fez-se à revelia das intenções pessoais do 

primeiro general-presidente, Castello Branco, de modo que, quando de sua passagem pela Bahia, 

a faixa presidencial já lhe atravessava o dorso.247  

A alta posição já ocupada pelo militar revestiu ainda mais de importância aquele encontro 

para a conjuntura daquele momento. O Mosteiro foi visitado antes mesmo do general encontrar-

se com o arcebispo de Salvador, Augusto Cardeal da Silva, considerado a maior autoridade 

eclesiástica da Bahia. Fez-se acompanhar pelo governador do estado, Lomanto Júnior, pelo 

deputado federal Antônio Carlos Magalhães e pelo ministro da Casa Civil e futuro governador, 

Luiz Viana Filho, do ministro Mario Andreazza e militares da VI Região. O enviado especial do 

Jornal do Brasil, Sergio Galvão, presente no encontro, relatou ainda a presença de outros dois 

jornalistas. Segundo ele, a comitiva foi recepcionada às 19 horas no saguão principal do 

Mosteiro, por Dom Timóteo e Dom Jerônimo.  

                                                           
245 MATTOS, Hebe Maria; GRINBERG, Keila. Lapidário de si: Antônio Pereira Rebouças e a escrita de si. In: 

GOMES, op. cit., p. 28-50. As autoras analisaram a documentação deixada por esse Conselheiro baiano regiamente 

selecionada para produzir post mortem uma biografia heroica de si. 
246 FERREIRA, Muniz. O golpe de Estado de 1964 na Bahia, op. cit., p. 97. 
247 SKIDMORE, op. cit., p. 92-95.  
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O diálogo entre o marechal e o abade foi o destaque da matéria produzida por Sergio 

Galvão, na tentativa de transmitir um ar solene e cordial, embora o tom de reprimenda já fosse 

dado na primeira intervenção do general: “Segundo me disseram, o senhor anda solidário com 

os estudantes”.248 A senha para o motivo da visita já estava dada. A resposta do abade demonstrou 

a mesma firmeza: “apenas entendo que os estudantes estão marginalizados e que o Governo não 

os compreende. A Revolução teima em não querer reconhecer os seus direitos”. 

O marechal retrucou: “mas, se tal aconteceu, não era a vontade do Governo. Pretendia-se 

apenas limpar a classe estudantil de uma minoria de comunistas”. Galvão descreveu um sorriso 

do abade diante da resposta de Costa e Silva, que continuou a sua defesa da repressão aos 

movimentos estudantis assegurando que era justificável para combater as ações do Partido 

Comunista, responsável por insuflar os jovens contra o governo militar. Em tréplica, Dom 

Timóteo respondeu: “mas, isto já passou. Não acha o senhor que o Governo vem exercendo hoje 

sobre os estudantes um excesso de autoridade?” 

O general respondeu: “A autoridade é necessária e a vigilância precisa ser mantida. A 

juventude é idealista e, mal orientada por ideias estranhas, torna-se inflamável”. O futuro 

presidente militar vangloriou-se das ações da ditadura para apascentar os ânimos estudantis, e 

defendeu uma das medidas que provocou greves por todo o país, a cobrança de mensalidades nas 

universidades, mas que ao seu ver a revolta já tinha sido controlada. Dom Timóteo, entretanto, 

ponderou: “mas aqui em Salvador, houve recentemente um incidente entre polícia e estudantes.”  

O abade foi interrompido por Lomanto Júnior, em sua única intervenção no colóquio: 

“Não, Dom Timóteo. Naquele caso, o Governo federal não teve nenhuma participação. Toda a 

responsabilidade foi minha”. Ele se referia às mobilizações estudantis que ocorreram em 

Salvador, dias antes dessa conversa, quando a Polícia Militar reprimiu violentamente as 

mobilizações de jovens, na maioria entre 16 e 17 anos.249  

Ao final, a conversa entre as autoridades representantes da ditadura militar e o abade 

resultou numa cordialidade aparente. Apesar disso, a conclusão foi diplomática, com promessas 

do futuro presidente buscar a cooperação “de educadores como o senhor”, em seu governo. Eram 

duas forças antagônicas prestes a confrontar-se, mas que ainda não haviam declarado guerra, 

                                                           
248 GALVÃO, Sergio. Abade de Salvador faz críticas ao governo a Costa e Silva. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 

13 set. 1966, p. 4. 
249 SOUZA, Sandra Regina Barbosa da Silva. Ousar lutar, ousar vencer: a história da luta armada em Salvador. 

Salvador: Edufba, 2013, p. 48-49.   
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apesar das provocações. Finalizou-se com Costa e Silva declarando-se satisfeito com o colóquio 

e com o abade chamando-o de “grande figura humana”.  

 

3. Pressão x repressão 

 

A peça Aventuras e desventuras não chegou aos palcos, mas o protagonismo dos 

estudantes do Colégio Central foi o estopim para reacender a mobilização estudantil na Bahia.250 

No plano nacional, as greves lideradas por secundaristas e universitários eclodiram nas principais 

capitais brasileiras entre os anos 1966 e 1968. Foi um dos poucos focos de resistência que 

sobreviveu, no meio de tantas prisões e cassações de dissidentes. Convém destacar o contraponto 

de Caio Fernandes Barbosa, em sua afirmativa de que “não devemos recorrer no equívoco 

contrário e frequente de considerar a rebeldia e a inquietação como elementos intrínsecos aos 

jovens de todas as eras”.251 O autor fez um alerta em particular à mitificação da geração de 1968 

como fundadora da rebeldia juvenil, e recorreu a Sergio Luzzato para demonstrar que a 

juventude, em todas as épocas, engajou-se nas lutas sociais, “em processos contestatórios”, até 

mesmo em movimentos conservadores e contrarrevolucionários.252  

Nessa conjuntura pré-1968, as pautas reivindicatórias que levaram os estudantes às ruas 

eram diversas, a principal delas, a oposição às mudanças no sistema educacional brasileiro 

desenhadas pelo acordo MEC-USAID.253  A União Nacional dos Estudantes (UNE), mesmo 

colocada na ilegalidade, convocou através de nota distribuída à imprensa manifestações em todo 

o Brasil pelo fim da ingerência dos americanos no ensino brasileiro. O Jornal do Brasil destacou 

que a UNE se opunha à “transformação das universidades federais em fundações particulares”, 

além de defender o ensino público e gratuito.254 No arcabouço da reestruturação educacional 

prevista pelo governo estava a cobrança de anuidade nas universidades federais. Esse projeto 

revoltou os universitários e foi pedra de toque para engrossar as greves nas maiores capitais 

brasileiras. O X Congresso Nacional de Estudantes de Medicina, realizado em Belo Horizonte, 

de 28 de setembro a 1 de outubro de 1966, publicou uma nota em que acusava o fim do ensino 

                                                           
250 SOUZA, Sandra Regina Barbosa da Silva, op. cit., p. 41. 
251 BARBOSA, Caio Fernandes. Estudantes, ditadura e moralidade: contestações comportamentais na Bahia (1967-

1968). In: CARDOSO; CARDOSO, Ditaduras, p. 603-604. 
252 LUZZATO, Sérgio, apud BARBOSA, op. cit., p. 603-604. 
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acordo firmado com o Ministério da Educação, que durou de 1965 a 1968, o sistema educacional brasileiro foi 

reformulado com o crivo dos interesses norte-americanos (SKIDMORE, op. cit., 1988, p. 128.) 
254 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 31 jul. 1966, p. 26. 
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universitário gratuito como excludente e elitista, prevendo a “aristocratização” do ensino 

superior.255  

A repressão às passeatas só fazia alimentar a motivação para novos protestos. Aqui se faz 

necessário abrir um parêntese para interpor a maneira díspares com que a imprensa lidava com a 

cobertura das mobilizações estudantis. Logo após o golpe de 1964, os principais meios de 

comunicação do Brasil celebraram a queda do governo constitucional, e auxiliaram o movimento 

golpista a consolidar-se junto à opinião pública. Foram diversos editoriais dos jornais impressos 

com apoio à derrubada de Jango, como o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Tribuna da 

Imprensa e O Globo. Mesmo o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, que viriam a notabilizar 

em críticas à ditadura nos anos posteriores, exaltara no dia 1º de abril de 1964 a queda do governo 

constitucional. Para o Jornal do Brasil, com a ascensão dos militares “instalou-se no país a 

verdadeira legalidade”.256 O editorial “Fora da Lei” celebrou a “restauração imediata da disciplina 

e da hierarquia militares, repetidamente violadas pelo Sr. João Goulart”, a quem acusava de 

submissão a “lideranças comunistas”.257   

O peso do jornalismo corporativo foi essencial para endossar a narrativa da “revolução 

anticomunista”. Valeram-se nesse papel da observação de Dominique Volton, de que os media, 

em todas as suas formas, consolidaram-se na cabeça dos cidadãos como “atores econômicos, 

políticos, sociais e científicos, que lhes explicam como tudo é simples”, substituindo o papel dos 

intelectuais e outros cientistas.258 Significa dizer que os meios de comunicação ajudam a 

sedimentar uma ideia comum sobre o presente vivido, e no caso da ditadura a ideia dominante 

foi de que os militares salvaram o Brasil do comunismo. Uma das exceções na adesão ao golpe 

foi o jornal carioca Última Hora, que por isso pagou o preço. O dono do jornal, Samuel Wainer, 

precisou fugir do Brasil para escapar da prisão.259 Seu nome constava entre os 100 primeiros 

brasileiros cassados pelo Ato Institucional nº 1, publicado no Diário Oficial de 10 de abril de 

1964.260  

Na mesma linha do Jornal do Brasil, o Correio da Manhã escreveu no título do seu 

Editorial “Não pode continuar”, e detalhou os desvios que o editorialista julgou “ilegais” nas 

atitudes de João Goulart que amparavam a sua derrubada, e repetiu a louvação à queda do 

                                                           
255 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 out. 1966, p. 11. 
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presidente constitucional.261 Ao contrário de outros veículos de imprensa, como o Estado de S. 

Paulo, O Globo e Folha de S. Paulo, com identificação orgânica com os mentores do Golpe de 

1964, tanto o Correio da Manhã quanto o Jornal do Brasil acreditavam numa “explosão 

controlada” na legalidade, suficiente para restabelecer a serenidade institucional diante do caos 

provocado por manifestações à direita e à esquerda desde a assunção de João Goulart.  

Algumas publicações assumiram uma visão mais crítica à medida que o regime endurecia, 

enquanto outros veículos, signatários da ditadura militar ideologicamente, mantiveram o apoio 

mesmo durante o período mais repressivo. O Estado de S. Paulo, na edição de 1 de abril de 1964 

deu como manchete o Golpe como “vitorioso movimento democrático”. O Globo da mesma data, 

através de Editorial do seu proprietário, Roberto Marinho, “Ressurge a Democracia”, subverteu 

o entendimento do que é legítimo e do que é golpe.262 Outros jornais de maior ou menor expressão 

seguiram posicionamentos parecidos.  

A cobertura de duas importantes revistas de circulação nacional na segunda metade dos 

anos 1960, O Cruzeiro e Manchete, aos eventos políticos nos primeiros anos da ditadura são um 

bom exercício de análise. Os posicionamentos assemelharam-se na deflagração do Golpe de 

1964. As duas capas da primeira semana de abril estamparam o mesmo título, “Edição Histórica” 

e dois sorridentes líderes civis que apoiaram a queda de Goulart, o governador do Rio de Janeiro, 

Carlos Lacerda, na Manchete, e o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, em O Cruzeiro. 

Os dois semanários brasileiros apostaram na aliança civil-militar com papel secundário das 

Forças Armadas, prontas para devolver ao povo seu destino, depurado da ameaça comunista.  

Embora as duas publicações tivessem como foco editorial o entretenimento, moda e 

costumes, as questões políticas não passavam ao largo. A revista Manchete, por exemplo, 

publicou entrevistas com o marechal Castello Branco na segunda edição pós-golpe, e com o 

general Costa e Silva duas vezes no ano de 1966. A revista O Cruzeiro seguiu pela mesma linha. 

Os pontos de divergências foram duas grandes reportagens sobre as rebeliões estudantis iniciadas 

em 1966, publicadas em outubro daquele ano, com farta cobertura fotográfica. Sob o título de “A 

guerra (nacional) dos estudantes”, O Cruzeiro fez um panorama das passeatas que ocorreram em 

setembro de 1966 nas capitais do Sudeste, apresentou a principal reivindicação, o fim do projeto 

de cobrança nas universidades públicas, e criticou as ações violentas da polícia na repressão às 

manifestações.263 Na mesma semana, a Manchete também destacou as greves estudantis com o 
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mesmo foco, embora com enfoque no discurso oficial de que os protestos eram insuflados por 

esquerdistas infiltrados. A matéria “A jovem guerra”, na chamada na primeira página, era um 

trocadilho com a “jovem guarda”, com Roberto Carlos na foto de capa.264 O semanário ilustrou 

a reportagem com uma foto de estudantes mineiros se protegendo da repressão policial em uma 

marquise, enquanto observavam duas filas de militares com fuzis e baionetas no solo. 

No recorte para a cobertura da imprensa baiana à ebulição estudantil de 1966, verificamos 

tratamentos desiguais para o mesmo fato nos periódicos de Salvador, a saber: Jornal da Bahia, 

A Tarde, Diário de Notícias e Estado da Bahia. Os dois primeiros jornais eram genuinamente 

soteropolitanos, enquanto os demais eram sucursais de jornais do grupo de comunicação Diários 

Associados, de Assis Chateaubriand. A pauta local era satélite da orientação da matriz, de apoio 

ao discurso oficial do governo militar. Um exemplo disso é a chamada de capa da edição do 

Estado da Bahia, de 21 de setembro de 1966: “Passeata de amanhã já tem proibição: nota”.265 Ou 

a capa do dia seguinte: “Padilha afirma que movimento de estudantes tem inspiração 

comunista”.266 O Diário de Notícias segue a mesma linha: “Agitação estudantil na mira de 

Castelo” foi o título da matéria do dia 20 em agosto de 1966, que assegurou ter o governo provas 

de infiltração comunista no movimento.267 E, no dia seguinte, disse que “Governo quer diálogo 

com estudante.268 Na titulação da matéria e no conteúdo noticioso, a prática dos dois jornais era 

transmitir a informação a partir da ótica do governo. 

O Jornal da Bahia seguia uma linha editorial mais independente. Era constantemente 

tachado de “comunista” pelos representantes políticos da Bahia, aos quais fazia aberta 

oposição.269 As manchetes do diário baiano pretendiam ser equilibradas diante das as forças 

antagônicas. “Polícia e estudante brigam na GB”, foi a manchete de capa da edição no dia 16 de 

agosto de 1966. Dois dias após, o periódico destacou pedido de trégua do ministro da educação: 

“Moniz anuncia diálogo com estudantes”.270  E a saída rasteira sugerida pelo governo, que não 

conseguiu dominar a rebelião juvenil: “Decretação das férias escolares pode ser a solução para a 

crise”, em pleno mês de setembro.271  

                                                           
264 Manchete, Rio de Janeiro, 08 out.1966, p. 4-9. 
265 Estado da Bahia, Salvador, 21 ago. 1966, p. 1. 
266 Estado da Bahia, Salvador, 22 ago. 1966, p. 1.  
267 Diário de Notícias, Salvador, 20 ago.1966, p. 1.  
268 Diário de Notícias, Salvador, 21 ago. 1966, p. 1. 
269 Em livro Memórias das trevas, o jornalista João Carlos Teixeira Gomes, editor do Jornal da Bahia falou de sua 

luta pela manutenção da linha independente da publicação e sua guerra contra Antônio Carlos Magalhães.  Embora 

o livro exagere na galhardia do escritor, teve por mérito descrever a batalha diária pela independência editorial do 

jornal nos anos da ditadura militar.  
270 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 18 e 19 ago. 1966, p. 1.  
271 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 ago. 1966, p. 1. 



81 
 

A preocupação com os estudos comparativos sobre o papel de segmentos dos meios de 

comunicação tem sido recorrente entre historiadores. Maria Aparecida de Aquino analisou o 

comportamento do semanário Movimento e do jornal O Estado de S. Paulo, e concluiu que houve 

“resistência tenaz” de alguns veículos, enquanto outros “aceitaram a autocensura e resvalaram 

no colaboracionismo”, em troca de “verbas publicitárias e outros favores estatais”.272 

Acrescentamos ainda que, sem a existência da censura prévia nos jornais antes da decretação do 

AI-5, foi possível encontrar nessas publicações materiais de pesquisa sobre os embates políticos 

nos primeiros anos da ditadura brasileira, no caso específico deste capítulo, as lutas estudantis.  

 

4. Casa de refúgio 

 

A visita de Costa e Silva ao Mosteiro de São Bento e sua conversa com o Dom Timóteo 

talvez tenha sido o último momento de natureza política divulgado pela imprensa sobre o abade, 

no período de setembro de 1966 até agosto de 1968. Voltou-se para as questões religiosas, tendo 

em vista seu papel na renovação da liturgia pós Vaticano II e na reformulação da Constituição 

da sua ordem religiosa.273  Não obstante, foi nesse período que Dom Timóteo intensificou o uso 

das dependências do mosteiro para acolher perseguidos políticos. Carlos Sarno atestou isso, ao 

afirmar que ele próprio ficou diversas vezes escondido em São Bento, após seu retorno da 

Alemanha, em 1968.274 O próprio abade admitiu em suas entrevistas a transformação do mosteiro 

em abrigo de clandestinos. 

Outra ação igualmente comprometida com os opositores da ditadura foi revelada por 

Haroldo Lima. Conforme o ex-deputado federal pelo PCdoB da Bahia, em meados de 1968, ele 

recebeu em seu apartamento o ex-padre Alípio Cristiano de Freitas, que pertencia à AP e estava 

sendo caçado pela repressão desde o início da ditadura militar. Estava proibido de rezar missas 

por decisão da CNBB. Entretanto, não fora banido oficialmente da Igreja Católica e nem 

abandonou suas crenças. Talvez por isso manifestou o desejo de receber a eucaristia. A escolha 

de Haroldo recaiu sobre Dom Timóteo.275  

                                                           
272 LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSK, op. cit., p. 129. 
273 Na carta que ele escreveu aos jornais, em agosto de 1966 para justificar o cancelamento da realização da peça 

Aventuras e desventuras no mosteiro, ele mencionou que participaria de missões religiosas fora do País.  
274 SARNO, Carlos. Carlos Sarno (depoimento, 2002). Entrevista cedida a Everaldo de Jesus. Salvador, Ba, 

fevereiro. 2002.  
275 LIMA, Haroldo. Haroldo Lima (depoimento, 2002). Entrevista cedida a Everaldo de Jesus. Salvador, Ba, 29 

jan. 2002. 
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Alípio Freitas (1929-2017) nasceu em Portugal, onde ordenou-se padre, e aportou no 

Brasil em 1957. Instalou-se no estado do Maranhão, e lá se aproximou de Francisco Julião e das 

Ligas Camponesas. Uma viagem a Moscou, o apoio a João Goulart e o engajamento na campanha 

de Miguel Arraes ao governo de Pernambuco teriam motivado a primeira prisão com base na Lei 

de Segurança Nacional, em 1962. Por ser estrangeiro, correu o risco de expulsão. A ordem de 

prisão veio do general Costa e Silva, mas a intervenção do presidente João Goulart o livrou da 

cadeia e de ser banido do país. Foi detido novamente em 1963, na Paraíba, e transferido para o 

Rio de Janeiro, para responder a mais outro processo. Em 31 de março de 1964, refugiou-se na 

embaixada do México, país que lhe ofereceu exílio. De lá, seguiu para Cuba, onde receberia 

treinamento de guerrilha para fomentar a luta revolucionária. Retornou ao Brasil com a ideia de 

arregimentar a ala mais radical da AP para derrubar a ditadura pela via armada.276  

A presença de Alípio Freitas em território brasileiro talvez fosse ignorada pela ditadura, 

em 1968. Apesar disso, Haroldo Lima temia que o descobrissem em sua casa, onde morava com 

a esposa e três filhas. Entretanto, ao comentar sua admiração pelo abade do Mosteiro de São 

Bento, recebeu uma missão de padre Alípio: “[...] eu gostaria de vê-lo. Você pode ver se ele pode 

me visitar? Eu gostaria de confessar e comungar”. Quando foi ao abade para transmitir o desejo 

de seu visitante, Haroldo Lima foi direto: “Dom Abade, na minha casa tem uma pessoa que está 

pedindo para se confessar com o senhor. Ele é muitíssimo visado, mas não estou autorizado a 

revelar o seu nome”. Contudo, deixou a cargo do abade decidir se era prudente esse encontro, ao 

que teria lhe respondido Dom Timóteo: “Claro que eu vou. Como é que nós vamos fazer, que 

horas vai ser?” 

Haroldo Lima montou uma operação que ele mesmo definiu como precária para conduzir 

o abade ao encontro. Ele considerou uma debilidade da ditadura naquele momento não terem 

sido interceptados. “Não estava suficientemente atenta”. Marcaram o encontro às dezenove 

horas, e Dom Timóteo já saiu do mosteiro paramentado. Ainda segundo o relato de Haroldo 

Lima, o encontro entre o abade e Alípio Freitas se realizou a portas fechas, em um dos cômodos 

da casa, onde ficaram durante muito tempo. Quando saiu do aposento, Dom Timóteo e Alípio 

Freitas lhe pareceram satisfeitos, e o abade já sabia que o seu comungante era o ex-padre 

procurado pela repressão.277  

                                                           
276 FILGUEIRAS, op. cit., p. 307-311. 
277 Haroldo Lima escreveu sobre esse episódio para o site do PC do B, por ocasião do falecimento de Alípio Freitas, 

em 13 de junho do ano de 2017. Disponível em: <https://vermelho.org.br/2017/06/13/haroldo-lima-alipio-de-freitas-

se-foi/>. Acesso em 26.03.2020, às 19h31mim. 
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Alípio Freitas teve passagem agitada nos anos em que viveu no Brasil. O debate 

historiográfico a respeito de sua participação na luta contra a ditadura é controverso. No capítulo 

do livro Revolucionários sem rosto dedicado ao atentado ao Aeroporto de Recife, em 25 de julho 

de 1966, Bomba em Guararapes, Otto Filgueiras culpou-lhe pelo que definiu como “o caso mais 

emblemático de visão militarista e aventureira contra a ditadura”.278 Descreveu o ex-membro da 

AP como dono de “um temperamento impulsivo” e que costumava andar armado.279 No capítulo 

16 – Maoísmo cristão, do livro Combate nas trevas, Jacob Gorender falou da sua adesão à ala 

mais radical da AP, defensora da luta armada, já em 1965, que dividiu a organização. O 

treinamento de guerrilha recebido por Alípio Freitas, na avaliação do autor, foi posto em prática 

no atentado de Recife. A bomba, destinada a explodir na chegada do general Costa e Silva ao 

aeroporto, frustrou o alvo: matou na hora o jornalista Édson Regis de Carvalho e o vice-almirante 

reformado Nelson Fernandes, além de deixar feridos graves.280 

Padre Alípio nunca se assumiu mentor do atentado que Elio Gáspari cunhou de “a 

primeira ação da esquerda de natureza ofensiva”.281   Jacó Gorender, por sua vez, foi categórico 

em imputá-lo o planejamento e execução. Afirmou saber do episódio através de outro militante, 

Duarte Costa, e comprometeu-se a manter segredo por dez anos, e só incluiu essa revelação na 

reedição do seu livro, em 2011 (a primeira edição é de 1987). Apontou que Gáspari e o Jornal 

do Commercio, “por meios próprios”, incriminaram Alípio Freitas no atentado.282 Gorender 

concordou com a participação do ex-padre e de outro militante, Raimundo Gonçalves Figueiredo, 

e inocentou outros nomes implicados, entre eles o baiano Haroldo Lima. Alípio Freitas nunca 

admitiu, mas também nunca negou enfaticamente a coautoria. Em suas memórias sobre a 

experiência de prisão e tortura, não mencionou o atentado de Guararapes. Em entrevista ao Jornal 

do Commercio, preferiu uma resposta dúbia de que “tratava-se de ato de guerra”, sem se 

comprometer.283 

O último documento localizado por nossa pesquisa foi o Relatório Final - volume 1, da 

Comissão Estadual Memória e Verdade Dom Hélder Câmara, publicado em 2017. A Comissão 

teve acesso à conclusão do inquérito do Ministério da Aeronáutica, sob o nº 114 / SISA – RJ, 

datado de 16.03.1970, que acusou Raimundo Gonçalves de Figueiredo pelo atentado, e afirmou 

                                                           
278 FILGUEIRAS, op. cit., p. 307.  
279 FILGUEIRAS, op. cit., p. 310. 
280 O episódio do atentado ao aeroporto de Recife foi contado por Filgueiras, já mencionado, por Gorender (Combate 

nas Trevas, SP: Ática, 2011), e por Gáspari (Ditadura escancarada, SP: Cia das Letras, 2002).  
281 GÁSPARI, Elio. Ditadura escancarada, SP: Cia das Letras, 2002, p. 99. 
282 FILGUEIRAS, op. cit., p. 308. O autor disse erroneamente que Jacob Gorender “descobriu por meios próprios”, 

a implicação de Alípio Freitas. Gorender atribuiu essa declaração a Elio Gáspari.   
283 GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas, SP: Ática, 2011, p. 129. 
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que teria sido “uma ação isolada de Raimundo, à revelia do comando nacional da AP”. O 

inquérito apontou que ele foi expulso da organização devido ao atentado. Até a data desse 

relatório, o militante ainda não havia sido capturado. Viria a cair em uma ação da polícia 

pernambucana, em 27 de abril de 1971 e morto no dia seguinte, aos 32 anos.284  

Alípio Freitas seria capturado em 18 de maio de 1970, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. 

Descreveu sua passagem pela prisão e torturas em seu livro de Resistir é preciso.285 O relato 

memorialista do ex-padre e sua defesa da “resistência heroica dos revolucionários envolvidos 

com a luta armada” mereceu estudo no livro de Lucileide Costa Cardoso, Criações da memória: 

defensores e críticos da ditadura (1964-1985).286 Foi solto em 17 de fevereiro de 1979.287  Em 

liberdade, optou por regressar ao seu país natal, Portugal, onde faleceu, na cidade de Lisboa, aos 

88 anos. 

Embora depoimentos do próprio abade sobre o encontro com Alípio Freitas não tenham 

sido mencionado nas entrevistas e na documentação arquivada em seu baú, há diversas pistas de 

uma atuação proativa no apoio aos perseguidos pela ditadura. Até 1968, essa atividade ocorria 

de modo velado ou clandestino, como abrigar, ainda que por pouco tempo, clandestinos dentro 

do Mosteiro de São Bento. Ao menos dois depoimentos colhidos pelo autor através de entrevistas 

com ex-presos políticos indicam esse procedimento. Carlos Sarno, por exemplo ficou muitos dias 

escondido na abadia de São Bento. Outro militante ligado a AP que também recebeu abrigo na 

clandestinidade foi o engenheiro eletricista baiano José Milton Almeida. Ele era católico e 

membro da AP. Mesmo depois que a organização rompeu com a Igreja Católica e boa parte 

abandonou o cristianismo, ele se manteve católico. Por sua formatura em engenharia, em 1966, 

foi realizada uma missa em São Bento, celebrada por Dom Jerônimo.288  

O acolhimento de perseguidos políticos nunca foi apurado em quantidade ou nomes. 

Dom Timóteo sempre optou por falar genericamente a respeito. O tempo de agir nas sombras, 

entretanto, terminaria em agosto de 1968, quando Dom Timóteo abriu as portas do Mosteiro de 

São Bento para salvar estudantes em fuga da polícia baiana. Tentavam escapar da violência 

                                                           
284 COMISSÃO ESTADUAL DA MEMÓRIA E VERDADE DOM HELDER CÂMARA. Relatório final, vol. 

1. Recife, 2017, p. 250. Segundo relatório da necropsia apurado pelo projeto Brasil Nunca Mais, teria sido submetido 

a torturas antes de assassinado a bala (Projeto Brasil Nunca mais – Tomo V: os Mortos. São Paulo: arquidioceses 

de São Paulo, 1985, p. 320-321). 
285 FREITAS, Alípio. Resistir é preciso. Rio de Janeiro: Record, 1981.  
286 CARDOSO, Lucileide Costa. Criações da memória: defensores e críticos da ditadura (1964-1985). Cruz das 

Almas-BA: UFRB, 2012, p. 214-239. 
287 LEMOS. Ditadura, anistia e transição política no Brasil. Rio de Janeiro: Consequência, 2018, p. 353. 
288 SARNO, Carlos. Carlos Sarno (depoimento, 2002). Entrevista cedida a Everaldo de Jesus. Salvador, Ba, 

fevereiro. 2002 e ALMEIRA, Milton Almeida. Carlos Sarno (depoimento, 2002). Entrevista cedida a Everaldo de 

Jesus. Salvador, Ba, fevereiro. 2002. 
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política após uma manifestação nas ruas do centro da capital baiana, em um momento em que a 

revolta estudantil contra a ditadura militar eclodiu por todo o Brasil.  

 

5. Novos hereges invadem o Mosteiro 

 

Dom Timóteo voltou ao epicentro da crise no dia 8 de agosto de 1968, quando a Polícia 

Militar invadiu as dependências de sua Abadia. Na perseguição aos manifestantes que, após 

vários dias em maratona de protestos, lotaram a Praça Castro Alves, uma ação violenta da PM 

provocou uma debandada pelas ruas adjacentes. O grupo que correu pela Avenida Sete de 

Setembro abrigou-se no adro da igreja do mosteiro. À medida que eram acossados, os estudantes 

começaram a esmurrar a porta e gritavam por socorro. O monge Crisóstomo Pacheco, que assistia 

a tudo de uma das janelas do primeiro andar da abadia, correu para avisar ao abade do desespero 

dos jovens.  

O relato de como se deu a invasão do Mosteiro de São Bento está disperso em publicações 

sobre Dom Timóteo e em suas entrevistas.289 Ao jornalista Diogo Tavares, Dom Timóteo contou 

que estava deitado em sua cela* e se queixava de dores nas pernas, mas ainda assim levantou-se 

e foi pessoalmente autorizar que os monges abrissem as portas para fazer da abadia uma rota de 

fuga. Sairiam por uma porta no fundo, na Rua Paraíso. Ao perceber que os policiais se 

aproximavam, o abade tentou fechar as portas. Usou o próprio corpo como barreira e, em vão, 

dialogou com a guarnição de que ali era um “domicílio” e que eles precisariam de “uma ordem 

judicial” para entrar, um artifício que usou para ganhar tempo. Entretanto, o diálogo foi 

bruscamente interrompido pelo disparo de um tiro que pareceu vir de dentro do claustro. A 

invasão do mosteiro se consumaria. Uma nova página da trajetória do monge mineiro pela Cidade 

da Bahia estava por ser escrita, “uma reposta definitiva em termos de posição e imagem política” 

que consolidaria a compreensão histórica do seu abaciado.290 

Em meados de 1968, o panorama dos conflitos sociais e da resistência à ditadura militar 

se configurou em várias frentes de batalha que, em linhas gerais, carecia de comando e tática 

unificada. A opção de grupos mais à esquerda pelas ações armadas já era uma realidade. A AP 

estava irremediavelmente dividida entre os que defendiam uma tática de longo curso e os que 

                                                           
289 As principais entrevistas em que o abade falou sobre a invasão estão em TAVARES. O milagre de dom Amoroso, 

p. 227-235, Revista da Bahia, p. 16-18, e GUERRA. A noite dos coronéis, p. 37-40.   
290 CARVALHO NETO, Conciliar e progressista, p. 24-27; TAVARES, op. cit., p. 19-33; BRITO, O golpe de 1964, 

o movimento estudantil na UFBA, p. 106; CARVALHO NETO, Igrejas e ditadura militar, p. 107-108. 
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optavam pelas armas. Isso contribuiu para dificultar a unificação das vozes e enfraqueceu a 

resistência. Na mesma linha de rachas internos, os partidos comunistas também enfrentavam 

divergências. Por outro lado, o movimento operário iniciou uma tímida retomada das lutas 

específicas, depois do empastelamento dos sindicatos. A primeira greve de trabalhadores sob a 

ditadura começou em abril de 1968, na cidade de Contagem, Minas Gerais, conduzida por uma 

comissão de líderes à margem da direção sindical.291 O total de 16 mil operários de braços 

cruzados rompeu o cerco e obrigou o governo a encaminhar o ministro do Trabalho a negociar 

diretamente com os grevistas.292 Em 1º de maio, foi a vez dos trabalhadores paulistas insurgirem-

se contra os sindicatos pelegos, durante as comemorações do Dia do Trabalho.293  Segundo 

Larissa Correa, mesmos dirigentes sindicais eleitos com apoio do governo tentaram se 

desvincular da pecha de pelegos ao condenar o arrocho salarial.294 

Sem a censura prévia, o ativismo nas letras, em jornais e revistas impressos, ainda era 

possível. O controle dos conteúdos era feito, em parte, pelos próprios donos dos veículos. Por 

essa abertura, nomes importantes do jornalismo com Marcio Moreira Alves, Carlos Heitor Cony 

e Otto Maria Carpeaux manifestaram-se e denunciaram as violações dos direitos civis praticado 

diuturnamente pela pelos órgãos de repressão.295 A Igreja Católica, depois de quatro anos, saiu 

da posição laudatória, evoluiu para críticas pontuais, e por fim transformou-se oposição à 

ditadura. Os generais, acossados pelas revoltas crescentes, respondiam com discurso padrão, que 

ia de negar os crimes até justificar o arbítrio como meio legítimo para combater comunistas, e 

subversivos e terroristas infiltrados entre cidadãos inocentes. Aprofundar a leitura sobre cada um 

desses vetores é o caminho para compreender o fenômeno que levou o Brasil a suprimir a 

democracia por vinte e um anos. Optamos, para fins do presente capítulo, recortar o que se 

produziu sobre o movimento estudantil nas maiores capitais do país e seus reflexos na Bahia.   

 O assassinato pela polícia carioca do estudante Édson Luís de Lima Souto, no dia 28 de 

março de 1968, durante uma manifestação em frente ao Restaurante Calabouço, Rio de Janeiro, 

é considerado pela maioria dos historiadores como um ponto de corte, um caminho sem volta: 

ou a sociedade civil condenaria energicamente a violência política, ou sucumbiria perante um 

                                                           
291 SANTANA, Marco Aurélio. Ditadura militar e resistência operária: O movimento sindical brasileiro 

do golpe à transição democrática. In: Política e Sociedade, nº 13, out 2008, p. 288. 
292 FILGUEIRAS, op. cit., p. 479-489. 
293 SANTANA, op. cit., p. 290. 
294 CORREA, Larissa Rosa. Os inimigos da pátria: repressão e luta dos trabalhadores do Sindicato dos Químicos de 

São Paulo (1964-1979). In: Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 34, nº 67, p. 13-37 – 2014. 
295 CARDOSO, Lucileide Costa. Ativismo nas letras: denúncia da violência do Golpe de 1964 e da ditadura. In: 

CARDOSO; CARDOSO, Ditaduras, op. cit., p. 106. A autora inventariou os artigos nos jornais de 1964 e 1966 em 

que o discurso contra o golpe e a ditadura foi a tônica das opiniões desses articulistas.   
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cenário de repressão institucionalizada. A reivindicação por melhores preços no restaurante 

público que servia a estudante secundaristas, ganhou contorno de tragédia após Édson Luís ser 

atingido por um tiro no peito à queima roupa e morto no local. Era um migrante paraense, filho 

de operários, secundarista, não era liderança, assassinado a esmo. “O tiro mortal que atinge o 

estudante Edson Luís, nas ruas do Rio, fere o coração de toda sociedade civil”, sublinhou Frei 

Betto.296 Se até aquele momento as mobilizações se concentravam em demandas educacionais, o 

crime redirecionou as lutas para condenar a violência e a ditadura.297 A reação veio de imediato 

em convocatória de greves em faculdades em todo país e manifestações estudantis em massa.298 

O governo respondeu com mais violência e mortes dos estudantes Aprígio de Paula, no Rio de 

Janeiro, e Ivo Vieira, em Goiânia.299  

Em O movimento estudantil na UFBA entre parênteses (1968-1969), Maurício Brito 

considerou que os “terremotos políticos” que ocorriam pelo mundo, protagonizados em grande 

parte pela juventude, também inspiraram a insurreição em território nacional, antes mesmo da 

morte de Édson Luís, e continuou aflorando os ânimos após a “explosão do famoso Maio 

Francês”.300 Os protestos eram quase diários, reprimidos com violência, prisões e mortes. Mario 

Magalhães reportou que, em 21 de junho, no que foi chamada de “sexta-feira sangrenta”, três 

estudantes foram assassinados no Rio de Janeiro.301  A contrarreação veio cinco dias depois, com 

uma grande mobilização realizada na capital fluminense, a Passeata dos Cem Mil, que reuniu 

artistas, intelectuais, religiosos, profissionais liberais e milhares de estudantes, na Cinelândia. 

Entre as razões para a marcha estavam a condenação da violência contra as manifestações 

estudantis e pela concessão de anistia a todos os presos por participarem de protestos que se 

seguiram à morte de Edson Luís.302       

A ditadura estava longe de abrandar, pelo contrário, agiu com mais dureza. Renato Lemos 

destacou três acontecimentos nesse sentido: a repressão violenta à greve anunciada por operários 

em Osasco, em 7 de julho, com prisões de lideranças, e dois atentados atribuídos ao Comando de 

Caça aos Comunistas (CCC), a invasão e depredação do Teatro Galpão, em São Paulo, onde 

espancaram os atores da peça Roda Viva, no dia 18, e o atentado à bomba na sede da Associação 

                                                           
296 BETTO, Frei. Batismo de Sangue: os dominicanos e a morte de Carlos Marighella. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 5ª ed., 1983, p. 47.  
297 Cf. LANGLAND (2013) apud PRITS, Brian. O sangue da mocidade está correndo: a classe política e seus filhos 
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299 LEMOS, op. cit., p. 80.  
300 BRITO, Maurício, op. cit., p. 588-589. 
301 MAGALHÃES, Mário. Marighella. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 369. 
302 LEMOS, op. cit., p. 81-83. 
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Brasileira de Imprensa (ABI), quatro dias depois, no Rio de Janeiro.303  As ameaças e atentados 

eram por sua vez respondidos com mais protestos e passeatas nas ruas. O estudante Vladimir 

Palmeiras foi um dos principais nomes na condução das mobilizações. A partir da morte de Edson 

Luís, Palmeiras transformou-se na voz das convocações dos protestos.304 Como poderia se 

esperar, uma eventual prisão ou atentado contra ele unificaria ainda mais a luta estudantil. E foi 

o que aconteceu. Após liderar uma vitoriosa passeata contra aumentos no refeitório da UFRJ, 

Vladimir Palmeiras foi preso na madrugada de sábado, 3 de agosto de 1968.305       

As agitações estudantis em nível nacional refletiram na Bahia em atos de solidariedade, 

mas também as questões locais motivaram protestos. Maurício Brito analisou as manifestações, 

como a “luta dos excedentes”, que mobilizou diversos cursos da UFBA por mais vagas na 

Universidade, ou os preços das passagens de ônibus. A morte de Edson Luís deu outros rumos 

aos protestos baianos e levou à deflagração de uma greve geral discente, em 30 de março.306 Uma 

missa de 7º Dia pela morte de Edson Luiz, realizada no Mosteiro de São Bento e concelebrada 

por Dom Timóteo, marcou o fim de uma semana agitada.307 Na manhã seguinte, os estudantes 

retornaram às aulas. Entretanto, a partir dali, ora por reivindicações específicas, ora por questões 

nacionais, os estudantes baianos não saíram mais das ruas. 

O mês de agosto do ano de 1968 começou como terminaram os meses anteriores, marcado 

por estudantes em protestos relâmpagos e correrias para escapar da polícia. O aumento nas 

passagens de ônibus e a prisão de Vladimir Palmeira puxavam os discursos.308 A 6 de agosto, o 

pico de pressão chegou pela manchete do Jornal da Bahia do dia seguinte: “Repressão às 

manifestações estudantis leva mais de 800 à prisão na Guanabara”.309 A ditadura agiu 

preventivamente e usou todo seu aparato para sufocar a “concentração monstro na Cinelândia” 

prometida pelos organizadores. A ordem era prender qualquer transeunte, “principalmente 

aqueles que carregavam pastas, usavam calça Lee ou tinha barbas e cabelos crescidos”.310  

                                                           
303 Ibidem, p. 81. 
304 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 23 jun. 1968, p. 2. O Correio da Manhã classificou Palmeira como o líder 
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Em Salvador, assim como na maioria das grandes cidades brasileiras, os protestos 

tomaram rumos incontroláveis. No dia 6 de agosto de 1968, uma passeata estudantil foi repelida 

com violência pelas polícias militar, civil e federal e resultou em feridos à bala, entre eles o 

estudante Júlio Pavese.311 O ato de desagravo que se seguiria, em 8 de agosto, no centro da capital 

baiana, foi ainda mais violento e transformou as ruas em campo de batalha: bombas de gás 

lacrimogêneo, cães adestrados, fuzis e baionetas foram usados contra a multidão. Pelo menos 

sete feridos deram entrada nos hospitais e inúmeras prisões foram feitas.312 

As manifestações se concentraram principalmente na praça Castro Alves, em frente ao 

Cine Guarani. Os líderes da revolta discursavam “contra o aumento de ônibus e a brutal repressão 

que sofriam os estudantes e operários de todo o Brasil”. Quando as tropas investiram contra os 

manifestantes, eles se dispersaram e um número grande de pessoas subiu a avenida Sete, em 

direção ao Relógio de São Pedro. Um destacamento policial ali aguardava os manifestantes, 

pronto para investir contra eles. Acuados, os estudantes montaram barricadas no meio da Avenida 

Sete, próximo ao largo de São Bento. Paralisaram o trânsito esvaziando os pneus dos ônibus, 

obrigando os passageiros a descerem atabalhoados, misturando-se aos manifestantes. As 

trincheiras improvisadas não resistiram muito tempo. A polícia subiu a avenida, disparou tiros 

contra os estudantes, que invadiram o adro da Igreja e começaram a bater desesperados nas 

portas.  

O Jornal da Bahia deu amplo destaque às agitações em Salvador, nos primeiros dias de 

agosto de 1968. Em manchetes garrafais e lides extensos na primeira página, o jornal denunciou 

a violência policial contra os jovens baianos. O matutino soteropolitano distinguiu-se dos demais 

jornais da capital baiana por uma posição conflituosa com os militares e seus apoiadores civis. 

Em seu livro de memórias sobre o período, João Carlos Teixeira Gomes, redator-chefe do 

periódico, disse que o jornal foi invadido por militares em 1º de abril de 1964 e foi impedido de 

rodar a edição do dia com manchetes favoráveis a João Goulart. Um dos coronéis que liderou a 

invasão bradou que “O Jornal da Bahia era um órgão a serviço da subversão comunista”, e 

advertiu que “o matutino somente circularia se mudasse o noticiário”. A edição daquela data foi 

para as ruas com grandes lacunas das matérias censuradas. A partir de então, “teriam início as 

tormentas que iriam se ampliar por anos sucessivos”.313 O jornal baiano equilibrou-se entre 

censura e o que era possível publicar. No conturbado agosto de 1968, o Jornal da Bahia teve 
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312 Jornal da Bahia, Salvador, 09 ago. 1968, p. 1. 
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papel fundamental na denúncia às agressões sofridas pelos estudantes, dando ampla cobertura 

aos conflitos. A edição do dia 9 externou a indignação dos editorialistas com a violência policial: 

 

SELVAGERIA, NÃO! 

O clima de violências policiais que se vinha formando ultimamente em Salvador 

atingiu, ontem, um paroxismo brutal. Não precisamos descer aos detalhes, 

evocando as cenas de selvageria e crueldade que se registraram em vários 

pontos da cidade, mesmo porque, diante de certos fatos, as palavras se colocam 

muito aquém da realidade.   

A população viu a polícia agredir, espancar, maltratar desnecessariamente 

pessoas pacatas e indefesas, lançar cães contra senhoras e crianças, investir 

indiscriminadamente contra tudo e contra todos, humilhar e até atirar para 

matar, num delírio que jamais presenciamos.  

Nada poderia justificar – absolutamente nada - que a pretexto de coibir passeatas 

ou comícios, a polícia baiana partisse para a deplorável opção dos desmandos 

mais absurdos, da insânia mais revoltante, ou da própria chacina erigida em 

instrumento de defesa da coletividade.314 

 
 

A invasão do mosteiro deu novos rumos aos protestos em Salvador. Os conflitos saíram 

das ruas e foram para dentro da Abadia, e Dom Timóteo, que até esse momento estava afastado 

das conturbações públicas, viu-se diante de uma situação incontornável. Começaria a se desenhar 

o acontecimento histórico que construiria em torno do abade a figura do “mito”, o “herói da 

resistência” e outros adjetivos que transformaram seu gesto de abrir as portas do mosteiro para 

proteger os estudantes em um dos mais significativos na luta contra a ditadura militar em 

Salvador.    

Retornemos a 9 de agosto de 1968 para reconstituir o episódio, a partir da narrativa do 

próprio Dom Timóteo:  

 

A polícia arrombou a porta da Igreja, comandada por um tenente. E aí fui lá e 

falei com ele: "Eu protesto vocês entrarem aqui. Nem invoco ser um templo 

religioso, mas um domicílio civil. Vocês têm um mandado judicial?" [Resposta 

do tenente] "Que mandado judicial, vocês estão acoitando aí bagunceiros e 

comunistas!"315 Eu estava dando tempo dos meninos escaparem pela porta dos 

fundos. Eles foram fazendo pressão e, quando chegaram no claustro, os 

soldados, que são supersticiosos, ficaram meio transidos com aquilo. Mas nessa 

hora, aconteceu uma coisa que até hoje não tem explicação: ouviu-se um tiro 

dentro do mosteiro, e os soldados ficaram furiosos e começaram a vasculhar a 

casa toda. Pegaram alguns meninos que não tinham fugido pelos fundos e 

fizeram até corredor polonês na escada. E eu ali, dizendo "vocês são uns 
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selvagens". Levaram a meninada para a Secretaria de Segurança [pública] e 

mantiveram o mosteiro cercado.316 

 

 

Ao falar em entrevistas sobre vinte anos após esse episódio, Dom Timóteo tratou a 

repercussão em torno dele como exagerada. Enquanto seus interlocutores enxergavam como 

extraordinário gesto ato de heroísmo, o abade viu como obra das circunstâncias: “vocês me 

provocam para saber minha participação nos acontecimentos, agora concretos, da história política 

aqui na Bahia, e eu devo dizer que fui atraído, aquilo não partiu de um projeto meu, de uma 

intenção, mas foi pelo apelo da própria sociedade”.317 Extraordinário ou circunstancial, o fato é 

que a maioria das narrativas em torno de Dom Timóteo e do seu abaciado tomaram por marco 

zero o episódio da invasão do mosteiro.   

Revisamos esse acontecimento para confrontar nossa investigação com aquelas já 

publicadas sobre o mesmo tema. Concordamos que o tiro disparado no claustro ressuscitou a 

truculência da polícia e deu vasão a uma nova onda repressiva, desta vez dentro do mosteiro. 

Quem disparou o tiro, foi uma pergunta sem resposta.  Dom Timóteo mencionou como hipótese 

mais plausível a existência de um militar infiltrado, um homem que se apresentou a ele como 

perseguido político e lhe pediu refúgio. Depois da invasão do mosteiro, desapareceu.318  

O abade calculou a saída de cerca de trinta estudantes sob escolta da polícia, e pelo menos 

dez ainda permaneceram, inclusive mulheres. A presença feminina em um cenóbio masculino 

era considerada uma falha grave, e foi preciso contornar o protesto do arcipreste* do mosteiro, 

Dom Vilibaldo, que pediu a destituição do abade por ter permitido a transgressão do “direito 

canônico”. Ele chegou a redigir uma carta de renúncia em nome de Dom Timóteo. O abade disse 

que, polidamente, fez Dom Vilibaldo entender que se tratava de uma situação excepcional, e 

evocou os tempos em que as abadias serviram de refúgios em situações de guerra.319 

Com a situação dos refugiados acomodada dentro da abadia, Dom Timóteo decidiu ao 

final da tarde ir à Secretário de Segurança Pública, na Praça da Piedade, para fazer um protesto 

contra a invasão e cerco do mosteiro, e pedir a liberação dos manifestantes detidos.320 Obteve 

algumas vitórias parciais: pôde visitar as celas e tranquilizar os detidos, a liberação dos menores 
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de 18 anos, e a garantia de que o cerco à Abadia cessaria no dia seguinte.321  O grupo de estudantes 

passou a noite enclausurado. No dia seguinte, Dom Timóteo sugeriu aos jovens que se 

misturassem aos fiéis durante a missa matinal e saíssem pela porta central da igreja com os 

demais penitentes. O incremento de mais católicos na saída da missa do que os que entraram 

inspirou o jornalista Eduardo Diogo Tavares na titulação do livro, O milagre de Dom Amoroso, 

pois, na sua metáfora, o abade operou “a multiplicações dos fiéis”.322 

A violência contra os manifestantes e a invasão do Mosteiro de São Bento foram o assunto 

das manchetes nos principais jornais de Salvador no dia seguinte. O editorial do Jornal da Bahia, 

“Selvageria, não!”, do qual já mencionamos, ilustrou a posição do jornal, que fez ampla cobertura 

da guerra travada nas ruas. “Repressão policial gera distúrbio com saldo de sete feridos à bala”, 

foi a manchete de capa da edição de 09 de agosto de 1968, ilustrada por foto de um adolescente 

agarrado pelo braço por um policial, sobre a legenda que informava ter mais de cinquenta presos 

na Secretaria de Segurança Pública. Em outra foto, populares carregavam uma criança ferida, e 

a legenda dizia que “a violência não respeitou idade”. A invasão do mosteiro também foi destaque 

na matéria de primeira página: “policiais, totalmente descontrolados, investiram contra a própria 

população, invadindo inclusivo o Mosteiro de São Bento, apesar dos enérgicos protestos do 

Abade Dom Timóteo”.  

Na matéria interna, página 3, o Jornal da Bahia escreveu em caixa alta: “VIOLÊNCIA 

CONTRA ESTUDANTES DEIXA RASTRO DE SANGUE”. Apontou que pelo menos sete 

pessoas, entre manifestantes e transeuntes, foram atingidas por tiros. Deu cores dramáticas à 

violência ao destacar a história do professor de matemática e estudante de filosofia Fenando Lins 

da Rocha, de 27 anos, atingido por “um balaço desferido pela Polícia Militar”. Foi Socorrido 

pelos próprios manifestantes e levado para o Hospital Getúlio Vargas, “entre a vida e a morte”. 

O repórter disse ter acompanhado “minuto a minuto” o desespero dos manifestantes e que 

conseguiu penetrar no hospital e assistir a cirurgia que salvou a vida do estudante. O contingente 

policial de 700 homens, “comandados pelo Tenente Pitanga”, promoveu a dispersão violenta das 

manifestações. Pelo lado da polícia, o jornal destacou que o major Otto Aguiar, responsável pela 

coordenação geral da operação, defendeu a ação armada ao dizer que havia uma “guerrilha nas 

ruas, por isso respondeu bala com bala”, embora não se tenha noticiado policial ferido, a não ser 

por pedras lançadas pelos manifestantes. 
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O jornal também detalhou a ação policial que invadiu o Mosteiro e disse que “um grupo 

de quinze policiais tentou arrombar a porta lateral do mosteiro, mas desistiu do intento, preferindo 

a porta principal”. Ainda segundo o Jornal da Bahia, foram disparados tiros nas janelas da abadia 

e, ao invadirem, prenderam e espancaram os refugiados”, sendo atirados dentro dos caminhões, 

recebendo as moças igual tratamento”. Na edição do dia seguinte, o Jornal da Bahia publicou 

uma Nota assinada por Dom Timóteo: 

 

Como abade do Mosteiro de S. Bento, venho renovar de público o protesto que 

fiz de viva voz ao Exmo. Sr. Secretário de Segurança e a outras autoridades 

contra a invasão armada da igreja e do mosteiro de S. Bento, cometida ontem, 

por volta de 17 horas, por tropas embaladas da Polícia Militar, da Guarda Civil 

e por agentes da Polícia Civil, que, forçando a porta principal da igreja, 

penetraram violentamente, apesar dos meus protestos veementes, no templo e 

nas dependências do mosteiro, violando o nosso domicílio particular. A 

degradante ação tornou-se ainda mais repulsiva, quando assumiu aspectos de 

selvageria em atos praticados no interior do mosteiro por aqueles elementos 

contra jovens indefesos, muitos deles menores e moças, que saíram presos, 

através de um “corredor polonês” de socos e pontapés, consumados à minha 

vista e não obstante os meus protestos e esforços para impedir tal brutalidade.323   

 

Eva Carvalho dos Anjos, em sua pesquisa nos arquivos do A Tarde, resgatou o noticiário 

desse jornal sobre os acontecimentos de agosto de 1968. Embora comprometido com a defesa do 

regime militar, o diário soteropolitano também condenou em suas matérias a violência contra os 

estudantes e a invasão do Mosteiro de São Bento.  A manchete do dia 9, “Cidade virou praça de 

guerra”, deu vasão ao depoimento do abade sobre a selvageria da ação policial, e revelou até que 

“Não satisfeitos com os espancamentos praticados, os policiais foram até a cozinha do Mosteiro 

e comeram os mantimentos e comidas que se encontravam no local”. E reavivou que a invasão 

do mosteiro repetiu o episódio de 300 anos atrás, quando holandeses “hereges” ocuparam o 

mosteiro de S. Bento, em 1624: “O que é mais lastimável e melancólico é que, enquanto a 

primeira invasão foi feita por estrangeiros, inimigos do Brasil, a de ontem foi processada por 

soldados da Polícia Militar baiana”.324  

Os dias que se seguiram foram de intenso teste de forças e acusações de ambos os lados. 

Em nota, o governador do estado, Luiz Viana Filho, justificou a invasão do mosteiro por causa 

do tiro disparado no interior, mas na televisão admitiu o descontrole policial e se disse disposto 

a negociar uma trégua.325 O clima tenso persistia, inclusive com novas manifestações. Ao 
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contrário de esfriar, as passeatas e protestos se intensificaram. “Policiais voltaram a disparar 

armas de fogo na Praça Castro Alves”, informou a edição do Jornal da Bahia.326 O meio artístico 

e intelectual, que ainda acompanhava à margem as mobilizações juvenis, resolveu tomar parte 

no conflito.  Militantes leigos e o clero católico, indignados com o absurdo da invasão, saíram da 

apatia e decidiram engrossar os protestos. Uma extensa lista de intelectuais, encabeçada por Jorge 

Amado, divulgou um manifesto contra a “selvageria dos atentados e em solidariedade às 

vítimas”.  Dizia ainda que a Bahia tinha sido “ofendida em sua consciência histórica, nas suas 

tradições de liberdade e de humanismo” e que o estado “precisava ser alertado, a fim de que não 

se reproduzam nas ruas desta cidade cenas que tanto comprometem a dignidade de nossa 

civilização”.327  

O movimento tentou ganhar coesão e planejar as próximas ações em uma grande 

assembleia realizada na Escola de Teatro da UFBA.328 Sobre essa reunião que planejou as ações 

dos próximos dias, falou Dom Timóteo: 

 

Eu fui convocado para [essa] reunião. Eu até não estava bem, mas não quis 

deixar de ir. [...] Muitos exaltados, muitos estudantes e intelectuais, e também 

muitos agentes da polícia, civis. Deram-me até a presidência da mesa [...] 

Lembro que vários se levantaram e disseram “olha, temos que fazer essa 

manifestação e eu vou armado”. Creio que foi Adelmo de Oliveira, poeta, 

grande amigo. E eu tentei até acalmar, mas também com modos, porque era uma 

exaltação justa. [...] Me competia evitar todo encontro que pudesse ser também 

sangrento. Eu não queria ser acusado de ter arrolado as pessoas para depois 

morrerem nas ruas e matarem.329  
 

Se, por um lado, o movimento em apoio à revolta estudantil ganhava corpo e prometia 

travar uma luta ferrenha nas ruas de Salvador, por outro, a repressão policial se articulava para 

barrar as passeatas com mais truculência. O Jornal da Bahia noticiou em 13 de agosto que 

“Polícia ocupa pontos estratégicos para evitar manifestação de hoje”. Armamento pesado e 

bombas de gás lacrimogênio eram alguns dos aparatos repressivos para destroçar a rebeldia 

estudantil, prevista para ocorrer na tarde daquele dia. Em tom de aviso, a polícia se antecipara e 

invadira as Faculdades de Administração e Ciências Econômicas da UFBA. A cidade por inteiro 
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vivia um clima de guerra, com escolas fechadas e até o comércio das ruas centrais da cidade 

baixaram suas portas.330  

Um personagem até então ausente em todas essas movimentações, entrou em cena: Dom 

Eugênio Salles, bispo auxiliar e administrador da arquidiocese de Salvador.331 Antes de 

introduzi-lo na narrativa, é preciso deixar claro dois aspectos: o primeiro é que tanto o abade 

quanto parte do clero católico de Salvador declararam apoio e prometeram marchar juntos nas 

manifestações. O segundo ponto é que a participação intempestiva de Dom Eugênio foi colhida 

em entrevista que realizamos com o monge Dom Bernardo Lucas, em fevereiro de 2002. Já 

mencionamos seu nome no capítulo 1, no episódio da eleição de Dom Timóteo e podemos dizer 

que ele foi um dos monges que apoiaram o abade nos momentos mais sensíveis durante seu 

abaciado.332 De acordo com ele, alguns dias antes da passeata, D. Timóteo recebeu um telefonema 

de D. Eugênio, pedindo uma conversa particular. O abade teria confidenciado ao monge 

desconfiança quanto ao teor da conversa. D. Eugênio era, até então, um dos poucos membros da 

Igreja que não tinham claramente se posicionado contra a invasão do mosteiro. Um manifesto do 

clero, solidarizando-se com o abade, era encabeçado pelo secretário particular do cardeal, mas o 

próprio não assinara. Sabendo o que estava por vir, o abade pediu a Dom Bernardo que 

presenciasse o encontro. 

Dom Eugênio foi recebido na antessala dos aposentos do abade. Dom Bernardo recordou 

que o bispo auxiliar parecia tão exaltado que nem notou sua presença. Foi entrando e se dirigindo 

ao abade: “aqui em Salvador, ou você ou eu!” Apesar da rispidez de Dom Eugênio, Dom Timóteo 

manteve a tranquilidade, e retrucou: “Dom Eugênio, eu nunca pensei em tomar o seu lugar. O 

senhor é o arcebispo e eu sou apenas o abade do mosteiro de São Bento. Agora, o senhor, como 

arcebispo, deveria tomar posição, pois suas ovelhas estão sendo dizimadas aí na rua”.333 

O apenas não disfarçava uma ironia do abade e era um recado: não calaria sua voz. 

Percebendo a inutilidade da visita, Dom Eugênio se retirou sem dizer mais nada. O jeito 

autoritário do cardeal sempre impressionou Dom Bernardo. Lembrou de como ele costumava se 

referir aos membros da Ação Católica, diante de suas opções políticas: “Quem está comigo, está 

com a Igreja. Quem não está comigo, não está com a Igreja”. Com tal comportamento, o monge, 

                                                           
330 BRITO, Salvador em 1968, op. cit., p. 107.  
331 Dom Eugênio agia com poderes de arcebispo devido à incapacidade por doença de Dom Augusto Cardeal da 

Silva. 
332 Não temos uma contrainformação que discorde ou avalize as declarações do nosso entrevistado, razão por que se 

faz necessária a relativização de sua fala. 
333 BERNARDO, Dom. Dom Bernardo (depoimento, 2002). Entrevista cedida a Everaldo de Jesus. Salvador, Ba, 

fev. 2002. 
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sempre questionou seus métodos: “Ele não queria muita conversa. Ele era a regra, o que tinha de 

ser feito. Isso anulava o diálogo e por isso tive muitas dificuldades com ele”. 

Alguns anos depois desse episódio, Dom Bernardo sentiu-se forçado a entrar em choque 

com ele, já cardeal de fato. Qual data e qual a razão, ele não lembrou, mas disse que ocorreu uma 

reunião no palácio episcopal no Campo Grande, com membros da Ação Católica, que exigiam 

uma posição mais firme contra a ditadura. No meio da pressão, alguém lembrou a Dom Eugênio 

sua omissão durante a invasão da Igreja de São Bento. O arcebispo se exaltou e disse que ele 

próprio foi dar apoio ao abade. Diante do que chamou de mentira deslavada, Dom Bernardo não 

se conteve e pediu a palavra: “Dom Eugênio, o senhor está faltando com a verdade!” A fúria do 

cardeal veio em dobro: “Cale-se ou o ponho para fora de minha casa!”  

Concretamente, Dom Eugênio conseguiu desmobilizar o apoio dos clérigos vinculados à 

sua arquidiocese à manifestação do dia 13 de agosto e, na prática, enfraqueceu não apenas o 

abade, como outras ordens religiosas independentes, levando-os a recuar da participação. Na 

edição do Jornal da Bahia daquela data, Dom Eugênio publicou uma Nota com a posição oficial 

da Igreja Católica na Bahia: 

 

A arquidiocese do Salvador não se tem omitido nos acontecimentos estudantis 

em nossa cidade. Nega-se, entretanto, a patrocinar passeatas mesmo que aos 

jovens universitários e secundaristas pareçam elas justas e legítimas. Desejo que 

esta Igreja, no entrechoque de paixões, seja uma força moderadora a serviço da 

comunidade, portanto, também dos estudantes.  

Em passeata anterior, permitida pelas autoridades, estiveram presentes 

sacerdotes e freiras. Na que se anuncia para amanhã, tendo em vista todas as 

consequências, resolvi evitar ostensiva participação da Igreja.334   

  

 

O recuo dos religiosos que deviam obediência à arquidiocese pesou na decisão de Dom 

Timóteo, que por fim retirou-se da linha de frente, apesar de haver se comprometido com os 

organizadores.  Sua presença isolada significaria uma afronta direta à arquidiocese que ele 

preferiu evitar. Fez saber através de Nota sua decisão, mas não sem denunciar o motivo: 

 

Tendo me comprometido publicamente a participar da manifestação de terça-

feira, dia 13, contra as violências policiais e pelas aspirações legítimas dos 

estudantes e do povo, venho de público declarar que sou forçado a retirar meu 

compromisso, em virtude da proibição da Autoridade Eclesiástica, que vetou a 

participação do clero e dos religiosos naquele ato. Renunciando neste caso a 

usar de minha liberdade, que continua comprometida por uma opção 

irreversível pela causa do povo e dos Direitos Humanos, acatarei a 

                                                           
334 Jornal da Bahia, Salvador, 13 ago. 1968 (recorte de jornal, sem indicação de página, arquivo do autor). 
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determinação, prevendo, porém, com sofrimento, as consequências que ela 

poderá trazer para a imagem da Igreja na consciência popular.335   

 

 

Sem o apoio dos religiosos, os manifestantes estariam mais vulneráveis às investidas da 

repressão. Os ânimos arrefeceram, de acordo com Maurício Brito, porque os organizadores 

deram-se conta da desigualdade na correlação de força, e desistiram do ato “para evitar um 

massacre”.336 A morte do arcebispo Dom Augusto Cardeal da Silva, na madrugada de 14 de 

agosto, no Hospital Espanhol, foi o segundo acontecimento que, na prática, serviu de trégua nas 

batalhas: “Faleceu às primeiras horas de hoje o Cardeal da Silva”, informou o Jornal da Bahia.337 

Apesar de conservador, o arcebispo era carismático e respeitado pelas décadas em que esteve à 

frente da arquidiocese de Salvador. Conseguiu com sua morte unir as diversas correntes de 

religiosos e suas exéquias trouxeram um dia de paz na capital baiana. Ao menos por um dia, pois, 

de acordo com o “breve repertório de lutas estudantis universitárias”, no dia 15 de agosto, nova 

passeata terminou com um jornalista agredido e sete estudantes presos.338 

Com a morte do Cardeal da Silva, a nomeação de Dom Eugênio Salles para sucedê-lo 

como arcebispo de Salvador e cardeal primaz se fez naturalmente. Ocupou o cargo até ser 

substituído por Dom Avelar Brandão Vilela, em 1971. Os dois eram vistos como representantes 

da ala conservadora, com trânsito nas Forças Armadas e apoiadores da ditadura, embora essa 

imagem tenha sido relativizada a partir do livro do brasilianista Kenneth Serbin, Diálogo nas 

sombras, do qual falaremos no próximo capítulo. Mesmo sob o comando do novo cardeal, nem 

todos os religiosos da arquidiocese de Salvador adotaram sua linha reacionária. Parte se alinhou 

às ordens religiosas consideradas progressistas, ou “proféticas”, como preferia Dom Timóteo.339 

As duas alas travariam o embate sobre os rumos da Igreja Católica no II Conselho Episcopal 

Latino-Americano (CELAM), realizado em Medellín, na Colômbia, entre os dias 25 de agosto e 

6 de setembro de 1968.  

Os desdobramentos dos conflitos contra a ditadura, ainda estariam por vir. O movimento 

estudantil sofreria seu maior golpe em outubro daquele ano, após o desmonte do Congresso da 

União Nacional dos Estudantes (UNE), que se realizava em Ibiúna, São Paulo, e resultou na 

prisão de mais de 800 estudantes. Em novembro, tombou assassinado o inimigo público nº 1, 

                                                           
335 Jornal da Bahia, Salvador, 13 ago. 1968 (recorte de jornal, sem indicação de página, arquivo do autor). 
336 BRITO, Salvador em 1968, op. cit., p. 107. 
337 Jornal da Bahia, Salvador, 14 ago.1968 (recorte de jornal sem indicação de página, arquivo do autor).  
338 BRITO, Salvador em 1968, op. cit., p. 107. 
339 CARVALHO NETO, Conciliar e progressista, op. cit., p. 26.  
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Carlos Marighella. O cerco à Democracia se fecharia em definitivo em 12 de dezembro de 1968, 

com a decretação do Ato Institucional nº 5 que “baixou a cortina da obscuridade sobre o país”, 

como definiu Dom Timóteo. Quando o decreto foi anunciado pelo governo, ele participava de 

uma reunião clandestina, com o clero e agentes de pastorais, no Rio de Janeiro. Ouviram a notícia 

pelo rádio. Sentiram que ao AI-5 iniciava uma nova fase na ditadura, mas a luta contra o arbítrio 

já estava traçada e não mudaria. O abade pensava assim. De sua abadia, decidiu colocar seu poder 

e influência para “atender aos apelos da sociedade”: 

 

Eu sentia que todo mundo estava ficando calado, opressivamente. Então, eu não 

medi limites para falar, seja na igreja, seja na imprensa, quando ainda podia 

publicar as coisas. Aqui foi crescendo a minha própria consciência da dor 

horrenda que há na supressão da liberdade. Me pus a serviço dessa causa, talvez 

não tanto quanto eu devia ter feito. Até hoje bato no peito e digo que talvez 

tenha me omitido muitas vezes. Mas, de um modo geral, solicitado pelos 

acontecimentos ou pelas pessoas, eu botava a boca no mundo e procurava 

também abrir brechas naquela situação monolítica.340 

 

 

A disposição de Dom Timóteo se concretizaria de fato em transformar a Abadia de São 

Bento da Bahia no local para onde convergiram os movimentos sociais e religiosos na Bahia, 

aqueles que conseguiram funcionar no período mais agudo da repressão política, sob vigilância 

diuturna da VI Região Militar e ameaças do Comando de Caça aos Comunistas (CCC). A abadia 

de São Bento da Bahia se transformaria na década seguinte em centro de defesa dos Direitos 

Humanos e promotora de ações e grupos que combateram a ditadura.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
340 Revista da Bahia, Salvador, mar. 1989, p. 16. 
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CAPÍTULO III 

OS CLAMORES DO POVO 

 

1. Tempos de radicalismo 

 

O período que antecedeu o AI-5 e os rumos posteriores do Brasil, nas análises da 

historiografia consultada, é quase unânime o entendimento de que o estágio mais severo da 

ditadura começou em 13 de dezembro de 1968. Enumeramos no capítulo anterior os 

acontecimentos cruciais daquele ano: as mobilizações contra as reformas no ensino, agravadas 

pela morte do estudante Edson Luís; as passeatas que se seguiram por todo país; a volta das 

greves operárias; e a realização frustrada do Congresso da UNE. Esse quadro fez crescer na 

sociedade civil um ambiente favorável às reivindicações pela volta da Democracia.  Em via 

oposta, serviu para alimentar o desejo latente da linha dura em promover o sufocamento 

definitivo das liberdades civis. Na continuação deste trabalho, vamos analisar outros aspectos 

dessa radicalização, entre os quais a crise que se formou entre a Igreja Católica e os militares, o 

surgimento da Teologia da Libertação, a proliferação de grupos que optaram pela luta armada, e 

como essas três vertentes tiveram na Bahia como ponto de ancoragem o Mosteiro de São Bento, 

no abaciado de Dom Timóteo Anastácio. 

No teatro das opções para os segmentos sociais insatisfeitos com a conjuntura brasileira, 

dois caminhos opostos pareciam se desenhar: a via institucional ou a luta armada.  Os meios 

legais, sufocados por cassações, repressões violentas e prisões escoradas na Lei de Segurança 

Nacional, submergiam perante o arbítrio. A única saída, para alguns setores da esquerda, era a 

deposição dos militares pela luta armada. Conforme Denise Rollemberg, embora o fomento de 

guerrilhas em território brasileiro seja anterior ao Golpe de 1964, o apoio logístico e o 

treinamento ostensivo fornecidos pelo governo de Cuba se intensificaram a partir de 1967. Na 

esteira das agitações políticas do ano de 1968, os grupos revolucionários enxergaram a ocasião 

perfeita, o “efeito mobilizador para a luta armada”.341 A via extrema, entretanto, foi uma opção 

minoritária. Daniel Aarão Reis observou um recuo significativo da resistência à ditadura à 

medida que as ações mais violentas se alastravam. Segundo ele, antes mesmo da instauração do 

                                                           
341 ROLLEMBERG, Denise. O apoio de cuba à luta armada no Brasil: treinamento guerrilheiro. Rio de Janeiro: 

[S.e], 2000, p. 34 (pdf).  
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Ato Institucional nº 5, as mobilizações nacionais já eram insustentáveis. “A grande massa refluía. 

Estava disposta a reivindicar e a denunciar, mas não a ponto de arriscar-se em um vale tudo de 

vida ou morte”.342  

Se o prognóstico de Aarão Reis apontava para o enfraquecimento das mobilizações 

civis, que poderia minimizar a radicalização golpista, Rodrigo Patto Sá Motta, ao contrário, 

entendeu que havia, sim, por parte dos militares, um temor de que o crescente protagonismo 

estudantil contagiasse outros setores da sociedade civil. “Na avaliação de certos líderes militares, 

se os trabalhadores resolvessem efetivamente aderir aos protestos, o risco de perda de controle 

da situação seria muito grande”.343  O “golpe dentro do golpe” definitivo dos generais ainda 

precisava de uma razão de Estado, que viria com a recusa do Congresso em punir o deputado 

federal Márcio Moreira Alves, “acusado de um discurso ultrajante às Forças Armadas”.344  

Concretamente, o que se seguiu ao AI-5 foi a institucionalização da violência política e 

o sufocamento das liberdades civis. O novo ato institucional somava-se a um conjunto “de 

instrumentos e normas discricionários, mas dotados de valor legal, adaptados e autoconferidos 

pelos militares”, usados contra opositores ou dissidentes.345 É importante observar que, até 

dezembro de 1968, ainda havia parcimônia da ditadura com alguns arroubos, como apontou 

Renato Lemos, dando por exemplo a recusa do processo contra o deputado federal Marcio 

Moreira Alves, e “vários episódios de resistência” do Judiciário. Isso mudaria com o AI-5.346   

O plano político foi enquadrado e dessa vez sem espaço para críticas. A grande 

imprensa, que apoiou o Golpe de 1964, não escapou do crivo e passou a conviver com censores 

na redação ou a praticar a autocensura.347 A lista de temas, notícias ou instituições proibidas de 

citações pelos jornais era grande, e não demorou para que personalidades ou comunicados da 

Igreja Católica fossem arrolados nos assuntos vetados.  

                                                           
342 REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2000, p. 51. 
343 PATTO SÁ MOTTA, Rodrigo. As universidades e o regime militar: cultura política brasileira e modernização 

autoritária. Rio de Janeiro: Zahar, p. 65. [Pdf]. 
344 REIS, op. cit., p. 51. A expressão “golpe dentro do golpe” foi colhida do jornalista Hélio Fernandes, publicada 

originalmente no jornal Tribuna da Imprensa, em 1966 (FERNANDES, Hélio, apud CHAGAS, Carlos. A ditadura 

militar e os golpes dentro do golpe. Rio de Janeiro: Record, 2014, p. 136. 
345 SCHWARCZS; STARLING, op. cit., p. 455-456. 
346 LEMOS, op. cit., p. 23. 
347 AQUINO, Maria Aparecida. Censura, imprensa, estado autoritário (1968-1978). Bauru-SP: Edusc, 1999, p 

225. A autora disse que mesmo jornais conservadores como o Estado de S. Paulo e a revista Veja enfrentaram a 

presença de censores na redação. O jornal Folha de S. Paulo teria se valido principalmente da autocensura. 
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Evidenciamos nos capítulos anteriores que a Igreja Católica, sob o pontificado de João 

XXIII, incorporou em suas pregações a defesa dos Direitos Humanos e esforçou-se para se 

distanciar do anticomunismo. Consolidou essa nova visão a partir do final da década de 1960, 

período que coincidiu com o início da instalação das ditaduras militares na maioria dos países da 

América Central e do Sul. A violação dos direitos fundamentais, as torturas e as mortes, o 

sufocamento das liberdades civis e o liberalismo econômico que se seguiram chocavam-se com 

os princípios defendidos pela nova linha pastoral. O evento de síntese ocorreu em Medellín, na 

Colômbia, a II Conferência do Episcopado Latino-Americano (CELAM), entre 26 de agosto e 9 

de setembro de 1968. Nasceu a opção preferencial pelos pobres. O lema, “A Igreja na atual 

transformação da América Latina, à luz do Vaticano II”, era um chamado para mudanças e esse 

CELAM marcou ainda a primeira visita de um papa ao continente latino-americano.348  

Segundo o filósofo argentino Enrique Dussel, uma reunião preparatória para Medellín, 

realizada no Centro de Formação de Líderes, no bairro de Itapuã, em Salvador, lançou os pilares 

da Teologia da Libertação. Entre os conceitos ali elaborados, depreendeu-se que “o 

subdesenvolvimento na América Latina é, em grande parte, um subproduto do desenvolvimento 

capitalista do mundo ocidental”. Dussel diagnosticou que “traços sociais, econômicos, políticos, 

culturais e religiosos” interferiam na fisionomia da América Latina, e traziam “sérios problemas 

para o cristianismo”, diante de um quadro de pobreza que atingia a grande maioria dos pobres do 

continente.349  Essa realidade exigia um compromisso em favor “do povo oprimido pelo 

capitalismo dependente e agora, por ditaduras cruéis, ferozes e sanguinárias”.350  

No esforço para localizar antecedentes históricos para a Teologia da Libertação, o 

teólogo Segundo Galilea citou a defesa dos povos nativos da América Latina durante a 

colonização, para dizer que o tópico “Direitos Humanos” estava fundado nas práticas 

evangelizadoras dos catequizadores católicos ao longo dos séculos. Quando nas décadas de 1960 

e 1970 a Igreja da Libertação assumiu a proteção aos perseguidos políticos, diante das agressões 

dos governos ditatoriais, agia por consequência, não por causa.351 O autor insistiu na função 

teológica e unilateral orientada aos “oprimidos de consciência”: “seu interlocutor não é 

                                                           
348 CARVALHO, Sônia, op. cit., p. 142. 
349 DUSSEL, Enrique. Teologia da Libertação: um panorama do seu desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 

57-58.  
350 DUSSEL, Enrique.  História da Igreja na América Latina. In: História da Igreja II: presença na América Latina. 

São Paulo: CCJ – Centro de Capacitação da Juventude, 1984, p. 37.  
351 GALILEA, Segundo. Teologia da Libertação: ensaio de síntese. São Paulo: Paulinas, 1978, p. 19-20. 
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primeiramente o “não-crente” [...], mas o “não homem”, o pobre a quem a marginalização e a 

miséria levaram a uma situação sub-humana, e onde a própria vida cristã está ameaçada”.352 

O padre belga José Comblin (1923-2011), em artigo para a Revista Eclesiástica 

Brasileira (REB), em setembro de 1977, sintetizou algumas questões recorrentes que 

polemizaram o debate em torno da Teologia da Libertação. Demarcou “a diferença entre a Igreja 

e as instituições puramente humanas”. Enfatizou suas críticas tanto aos conservadores quanto aos 

progressistas exaltados. Aos primeiros, refutou os temores do “perigo de contaminação da 

evangelização pela libertação” e que por causa disso preferiam manter os serviços da fé “num 

lugar tranquilo bem abrigado contra todas as contaminações possíveis das ideias temporais 

demais”. Aos que buscavam uma politização radical, ponderou que deveria a Igreja se defender 

“contra os secularismos (entre os quais as formas mais poderosas são o marxismo e o 

positivismo)”. 353 

O caminho seria localizar um equilíbrio que respondesse também às suspeitas da ala 

conservadora católica. Para Comblin, esse segmento defendia uma separação entre o “amor a 

Deus e o amor ao próximo por temor a que o amor a Deus seja contaminado pelo amor ao 

próximo”. E anunciou como solução uma evangelização que propusesse a “libertação integral”, 

distante das correntes liberais “tanto à esquerda como à direita”, mas voltada para uma “unidade 

íntima entre evangelização e libertação”. Entre as tarefas desse novo modelo, destacaram-se: 

 

Lutar por superar tudo aquilo que condena [os cristãos] a ficaram à margem da 

vida: carestias, doenças crônicas e endêmicas, analfabetismo, pauperismo; 

[lutar para] que se construam estruturas mais humanas, mais justas, mais 

respeitadoras dos direitos das pessoas, menos opressivas e menos 

escravizadoras”. 354  

 

Embora existam muitos outros teólogos com contribuições importantes para a 

compreensão das bases que orientaram a ação da maioria do clero católico, principalmente entre 

as décadas de 1970 e 1980, os pilares da Teologia da Libertação estão bem assentados nesse 

                                                           
352 GALILEA, op. cit., p. 21. 

353 COMBLIN, José. Evangelização e libertação. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, Fasc. 147, set. 1977, 

p. 569-570. O prenome de batismo de Comblin é Joseph, que no Brasil foi aportuguesado para José, utilizado pelo 

próprio autor nos livros de sua autoria publicados em português.  
354 Ibidem, p. 571-575. 
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artigo de José Comblin.355 Propugnava a existência de uma terceira via, distante do liberalismo 

positivista ou do marxismo, mas ao mesmo tempo contrário à doutrina conservadora que se 

insurgia contra as lutas sociais, porque associava ao comunismo. Mesmo entre os leigos e 

religiosos pró Teologia da Libertação, a adesão aos principais enunciados ocorreu de maneira 

difusa e conflitante. Havia a corrente que se inspirava na experiência dos padres operários, 

iniciada na França, no final de década de 1940, e procurava introduzir no Brasil modelo 

semelhante.356 Em outra frente, grupos de religiosos que receberam a alcunha pejorativa de 

“maoístas cristãos” aderiram à luta revolucionária. No Brasil, podemos citar o dominicano Frei 

Betto como exemplo de religioso que abraçou a ação política mais aguda contra a ditadura militar. 

Indiferente às preocupações de Comblin, Frei Betto não via o risco de o cristianismo ser devorado 

pelo marxismo e propôs a existência de uma relação de “transcendência” entre ambos: 

 

O cristão [...] não tem outro compromisso senão com o espírito que nos anima 

na direção dessa Esperança. A fé desmascara, frente à palavra de Deus, o 

discurso ideológico dos dominadores. Jesus assume a identidade dos oprimidos 

e neles quer ser amado e servido. [...] Uma parte da Igreja afastou-se 

historicamente da proposta evangélica. [...] O cristianismo passou a ser o 

espírito religioso do liberalismo; [...] O Concílio Vaticano II e a Conferência de 

Medellín eram prenúncios de uma Igreja convertida às suas origens. Na 

América Latina, a religião cristã não seria mais o ópio do povo e o ócio da 

burguesia.357 

 

A análise de Frei Betto é controversa, e mesmo entre historiadores e intelectuais de outras 

ciências sociais, foi vista com reserva. Michel Löwy qualificou de “natureza romântica” e “utopia 

comunitária” a Igreja dos Pobres proposta pelo cristianismo de libertação.358 Löwy ressaltou que 

os teólogos da libertação “abraçaram totalmente a abordagem marxista básica”.359 Embora eles 

insistissem em distanciar o novo cristianismo da luta partidária, essa dicotomia não logrou êxito 

à medida que as bases se alinhavam aos partidos revolucionários para lutar contra as ditaduras. 

                                                           
355 Além de Enrique Dussel e Segundo Galilea, podemos mencionar o peruano Gustavo Gutierrez e o argentino 

Carlos Mesters. No Brasil, destacam-se os irmãos Clodovis e Leonardo Boff. 
356 SANTANA, Cristiane Soares de. Vivendo, comendo e trabalhando juntos: a integração à produção fabril na Ação 

Popular (1967-1970). In: CARDOSO; CARDOSO, op. cit., p. 304-305. A autora apontou como objetivo principal 

dos “padres operários” disputar espaço dos comunistas entre os trabalhadores, projeto que acabou se alastrando por 

outros países católicos europeus e no Brasil começou em 1950, na região do ABC Paulista.   
357 BETTO, Frei. Batismo de fogo: os dominicanos e a morte de Carlos Marighella. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1982, p. 61. 
358 LÖWY, op. cit., p. 120. 
359 Ibidem. 
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Observadores não religiosos, a exemplo de Eric Hobsbawm, não distinguiam a libertação de 

consciência da libertação política: 

 

A grande novidade, ao mesmo tempo perturbadora para os da velha tradição 

esquerdista, basicamente seculares e anticlericais, foi o surgimento dos padres 

católico-marxistas, que apoiavam, e mesmo participavam e lideravam, 

insurreições. A tendência, legitimada por uma “Teologia da Libertação” [assim 

grafado e entre aspas pelo autor], apoiada por uma conferência episcopal na 

Colômbia (1968), surgira após a Revolução Cubana, e encontrara poderoso 

apoio intelectual no setor mais inesperado, os jesuítas, e na menos esperada 

oposição do Vaticano.360  

 

Já seria esperado que a Igreja Católica, ou a parte dela que seguiu a linha da libertação, 

entrasse em rota de colisão com os regimes ditatoriais. No Brasil, os primeiros ensaios de 

conflitos e distanciamento entre a cúpula militar e a CNBB iniciaram em fevereiro de 1969, 

quando esta criticou moderadamente em nota o AI-5. Oficialmente, ainda silenciava às investidas 

da ditadura contra membros do clero, a exemplo da prisão dos freis dominicanos e a perseguição 

a Dom Hélder Câmara. Entretanto, essa posição ainda tímida ganharia outros rumos no 

transcorrer daquele ano e início de 1970, à medida que os bispos de várias regiões em conflito 

externavam suas críticas, e a repressão contra religiosos e leigos se generalizava.361  

Conforme levantamento de Paulo César Gomes, a paz obsequiosa entre as duas 

hierarquias perdurou por quase todo ano de 1970. As zonas de atritos, que até meados do ano 

ocorriam em embates localizados, extrapolaram para a esfera nacional quando em setembro de 

1970 agentes do DOPS do Rio de Janeiro e militares do Exército invadiram a sede do Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBRADES), órgão ligado à CNBB, e entre leigos e 

padres, levaram detido arcebispo de Fortaleza, Dom Aloísio Lorscheider.362 A invasão do 

IBRADES se juntou ao “crescente desrespeito do Exército pela Igreja [católica]”, serviu para 

unir bispos progressistas e conservadores e deixou as duas instituições “à beira de uma ruptura”. 

Apesar da Comissão Bipartite, a relação entre ambos a partir daquele incidente tomou ares de 

guerra fria. 363 

                                                           
360 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX – 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p. 438-439. 
361 GOMES, Paulo César. Os bispos católicos e a ditadura militar brasileira: uma visão da espionagem. São 

Paulo: Record, 2014, p. 31. O autor apontou como primeiras zonas de conflitos abertos os conflitos fundiários na 

Amazônia, a prisão e tortura aos freis dominicanos, em novembro de 1969, e a dois padres no Maranhão, em agosto 

de 1970.  
362 GOMES, op. cit., p. 32. 
363 SERBIN, op. cit., p. 192. 
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2. Bahia: área de recuo? 

 

A virada da década de 1960 para 1970 encontrou a capital baiana imersa nesse cenário 

de desafios e transformações. No campo político, administrada pelo prefeito Antônio Carlos 

Magalhães, aliado de primeira hora dos militares golpistas, e o estado da Bahia governado por 

Luís Viana Filho, ambos da Arena, o partido dos militares. Cumpriam mandatos conseguidos por 

eleição indireta, em 1967, que se encerrariam no final de 1970.  

Por razões estratégicas, os movimentos de esquerda que atuavam na clandestinidade 

escolheram a Bahia como “área de recuo”, onde deveria ser evitada a realização de atos de 

confronto. Buscava-se com isso que o estado pudesse “esconder” perseguidos políticos, sem 

despertar a atenção dos órgãos de repressão. De acordo com Sandra Regina Barbosa Souza, esse 

“pacto” vigorou “até a expropriação realizada pelo PCBR ao Banco da Bahia, localizado no 

bairro da Liberdade”, em 1970.364  Depois desse episódio, vários militantes de esquerda caçados 

pela ditadura que se deslocaram para a Bahia foram capturados ou mortos no interior do estado 

e na capital.  

No campo religioso, a Bahia também viveu as mudanças promovidas pela Igreja 

Católica a partir de Medellín de forma heterogênea. A arquidiocese, sob o domínio de Dom 

Eugênio Salles, apesar de não impedir o trabalho pastoral dos padres diocesanos que foram viver 

nas comunidades pobres, bloqueou de forma sistemática a ação dos grupos mais ideológicos e 

críticos aos militares.365 A chegada de Dom Avelar Brandão Vilela, em 30 de maio de 1971, iria 

mudar a situação, ainda que timidamente, visto que o novo arcebispo se manteve equidistante da 

linha mais à esquerda, ao mesmo tempo em que cultivou uma relação próxima com a ala 

militar.366 Dom Avelar definia-se como um moderado: “não sou água estagnada, é um estilo de 

                                                           
364 SILVA, Sandra Regina Barbosa da. Ousar lutar, ousar vencer: histórias da luta armada em Salvador (1969-

1971). Salvador: Edufba, 2013, p. 24. A autora desmistificou a ideia de que a Bahia foi em algum momento “área 

de recuo”, e inventariou os conflitos entre a ditadura militar e os militantes de partidos clandestinos travador em 

Salvador, mesmo antes da ação do PCBR.  
365 As ações de Dom Eugênio Salles contra os leigos que divergiam do seu conservadorismo foram confirmadas em 

nossas entrevistas com José Milton de Almeida, em dezembro de 2001, prestada ao autor. As religiosas Delia 

Bonisegna e Hilda Hendrix, em entrevistas ao autor, em agosto de 2001, também relataram a dificuldades em 

atuarem nas paróquias de Salvador no período de Dom Eugênio Salles. 
366 Sobre a trajetória de Dom Avelar Brandão Vilela, ver a biografia escrita por Sônia Maria dos Santos Carvalho, 

O bispo de todos os tempos.  
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vida, tiro o que é bom dos dois lados”.367 Como veremos adiante, o arcebispo de Salvador, por 

esse comportamento, ora surpreendeu com decisões arrojadas, ora decepcionou quando se 

esperava uma ação mais crítica. 

Pelo histórico dos acontecimentos da década de 1960, o Mosteiro de São Bento, sob a 

liderança de Dom Timóteo Amoroso Anastácio, já era visto como um farol para a juventude 

católica, leigos e religiosos que se espelhava nas diretrizes da Teologia da Libertação. Os relatos 

orais que colhemos permitem essa especulação. Entretanto, o mosteiro não esteve só. Além da 

ordem beneditina, a congregação dos jesuítas também se notabilizou pelo apoio às lutas sociais 

desde meados da década de 1960, principalmente a partir da fundação do Centro de Estudos e 

Ação Social (CEAS), em 1967.368 Conforme Grimaldo Carneiro Zachariadhes, o CEAS foi 

inicialmente criado para dar apoio às paróquias e à arquidiocese de Salvador na catequese e 

formação de leigos e religiosos, mas não tardou a se consolidar como um centro de discussões 

que iam muito além da pregação religiosa. Zachariadhes mapeou a realização de palestras com 

temas como “militarismo”, “sociologia do conhecimento em Marx”, “realidade política”, etc., 

algumas delas ministradas por padres católicos, outras proferidas por estudiosos ou autoridades 

não eclesiais.369 

O CEAS ganhou vida própria com a criação do Caderno do CEAS. Em formato de 

revista, foi lançada em março de 1969, voltada para estudos sobre a conjuntura eclesial, social e 

política do país. Dom Timóteo participou da fundação da revista e fez parte do Conselho 

Jurídico.370 A edição nº 1 foi uma espécie de “cartão de visita” para dizer a que veio, e já no 

frontispício publicou a Declaração dos membros da Comissão da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, com a preocupação da hierarquia católica diante da gravidade do AI-5. A 

declaração afirmava: “O que move os bispos é o desejo de colaborar em todos os setores onde 

sinceramente se procuram a verdade e a justiça, a liberdade e o amor”, indicando o sentido e os 

limites dessa colaboração, “que transcende as dimensões da ‘política’ e do poder para alcançar 

as necessidades, aspirações, decepções do povo brasileiro, a dignidade e os direitos do 

homem”.371  

                                                           
367 ZACHARIADHES, Grimaldo Carneiro. Dom Avelar Brandão Vilela e a ditadura militar. In: ZACHARIADHES, 

Ditadura militar na Bahia, op. cit., p. 176. 
368 ZACHARIADHES, Grimaldo Carneiro. CEAS: jesuítas e a questão social durante a ditadura militar. Dissertação 

(Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Federal da Bahia, 2007, p. 38. 
369 Ibidem, p. 43-44. 
370 CARVALHO NETO, Conciliar e progressista, op. cit., p. 27.  
371 Cadernos do CEAS, Salvador, nº 1, p. 1, mar. 1969. 
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Um dos editores e colaborador da revista, o padre jesuíta Claudio Perani (1932-2008), 

não tinha dúvidas sobre o propósito do Caderno do CEAS: “Na luta contra a ditadura, a revista 

se respaldou em documentos oficiais da hierarquia eclesiástica, que aos poucos foi abrindo os 

olhos para a nova realidade”.372 A mesma opinião foi partilhada por Joviniano Neto, membro do 

conselho editorial da revista desde a origem: 

 

[Cadernos do CEAS] se definia como entidade que apresenta, comenta e analisa 

a realidade brasileira, e acompanha a luta dos brasileiros por direitos humanos, 

liberdades democráticas e melhores condições de vida, tendo em vista a ampla 

participação das classes populares na construção de uma sociedade 

independente, livre e justa. Reunia padres e leigos, cristãos e não cristãos, 

inclusive marxistas.373 

 

É possível afirmar que o Caderno do CEAS consolidou-se como instrumento da 

formação política e religiosa inspirada em Medellín e no Vaticano II, com a relevância de orientar 

o trabalho pastoral das paróquias, principalmente dos bairros populares de Salvador. Conforme 

ressaltamos anteriormente, a independência hierárquica permitiu a atuação progressista das 

ordens religiosas, coabitando com uma arquidiocese conservadora. A Cúria ainda teve com lidar 

com boa parte de padres seculares e leigos paroquianos que desobedeciam ou driblavam o 

arcebispo Dom Eugênio Salles. Entre os nomes desse clero rebelado, destacamos os padres 

italianos Renzo Rossi, Paulo Tonucci e Sergio Merlini, que chegaram a Salvador na metade da 

década de 1960 e escolheram as paróquias mais carentes de Salvador para exercerem seu 

ministério.374  

Dom Timóteo, ressaltemos, seria o precursor da presença beneditina em bairros 

populares através de ação social. Antes dele, a caridade de São Bento se fazia por doações e 

esmolas aos pobres na porta da igreja. Com Dom Timóteo, os monges saíram do claustro e foram 

ajudar a construir casas populares, postos médicos e escolas em bairros da periferia.375 O abade 

também se empenhou na criação de associações de moradores e chegou até a presidir uma delas, 

                                                           
372 25 ANOS de Cadernos do CEAS: Entrevista com José Crisóstomo de Souza, Joviniano Neto e Claudio Perani. 

Cadernos do CEAS, Salvador, jan./jun. 2009, p. 297-308.   
373 CARVALHO NETO, Joviniano. A atuação do CEAS durante a ditadura militar (1969-1984). Cadernos do 

CEAS, Salvador, maio/ago. 2017, p. 270.  
374 Padre Renzo Rossi (1925-2013) teve sua trajetória retratada no livro As asas invisíveis do padre Renzo, de 

autoria de Emiliano José. Padre Paulo Tonucci (1939-1994) foi objeto de tese de doutoramento escrita por Gisele 

Oliveira Lima sob o título Padre sim, mas não à manivela: trajetória de Paulo Tonucci (1965-1994). Não temos 

conhecimento de trabalho específico sobre Padre Sérgio Merlini. 
375 BAUZIN, Jean. Timóteo, o profeta. In: D. Timóteo: presença histórica, op. cit., p. 60.   
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a do Bom Juá, conforme relato de Delia Bonisegna.376 Esse trabalho aproximou Dom Timóteo 

dos padres italianos, segundo ela.  

Delia Bonisegna (1946-), italiana de nascimento, se definia como “leiga consagrada”, 

uma categoria de religiosos não ligados a ordens confessionais que praticam o celibato e são 

aceitos nos trabalhos pastorais, geralmente como auxiliares de padres ou freiras conventuais. Ela 

disse que veio da Itália, em 1971, a convite de padre Sergio Merlini. Foi auxiliar de Paulo Tonucci 

desde que chegou à Bahia. Testemunhou a amizade de Dom Timóteo e padre Paulo. O abade 

encontrou em Tonucci “mais do que um amigo, um cúmplice das ações mais radicais de 

conscientização popular contra o governo”. Juntos, criaram a Escola Profissionalizante 1º de 

Maio, na Fazenda Grande, bairro periférico de Salvador. O objetivo oficial da escola era dar 

formação aos jovens carentes, voltada para a obtenção de emprego. Na prática, a escola virou 

centro de formação para militantes de esquerda no meio popular, segundo Delia Bonisegna. Ela 

revelou que, debaixo de uma inocente preocupação com o emprego, a escola trabalhou a 

conscientização política revolucionária dos alunos: “Tínhamos a visão de que as mudanças 

viriam através de uma revolução do operariado, no sentido de mudança”. 

José Crisóstomo de Souza, ex-diretor da escola, não apenas confirmou o depoimento de 

Delia Bonisegna, como detalhou as atribuições do abade nessa missão. Disse que seu cargo era 

“honorífico” e servia para “dar cobertura/respaldo” ao projeto:  

 

[Ele era] algo como presidente ou diretor [...] que se reunia uma vez por 

semestre ou por ano, para aprovar contas. Mas como se tratava de Dom 

Timóteo, ele procurava ter uma participação mais efetiva, nas avaliações 

periódicas, nas reuniões mais importantes. Ele não tinha uma adesão apenas 

formal ao projeto: apoiava a experiência e a sua equipe.377  

 

Entre cursos de formação profissional, a escola oferecia aulas de cidadania e realidade 

brasileira.378 De acordo com José Crisóstomo, as atividades regulares seguiam o currículo escolar 

oficial, mas o método, inspirado em Paulo Freire, assumia o viés de conscientização política. A 

escola profissionalizante encobria o propósito real, pois “já nasceu com projeto de um grupo de 

                                                           
376 Conforme entrevista prestada ao autor, em setembro de 2001. 
377 Depoimento de José Crisóstomo de Souza à jornalista Regina Bandeira, através de e-mail enviado em 16 mar. 

2002. Cópia do e-mail, impressa, em poder do autor. 
378 LIMA, Gisele, op. cit., p. 164.  
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pessoas associadas num grupo político: o Círculo”. Além de Tonucci, faziam parte do grupo um 

marceneiro que usava um nome falso, Paulo, “um militante operário dos estaleiros navais do Rio 

de Janeiro, incógnita entre nós”, e um seminarista, também clandestino. Os três direcionavam 

sua atuação para “os trabalhos de resistência à ditadura”, com o conhecimento de Paulo Tonucci 

e Dom Timóteo.379  

O veículo de comunicação da face clandestina da Escola 1º de maio, O Círculo, era o 

aglutinador de várias frentes de militância, política, religiosa e educacional, conforme o 

depoimento de Crisóstomo, com ramificações no Rio de Janeiro, São Paulo e alguns estados do 

Nordeste: 

 

A revista O Círculo era desse grupo, frouxo e em construção, seu órgão. Paulo 

e eu éramos particularmente ativos na sua preparação (com um mimeógrafo, no 

interior do Mosteiro de São Bento, com o respaldo de Dom Timóteo. [...] Os 

assuntos eram denúncias sobre acontecimentos e realidades, dados e 

interpretações da realidade brasileira e mundial, e questões teóricas de 

marxismo.380  

 

Dom Timóteo confirmou sua ligação com a revista. Disse que o propósito de O Círculo 

era “atingir comunidades populares de base” do Nordeste, bem como as ramificações pelos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O conteúdo, segundo ele, era de fato muito subversivo e, 

ao saber que os militares iniciaram uma investigação para chegar aos autores, optou por encerrar 

a circulação: 

 

Eu soube que intrigava muito as autoridades militares, andaram querendo 

identificar e começou, assim, um processo. Depois, nós deixamos de rodar [...] 

e ficou por isso mesmo. Não tenho exemplares porque numa ocasião me 

disseram que eles poderiam fazer uma invasão aqui no mosteiro, eu então 

destruí a coleção que possuía.381    

 

                                                           
379 Depoimento de José Crisóstomo de Souza à jornalista Regina Bandeira, através de e-mail enviado em 16 mar. 

2002. Cópia do e-mail, impressa, em poder do autor. 
380 Idem. 
381 Revista da Bahia, Salvador, mar. 1989, p. 16. 
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O grupo político que produzia O Círculo clandestinamente no Mosteiro era o mesmo 

responsável por uma publicação legal, rodada nas dependências da Escola 1º de Maio. Havia uma 

pequena gráfica e através dela eram produzidas apostilhas didáticas e “material clandestino”, 

segundo Delia Bonisegna. O material “oficial”, todavia, não era menos crítico às estruturas de 

poder.382 Com o título de O mensageiro, os boletins falavam de problemas comuns aos moradores 

da periferia, como a falta de vaga nas escolas, filas nos postos de saúde e exploração no trabalho. 

Apontavam problemas das populações carentes. Às vezes, situações corriqueiras, como a bebida 

e os maridos que espancavam as mulheres. A maioria das vezes, o abandono dos poderes 

municipais e estaduais: ônibus lotados, falta de moradia, exploração no trabalho, etc. O conteúdo 

revolucionário dos boletins tinha mais apelo popular do que os panfletos das organizações de 

esquerda, por causa de sua linguagem adaptada à realidade cotidiana. Respondendo a um 

questionamento de como foi possível O mensageiro circular em plena ditadura, Délia Bonisegna 

disse acreditar que a presença de Dom Timóteo, diretor formal da Escola 1º de Maio, servia para 

arrefecer possíveis ataques. 

Houve um único momento em que o boletim esteve sob ameaça de empastelamento, em 

um episódio ocorrido em 1971. Um exemplar foi parar nas mãos dos militares, no Rio de Janeiro, 

e foi apartado para discussão durante uma reunião entre cardeais e militares. Um dos generais 

presentes dirigiu-se a Dom Avelar Brandão Vilela, já arcebispo de Salvador, e mostrou o boletim: 

“olha esse boletim de uma de suas paróquias. O que o senhor acha?” Dom Avelar respondeu 

laconicamente: “eu não acho nada”. Ao invés de temer ou se arrepiar com o que viu, D. Avelar 

defendeu O mensageiro, dizendo que não havia nada ali que ele reprovasse e que aquilo era só 

um incentivo para olhar a realidade do povo. Mesmo com a defesa do arcebispo, os militares 

exigiram que os boletins futuros, antes de serem rodados, passassem pela censura do general 

Artur de Carvalho, superintendente da Polícia Federal em Salvador.383   

Delia Bonisegna reforçou o papel de Dom Timóteo em usar o salvo-conduto garantido 

por sua autoridade. Quando o clima ficava mais tenso e parecia que a ditadura iria fechar a escola, 

o abade aparecia e participava das reuniões. “Debaixo da saia do abade, a gente conseguia fazer 

reuniões para discutir assuntos proibidos”. Mas eram espionados de perto. Mesmo sob forte 

vigilância, a escola funcionou por vários anos e deu impulso às organizações populares e 

                                                           
382 A infografia da tese de doutoramento de Gisele Oliveira de Lima reproduz diversos quadrinhos criados por Padre 

Tonucci cuja mensagem crítica surpreende por terem sido publicadas nos anos mais sangrentos da ditadura militar. 
383 MERLINI, Sérgio. Sérgio Merlini (Depoimento 2014). Entrevista concedida a Gisele Oliveira de Lima, 

Salvador, 05 mar.  2014.  
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religiosas na periferia, sobretudo nas comunidades pertencentes à paróquia Nossa Senhora de 

Guadalupe. O Grupo de Evangelização da Periferia foi um dos “filhotes” da escola, que também 

serviu de base para a formação do Grupo Moisés e do Trabalho Conjunto, dois grandes 

movimentos da sociedade civil soteropolitana, sobre os quais falaremos mais adiante.384 

Padre Paulo Tonucci tinha 26 anos quando chegou ao Brasil. A diferença de idade entre 

ele e Dom Timóteo era de quase 20 anos. Todavia, na opinião de Delia Bonisegna, havia uma 

simbiose entre os dois que poderia ser explicada pelo “dom especial do abade de enxergar o lado 

positivo em cada pessoa e incentivá-lo”. Devido ao seu temperamento explosivo, Tonucci era 

chamado por seu amigo Renzo de “a esquerda da esquerda”. A realidade do povo da periferia e 

a repressão política deixavam-no às vezes agressivo. Paulo não tinha o espírito conciliatório e 

aberto ao diálogo como Renzo. O radicalismo chegava a dificultar seu relacionamento com 

algumas pessoas. Renzo dizia que somente o abade era capaz de acalmá-lo e lhe recuperar a 

serenidade: “Dom Timóteo conseguiu, com sua presença, sem tirar nada dos valores de Paulo, 

sem proibir nada, influenciar o seu modo de ser”. 385 

 

3. Sacerdotes e comunistas 

 

Através de relatos biográficos ou autobiográficos produzidos por militantes de esquerda, 

com o objetivo de dar publicidade aos atos de enfrentamento à ditadura militar em território 

baiano, conseguimos traçar os fios da trama para buscar entender de que maneira marxistas e 

religiosos caminharam lado a lado na fase mais dura da repressão política. Esse ajuntamento se 

fortaleceu a partir da primeira metade da década de 1970 e teve papel relevante na construção 

das lutas contra a opressão militar e pela aprovação da Anistia na Bahia.  

Salientamos o empenho pessoal do jornalista e escritor Emiliano José da Silva Filho em 

registrar a memória dos opositores da ditadura em relatos telegráficos, através da série Galeria 

F: lembranças do mar cinzento.386 Nesse projeto, foram lançados cinco volumes, de 2000 até 

2016. Em dezembro de 2020, publicou sua autobiografia, O cão morde a noite, em que alinhavou 

                                                           
384 Para uma leitura específica sobre o GEP, ver LIMA, Gisele, op. cit., p. 203. 
385 Conforme entrevista de Padre Renzo Rossi prestada ao autor, já mencionada. 
386 Emiliano José da Silva Filho, paulista de nascimento, foi um dos militantes deslocados por sua organização para 

a Bahia, e acabou preso em Salvador, em 1971.  
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as histórias dos personagens já contadas nos seus livros anteriores, em torno da própria trajetória 

de militante da AP, a prisão na Bahia, torturas e condenação a quatro anos de reclusão na Galeria 

F, até ser solto em 1974.  Fez parte do que chamou de “Galeria dos Extraordinários”, a ala dos 

presos políticos: Theodomiro Romero dos Santos, Paulo Pontes, Rui Patterson, Fernando 

Mesquita, José Carlos Zanetti, dentre outros.387   

O ex-preso político Paulo Pontes (1945-) publicou Memórias da Resistência, na ditadura 

e depois, e revisou sua militância política iniciada no seu estado natal, Pernambuco, a chegada a 

Salvador, no carnaval de 1970, os contatos estabelecidos com as células locais do PCBR, AP, 

MR8 e PC do B, e a prisão em 27 de outubro do mesmo ano, na operação que resultou na captura 

de Theodomiro Romeiro dos Santos. Paulo Pontes é um exemplo de militante comunista que se 

aproximou dos religiosos católicos na cadeia. Foi na Galeria F que ele conheceu o casal Benjamin 

Ferreira e Mara Loguércio, dois católicos que na juventude participavam da paróquia de padre 

Renzo. Através deles, conheceu Renzo Rossi, na fase em que o padre italiano iniciou sua 

peregrinação junto aos presos políticos brasileiros.388  

Renzo vinha da experiência de padre no meio operário na Europa e que, no Brasil, não 

teve dificuldades em estar próximo aos pobres, trabalhadores e esquerdistas. Apesar de se 

considerar antimarxista, não demonstrava incômodo quando lhe acusavam de padre radical ou 

comunista. Como padre secular e sob a autoridade de Dom Eugênio Sales, confrontou-se com o 

arcebispo diversas vezes, segundo Delia Bonisegna: “sei que um dia ele quebrou uma cadeira no 

Palácio Episcopal”, contou.389 A religiosa disse que, embora não houvesse presenciado, soube 

através de Paulo Tonucci que o arcebispo tentou impor obediência, por meio de uma carta-

compromisso, aos vigários de origem europeia.  Tal acontecimento se deu entre 1969 e 1970. 

Paulo Tonucci estava na Itália quando recebeu a notícia da carta, sob a ameaça de desligamento.  

Ficou possesso e disse ao amigo Renzo que não assinaria. Este foi aconselhar-se com Dom 

Timóteo para encontrar uma saída. A solução proposta pelo abade foi simples: “assinem a carta, 

depois desobedeçam”.390 

                                                           
387 SILVA FILHO, Emiliano José. O cão morde a noite. Salvador: Edufba, 2020, p.202.  
388 Em benefício da boa leitura e para evitar repetições, passaremos a nos referir ao padre Renzo Rossi pela forma 

como ele era chamado, Renzo, tanto pelos seus seguidores católicos mais próximos quanto pelos não católicos que 

conviveram com ele. 
389 Conforme entrevista ao autor, em 1 set. 2001. 
390 Salientamos que citações a este episódio não consta na biografia de Renzo, tampouco na tese de doutoramento 

de Gisele Oliveira de Lima, dedicada a Paulo Tonucci. A omissão, entretanto, não tira a força do testemunho oral, 

pela relação muito próxima da entrevistada com os dois padres.     
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Paulo Tonucci aprofundou-se ainda mais na ação direta e apoio aos movimentos e 

partidos clandestinos, embora em Padre sim, mas não a manivela, Gisele Oliveira de Lima 

apenas citou en passant essa face extrema, sem mencionar nomes, datas ou fatos específicos. Os 

entrevistados, a maioria deles convivas tanto de Renzo quanto de Tonucci confirmaram essa 

implicação, mas não desceram às minúcias. Talvez por não saberem, ou por acreditarem ser mais 

conveniente resguardar as memórias dos dois padres italianos. Paulo Tonucci faleceu aos 55 

anos, consumido por um câncer, em 19 de outubro de 1994. Renzo Rossi faleceu aos 88 anos, 

em 25 de março de 2013.  

Se, por um lado, a vinculação de Dom Timóteo com os movimentos clandestinos, através 

de Paulo Tonucci e da Escola 1º de Maio, parece evidenciada pelos depoimentos acima 

mencionados, por outro lado, não conseguimos estabelecer outras ações conduzidas diretamente 

por ele a partir do Mosteiro de São Bento. Supomos que a dificuldade em obter provas e 

documentos decorreu por uma decisão do abade, que confessou ter queimado os exemplares de 

O Círculo e pode ter com agido da mesma forma com outros papeis. De concreto, temos suas 

falas em entrevistas, quando perguntado sobre isso: 

 

Eu continuei a ter muito contato, clandestino mesmo, comprometidos até com 

a luta armada, [...] que vinham frequentemente a mim, de procedências diversas, 

[...] às vezes à cata de notícias, por exemplo, no tempo da guerrilha do Araguaia. 

[...] Havia elementos que pediam guarida por um ou dois dias, porque estavam 

em trânsito, então, a gente abrigava.391  

 

A opção pela discrição quanto à proteção aos movimentos e militantes caçados pela 

ditadura, entretanto, não impediu que os órgãos de segurança percebessem a movimentação de 

Dom Timóteo, e ele tinha conhecimento de que era vigiado. Através de um militar de sua 

confiança, cujo nome nunca revelou, sabia da existência de um dossiê a seu respeito na VI Região 

Militar. Em dois excertos retirados dos relatórios do Serviço Nacional de Informação, acessados 

por Joviniano Carvalho Neto, sobressaíram as seguintes informações:  

 

                                                           
391 Revista da Bahia, Salvador, mar. 1989, p. 20. 
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O Mosteiro de São Bento (beneditinos) e a sede do CEAS são os principais 

locais de atuação do “Clero Progressista”. São frequentes as reuniões do TC-

Sal (Trabalho Conjunto de Salvador) no Mosteiro de São Bento. 

Os principais líderes religiosos locais são: [...] DOM TIMÓTEO AMOROSO 

ANASTÁCIO, abade do Mosteiro de São Bento. [...] É o principal líder 

religioso contestador do Estado. Exerce grande influência nos movimentos 

contestatórios realizados em SALVADOR.392 

  

É necessário dizer que não apenas os militares deploravam a conciliação dos religiosos 

com os segmentos sociais rotulados de comunistas. Alguns analistas observavam essa relação 

com desconfiança e espanto, no campo da esquerda, ou com desprezo e reprovação, pelo lado da 

direita. No paradoxo dos extremos, Hobsbawm viu como “perturbadora” aquilo que Corção 

cunhou de “delírio socialista” e “traição”, o que nos leva a supor uma simetria nessas análises 

quanto a impossibilidade de junção, sem perda para ambos.393 Quando trazemos essa discussão 

para o particular, as opções pastorais de Dom Timóteo, em busca de auxílio para compreender 

suas atitudes, interrogamos as razões que o levaram a utilizar seu poder e as estruturas do 

mosteiro para salvaguardar vidas e servir de aparelho para ação de militantes marxistas. O 

impressão é que sua crítica ao materialismo ateu não bloqueava seu amparo aos comunistas. 

Ademais, à medida que a repressão política se aprofundou e vitimou opositores da ditadura, 

inclusive religiosos, a maioria do clero de seu campo teológico solidarizou-se com os todos os 

perseguidos, e encontrou entre os marxistas os principais aliados. O fim da ditadura militar 

transformou-se em uma luta comum.  

Outro aspecto, não menos significativo, diz respeito à sua interpretação da Regra de 

Ordem de São Bento e do Antigo e Velho Testamentos. Dom Timóteo não sistematizou ou 

publicou livros que condensassem seu pensamento, mas o espalhou por homilias, artigos, 

palestras e entrevistas, em documentos arquivados no “baú” do Mosteiro de São Bento, e de certa 

forma delegou a missão de compreendê-lo aos estudiosos de sua biografia. Nesse mergulho ao 

vasto arquivo de escritos, boa parte não datados, encontramos algumas pistas, como sua homilia 

em defesa dos jovens que punham em risco suas vidas para resistir à ditadura: 

 

                                                           
392 CARVALHO NETO, 2018, op. cit., p. 57-58. 
393 HOBSBAWM, op. cit., p. 438 e CORÇÃO apud SILVA, José Alves da. A legitimação da ordem autoritária: 

Gustavo Corção nas páginas do Correio do Povo (1964-1969). 2004. Dissertação (Mestrado em História).  Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 2004, p. 89.  
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Daniel foi escrito para fortalecer os judeus, [...] que estavam ameaçados no 

exílio na dispersão, pelas autoridades pagãs. Então foi-lhes contada essa história 

de três jovens que resistiram ao poder autocrático de Nabucodonosor. [...] Ele 

encontrou, no entanto, três jovens hebreus que souberam resistir a esse 

totalitarismo, que também é existente nos nossos tempos, [...] quem também 

conhecem os poderes, que pelas armas [...] querem conservar os homens na 

adoração aos deuses deste mundo. É preciso que hoje, como naquele tempo, 

haja homens e mulheres que encontram o Absoluto e que por isso estão 

dispostos a jogar a sua vida, a sua liberdade, o seu bem-estar, mas querem 

resistir a toda dominação aviltante, abusiva, que pretende manipular a 

consciência dos homens.394 

  

Com o mesmo propósito de se respaldar na eclesiologia, Dom Timóteo se amparou na 

Regra 74 de São Bento para justificar o abrigo aos perseguidos políticos no mosteiro: “confortar 

os pobres, vestir os nus, visitar os enfermos, sepultar os mortos, prestar socorro na tribulação, 

suportar perseguição pela justiça”. 395 E ao citar a Regra 53, comparou o abrigo aos inimigos da 

ditadura ao acolhimento recebido por Jesus Cristo: “tenha o máximo cuidado na recepção dos 

pobres e dos estrangeiros, porque neles Cristo é mais recebido”, e que isso seria “uma séria 

advertência contra toda atitude de discriminação e bem na atitude que hoje na América Latina 

chamamos de opção preferencial pelos pobres”.396 Na homilia intitulada O cristão ao encontro 

dos não-cristãos, Dom Timóteo disse sobre os comunistas ateus:  

 

Podemos descobrir neles [os não-crentes] muitos elementos comuns e muitas 

bases para uma verdadeira compreensão. Não podemos nos esquecer que no 

coração de cada homem age invisivelmente a graça, e que Cristo derramou seu 

sangue por todos os homens. Como diz o Concílio Vaticano II, “o Espirito Santo 

oferece a todos, de um modo que Deus bem conhece, a possibilidade de ser 

associado o mistério pascal”.397 

 

Dom Timóteo escreveu e palestrou sobre Direitos Humanos em artigos, homilias e 

conferências. Algumas peças dessa produção chegaram a ter publicidade em artigos de jornais, 

                                                           
394 ANASTÁCIO, Dom Timóteo Amoroso. A flauta de Deus. Salvador: Empresa Gráfica da Bahia, 1990, p. 15. 

Esse livro é composto de homilias, artigos e reflexões do abade, selecionados por José Antônio Saja. O texto, como 

a maioria dos que figuram no livro, não tem data, o que deixa uma lacuna para a contextualização histórica. 
395 BAUZIN, op. cit., p. 58-90. 
396 ANASTÁCIO, Os frutos do tempo, op. cit., p. 11. 
397 ANASTÁCIO, A flauta de Deus, op. cit., p. 186. Essa homilia foi publicada sem referência de data em que foi 

proferida. 
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mas a grande maioria ficou guardada no seu “baú”.398 Ele levou para dentro da sua Ordem o tema 

durante a CIMBRA – Conferência Intercâmbio Monástico do Brasil, que aconteceu em Vinhedos 

(SP), entre os dias 21 e 27 de janeiro de 1980. Analisou as proposições da II Conferência 

Episcopal de Puebla, ocorrida dois anos antes, e exortou os monges e monjas a abraçarem as 

resoluções do Vaticano II e das conferências de Medellín e Puebla. Para ele, era um desafio para 

os todos os beneditinos “nos integramos melhor à luta pela Justiça no mundo e em nosso país”: 

  

A Pastoral dos Direitos Humanos tem por base teológica imediata a dignidade 

do homem. Cristo veio para restaurar essa dignidade, a partir do seu íntimo, e 

assim completa as contribuições da filosofia e das outras ciências sociais, dando 

sentido último e integral da vida humana, pois, como diz Puebla, “toda afronta 

à dignidade humana é, ao mesmo tempo, afronta a Deus”.399 

 

Para o abade, o direito às escolhas políticas ou religiosas do indivíduo estavam na 

mesma proporção ao direito à dignidade e à integridade física. Sob a égide do item 1023 do 

documento final de Puebla, ele condenou os atentados às liberdades de expressão e religião e os 

assassinatos, sequestros, torturas e outras atrocidades, cometidos pelos militares na América 

Latina. Asseverou que não era aceitável defender o arbítrio sob a justificativa de impor a ordem 

e a Lei de Segurança Nacional decretada pelos próprios governos golpistas.400 

 

4. Muito além do claustro 

 

O abaciado de Dom Timóteo, marcado por quebra de paradigmas e embasado no prisma 

da abertura às alteridades, foi muito além de suas posições políticas. Sua jornada foi ao encontro 

de uma Salvador multicultural. Dialogou com as diversas matrizes religiosas e estabeleceu com 

líderes espirituais não cristãos relações não apenas protocolares. De acordo com Joviniano Neto, 

a aproximação da Igreja Católica com setores das igrejas protestantes sediadas na Bahia começou 

                                                           
398 A grande maioria desses documentos não trazem datas e nem as circunstâncias em que foram produzidos. 
399 ANASTÁCIO, Timóteo Amoroso. Releitura da Regra e Direitos Humanos. Vinhedo-SP, jan. 1980. Arquivo do 

Mosteiro de São Bento. A escolha desse texto recaiu por ser um dos poucos documentos datados e contextualizados 

que encontramos no “baú”, sem majoração de valor comparado aos demais.  
400 Idem. 
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a partir de um convite do abade para um encontro com o pastor da Igreja Presbiteriana, Celso 

Dourado. A conversa se deu logo após a invasão do mosteiro, em agosto de 1968, e reuniu 

lideranças religiosas de várias denominações com o propósito de divulgar uma carta pública em 

protesto contra as prisões e a violência policial.401  

No seu livro Igrejas e ditadura militar na Bahia, Joviniano Carvalho Neto dedicou um 

capítulo a investigar como agiram as igrejas evangélicas na Bahia nesse período. Ele observou 

que, em sua grande maioria, as lideranças religiosas protestantes apoiaram o Golpe de 1964. 

Salvo exceções, mantiveram esse apoio mesmo com o recrudescimento da repressão, recusaram 

o ecumenismo proposto pela Igreja Católica, e os pastores que ousaram contrapor-se ao comando 

central acabaram expulsos.402 Elisete da Silva também apontou a capitulação dos protestantes ao 

governo militar, que utilizou a adesão dos seus líderes religiosos para confrontar a Igreja Católica 

à proporção que essa exacerbava suas críticas ao regime.403  

A forte ligação de presbíteros, batistas e luteranos brasileiros com as matrizes nos 

Estados Unidos e suas raízes conservadoras e anticomunistas favoreciam ao adesismo ao golpe 

de estado. Por essa razão, todas as vezes que as representações locais questionaram o apoia à 

ditadura, a reprimenda da matriz veio em censura e retaliações, e as cismas foram inevitáveis.404 

A mais notória dessas divisões aconteceu na Igreja Presbiteriana do Brasil, que teve presbitérios 

inteiros desligados e que depois vieram formar a Igreja Presbiteriana Unida (IPU).405  

Na Bahia, as defecções nas igrejas protestantes levaram à formação da unidade local da 

IPU, sob a liderança do pastor Celso Dourado, e da Igreja Batista Nazareth, depois que o pastor 

Djalma Torres foi expulso da Igreja Batista 2 de Julho, por defender o ecumenismo e por criticar 

o apoio de outros líderes batistas à ditadura militar. Antes mesmo de romperem, estudantes 

evangélicos já marchavam com a juventude católica, e um grupo significativo tinha ligação com 

o Mosteiro de São Bento.406 O trabalho ecumênico com os católicos levou à criação da 

                                                           
401 CARVALHO NETO, Igrejas e ditadura na Bahia, op. cit., p. 172-173. 
402 Recomendamos a leitura do Capítulo III – Igrejas Evangélicas, páginas 147-180.   
403 SILVA, Elisete da. Protestantes e o governo militar: convergências e divergências. In: ZACHARIADHES, 

Ditadura na Bahia, op. cit., p. 51. Elisete da Silva demostrou a utilidade desse apoio para o segmente evangélico: 

a doação de uma área pública pelo presidente Castelo Branco, em 1966, para a construção do Hospital Evangélico 

da Bahia, e a indicação do diácono batista Clériston Andrade para assumir a prefeitura de Salvador (1971-1975) 

com o apoio do governador Antônio Carlos Magalhães (p. 42-43).    
404 Sobre a criação da IPU, ver CARVALHO NETO, Igrejas e ditadura na Bahia, op. cit., p. 152. 
405 DIAS, Zwinglio M. (org.). Os protestantes e a ditadura: colaboração e resistência. Brasília: Min. Justiça, 2014 

[pdf], p. 7. Coletânea de entrevistas realizadas pelo Memorial da Anistia, sobre a atuação dos protestantes que se 

insurgiram contra as igrejas e se opuseram à ditadura. 
406 CARVALHO NETO, Igrejas e ditaduras na Bahia, op. cit., p. 160, mencionou a existência de presbíteros na AP. 
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Coordenadoria Ecumênica de Serviços (CESE), em 1973, organização criada para atuar “na 

defesa dos direitos humanos e da promoção e organização dos pobres”.407  

 Dom Timóteo inaugurou na Bahia o diálogo católico/judaico. Aproximou-se do 

presidente da congregação israelita em Salvador, Marcus Kertzman, conforme depoimento do 

seu filho, Miguel Kertzman. Ele disse que os dois tornaram-se amigos “pela via prática da 

justiça”.   

 

[Marcus Kertzman] descobriu aqui na Bahia um homem, um sacerdote de outra 

religião que considerava ser um dos 36 “tsadikis” (homens justos) que 

sustentavam o mundo e têm como função elevá-lo enquanto existirem naquele 

número mínimo, sem o que o mundo entraria em processo catastrófico.408 

 

Miguel Kertzman lembrou das dificuldades de socialização enfrentadas pelos judeus em 

Salvador. As melhores escolas, a exemplo dos Maristas e do Antônio Vieira, eram dirigidas por 

religiosos católicos, e por receio de discriminação, a comunidade judaica evitava colocar seus 

filhos. Kertzman considerou essa abertura ao diálogo a partir de Dom Timóteo essencial para 

quebrar esse estigma.409 Ele revelou ainda que, por conta da proximidade de seu pai com o abade, 

acabou “herdando essa amizade” quando, em maio de 1968, ele, militante do PCB, foi a Dom 

Timóteo, junto com representantes de outros partidos de esquerda, à procura de um lugar para a 

realização de encontro preparatório ao congresso da UNE, em Ibiúna-SP, que aconteceria em 

outubro do mesmo ano. O apoio foi dado e o lugar cedido foi um espaço pertencente aos 

beneditinos no município baiano de Muritiba.410 

Ir ao encontro dos representantes das religiões não cristãs foi sobretudo motivado pelo 

decreto Nostra Aetete, do Vaticano II, conforme anotações de Dom Timóteo: 

 

                                                           
407 CARVALHO NETO, Igrejas e ditadura na Bahia, op. cit., p. 178-179. O autor disse que, no período de Dom 

Avelar Brandão Vilela à frente da arquidiocese de Salvador (1971-1986), as ações ecumênicas foram mais assíduas. 

Destacou uma nota conjunta assinada pelo Reverendo Celso Dourado, Dom Avelar e Dom Timóteo em que 

condenavam de líderes evangélicos que apoiaram a expulsão de um padre católico pela ditadura, em 1980.  
408 KETZMAN, Miguel. Marcus Kertzman – o amante da vida. A Tarde, Salvador, 01 nov. 1991, Caderno 2, p. 6.  
409 Entrevista concedida ao autor em 04 set. 2018. 
410 Miguel Kertzman citou a presença de José Dirceu, Vladimir Palmeira e outros, que viriam a cair junto com toda 

cúpula da UNE no Congresso de Ibiúna. 
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“A Igreja Católica não rejeita nada... Ela exorta pois seus filhos a 

[incompreensível] e caridade, diálogo e colaboração (!!!), reconheçam, 

preservem, façam progredir os valores espirituais e socioculturais que ali se 

encontrar”. É uma das atitudes mais imprevistas, mais carismáticas, proféticas 

da Igreja nos últimos tempos. 411 

  

Reconhecer, dialogar e fazer progredir os valores culturais talvez sintetizem o encontro 

de Dom Timóteo com as religiões de matriz africana e sem dúvida sua aposta mais arriscada 

nessa abertura às religiões não cristãs. Levado por Vivaldo Costa Lima, diretor do Centro de 

Estudos Afro-Orientais (CEAO), como revelou em entrevista, mas sobretudo por ter conhecido 

Mãe Menininha do Gantois. Batizada com o nome católico de Escolástica, coincidentemente o 

nome da irmã de Bento de Núrcia, Mãe Menininha já tinha por hábito frequentar as missas do 

mosteiro. Pelas mãos de Vivaldo Costa Lima viria a conhecer também Olga de Alaketo e Stela 

de Oxossi.412  

Dom Timóteo fez parte da comissão que lutou pela desapropriação do terreno da Casa 

Branca, em 1987, um dos terreiros mais famosos de Salvador, no bairro do Engenho Velho da 

Federação. A luta foi iniciada no governo de Waldir Pires, que concedeu a área para o terreiro, e 

concluída durante o governo de Antônio Carlos Magalhães, em 1991, que o transformou em 

patrimônio histórico de Salvador.413  

   

5. A vida de um comunista 

 

Nos primeiros cinco anos da década de 1970, o nome de Dom Timóteo não apareceu 

associado a manifestações públicas de caráter meramente político, ao menos na documentação e 

outras fontes a que nossa pesquisa teve acesso. Esse silêncio foi quebrado quando eclodiu a 

                                                           
411 Apontamentos manuscritos não datados encontrados no arquivo de Dom Timóteo, no Mosteiro de São Bento, 

sem indicação de propósito. Atribuímos sua autoria ao abade por reconhecimento da caligrafia e acreditamos ter 

sido escrito no final da década de 1960. O tracejado na expressão “mais carismático” está conforme o original. 
412 TAVARES, op. cit., p. 112-113, e GUERRA, op. cit., p. 8. 
413 Os encontros do abade beneditino com membros dos terreiros de candomblé e sua produção intelectual a respeito 

das religiões afrodescendentes foram citadas neste trabalho muito superficialmente. Acreditamos na possibilidade 

de merecer uma pesquisa acadêmica específica, à vista da profícua documentação arquivada no “baú” de Dom 

Timóteo, no Mosteiro de São Bento e da pertinência do tema.    
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Operação Radar, no Brasil, em 1974 e, na Bahia, em 1975. A ação repressiva, executada pela 

ditadura, teve o propósito de dizimar as células e lideranças do Partido Comunista Brasileiro 

(PCB). O Partidão, que recusou a luta armada como saída para derrotar os generais, sucumbiu 

diante dos ataques desferidos pela ditadura. Embora a guerra revolucionária da esquerda 

parecesse irremediavelmente perdida, o aparato repressivo e seus agentes aparentemente 

convenceram a cúpula militar de que o perigo comunista ainda era uma ameaça.414 

O PCB tinha vários quadros dentro do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 

inclusive parlamentares eleitos. As vitórias da oposição em 1974, que resultou em um 

crescimento significativo do número de representantes do MDB na Câmara dos Deputados e no 

Senado, foram creditadas em larga medida à força da militância comunista. Conforme relatório 

da Comissão Nacional da Verdade, foi montada uma megaoperação para fazer desaparecer as 

principais cabeças do PCB, com assassinatos e ocultação de cadáveres. Ao todo foram mortos 

dezenove dirigentes, entre eles David Capistrano, Manoel Fiel Filho e Wladimir Herzog. Onze 

deles foram dados como “desaparecidos”.415  

 Na Bahia, a Operação Radar foi deflagrada em 4 de julho de 1975, com a prisão do 

engenheiro Marcos Antônio Pinheiro Silva, em Salvador, sob a acusação de integrar o Partidão. 

Não era o Marcos Antônio procurado.  O verdadeiro seria preso no dia seguinte: Marco Antônio 

Rocha Medeiros, também engenheiro, dirigente do PCB-BA.416 Outros detidos na operação 

foram: Sérgio Santana, Ieda Santana, Carlos Marighella Filho e Paulino Vieira, todos ligados à 

cúpula do PCB na Bahia. Os interrogatórios foram conduzidos pelo general torturador Carlos 

Henrique Brilhante Ustra e pelo delegado Sergio Paranhos Fleury, que vieram à Bahia 

exclusivamente para essa operação.417   

A mobilização da Igreja Católica pela preservação da vida e da liberdade dos comunistas 

baianos foi encampada por Dom Avelar Brandão Vilela, solicitado por carta que lhe foi dirigida 

por familiares dos presos, de acordo com Grimaldo Zachariadhes. O arcebispo de Salvador 

utilizou-se do diálogo que mantinha junto ao comandante da VI Região Militar, general Heitor 

Fontoura de Moraes, para pedir tratamento respeitoso e justo aos presos políticos.418 Dom 

                                                           
414 BRASIL.  Relatório da Comissão Nacional da Verdade. Vol. I, dezembro de 2014, p. 640-642 
415 Idem, p. 642. 
416 SILVA FILHO, Emiliano José. Galeria F IV: lembranças do mar cinzento – Golpe. Tortura. Verdade. São Paulo: 

Editora Caros Amigos, 2012, p. 57-74. 
417 Relatório da Comissão Nacional da Verdade, op. cit., p. 822.  
418 ZACHARIADHES, Grimaldo. Dom Avelar Brandão Vilela e a ditadura militar. In: ZAHARIADHES, Ditadura 

militar na Bahia, op. cit., p. 186.  
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Timóteo, por sua vez, pediu a libertação dos presos através de manifesto, ao lado de noventa 

personalidades. Entre os signatários estavam Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro, José Carlos 

Capinam e Vinícius de Morais.419  

Emiliano José creditou a ação imediata da Igreja Católica às articulações realizadas pelo 

padre Renzo, que teria convencido Dom Avelar a visitar os presos. Naquele momento, toda 

pressão serviria para sustar o propósito extremo de chacinar os detidos. A marcação ostensiva 

surtiu efeito e, em poucos dias, a maioria dos oitenta detidos foi liberada e onze julgados e 

condenados em 16 de março de 1976. Menos de um ano depois, em 8 de fevereiro de 1977, o 

primeiro grupo teria a prisão relaxada por liberdade condicional. Quatro meses depois, o segundo 

grupo saiu da cadeia, com exceção de Paulino Vieira, que se livraria da cadeia somente no ano 

seguinte.420 

A nova investida da ditadura militar, semelhante à Operação Radar, realizada no ano 

seguinte para destruir o PC do B, teve uma atuação de Dom Timóteo para preservar a vida do 

militante comunista baiano, o engenheiro civil Haroldo Lima. Devemos justapor que, sobre o 

episódio, existem pontos de convergência e divergência. Por um lado, os relatos de diversas 

fontes reportaram uma atuação cirurgicamente eficaz por parte do abade, que impediu uma 

possível trama para fazer “desaparecer” Haroldo Lima. Entretanto, ao falar sobre o episódio, 

Dom Timóteo tratou de subdimensionar sua participação. A reconstituição dos passos que 

antecederam a ação repressiva conhecida como Chacina da Lapa, e os desdobramentos 

posteriores, poderão lançar luzes nessa questão. 

Solange Silvany Rodrigues Lima relatou o que aconteceu desde a detenção do esposo 

nas ruas de São Paulo, em 16 de dezembro de 1976, até o momento em que a ditadura oficializou 

a prisão.421 Ela viveu um calvário com Haroldo Lima sequestrado, foco central do seu livro de 

memórias De pouso em pouso. Antes de adentrarmos em sua narrativa, convém situar o que foi 

a Chacina da Lapa para construir o panorama em que essa nova investida da ditadura militar 

contra uma das últimas células de resistência comunista, em 1976, elucidativo para confirmar o 

                                                           
419 DUCCINI, Felipe. A luta pela anistia na Bahia. Maringá-PR: Viseu, 2018, p. 74.  
420 SILVA FILHO, As asas invisíveis, op. cit., p. 133-138. 
421 Conforme depoimento ao autor, colhido em ago. 2001.  



122 
 

risco de morte de Haroldo Lima e outros dirigentes do PC do B presos na operação, e que 

sobreviveram.422 

A invasão seguida do assassinato dos dirigentes do PC do B Ângelo Arroyo e Pedro 

Pomar, na casa nº 767 da Rua Pio XI, no bairro da Lapa, em São Paulo, e a morte sob torturas de 

João Batista Drummond, nas dependências do DOI-CODI, fez cair por terra promessas dos 

militares de que, depois da Operação Radar, a ditadura não utilizaria mais seu aparato de terror 

contra a oposição.423  Repetiu o mesmo modus operandi em 1976. Após cooptar o ex-dirigente 

do PC do B, Manoel Jover Telles, que virou delator, a ditadura localizou e passou a monitorar os 

membros do partido. Quando desencadeou a operação, os órgãos de repressão possuíam um 

diagnóstico preciso e capaz de dizimar o comitê central do PC do B em menos de 24 horas.424   

Haroldo Lima vivia com a família, Solange e três filhas, em São Paulo quando irrompeu 

a Chacina da Lapa. Havia deixado a capital baiana em 1968 para cumprir a missão dada pela 

AP, sua organização à época, de se integrar à produção no interior da Bahia. Solange Lima 

permaneceu em Salvador. O nascimento da terceira filha, Jorgilene, e a condenação de Solange 

a seis meses de prisão pela Auditoria Militar da IV Região do Exército, em 2 de setembro de 

1969, exigiram mudanças. Ela teve a pena revisada pelo Supremo Tribunal Militar, em dezembro 

de 1969 e foi colocada em liberdade. A decisão de migrar clandestina para se juntar ao esposo 

veio em seguida. Depois de algumas mudanças de localização na Bahia, resolveram seguir para 

São Paulo, onde Haroldo Lima e a maioria da AP viriam a ingressar no PC do B, no começo da 

década de 1970.425  

Na noite do 15 de dezembro de 1976, a Comissão Executiva do PC do B se reuniu no 

aparelho do partido. Os relatórios do Serviço de Informação da Aeronáutica e do DOPS 

revelaram ter conhecimento do local desde o dia 10.426 Acompanharam a movimentação de 

chegadas e saídas, mas não interferiram. Finalizado o encontro, os militantes cumpriram o 

                                                           
422 O Relatório da Comissão Nacional da Verdade revelou que Wladimir Ventura Pomar, Haroldo Borges Rodrigues 

Lima, Elza de Lima Monnerat, Aldo da Silva Arantes e Joaquim Celso de Lima foram presos na rua, no dia da 

chacina. 
423 POMAR, Pedro. O massacre da Lapa. São Paulo: Busca Vida, 1987, p. 23-24.  
424 O Relatório da Comissão Nacional da Verdade, vol. I, dedicou as páginas 648 a 653 aos relatos dos sobreviventes 

da Chacina da Lapa. 
425 SILVA FILHO, Emiliano José. Galeria F: lembranças do mar cinzento (V). São Paulo, Ed. Caros Amigos, 2016, 

p. 164-171. 
426 Relatório do II Exército enviado à Secretaria Pública de São Paulo, datado de 10 de dezembro de 1976, informou 

da existência das atividades do PC do B na Lapa. Uma segunda carta, do dia 14, detalhou o dia e as providência a 

serem tomadas para estourar o “aparelho” do PC do B no dia 16. (Cfe. fac. símile publicado no livro O massacre 

da Lapa, nas páginas 192 e 193).  
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protocolo de deixar o local em dupla. Antes mesmo da casa ser invadida e Ângelo Arroyo e Pedro 

Pomar mortos, quase todos os participantes do encontro já tinham sido capturados na rua. Aldo 

Arantes, que saiu em dupla com Haroldo Lima, foi detido na madrugada, na Estação Paraíso do 

metrô.427 Haroldo seria preso na porta de sua residência, às nove horas do dia 16 de dezembro de 

1976.428    

Na entrevista já mencionada, Solange Lima revisou os acontecimentos daquele dia. O 

marido saiu de casa com destino a uma autoescola para tirar uma carteira de habilitação. Utilizava 

o nome frio de Carlos Haroldo. Ela também deixou a casa naquele dia e somente retornou no 

final da tarde. Encontrou homens no interior da residência que se identificaram como “da polícia” 

e perguntavam pelo marido.429  Começava ali um jogo de ameaças e encenação dos agentes da 

repressão para fazer com que ela acreditasse que Haroldo Lima estava foragido. Solange, as filhas 

Julieta, Jorgilene e Valéria, e Isa, uma irmã que seguiu para São Paulo para ajudá-la a cuidar das 

filhas, passaram a noite com a casa ocupada por policiais. No dia seguinte conduziram Solange 

Lima para o DOPS, para ser interrogada por Sergio Paranhos Fleury.430  

Haroldo Lima foi levado inicialmente para um destino ignorado, ainda em São Paulo, 

onde passou pelo primeiro interrogatório e por torturas. No dia seguinte, foi de avião para o Rio 

de Janeiro, junto com Wladimir Pomar, Elza Monnerat e Aldo Arantes. No depoimento por 

escrito que entregaria à Justiça Militar no dia 12 de abril de 1977, Haroldo Lima relatou a seção 

de torturas e sevícias a que foram submetidos. No dia 27 de dezembro, foram mandados de volta 

para as dependências do DOI-CODI de São Paulo. 431 

A simulação que os agentes da repressão mantiveram durante os três dias em que 

ocuparam a casa de Haroldo Lima, de alguma forma serviu como esperança para Solange de que 

o marido ainda estivesse vivo. A busca na sede do DOPS continuou. Já tinha se passado uma 

semana desde a Chacina da Lapa e o tempo conspirava. Era preciso recorrer a denúncias 

públicas. Orientada pelo advogado Luís Eduardo Greenhalgh, procurou o Dom Paulo Evaristo 

Arns e pediu uma intervenção junto aos militares. Greenhalgh recomendou a Solange Lima que 

retornasse à Bahia com toda a família, por segurança, enquanto isso. Em Salvador, Solange Lima 

                                                           
427 Relatório da Comissão da Verdade, op. cit., p. 649.  
428 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Projeto Brasil Nunca Mais.  Tomo 5, vol. 2, 1985, p. 130.  
429No livro de memórias de Solange Lima, a história ocupa as páginas 148 a 173.  
430 Quando não citadas outras fontes, as informações aqui relatadas sobre a militância clandestina e a prisão de 

Haroldo Lima foram colhidas nas entrevistas realizadas pelo autor com ele e sua esposa, Solange Lima, que 

mencionamos anteriormente.  
431 Projeto Brasil Nunca Mais, op. cit., p. 126-135. 
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procurou Dom Timóteo, e também pediu seu apoio. O abade teria lhe dito: “eu vou pensar a 

melhor forma de ajudar Haroldo”. 

Por ter recorrido a Dom Paulo Evaristo Arns e a Dom Timóteo, a possibilidade de ter 

sido um ou outro, ou os dois, responsáveis pela vida de Haroldo Lima e dos demais dirigentes do 

PC do B deixou lacunas para interpretações. Solange Lima acreditou ter sido um telegrama do 

abade que teria mudado o curso do interrogatório de Haroldo Lima e impedido sua morte: “Dom 

Timóteo foi decisivo para a salvação da vida de Haroldo [devido a] o telegrama por este 

endereçado ao Presidente da República ou a um ministro de Estado, não me lembro bem, 

solicitando informações sobre o destino de Haroldo”.432 

Ao comparar as versões dessa narrativa nas entrevistas de Solange Lima colhidas em 

2001 e 2002, quase nove anos antes dela publicar De pouso em pouso, notamos que em essência 

as informações são idênticas, apenas divergindo no destino do telegrama, que teria sido 

endereçado a uma base militar. É possível que ela nunca tenha sabido o que de fato aconteceu, 

apesar de não duvidar que o abade agiu de alguma forma, e o recado chegou ao destino. A defesa 

que Haroldo Lima escreveu à Justiça Militar na fase de instrução do seu processo não mencionou 

o papel de Dom Timóteo. Entretanto, quatro anos depois, durante um evento de homenagem ao 

abade, o ponto alto do encontro foi a leitura de uma carta escrita pelo próprio Haroldo Lima, com 

o relato do que aconteceu durante uma das sessões de tortura, ainda no Rio de Janeiro: 

 

A partir de determinado momento, passou a existir certo cuidado com minha 

sobrevivência. [...] As sevícias eram suspensas para permitir minha 

recomposição momentânea. [...] A hipótese de morte fora afastada para um 

segundo plano. Não quero colorir falsamente o relato. Não sei exatamente por 

que houve naquela mudança de atitude. Seguramente alguns fatores se somaram 

para tanto. Mas o que sei é que naquele momento um torturador me perguntou 

por que o abade do Mosteiro de São Bento de Salvador intercedia por mim.  

 

 

A história tal e qual acima relatado tem pautado a escrita no que se refere ao episódio. 

O jornalista Eduardo Diogo Tavares descreveu como “milagre da vida” ao dizer que “um carrasco 

da ditadura militar interrompeu uma sessão de tortura [...] para perguntar ao preso porque um 

                                                           
432 LIMA. Solange, op. cit., p. 161. 
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importante ‘bispo’ de Salvador estava infernizando tanta gente para salvar a vida de um 

comunista ateu”.433 Lídice da Mata, em seu depoimento no seminário em homenagem a Dom 

Timóteo, em 1996, declarou que ouviu de Haroldo Lima que sua vida foi salva pelo abade.434 Na 

Revista da Bahia, os editores repetiram a mesma informação e, sob uma foto do dirigente do PC 

do B legendaram: “Haroldo Lima: devo minha vida a Dom Timóteo”.435 Joviniano Neto repetiu 

a mesma informação a partir de nova entrevista dada por Haroldo Lima, em 2017, sem 

acrescentar novidades além de exaltar o gesto providencial que pode ter salvo sua vida: 

“indiscutivelmente, depois que o nome do Dom Abade ecoou na masmorra da ditadura, notei um 

cuidado que não existia com minha vida.436 Mas, o que disse Dom Timóteo a respeito disso?     

Nas entrevistas, esse questionamento era recorrente. As respostas, quase a mesma: “eu não sei o 

que fiz, eu não me lembro, mas fiz qualquer coisa pública, e ele atribui a isso.437  A Guido Guerra, 

confirmou a visita de Solange Lima, não mencionou ter passado qualquer telegrama, mas de ter 

proclamado em alguma celebração religiosa “Haroldo foi preso!”, como fizera em outro 

momentos para denunciar arbitrariedades.438 Eduardo Diogo Tavares, em entrevista gravada com 

o abade, teve resposta semelhante.439  

As hesitações permitem-nos abrir a questão para investir em outras possibilidades de 

que não foi apenas o aceno do abade que poupou a vida de Haroldo Lima, mas que outros fatores 

contribuíram. Destacamos que ele não foi o único a escapar, mas os outros presos da Chacina da 

Lapa também foram salvos. Solange Lima, por exemplo, confessou que retornou a São Paulo e, 

na continuação das buscas pelo marido, foi levada por Eduardo Greenhalgh a Dom Paulo Evaristo 

Arns, que pode ter operado o “milagre”:     

 

Dom Paulo Evaristo Arns veio a público declarar que possuía a relação dos 

presos políticos no episódio da Lapa e que estava, apenas, esperando as Forças 

Armadas tomarem a iniciativa de expor esta relação. Na verdade, Dom Paulo 

fez essa declaração para ajudar a salvar a vida daquelas pessoas.440 

                                                           
433 TAVARES, op. cit., p. 119. 
434 MATA, Lídice. Um testemunho. In: Dom Timóteo: presença histórica, op. cit., p. 7. Fabiano Oliveira republicou 

esse depoimento de Lídice da Mata no seu livro Dom Timóteo: a força de um abade amoroso, à página 89-90. 
435 Revista da Bahia, mar. 1989, p. 20.  
436 CARVALHO NETO. Igrejas e ditadura, op. cit., p. 75-76. 
437 Revista da Bahia, mar. 1989, p. 20.  
438 GUERRA, Guido. A noite dos coronéis. Salvador: Assembleia Legislativa da Bahia, 2005, p. 44. 
439 CD com falas de Dom Timóteo gravadas em 1993, editadas e produzidas por Eduardo Diogo Tavares. Arquivo 

pessoal do autor. 
440 LIMA, Solange, op. cit., p. 162. 
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Haroldo Lima disse que o pronunciamento de Dom Paulo Arns de ter posse da lista não 

era verdadeiro, um “blefe”, que o próprio cardeal confessara a Solange Lima. Quando perguntado 

textualmente quem teve a participação decisiva no reconhecimento de sua prisão, eis sua 

resposta: “houve dois fatos e todos os dois contribuíram. Talvez [o padre] Renzo [Rossi] tenha 

razão que o mais decisivo foi a declaração na televisão dada por Dom Paulo que criou um fato 

público”.441 

  O dirigente do PC do B ratificou que os dois fatos aconteceram. Reafirmou que a 

intensidade das torturas foi moderada a partir de a citação do nome de Dom Timóteo. Concluímos 

pela impossibilidade de atribuir quem levou ao recuo do plano de morte dos presos políticos do 

PC do B. Acreditamos que a encenação feita na casa de Solange Lima pela polícia política, de 

fazer campanha três dias em sua casa à espera do marido que já estava preso, convalida a tese de 

que ele e os companheiros seriam mortos. Os temores não se confirmaram e, dias após a 

declaração do cardeal, ela foi chamada ao escritório de Eduardo Greenhalgh para receber a 

inesperada notícia: “Haroldo está preso!”442 Ou seja, estava vivo. 

Haroldo Lima, Elza Monnerat, Aldo Arantes e Wladimir Pomar foram levados de volta 

para São Paulo em 27 de dezembro de 1976. A partir do dia 30 seguinte os detratores começam 

a anunciar a presença deles do DOPS. Haroldo Lima Saiu da incomunicabilidade em 31 de 

dezembro. Nos dias 29 e 30 de junho de 1977, a 1ª Auditoria Militar iniciou e finalizou o 

julgamento dos quatro acusados: condenados a cinco anos de prisão.443 A família entrou com 

pedido meses depois para que Haroldo Lima cumprisse a pena em Salvador, e foi atendida. 

Passaria os últimos anos na Galeria F da penitenciária Lemos de Brito, de onde sairia em agosto 

de 1979, por conta da Anistia.444   

 

  

                                                           
441 Entrevista realizada em 23 fev. 2002. 
442 LIMA. Solange, op. cit., p. 162. 
443 POMAR, op. cit., p. 149-150. 
444 LIMA, Solange, op. cit., p. 173-177, e entrevista realizada pelo autor, em agosto de 2001. 



127 
 

 

6. A “Pantera cor de rosa”  

 

Se é possível dizer que o silêncio e as sombras prevaleceram sobre ações de natureza 

política de Dom Timóteo na primeira metade da década de 1970, o mesmo não se firma no que 

diz respeito às demandas do campo da fé. Ao contrário disso, o abade surgiu quase onipresente 

nos principais acontecimentos da Igreja Católica em Salvador e, em nível nacional, dividiu com 

Dom Helder o protagonismo de um dos episódios de maior tensão entre o clero e a ditadura 

militar: a produção e divulgação do documento Eu ouvi os clamores do meu povo.  

Antes de prosseguir no tema, é importante salientar que Dom Timóteo sempre 

demonstrou entusiasmo com a linha teológica denominada de Cristianismo de Libertação. De 

acordo com Grimaldo Carneiro Zachariadhes, nessa fase o abade fazia parte de um grupo de 

clérigos que se colocava à esquerda da CNBB. Desse grupo participavam, além de Dom Timóteo, 

Dom Tomás Balduíno, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Antônio Fragoso, dentre outros, todos 

religiosos que se destacavam pelas críticas mais ácidas aos militares. O grupo se reunia 

regularmente para alinhar pensamento e ação, em busca de melhor “responder ao endurecimento 

da ditadura”. 445   

O primeiro desafio mais contundente viria em 1972, com o anúncio da expulsão do 

teólogo Joseph Comblin (1923-2011). Belga de nascimento, radicado no Brasil, é considerado 

um dos fundadores da Teologia da Libertação.446 Atuava principalmente no Recife, ao lado de 

Dom Hélder Câmara e incomodava a ditadura com seus artigos, que tinham grande repercussão 

no exterior. Conforme Célia Costa Cardoso, Comblin foi um crítico severo da doutrina de 

Segurança Nacional brasileira e, no seu livro Ideologia de Segurança Nacional (1978), 

desconstruiu o argumento militar e acusou o modelo adotado no Brasil de seguir um “corpus 

doutrinário” importado dos Estados Unidos da América. 447  

Sem poder calar Comblin, o governo brasileiro usou o expediente da expulsão. Ao 

desembarcar no aeroporto dos Guararapes, em Recife, de volta da Bélgica, em 27 de março de 

1972, foi avisado por telegrama que estava impedido de entrar no país. Ficou preso por horas no 
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446 CARDOSO, Célia Costa. Armas da vigilância política: ‘Segurança Nacional’ e ‘Guerra Revolucionária’. In: 
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Recife e depois foi embarcado para o Rio de Janeiro. De lá, foi deportado para a Europa. Em 

Salvador, o principal ato de desagravo ocorreu durante a missa da Sexta-feira Santa, na Igreja de 

São Bento. Dom Timóteo leu uma carta que escreveu em seu nome, destinada a Dom Aloísio 

Lorscheider, presidente da CNBB, na qual exigia que a entidade se posicionasse contra a 

expulsão do teólogo.448 A religiosa belga Hilda Hendricx, presente na missa, relembrou o medo 

que todos sentiram, enquanto o abade lia a carta: “ficamos só olhando para as portas, que estavam 

todas abertas, para ver se aparecia alguém para nos prender”. Nas missas de Aleluia e Páscoa, a 

carta foi lida novamente. Foi o caminho para denunciar a expulsão, pois na imprensa a notícia 

estava sob censura.449 

A coragem de Dom Timóteo uniu no espaço do Mosteiro de São Bento os diversos grupos 

que realizavam trabalhos pastorais na periferia de Salvador: os padres italianos da paróquia de 

Guadalupe; os padres franceses da Igreja da Palma; o Centro de Estudos e Ação Social (CEAS); 

o Instituto Superior de Pastoral Catequética (ISPAC); e a Juventude Católica. A partir dessa 

união, refletiram sobre a necessidade de unir esforços para harmonizar e fortalecer o trabalho de 

todos. Daí, nasceu o Grupo Moisés. Na escolha do nome, uma provocação: assim como Moisés 

libertou os hebreus do domínio dos faraós, os religiosos desejavam a libertação do povo da 

perseguição política e da pobreza aviltante.450 

 O Grupo Moisés catalisou as mobilizações religiosas, sociais e políticas vinculadas à 

Igreja Católica durante quase uma década na capital baiana.451 Quando questionamos que papel 

Dom Timóteo exercia, os depoimentos que dispomos disseram que era circunstancial.452 Não 

participava diretamente das ações, mas falava em nome do grupo externamente, como se fosse 

um porta-voz. Hilda Hendricks revelou que as primeiras reuniões aconteceram no Colégio das 

Mercês, no centro de Salvador, mas perceberam movimentações estranhas na frente do prédio e 

decidiram, por segurança, transferir as reuniões para o Mosteiro de São Bento.  

O primeiro ato de maior impacto do Grupo Moisés aconteceu no ano seguinte: a 

elaboração e divulgação do documento episcopal Eu ouvi os clamores do meu povo.  Convém 

sublinhar o que escreveu Aline Coutrot sobre a força do episcopado na vida social e política e 

                                                           
448 LIMA, Gisele, op. cit., p. 29.  
449 Entrevista ao autor e à jornalista Regina Bandeira, em 31 ago. 2001. 
450 CARVALHO NETO, Igrejas e ditadura militar na Bahia, op. cit., p. 76-77 (observar erro de digitação no ano, 

1977, em vez de 1972. 
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Bonisegna (01. set. 2001) e Isa Moniz (24 ago. 2001).  
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sua afirmativa de que “as declarações da Hierarquia são uma das formas mais notáveis da 

intervenção da Igreja na vida das cidades”.453 Apesar da historiadora se balizar na Igreja Católica 

francesa, acreditamos em sua validade em um país como o Brasil, onde a maioria esmagadora da 

população declarava-se católica.  

O manifesto episcopal dos bispos do Nordeste foi gestada durante um encontro de bispos 

progressistas.  Deliberaram pela elaboração de três cartas, a do Nordeste, do Centro-Oeste e a de 

São Paulo.  Planejavam lançar em 6 de maio de 1973, no 25º aniversário da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. 454  Eduardo Hoornaert conferiu a responsabilidade pelo conteúdo aos 

católicos de Recife.455 Zachariadhes, por sua vez, dividiu a coautoria entre o grupo 

pernambucano, liderado pelo padre Humberto Plummem, e “de um grupo de Salvador formado 

pelos membros do CEAS, do Mosteiro de São Bento e do Grupo Moisés”.456  

Por sua vez, ao jornalista Guido Guerra, Dom Timóteo revelou que sua abadia teve a 

primazia da escrita, que atribuiu ao monge beneditino Dom Marcelo Carvalheira. Era para ser 

mantido em sigilo até a divulgação, mas o documento vazou para os militares antes do 

lançamento.457 Eu ouvi os clamores do meu povo denunciou as graves condições de pobreza do 

povo nordestino, o fracasso do governo para reduzir as desigualdades e as táticas usadas pelos 

governantes do Nordeste para manter o controle sobre a população carente. Na fase de 

elaboração, de acordo com Isa Moniz, os autores se referiam ao documento como “a pantera cor-

de-rosa”, em uma tentativa de despistar possíveis escutas ou espionagem antes da divulgação.458 

Não deu certo.  Kenneth Serbin, valendo-se do acesso aos documentos internos do Exército 

brasileiro, descreveu a reação da “pantera cor-de-rosa” durante reunião da Comissão Bipartite: 

 

Os integrantes da situação descreveram o documento com “tendencioso” e 

“agressivo”. O general Muricy informou aos bispos que “é com pesar que o 

Grupo da Situação vê a elaboração do documento e que, considerando o 

objetivo de criar um clima alarmante, o Governo impediu sua divulgação.459 

 

                                                           
453 COUTROT, op. cit., p. 340. 
454ZACHARIADHES, Os jesuítas e o apostolado social, op. cit., p. 97-99.  
455 Entrevista realizada em 29 mar. 2002. Em 1973, Hoonaert era um dos assessores leigos de Dom Hélder Câmara. 
456 ZACHARIADHES. Os jesuítas e o apostolado social, op. cit., p. 98. 
457 GUERRA, op. cit., p. 41. 
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459 SERBIN, op. cit., p.  337.  
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A ordem para impedir a divulgação do documento dos bispos do Nordeste veio de 

imediato através de uma comunicação oficial aos órgãos de imprensa:460  

 

De ordem superior, fica terminantemente proibida qualquer divulgação por 

imprensa falada e televisionada, do manifesto dos bispos nordestinos ou 

referências ao mesmo, intitulado Eu ouvi os clamores do meu povo, impresso 

em Salvador pela Editora Beneditina.461 

 

As tentativas de impedir a impressão resultaram inócuas, pois graças a uma rede de apoios 

montada pelos grupos de Recife e de Salvador, a declaração dos bispos pôde ser rodada pela 

Editora Beneditina e lançada oficialmente em 6 de maio de 1973.462 No mesmo dia, foi impresso 

nos Estados Unidos. Alguns dos trechos surpreenderam pela contundência e afirmações ácidas 

contra a ditadura dos generais e pelo clamor à luta social dos pobres e expropriados: “a classe 

dominada não tem outra saída para se libertar senão seguir o longo e difícil caminho, já iniciado, 

que conduz à propriedade social dos meios de produção”. Considerava urgente a união por um 

“projeto histórico de transformação global” que levasse aos oprimidos a “recuperar a humanidade 

de que foram despojados, fazer cair as cadeias do seu sofrimento, vencer o antagonismo de 

classes e, enfim, conquistar a liberdade”.463  

O trecho principal que causou a fúria dos militares foi ainda mais duro nas críticas à 

suspensão do habeas corpus, liberdade de imprensa, liberdade sindical e de greve que “foram 

arrebatados à classe trabalhadora”: 

 

Para conter resistências a tais condições de opressão e injustiça, a violação 

desses direitos humanos é excedida por atos de violência ainda maior. O 

terrorismo cultural instituiu o controle através da espionagem interna e da 

polícia secreta, recorrendo com frequência à tortura e ao assassinato.464  

 

O documento levou a assinatura de 13 bispos e padres, entre os quais Dom Timóteo e 

Dom Helder.465 O arcebispo de Salvador Dom Avelar Brandão Vilela recusou apoiar Eu ouvi os 

clamores do meu povo, segundo ele “por conter aspecto de natureza político social”, de que 

                                                           
460 Conforme Serbin, o único jornal impresso que divulgou o documento foi o católico O São Paulo. (op. cit., p. 

350).  
461 Extraído de VARON, Paloma; CLAUDIO, Francisco, “a trajetória do Grupo Moisés”. 
462 MOSTEIRO DE SÃO BENTO. Eu ouvi os clamores do meu povo. Salvador: Editora Beneditina, 1973. 
463 MOREIRA, Márcio Moreira. A Igreja e a política no Brasil. Brasília: Ed. Brasiliense, 1979, p. 177-178. 
464 ZACHARIADHES, Os jesuítas e o apostolado social, op. cit., p. 180.   
465 GOMES, Os bispos católicos e a ditadura militar brasileira, op. cit., p. 109.  
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discordava e que, por essa razão, não aceitava “O documento como diretriz de pastoral social em 

[sua] arquidiocese”.466 Não se livrou de uma sequência de dissabores inesperada. O arcebispo de 

origem sergipana que assumiu a arquidiocese soteropolitana em 1971, se orgulhava de sua opção 

pela busca de conciliação.467 A posição chave que ocupou na Comissão Bipartite revelou o grau 

de seu prestígio junto aos militares e a facilidade com que chegava aos principais generais do 

governo. Entretanto, suas posições dúbias em relação à ditadura não o poupou de responder pelos 

conflitos desencadeados pelo documento dos bispos do Nordeste.   

O desgaste de Dom Avelar começou quando foi agraciado com a medalha do Mérito 

Pernambucano, em agosto de 1973, mas recebeu uma semana depois a notícia do cancelamento 

da comenda. Ao mesmo tempo, a Câmara Municipal de Salvador recuou em lhe conceder o título 

de Cidadão Soteropolitano.468 Revelou-se posteriormente que os militares não viram de sua parte 

uma condenação enérgica do Eu ouvi os clamores, e em alguma medida entenderam que ele 

apoiava. A carta que escreveu ao núncio apostólico deixava margem para essa interpretação: “Eu, 

pessoalmente, não aceito a linha pastoral de Dom Helder. [...] O documento efetivamente 

ultrapassa os limites do normal. Mas contém verdades”. A ditadura também bloqueou na 

imprensa a citação dos cancelamentos das homenagens ao arcebispo, que retrucou a desonra ao 

não comparecer às solenidades de comemoração da Semana da Independência.469  

As divergências com os líderes religiosos que promoveram Eu ouvi os clamores não 

impediram Dom Avelar de estar presente e agir com veemência em situações críticas, inclusive 

manteve um diálogo produtivo com Dom Timóteo que resultou em diversas ações conjuntas. É 

inegável que sua facilidade de acesso às Forças Armadas beneficiou clérigos, leigos e militantes 

de esquerda. O padre Renzo Rossi, por exemplo, carregava em seus documentos um salvo 

conduto assinado pelo arcebispo, uma carta na qual dizia que Renzo visitava os presos em seu 

nome.470 Foi significativo sua atuação junto aos militares para proteger a vida dos presos do PCB 

baiano na Operação Radar na Bahia, em 1975, bem como foi decisiva sua gestão para garantir 

o padre italiano Claudio Perani, retido no aeroporto de Salvador, em 28 de outubro de 1978, 

pudesse entrar no Brasil após voltar de férias.471 O padre Renzo Rossi teve o mesmo problema 

                                                           
466 ZACHARIADHES, Dom Avelar Brandão Vilela e a ditadura militar”, op. cit., p. 181. Zachariadhes apontou um 

equívoco em Kenneth Serbin (Diálogo nas sombras, p. 312), que relacionou Dom Avelar entre os signatários da 

carta dos bispos nordestinos (op. cit., p. 182).   
467 CARVALHO, Sônia, op. cit., p. 150. 
468 Sobressai o fato de que o arcebispo, com apenas um ano em Salvador, iria receber o título de Cidadão 

Soteropolitano, ao passo que Dom Timóteo só receberia a láurea 21 anos depois de sua chegar à Bahia. 
469 ZACHARIADHES, Dom Avelar Brandão Vilela, op. cit., p. 181-183. 
470 Documento assinado pelo cardeal datado de 3 jan. 1978. Arquivo eletrônico em poder do autor. 
471 ZACHARIADHES, Dom Avelar Brandão Vilela, op. cit., p. 187-188. 
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que Perani ao pisar em solo baiano. Voltava de uma jornada pela Europa em busca de apoio para 

a Anistia. Pairavam ameaças de que fosse preso ao pisar em solo baiano, o que não ocorreu. Dom 

Avelar foi pessoalmente ao aeroporto de Salvador receber Padre Renzo que, sob a guarda do 

arcebispo, pode entrar livremente no Brasil, no dia 4 de novembro de1978.         

    

7. Harmonia eclesial 

 

 

O período que compreendeu a chegada de Dom Avelar Brandão Vilela em Salvador, em 

1971, até a Anistia, em 1979, caracterizou-se pela colaboração entre as ordens religiosas e a 

arquidiocese de Salvador, uma harmonia que contribuiu para atingirem o desafio de fazer a 

“opção preferencial pelos pobres” em uma capital cuja maioria da população vivia em condições 

de extrema pobreza. A ação pastoral católica buscou, entre outras intenções, despertar nos 

representantes políticos um olhar parcimonioso e inclusivo com os soteropolitanos que viviam 

nos bairros pobres da capital baiana. O “milagre brasileiro”, de acordo com a carta episcopal Eu 

ouvi os clamores do meu povo não deixava seus efeitos chegar à base da pirâmide.  

As pastorais católicas desenvolveram um intenso trabalho de formação e organização 

que viria a desaguar no fortalecimento das organizações de bairro e no ressurgimento das 

oposições sindicais. Algumas categorias de trabalhadores autônomos, que não tinham 

representação associativa, emergiram a partir desse engajamento de padres e leigos nos 

problemas sociais.472 A proliferação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBS), como modelo 

de organização para regiões com bolsões de miséria tanto no meio rural quanto nas cidades, foi 

o instrumento que deu vida ao projeto religioso a partir das reflexões de Medellín.  

Falamos anteriormente no surgimento da Escola 1º de Maio, na Paróquia Nossa Senhora 

de Guadalupe, sob a condução do padre Paulo Tonucci. Na mesma esteira, as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBS) consolidaram uma parceria com os movimentos sociais nos bairros 

periféricos de Salvador, que levou ao surgimento ou fortalecimento de organizações populares. 

Em artigo publicado no Caderno do CEAS, Claudio Perani descreveu como o trabalho de 

                                                           
472 Um exemplo desse trabalho foi tema de dissertação de mestrado em História de Johanna Brígida Meyer, que 

pesquisou a criação da ALARMES – Associação das Lavadeiras da Região Metropolitana de Salvador, em 1983. A 

entidade surgiu a partir do trabalho de formação conduzido por religiosos ligados ao CEAS, que resultou na 

dignificação de uma atividade considerada até então subalterna e invisível. Recomendamos a leitura no link 

https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/5658/1/-johanna_brigida_r_r_meyer.pdf. 

https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/5658/1/


133 
 

catequização desaguava para uma ação política: iniciava nos encontros religiosos, evoluía para 

discutir a realidade social, buscava a compreensão das causas dessa realidade para finalmente 

propor engajamento em movimentos sociais ou mesmo partidários. O lema dessa marcação, 

“Igreja, povo oprimida que se organiza para libertação” pretendia “que o povo veja com os 

próprios olhos, pense como a própria cabeça, fale com a própria boca, ande com os próprios 

pés”.473  

A tarefa de organizar o povo da periferia aproximou o trabalho desenvolvido pelo CEAS 

e pelo Grupo Moisés de setores da classe média que, no final de 1973, constituíram o Convênio 

Cultural de Profissionais da Bahia. De acordo com Gilberto Wildberger Almeida, essa entidade 

foi gestada durante a realização da Semana de Urbanismo e reuniu 12 entidades de profissionais 

liberais “que passaram a trabalhar em ação coordenada em defesa das liberdades 

democráticas”.474 Formado em sua grande maioria por dirigentes de associações classistas 

identificados politicamente com o PC do B, o Convênio Cultural conseguiu, ao se unir às 

pastorais católicas, alcançar os operários e trabalhadores autônomos. Levou conhecimento e 

condições para fomentar lutas concretas que fortaleceram as associações de moradores e suas 

reivindicações junto aos poderes públicos.475 

Conforme salientamos, a aproximação entre os jesuítas, os beneditinos e a arquidioceses 

com os movimentos sociais e políticos favoreceu a um clima de cooperação. Com riscos de 

simplificação, poderíamos dizer que o CEAS ajudou a formular as linhas de ação, o Mosteiro de 

São Bento deu o suporte logístico e os padres seculares foram os principais agentes de campo. 

Entre Dom Timóteo e Dom Avelar, falar em simbiose não seria prudente, mas que buscaram uma 

convivência na alteridade, apesar de estilos bem distintos. De acordo com o abade de São Bento, 

“Dom Avelar era um temperamento assim mais nordestino, no sentido de que é um homem que 

sabe fazer o jogo de corpo, que considera as coisas, não toma atitude de ruptura”.476 

Apesar de estilos discrepantes, em situações mais críticas foi necessário que os dois 

prelados agissem coordenadamente. A defesa de clérigos e militantes políticos ameaçados pela 

ditadura fez ambos marcharem juntos. Outro desafio foi o apoio às lutas pelo direito à moradia 

                                                           
473 PERANI, Cláudio. Comunidades Eclesiais de base e movimento popular. Cadernos do CEAS, Salvador, nº 233, 

jan/jun. 2009, p. 61-73. 
474 ALMEIDA, Gilberto Wildberger. A experiência do Convênio Cultural e do Trabalho Conjunto de Salvador 

(1973-1979). Cadernos do CEAS, Salvador, nº 194, jul/ago. 2001, p. 26-27. 
475 Ibidem, p. 27.  A vinculação política ao PC do B foi apontada em: ESPIÑERA, Maria Victória. O Partido, a 

Igreja e o Estado nas associações de bairro de Salvador. 1997. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 1997, p. 34. 
476 TAVARES, op. cit., p. 244. 
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que foram deflagradas desde os primeiros anos da década de 1970. O caos habitacional de 

Salvador foi um dos problemas que nem mesmo a censura conseguiu evitar as manchetes nos 

jornais. O primeiro grande choque ocorreu em abril de 1971, quando uma chuva torrencial 

dizimou o bairro do Bom Juá, provocou deslizamentos de terras e destruição de barracos. O saldo: 

154 mortos, dezenas de feridos e 12 mil desabrigados.477  

A tragédia de proporções assustadores levou ao primeiro embate dos padres da paróquia 

Nossa Senhora de Guadalupe com os poderes públicos. Conforme Emiliano José, padre Renzo 

empenhou-se pessoalmente em busca de uma solução para a crise humanitária que se abateu 

sobre os desabrigados e, à custa de muita pressão, conseguiu garantir a cessão de terras públicas 

para realocar os desabrigados.478 A tragédia do Bom Juá ocorreu um mês antes de Dom Avelar 

assumir a arquidiocese. Entretanto, não tardou a defrontar-se com a situação dos desabrigados 

pelas chuvas no Bom Juá e outros bairros em novos deslizamentos de terra. Em maio de 1974, 

as promessas de novas habitações não tinham sido cumpridas pela prefeitura e governo do estado. 

Os flagelados recorreram a abaixo-assinados solicitando providências, e angariaram apoio dos 

religiosos, estudantes e do Convênio Cultural. A prefeitura de Salvador rebateu a pressão popular 

com denúncias de que os padres italianos estariam insuflando os desabrigados. Ante a acusação, 

Dom Timóteo foi em defesa dos clérigos e declarou ao Jornal da Bahia:”. “Todas as críticas a 

esses religiosos são uma acusação à posição da Igreja, pois Dom Avelar Brandão Vilela já 

declarou publicamente sua opinião de que a solução dos problemas dos desabrigados consiste em 

que lhes sejam concedidos terrenos .479 

Dois anos mais tarde, os conflitos retornaram com ainda mais intensidade e, mais uma 

vez, a boa convivência entre o abade e o cardeal possibilitou que os dois unissem esforços para 

defender o direito à moradia. Em janeiro de 1976, um grupo de desabrigados invadiu um terreno 

da prefeitura, na região do Baixo Marotinho, na Fazenda Grande, em busca de lugar para morar. 

Em 3 de março de 1976, véspera do carnaval, o prefeito de Salvador, Jorge Hage, decidiu usar 

uma liminar de reintegração de posse e expulsar os desabrigados. A defesa dos invasores do 

Marotinho fez ressurgirem as mobilizações sociais com uma força impressionante. De acordo 

com Maria Victória Espiñera, “a grande violência física empregada na remoção” causou forte 

                                                           
477 O Bom Juá era uma das comunidades ligadas à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, ondem atuavam os padres 

italianos Sergio Merlini, Paulo Tonucci e Renzo Rossi.  
478 SILVA FILHO, As asas invisíveis do padre Renzo, op. cit., p. 89-91. 
479 Cadernos do CEAS, Salvador, nº 181, mar/jun. 1999, p. 100.  
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comoção e provocou a solidariedade dos profissionais liberais representados pelo Convênio 

Cultural, o Grupo Moisés e religiosos de várias paróquias.480 

 O sentimento de repúdio pela atitude insensível do prefeito transformou o Marotinho em 

símbolo de um novo momento da luta democrática em Salvador. Dom Avelar contratou o 

advogado Adelmo Oliveira para intermediar uma solução pacífica e jurídica que amparasse os 

desabrigados, além de tentar demover a prefeitura da ordem de despejo.481  Dom Timóteo 

também se uniu aos moradores do Marotinho. Os dois religiosos acompanharam de perto as ações 

dos mais de 100 policiais utilizados na desocupação e suas presenças inibiram ações mais 

violentas.  

A luta, porém, não foi em vão, pois toda repercussão negativa praticamente obrigou os 

poderes públicos a darem uma solução ao problema dos moradores expulsos. Não veio do 

prefeito, que tomou a questão como pessoal, mas do governador, Roberto Santos, padrinho 

político de Hage. Interveio e doou um terreno do estado para os moradores.482 A confluência de 

movimentos sociais em torno do Marotinho produziu um ganho significativo: a criação do 

movimento democrático conhecido por “Trabalho Conjunto da Cidade do Salvador”. Novamente 

recorremos a Maria Victória Espiñera para compreender a importância dessa nova entidade, 

concebida pela junção do Grupo Moisés e do Convênio Cultural. Oficialmente criado em 

dezembro de 1976, o Trabalho Conjunto era, segundo Espiñera, um “pronto-socorro 

comunitário”, ao qual os dirigentes das associações de bairro recorriam para brigar contra as 

rotineiras desocupações promovidas pela prefeitura de Salvador.483  

O Grupo Moisés e o Trabalho Conjunto coabitaram pelo resto da década de 1970. Em 

comum, partilhavam do mesmo guarda-chuva provido por Dom Timóteo, que cedeu um espaço 

exclusivo dentro do Mosteiro de São Bento para as reuniões.484 Enquanto o Grupo Moisés 

representava a voz “oficiosa” da Igreja Católica, o Trabalho Conjunta representava os 

movimentos sociais que, apesar da ditadura militar, conseguiram impor uma agenda de 

reivindicações e mobilizações permanentes. Foi porta de passagens para muitos estudantes 

                                                           
480 ESPIÑERA, Maria Victória.  A resposta da Bahia à repressão militar: a ação partidária da Ala Jovem do MDB e 

a militância civil no Trabalho Conjunto da cidade de Salvador. In: ZACHARIADHES, Ditadura militar na Bahia, 

op. cit., p. 235-236. Ver também: ESPIÑERA, O Partido, a Igreja e o Estado, op. cit., p. 73.   
481 A Tarde, Salvador, 6 mar. 1976, cad. 1, p. 3. 
482 A Tarde, Salvador, 9 mar. 1976, cad.1, p. 3. 
483 ESPIÑERA, O Partido, a Igreja e o Estado, op. cit., p. 74.  
484 Cadernos do CEAS, Salvador, nº 194, jul/mar 2001, p. 28. 
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ingressarem na luta política, como a senadora Lídice da Mata, que começou sua militância nas 

reuniões do Trabalho Conjunto, no Mosteiro de São Bento.485      

A importância do Trabalho Conjunto é amparada por vários pesquisadores que 

relacionaram sua atuação à consolidação da luta pelos direitos humanos e pela criação das seções 

baiana do Movimento Contra a Carestia e o Movimento Feminino Pela Anistia (MPFA).486 O 

Grupo Moisés manteve-se como porta-voz dos religiosos e, quando a situação exigia, publicava 

manifestos públicos. Exemplificamos com a mensagem lida durante manifestação dos 

universitários da UFBA, em 19 de maio de 1977, que protestavam contra a retomada das 

detenções de operários e estudantes em São Paulo. O Grupo Moisés declarou que o sistema que 

realizava prisões políticas era “o mesmo que mantém a carestia com sua triste consequência para 

o povo”. As ameaças aos padres Dom Pedro Casaldáliga e Dom Tomás Balduíno, dois sacerdotes 

combatidos pelos militares, suscitou nova carta pública do Grupo Moisés em apoio aos prelados, 

divulgada em 26 de maio de 1977.487  

Em 1978, O Grupo Moisés produziu um documento contundente sob o título de Aos 

nossos bispos em Puebla, uma carta de intenções dos religiosos progressistas baianos ao CELAM 

realizado na Colômbia naquele ano, no qual conclamavam pela manutenção dos avanços de 

Medellín 1968 como prova de que “as sementes não foram lançadas em vão e que produzirão 

frutos ainda maiores, numa fiel continuidade e constante separação”.488 O documento foi 

integralmente redigido por Dom Timóteo e aprovado pelo Grupo Moisés. Outro documento 

também assinado pelo grupo e com indicação de redação do abade foi a declaração em apoio à 

greve de fome dos presos políticos brasileiros entre os dias 22 de julho a 22 de agosto 1979, como 

forma de pressão pela decretação da Anistia.489 Houve um debate entre religiosos de várias 

correntes, que reprovam o recurso à auto inanição. Diante da polêmica, o Grupo Moisés emitiu 

uma nota pública em que defendia o gesto dos presos políticos: 

 

A moral cristã ensina que é um ato muito meritório de amor quando um 

náufrago abre mão de uma tábua de salvação e a entrega a um amigo, apesar do 

risco de vida que esta iniciativa traz. [...] Eu penso que o gesto dos grevistas de 

fome se insere mais nessa perspectiva. [...] Uno a minha voz à de milhões de 

                                                           
485 MATA, Lídice da. Um testemunho. In: Dom Timóteo: presença histórica, op. cit., p. 6.   
486 ESPIÑERA, A resposta da Bahia à repressão militar, op. cit., p. 236. 
487 Documentos originais arquivados no “baú” de Dom Timóteo, no Mosteiro de São Bento. O autor possui cópias 

digitalizadas. 
488 Documento localizado no original no arquivo de Dom Timóteo, no Mosteiro de São Bento, com anotações 

manuscritas do próprio abade. Foi reproduzido na íntegra em Dom Timóteo: presença histórica, op. cit., p. 40-44 

e em A flauta de Deus, op. cit., p. 102-105. 
489 Relatório da Comissão Nacional da Verdade, op. cit., p. 24. 
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brasileiros que pedem solução justa e humana para o caso. Mas não posso deixar 

de pensar que tudo isto só vem confirmar a necessidade imperiosa e urgente da 

Anistia ampla e irrestrita.490 

 

As mobilizações na Bahia pela Anistia, que já havia começado a partir da criação do 

Movimento Feminino pela Anistia, em 1977, expandiram-se com a instalação do Comitê 

Brasileiro pela Anistia – seção Bahia (CBA-BA), em 18 de abril de 1978, sob a presidência do 

católico Joviniano Neto.491  Felipe Duccini, através de dissertação de mestrado, debruçou-se 

sobre a luta pela Anistia na Bahia e produziu uma fonte de referência qualificada a respeito. 

Duccini apontou, ao longo do seu trabalho, o empenho pessoal de Dom Timóteo em colaborar 

com o fortalecimento do CBA-BA, que nasceu dentro da sede da Associação dos Sociólogos da 

Bahia e teve no Mosteiro de São Bento espaço permanente para promover reuniões.492   

Terezinha Zerbine, uma das principais coordenadoras da CBA nacional, conhecida como 

“a Dama da Anistia”, confirmou que, em Salvador, o abade Dom Timóteo transformou-se em 

um dos pilares do movimento pela Anistia no Brasil.493 Fez isso com gestos simples, mas 

significativos, como a declaração que deu a uma emissora de TV baiana. A repórter lhe pediu, 

na virada do ano 1978 para 1979, que deixasse “uma mensagem para o povo, no próximo ano”. 

A resposta do abade foi fulminante: “Anistia para o povo brasileiro no ano seguinte!” 

Com a decretação da Anistia, em 28 de agosto de 1979, a revogação do AI-5, no ano 

anterior, o fim das cassações e o arrefecimento da repressão, a militância política que engrossava 

o Trabalho Conjunto e o Grupo Moisés foi aos poucos migrando para a luta partidária. O Grupo 

Moisés foi oficialmente extinto logo após a Anistia. Wildeberg Almeida debitou o declínio do 

Trabalho Conjunto à transferência do “trabalho político nas comunidades de baixa renda” para 

as organizações partidárias.494 Essa migração produziu seus frutos tanto nas eleições estaduais 

de 1978 quanto nas eleições de 1982, quando egressos desses dois movimentos concorreram às 

eleições legislativos e tiveram êxito, a exemplo de Haroldo Lima, Sergio Santana e Lídice da 

Mata. 

 

                                                           
490 Documento datilografado intitulado A greve de fome e os presos políticos, com assinatura de Dom Timóteo 

Amoroso Anastácio. Arquivo Dom Timóteo no Mosteiro de São Bento. Cópia digitalizada em poder do autor.  
491 DUCCINI, A luta pela Anistia na Bahia, op. cit., p. 124 e 134. 
492 Ibidem, p. 130. 
493AMARAL, Marina. Anjo da Guarda. Caros Amigos, São Paulo, ano V, nº 53, p 20, ago. 2001.  
494 Cadernos do CEAS, Salvador, nº 194, jul/ago. 2001, p. 33. 
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8. Narciso diante do espelho 

 

Dom Timóteo deixou o cargo de abade em 11 de abril de 1981. Em “Carta aos amigos da 

Bahia”, publicado no Jornal da Bahia na mesma data, anunciou a surpreendente decisão:  

 

Para aqueles que, porventura, se espantaram com a notícia da minha renúncia 

voluntária ao cargo de abade do Mosteiro de São Bento, tenho o empenho de 

deixar esta palavra de explicação que devo à opinião pública em geral. Os 

abades beneditinos são, em princípio, vitalícios, por se tratar de um múnus 

religioso de natureza paterna. Acontece, porém, às vezes, que o próprio abade, 

depois de madura reflexão diante de Deus e de sua própria consciência, 

considera a convivência de sua espontânea resignação ao cargo, para dar lugar 

à eleição de um sucessor. É o que acaba de acontecer comigo. Apesar do voto 

favorável que a comunidade deste mosteiro me deu, embora agradecido a este 

testemunho, vejo claramente que devo deixar o cargo, embora ainda capaz e 

disposto a trabalhar, na medida das minhas forças e malgrado as minhas 

deficiências, como um operário da construção do reino de Deus, no serviço do 

Cristo e dos homens, meus irmãos.495 

 

A renúncia de Dom Timóteo ao comando de uma das instituições mais importantes da 

Bahia nos anos de chumbo, é talvez o aspecto de sua trajetória mais revestido de pontos cegos e 

segredos. Ao lidar com esse acontecimento ao longo desta pesquisa, sempre nos pareceu razoável 

ponderar as falas do abade a respeito de sua decisão, bem como o tratamento que esse tema 

recebeu nos livros ou trabalhos acadêmicos que consultamos. Dom Timóteo sustentou que sua 

resignação ao cargo ocorreu por decisão pessoal, conforme declarou ao Jornal da Bahia de 12 

de abril de 1981: 

 

A minha livre, voluntária e espontânea renúncia não tem a menor interferência 

nos compromissos que, pela graça de Deus e na força e na inspiração do Espírito 

Santo, assumi e mantenho firmemente em favor de uma vida de liberdade, de 

justiça, de fraternidade em nossa sociedade, sem excluir a nenhum homem de 

boa vontade, mas dentro da opção privilegiada pelos pobres, pelos oprimidos, 

pelos marginalizados duma sociedade injusta.496 

 

O abade quis mostrar que, apesar da renúncia, os compromissos com as causas que havia 

abraçado não seriam afetados. Com sua saída, Dom Timóteo passaria a usar o título de “abade 

honorário”, dada a natureza da função vitalícia. A necessidade de confirmação, por meio de 

                                                           
495 Jornal da Bahia, Salvador, 11 abr. 1981 (recorte do jornal sem indicação de página, em poder do autor). 
496 Jornal da Bahia, Salvador, cad. 1, 12 abr. 1981 (recorte do jornal em poder do autor, sem indicação de página). 
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consulta aos monges, da manutenção do abade a cada seis anos, foi incluída na reforma da 

Constituição Beneditina de 1967, capítulo 1, artigo 3º, da qual o próprio Dom Timóteo foi um 

dos mentores e signatários. Entretanto, um revés nessa consulta que pudesse levar os eleitores a 

destituir o ocupante do cargo seria muito drástico, à vista das condicionantes impostas pela 

Constituição: 

 

Considerem seriamente os monges que, para motivar seu voto, não basta arguir 

a existência de um candidato melhor, ou a necessidade de variar, nem, ao 

contrário, a existência de outro capaz, ou que é preciso mudar. Mas, sim, 

fundarão seu voto no juízo responsável diante de Deus a respeito do serviço que 

o abade em exercício pode ou não oferecer ao bem comum da família monástica, 

segundo o Evangelho e a Regra.497 

    

Se as condições impostas pela Constituição Beneditina não fossem suficientemente 

rígidas para dificultar uma severa medida por parte dos monges, a importância que Dom Timóteo 

alcançou não apenas em nível de Bahia, mas também nacionalmente, tornaria ainda mais 

surpreendente a sua deposição àquela altura. Por essa razão, e apesar do espanto de sua decisão, 

a renúncia “para dar lugar aos novos” e porque “estava cansado e com problemas de saúde”, 

serviram como justificativas pertinentes, e o abade repetiu esse mantra como razões para sua 

saída, sempre que algum interlocutor voltava ao tema. As contradições e a possibilidade de 

pressões internas ou externas que forçaram a renúncia abriram a possibilidade de reescrever o 

episódio. 

O primeiro indicativo de que Dom Timóteo enfrentou sublevações entre os internos do 

mosteiro foi apontado por Joviniano Carvalho Neto: “poucos sabem que cartas insidiosas 

oriundas de então monge intoxicado e articulado com as forças da repressão saíram do São Bento, 

denunciando Dom Timóteo a outros abades”.498 Apesar de ser um estudioso das relações entre 

Igreja Católica e ditadura militar na Bahia, e de sua inegável admiração por Dom Timóteo, 

Carvalho Neto não aprofundou suas investigações sobre a renúncia. 

A primeira pista para desconstruir a tese de renúncia voluntária veio através de uma 

entrevista com Dom Emanuel D’Able do Amaral, abade no Mosteiro de São Bento entronizado 

em 1994. Ele não presenciou os fatos ocorridos em 1981. Entretanto, disse que tomou 

conhecimento de que houve renúncia, sim, mas foi resultado de uma saída encontrada para evitar 

                                                           
497 MOSTEIRO DE SÃO BENTO. Constituição Beneditina, Artigo 3º do Capítulo 1. Documento localizado nos 

arquivos do Mosteiro de São Bento e cópia imprensa em poder do autor.  
498 CARVALHO NETO, Conciliar e progressista, op. cit., p. 28. 
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a destituição. As razões arroladas pelo entrevistado foram que Dom Timóteo sofria acusações 

severas de responsável por crises de vocação e financeira enfrentadas pelo mosteiro, que teriam 

levado à falência da Editora Beneditina e ao risco de fechamento do Colégio São Bento: “acho 

que isso indiretamente precipitou a saída de Dom Timóteo”. Sobre o impacto da renúncia forçada, 

Dom Emanuel afirmou: “ele ficou muito abalado. Quem me contou isso foi uma madre, uma 

abadessa de Santa Maria. Ele [D. Timóteo] sentiu muito, e foi passar um tempo lá. Chorava 

muito. Acho que ele não esperava que um dia tivesse que sair”.499 

Dom Emanuel contou que, antes do Referendum de 1981, presidido pelo abade de 

Olinda, Dom Basílio Penido, houve uma mobilização de monges insatisfeitos com o abade para 

que ele não fosse confirmado no cargo. O movimento ganhou força e a saída de D. Timóteo era 

dada como certa. Diante desse quadro, foi feito um acordo que trocou a destituição por renúncia. 

“Combinaram reelegê-lo por deferência e ele se comprometeu a renunciar em seguida”. No 

mesmo dia de sua queda, Dom Timóteo seguiu em viagem de descanso para o Rio de Janeiro, 

para a casa de familiares, e só retornou à Bahia no dia 26 de abril, para participar do processo de 

escolha do novo abade.  

Outro depoimento importante, do monge beneditino Dom Bernardo Lucas, em 2002, 

ratificou o que foi revelado por Dom Emanuel. Entrevistamos Dom Bernardo em três ocasiões, 

cujas falas esclareceram aspectos significativos do processo que conduziu Dom Timóteo ao cargo 

de abade, em 1965, e este nos confirmou também que a renúncia foi uma saída honrosa para uma 

decisão irredutível da maioria dos cenobitas. Coube a ele e outros aliados do abade convencer a 

dissidência a reconsiderar o intento, mediante o acordo de renúncia. Dom Bernardo disse que ele 

apresentou a solução a Dom Timóteo, que terminou por aceitar, e o processo se concluiu com a 

referendum favorável. O abade de imediato renunciou.500   

A localização do Diário da Volta no arquivo pessoal de Dom Timóteo, permitiu-nos 

acessar uma fonte essencial para corroborar os depoimentos de Dom Emanuel e Dom Bernardo. 

O documento tem duas versões: uma manuscrita com a grafia que indicam ser de Dom Timóteo, 

e outra datilografada e com apontamentos e correções a caneta. A forma com que foi 

cuidadosamente preparado, corrigido e guardado entre seus pertences, causou a percepção de que 

a peça foi deixada com o propósito de ser encontrada e, uma vez abertos os arquivos pessoais, a 

voz do biografado sobre aqueles acontecimentos pudesse enfim ser ouvida. Além disso, o Diário 

permite compreender desígnios muito particulares, ou nos dizeres de Ângela Castro Gomes, 

                                                           
499 Entrevista ao autor e a Regina Bandeira, em 31.01.2002. 
500 Entrevista ao autor e a Regina Bandeira, em 11.05.2002. 
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“traduz a intenção de revelar dimensões ‘íntimas e profundas’ do indivíduo que assume a sua 

autoria”.501 E fornece vestígios de sua personalidade que escritos feitos para publicação imediata 

não revelaram. O homem que ao longo da vida cultivou o que ele chamou de vaidade pelo 

tratamento de “mito”, revelou-se tal como Narciso diante do espelho a expiar suas culpas e 

incertezas. 

O Diário da Volta iniciou em 26 de abril de 1981, “2º dom. da Páscoa”, como observou 

o autor, que informou ter ficado durante quinze dias com a irmã e outros parentes no Rio de 

Janeiro. No seu retorno, foi-lhe oferecido uma recepção no Aeroporto de Salvador, que ele 

recusou e pediu para chegar incógnita. Descreveu a angústia e o sentimento de instabilidade que 

vivia nesse regresso, que considerou um recomeço. “É pois, sob o signo dos começos que eu 

continuo pedindo a Deus que me faça continuar começando e começar continuando”. Na 

sequência, entre reflexões sobre o estado de espírito e sua alegria em ver um discípulo, Dom 

Paulo Rocha, eleito seu sucessor, Dom Timóteo escreveu: 

 

7 de maio. 

Está aqui Marcelo, da comunidade de Olinda. [...] Contei-lhe a súmula dos fatos 

[grafado em caneta] que influíram imediatamente na minha decisão de 

renunciar. Fiz o possível para não julgar pessoas, pois todos precisamos da 

misericórdia de Deus. Ele ficou estarrecido. E achou que era seu dever como 

monge da nossa Congregação escrever a Dom Basílio [Penido] e leva-lo a uma 

intervenção para preservar o futuro do mosteiro. Esta ideia lhe parece justa e 

necessária, não só pelo que se passou comigo, mas por vir Marcelo a saber por 

um irmão que o procurou, que se arma atualmente um esquema contra Dom 

Mariano.502   

 

Ao longo do Diário, Dom Timóteo não revelou nomes, nem quais fatos “estarrecedores” 

o levaram a uma medida extrema, mas demonstrou uma mágoa sobre os momentos em que se 

viu ameaçado de humilhação: 

 

9 de maio. 

Comecei a pensar comigo mesmo e a perguntar-me qual a razão última da minha 

renúncia. [...] Está me parecendo que foi, de um lado, a desmoralização a que 

me vi reduzido no coração dos irmãos, e, de outro lado, a minha incapacidade 

em tentar um diálogo sincero com eles, cada um individualmente. [...] 

Assim, disse eu, já que esta é a última vez que falo à comunidade com o seu 

abade (tensão no ar), eu queria deixar um testamento, [...] que jamais se repita 

                                                           
501 GOMES, Ângela de Castro, Escrita de si, op. cit., p. 14. 
502ANASTÁCIO, Dom Timóteo Amoroso.  Diário da Volta, 26 abr. 1981. Arquivo do Mosteiro de São Bento. 

Cópia digitalizada em poder do autor. Os trecho a seguir destacados são excertos do mesmo documento.   
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nesta comunidade o que está acontecendo nestes últimos meses: uma campanha 

de desmoralização pelas costas e até fora do mosteiro. O que está em jogo não 

é tanto a veracidade do que ocorre, mas a maneira como é feita a acusação de 

irmãos, inclusive do abade. Onde está a “relação de ajuda” em forma não só 

evangélica, mas simplesmente humana? 

 

 

Ainda na mesma data, Dom Timóteo deu sua versão para os fatos que se desenrolaram 

durante o referendum e o desfecho com sua apresentação de renúncia, mas não assumiu ter optado 

pela essa saída por acordo que lhe foi oferecido para evitar a derrota no voto: 

 

Acho que foi esta situação que me fez decidir a minha renúncia, qualquer que 

fosse o resultado do “referendum”, o qual, afinal, foi ao meu favor por larga 

maioria, o que me espantou, pois as informações que eu tinha me davam por 

rejeitado, sem que isto me levasse a querer fazer uma renúncia prévia estratégica 

para evitar o vexame. Nesta posição eu estava bem firme, pois achava que não 

seria digno fazer essa jogada de conveniência, e era bom que a comunidade 

assumisse a responsabilidade do seu sufrágio. 

 

Na continuação, Dom Timóteo disse como recebeu o resultado da votação confirmando 

sua permanência e logo em seguida apresentou sua carta de renúncia. A versão datilografada do 

Diário da Volta retorna um dia antes, 8 de maio, para falar da vontade que o abade teve de 

abandonar o mosteiro de Salvador e voltar para o Rio. Mas o reconhecimento que havia alcançado 

na Bahia e os amigos e admiradores que conquistou fizeram-no mudar de ideia. 

 

Cheguei por um momento a pensar em voltar para o Rio ou procurar outro lugar. 

Mas o apelo que ouvi e percebi, sobretudo no círculo dos meus amigos da Bahia, 

principalmente a gente com quem atuei nos anos mais negros da repressão 

política, na luta pela liberdade e pela justiça, me mostrou claramente que meu 

lugar é aqui.  

 

 

A conclusão é que o processo da renúncia não se deu como Dom Timóteo sustentou ao 

longo de sua vida. Se cabe aventar razões para contradizer o que se viu exposto no seu Diário, 

talvez o compromisso e obediência à ordem beneditina da qual, mesmo depois da renúncia, 

permaneceu fiel. Ordem essa, aliás, marcadamente conservadora. Na última entrevista que 

fizemos com o abade Dom Emanuel D’Able do Amaral, ele disse que Dom Timóteo, ao 
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transformar o mosteiro em casa de refúgio de perseguidos, pode ter argumentado renovar uma 

tradição beneditina medieval, mas ficou isolado. A grande maioria dos mosteiros no Brasil 

permaneceu alheia ao que se passava fora do claustro e, nesse sentido, Dom Timóteo foi um 

ponto fora da curva.503  

Outras arguições possíveis dizem respeito ao ambiente no Mosteiro de São Bento e de 

que modo os internos lidavam com o protagonismo do seu abade. O empenho de Dom Timóteo 

nas questões alheias à abadia poderia ter alimentado um descontentamento, a tal nível que levou 

à uma sublevação por parte dos monges? Outra hipótese a ser disposta na mesa seria a guinada à 

direita que a Igreja Católica iniciou a partir de João Paulo II. O seu discurso de apresentação do 

documento final da III CELAM, descreveu que “A Igreja da América Latina foi fortalecida em 

sua vigorosa unidade, [...] na vontade de oferecer uma resposta às necessidades e aos desafios 

atentamente considerados durante vossa assembleia”.504 Essa posição foi interpretada como 

favorável à linha teológica adotada a partir de Medellín. Leonardo Boff, inclusive, defendeu que 

o papa Wojtila saiu “de uma atitude de reticência e até de desconfiança passou para um apoio 

surpreendente e entusiástico”.505  

No encerramento do encontro, por outro lado, João Paulo II apontou diretrizes 

conservadoras que guiariam seu pontificado: as tarefas prioritárias passariam a ser “a família, as 

vocações sacerdotais e a juventude”.506  Ainda que as principais missões da Igreja católica na 

América Latina tenham sido em discurso confirmadas pelos bispos presentes no CELAM, a 

natureza de Puebla considerou que, a partir de 1978, saía o foco da “opção preferencial pelos 

pobres”, e a nova mensagem era a “opção preferencial pelos jovens”.507 Mais além, a invocação 

do binômio família e sacerdócio era uma senha para prenunciar uma onda de retrocessos. 

Conforme Serbin, nos anos seguintes verificou-se que “o radicalismo católico perdeu apelo por 

causa da queda do comunismo e das críticas do papa João Paulo II, que liderou uma reação 

neoconservadora no catolicismo”.508 

Fora do terreno da Igreja Católica, e mais ligado aos interesses geopolíticos do mundo 

capitalista, os efeitos da opção preferencial pelos pobres sobre os países do Terceiro Mundo 

provocou contrarreações. De acordo com Michel Löwy, um encontro de líderes republicanos 

                                                           
503 Entrevista de Dom Emanuel D’Able do Amaral ao autor, em 17.09.2019. 
504 CELAM. Puebla: Conclusões.  São Paulo: Loyola, 1979, p. 4.  
505 BOFF, Leonardo. O caminhar da Igreja dos oprimidos: do vale de lágrimas à terra prometida. Rio de Janeiro: 

Codecri, 1980, p. 51. 
506 Puebla: conclusões, op. cit., p. 30-31. 
507 Idem, p. 312-321. 
508 SERBIN, op. cit., p 424. 
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ocorrido na cidade Santa Fé, Califórnia – Estados Unidos, em 1980, alertou o presidente Ronald 

Reagan de que “a política externa norte-americano deve começar a enfrentar a Teologia da 

Libertação”, e acusava seus defensores de serem “forças marxista-leninistas” que usavam a 

Igreja como arma política com ideias “que são mais comunistas que cristãs”.509 Michel Löwy 

observou que, dentro do Vaticano, o influente cardeal Ratzinger, que sucederia João Paulo II, 

replicou o mesmo discurso contrário à Teologia da Libertação, e deu força às correntes que 

queriam a volta do modelo tradicionalista.510  

Embora não possamos estabelecer uma ligação direta entre o encontro de Santa Fé e as 

reorientações do Vaticano sob o papado de João Paulo II, verificou-se na prática uma ação lenta, 

mas eficaz, de enfraquecimento das estruturas que deram suporte aos preceitos da Igreja do Povo, 

tanto no Brasil quanto na América Latina. Sidow e Freire, captaram uma das ocorrências na 

Nicarágua, em 1985, onde papa Wojtyla ordenou a expulsão dos padres Fernando Cardenal, 

Miguel D’Escoto e Ernesto Cardenal, ligados à Frente Sandinista de Libertação Nacional.511 No 

Brasil, duas das principais lideranças católicas dos anos de chumbo tiveram o mesmo tratamento 

da Santa Sé. Dom Hélder Câmara viu seu trabalho social e suas equipes de formação 

desmontados com a chegada do seu sucessor, o bispo ultraconservador Dom José Cardoso 

Sobrinho.512 Dom Paulo Evaristo Arns e sua arquidiocese, segundo Sydow e Ferry, também 

“passaram a sofrer as consequências das mudanças desencadeadas com a morte de Paulo VI e a 

eleição de João Paulo II”.513 

Toda essa configuração e nova realidade permitem uma tentativa de inferir algum tipo 

de intervenção sobre os acontecimentos da renúncia e, por algum meio, o desejo de enfraquecer 

a interferência do Mosteiro de São Bento na realidade clerical trazida pela onda conservadora. 

Enfatizamos que não há elementos documentais ou testemunhais que validem essas hipóteses, 

embora tanto no caso de São Paulo quanto do de Olinda, as mudanças operadas debilitaram as 

lideranças das duas arquidioceses, como terminou por ocorrer a Dom Timóteo. 

  Destituição ou renúncia, de qualquer forma, cumpriu-se o desígnio. Ao abade coube 

resignar-se. O Diário da Volta, na nossa análise, serviu como um rito de passagem para a nova 

realidade. Ao purgar os acontecimentos do que ele mesmo nominou de “humilhação”, Dom 

                                                           
509 LÖWY, op. cit., p. 122. O mesmo grupo se reuniria ainda mais uma vez, em 1988. 
510 Ibidem, p. 95 
511 FREYRE; SYDOW, op. cit., p. 242. 
512 SYDOW, Evanize; FERRY, Marilda. Dom Paulo Evaristo Arns: um homem amado e perseguido: Petrópolis: 

Vozes, 1999, p. 364. 
513 Ibidem, p. 255. 
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Timóteo abriu-se para receber as homenagens que lhe preparam os “amigos da Bahia”, 

organizadas pelos setores progressista, em missa realizada na basílica do Mosteiro de São Bento. 

A Carta a Dom Timóteo dos seus Amigos da Bahia sintetizou o reconhecimento de um grupo 

eclético, representado por católicos, evangélicos, povo de candomblé e ateus comunistas: 

 

Dom Timóteo, o Sr. mostrou que a firmeza na defesa dos princípios e dos pobres 

é compatível com a sensibilidade e ternura; que a fragilidade física se 

transforma em força quando iluminada por um ideal; que a presença não 

necessita de pompa e ostentação, mas que pode se realizar na discussão e na 

abertura para o outro; que o verdadeiro poder não é prepotência ou opressão, 

mas serviço e conquista de corações.514  

  

No Diário da volta, a data que consta como realizada essa homenagem é 15 de maio de 

1981, e o abade escreveu sobre ela no dia seguinte. Disse que recebeu a festa como “um ato 

gratuito e generoso” e pergunta o que fez “para merecer tal distinção? Não encontro em mim 

grande coisa. Será, talvez, uma homenagem a esse certo mito que existe em torno de meu 

nome”.515 Empreendeu uma reflexão sobre o papel das figuras míticas, dos chefes e modelos para 

a sociedade, para concluir que a homenagem se deve a que “o gênero de pessoas que me prestam 

homenagem vê em mim um ‘modelo’, que afinal o assusta se pergunta se esses amigos não “estão 

vendo mais do que sou realmente”. Voltou a associar esse modelo/mito aos gestos que tomou 

“durante o período mais negro da repressão”, o que levou enfim a se resignar e aceitar: “não 

tenho o direito de impedir esse gesto tão significativo, além de ser tão generoso: Se em minha 

vida nesta querida Bahia tão generosa, fiz alguma coisa pequenina e modesta nesse sentido, 

recebendo agora esta tocante homenagem que não mereço, sinto-me feliz e recobro energia para 

ser fiel a esta missão.516  

Ao analisar o conjunto das falas do Diário da volta, feito com todas as preocupações de 

apresentar uma escrita refletida, pausada, corrigida e não fluída, julgamos que Dom Timóteo 

logrou construir um processo de busca de equilíbrio. Não é um documento para a intimidade do 

autor, mas uma busca de falar ao público, àqueles que deram sentido à sua vida. Desde a reflexão 

sobre primeiro momento de frustração pela perda do comando do mosteiro de forma tão áspera, 

o abade se lançou na tentativa de encontrar sua centralidade numa decisão tomada de permanecer 

na Bahia, a ressocialização no seu espaço diante daqueles que o destronaram, a reabertura para o 

                                                           
514 Dom Timóteo: presença histórica, op. cit., p. 18. 
515 ANASTÁCIO, Diário da volta, op. cit., 16 maio 1981. (Destaque nosso).  
516 ANASTÁCIO, Diário da volta, op. cit., 16 maio 1981. 
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mundo exterior, para finalmente se oferecer a esse mundo, sem ressentimentos e sem se desviar 

dos pilares da sua fé.  

O última apontamento do Diário coincidiu com o 5º domingo da Páscoa, que para os 

católicos simboliza a passagem para um novo momento. Dom Timóteo escreveu nesse dia: “é 

nesse caminho que reencontramos a nós mesmos”. A impressão que colhemos desses últimos 

escritos é que o abade quis demonstrar que estava finalmente pronto para olhar o mundo de frente 

e viver sua nova realidade: “Tudo que respira louve o Senhor. Este versículo final do salmo volta 

agora, não sei por que, à memória. Será que é por sentir que respiro hoje mais do que nunca?”.517   

De fato, ainda que afastado da direção do Mosteiro de São Bento, as demandas por sua 

intervenção de Dom Timóteo em questões religiosas, culturais e políticas continuaram como se 

ele ainda fosse o titular da pasta. O propósito de seus algozes em destituir seu poder não logrou 

êxito. O Mosteiro de São Bento continuou com suas portas abertas para a Cidade da Bahia. 
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Conclusão 

 

Dom Timóteo Amoroso Anastácio morreu às 7 horas da manhã do dia 2 de gosto de 

1994, no Hospital Jorge Valente, após vários dias internado, vítima de complicações renais 

provocadas por um câncer, de acordo com seu Atestado de Óbito. Ao longo dos dias que se 

seguiram, os principais jornais impressos de Salvador deram amplo destaque a seu falecimento 

e a seu legado. Em manchetes de primeira página e em matérias que ocuparam páginas inteiras, 

o significado da perda do beneditino mineiro para a cidade do Salvador e da Bahia pôde ser 

resumido na manchete da página 11 do jornal conservador Correio da Bahia de 11.08.1994: 

“Baianos de todas as crenças perdem dom Timóteo”. Em suas exéquias, como última 

homenagem, o féretro percorreu as principais ruas do centro velho da capital baiana 

acompanhado de uma multidão, antes de ser finalmente sepultado no interior do Mosteiro de São 

Bento. 

A trajetória do monge mineiro que escolheu a Bahia para viver desde 1965 até o fim da 

sua vida foi recordada em textos das redações dos jornais Correio da Bahia, A Tarde e Bahia 

Hoje e artigos assinados por admiradores do abade. Ressaltaram principalmente seu empenho às 

causas da liberdade, do ecumenismo e da luta em defesa dos perseguidos políticos durante os 

anos da ditadura militar. Ao longo da década de 1980 e os anos 1990, Dom Timóteo 

experimentou esse reconhecimento em homenagens e honrarias recebidas, como o título de 

Cidadão de Salvador, oferecido por Lídice da Mata, então vereadora do PC do B, em 1987, e 

Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia, em 1990. Como intelectual 

reconhecido, ministrou palestras para grupos diversos, religiosos ou não. E como sacerdote, 

conduziu as principais celebrações religiosas ocorridas na Bahia, a exemplo da missa pela posse 

do governador eleito Waldir Pires, em janeiro de 1987. 

Ao longo deste trabalho, procuramos vencer alguns desafios. O primeiro deles, talvez o 

mais fundamental, foi produzir uma nova pesquisa acadêmica sobre Dom Timóteo que 

contribuísse para o campo historiográfico no que se refere a estabelecer uma relação entre sua 

trajetória de vida e os acontecimentos cruciais no recorte temporal definido, 1965 a 1981.  

Buscamos atualizar as abordagens a partir de novas fontes consultadas e incorporar novos 

elementos trazidos pelas contribuições de pesquisas em mestrado, doutorado e livros publicados 

nos últimos anos, sobre a história da ditadura militar e história das religiões.  
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O segundo desafio foi lidar com um personagem cujos traços presentes nos livros sobre 

sua vida comparam-no a uma figura por vezes mítica, profética ou santificada, capaz de operar 

milagres como salvar vidas de militantes perseguidos pela ditadura. Procuramos, sem desmerecer 

a grandeza do personagem, oferecer um retrato mais humano e devemos dizer que, para isso, o 

próprio abade ofereceu a chave para interpretar e entender suas razões, seus dons e seus limites. 

Descobrimos, a partir das documentações que acessamos e das falas dele nos inúmeros escritos 

que colecionou regiamente em seus arquivos pessoais, uma figura intelectual de texto profundo 

e embasado em estudos filosóficos, mas sobretudo um homem de religião, arraigado em seus 

princípios e em sua fé inabalável na ordem beneditina, que abraçou durante cinquenta e quatro 

anos de sua vida. 

O terceiro desafio foi deixar pistas que possam induzir novas pesquisas no vasto cabedal 

de Dom Timóteo, capaz de orientar abordagens de diversas naturezas que, pelas limitações de 

uma dissertação de mestrado, apenas ficamos na superfície. Encontramos fontes inéditas de 

reflexões no campo dos Direitos Humanos, da filosofia, da ciência das religiões e do 

ecumenismo. As reflexões a respeito dos fundamentos do candomblé que Dom Timóteo produziu 

em duas décadas de estudos são um verdadeiro tesouro para compreender as possibilidades de 

convivência respeitosa e colaborativa entre o catolicismo e as religiosas de matriz africana. O 

campo da fenomenologia também encontra em Dom Timóteo um arguto pensador que transpôs 

para exemplos concretos a aplicação das teorias fenomenológicas. 

Esperamos ter vencido tais desafios, e ao mesmo tempo ter sido fiéis à memória do 

personagem Dom Timóteo Amoroso Anastácio em sua passagem pela Bahia, que não apenas foi 

um dos nossos pilares da resistência a uma ditadura que matou, torturou e deixou feridas ainda 

abertas, mas também contribuiu para construir as bases que permitiram ao campo progressista 

resistir aos anos turbulentos e renascer com energia para disputar os espaços no campo da 

Democracia. A escrita de uma trajetória de vida cumpre o dever de deixar à posteridade, à moda 

de Sabina Loriga, o pequeno x, que essa vida deixou para a grande História. Mesmo porque, 

utilizando as palavras de Dom Timóteo, “o homem nunca morre de todo onde assistiu e amou”. 
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Glossário 

(Conforme AMARAL, Dom Emanuel D’Able do. Introdução à História Monástica. Salvador: Ed. São 

Bento, 2006, p. 225-230)  

Abade - [Do siríaco: abba] Pai espiritual de uma comunidade de monges. 

Anacoreta - [Do grego: anachoretés] Espécie de monge que habitava sozinho, vivendo sua vida 

monástica afastado da sociedade. 

Arcipreste - Presbítero mais antigo, idoso, que aconselhava e assistia o governo da diocese. 

Capítulo Geral -  Assembleia da Ordem religiosa. 

Cela - [Do latim: cella] Quarto onde o monge dorme ou se exercita espiritualmente. 

Cenobita - [do grego: koinobítes] Monge que vive sob uma Regra e sob um Abade, habitando 

na companhia de outros monges. 

Clérigos – [do grego: klerikós] Indivíduo que tem as ordens sacras. 

Cogula - [do latim: cuculla] Veste própria dos monges. Durante os séculos sofreu variação de 

formas e cor. 

Eremita - [do grego: eremités] Monge que vivia sozinho. O mesmo que Anacoreta. 

Estabilidade - [do latim: stabilitate] Genericamente, pode-se dizer que era um compromisso 

feito pelo monge, em sua profissão religiosa, no qual ele prometia viver, por toda a vida, numa 

mesma comunidade de monges. 

Monge - [do grego: monakós] Aquele que vive só e só para Deus. 

Mosteiro - [do grego: monastérion] Edifício onde habita uma comunidade de monges. 

Oblatos - Possui duas significações: pode ser meninos entregues ao mosteiro para serem 

educados ou, então, leigos que seguem a Regra de São Bento permanecendo em estado civil. 

Prior - [Do latim: priore] Superior do mosteiro que vinha imediatamente após o Abade e que 

auxiliava no governo da comunidade monástica. 

Regra - [Do latim: regula] A Regra é assim chamada porque “regula" os costumes dos que a ela 

obedecem.  

Visitadores — Monges encarregados de realizar as visitas canônicas nos mosteiros. 


