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MEMÓRIA E RITUAL FUNERÁRIO: UM ESTUDO DE CASO 

 

Lindsay Borges 

 

Resumo: Dom Fernando Gomes dos Santos, primeiro arcebispo de Goiânia, consolidou 
a Igreja de Goiás como uma das mais dinâmicas do país. Com sua morte, seus 
colaboradores, visando impedir que o trabalho iniciado pelo prelado fosse interrompido, 
deram andamento a um processo de representação do arcebispo como alguém 
indispensável e que continuaria presente na vida da comunidade. Essa construção é 
perceptível nas homilias durante as celebrações assim como nos depoimentos dos 
presentes às cerimônias fúnebres. 
Palavras chave: morte, representação e ritual funerário. 
 

 

 

 A proposta desse trabalho é estudar as representações elaboradas sobre Dom 

Fernando Gomes dos Santos (1910-1985), primeiro arcebispo de Goiânia, após a sua 

morte e expressas nos depoimentos, homilias e matérias veiculadas no período dos ritos 

funerários, enfatizando também como o próprio arcebispo concebia a morte, além de 

observar como os rituais de suas exéquias se inseriram nesse processo. A principal fonte 

de pesquisa é um número especial da Revista da Arquidiocese de Goiânia, referente aos 

meses de junho e julho de 1985, que reuniu vasto material de cobertura dos funerais, 

além de inserir em sua edição outros documentos que indicam a construção de sentido 

para essa etapa pós-morte. 

Dom Fernando chegou a Goiânia em 1957 e foi responsável pela implantação e 

consolidação da Arquidiocese criada no ano anterior. O prelado, que teve uma 

participação importante na criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), em 1952, deu projeção à Igreja de Goiânia, tornando-a conhecida e respeitada 

no Brasil e no exterior. Entre tantas iniciativas, o arcebispo ampliou a dimensão de 

projetos já existentes, como a Ação Católica, e implantou outros, como o Movimento de 

Educação de Base (MEB), em parceria com o Estado, inserindo Goiás nas iniciativas 

mais importantes da Igreja no país. 

Além de tornar Goiás referência para a Igreja no Brasil, o prelado foi 

responsável por ampliar o espaço para essa instituição religiosa também em Brasília, 

desde o início da construção da nova capital até a inauguração em 1960. Logo após o 

golpe militar de 1964, o arcebispo acreditou que seria possível a continuação de uma 
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relação de cooperação entre  Igreja e Estado; contudo, o recrudescimento do regime fez 

com que o arcebispo assumisse uma posição firme em favor dos perseguidos políticos e 

das causas populares, iniciando um período de enfrentamento com o governo militar.  

Pela sua atuação destacada, após sua morte membros da Arquidiocese de 

Goiânia queriam manter a idéia de que Dom Fernando permaneceria presente na vida da 

comunidade, mesmo que de uma maneira diferente. Durante a celebração dos ritos 

funerários do arcebispo, nos discursos e nos documentos selecionados pela Revista da 

Arquidiocese, são elencadas as obras realizadas pelo prelado; no entanto, maior ênfase 

foi atribuída ao martírio que marcou sua vida de fidelidade à Igreja e sua luta social, 

qualidades capazes de garantir a continuidade do grupo que levaria à frente o projeto 

iniciado pelo arcebispo.  

A memória era o elemento mediador que possibilitaria às pessoas se 

reconhecerem como grupo, dando-lhe coesão e identidade. Os relatos ultrapassam a 

significação pessoal e se constituem como memória do grupo que nele se reconhece. A 

figura de Dom Fernando concedia identidade interna e externa à Arquidiocese de 

Goiânia e lhe permitia o reconhecimento a partir da rememoração de sua trajetória de 

liderança engajada permanentemente em prol não apenas de causas religiosas, mas 

particularmente no âmbito social. A relação de Dom Fernando com o grupo, que se 

formou em torno da liderança do prelado, constituiu um sólido vínculo identitário, que 

se projeta até os dias de hoje1. Quando o grupo se reúne, as memórias de seus membros 

se completam e se enriquecem, mostrando que continuam a se identificar como grupo e 

a considerar o passado do ponto de vista do grupo. 

 

Não é suficiente reconstruir peça por peça a imagem de um 
acontecimento do passado para se obter uma lembrança. É necessário 
que esta reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns 
que se encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque 
elas passam incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o 
que só é possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma 
sociedade (HALBWACHS, 1990, p.34). 
 

                                                 
1 As referências ao prelado nos diversos discursos são ainda recorrentes, como, por exemplo, na 
preparação para a chegada do novo arcebispo que tomaria posse em 2002, quase 20 anos após sua morte: 
“Dia 16 de junho de 2001, a Arquidiocese de Goiânia  completou 45 anos de instalação. Quase meio 
século de uma caminhada na qual as marcas de seu precursor Dom Fernando Gomes dos Santos 
permaneceram inalteradas [...]” Editorial: “Sinal da solicitude de Cristo Pastor”. Revista da Arquidiocese. 
Goiânia, n.4, ago/set. 2002. 
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Além disso, o grupo deseja que esta memória se perpetue e a transmite aos 

novos membros através de uma narrativa que tem a força do testemunho. As narrativas 

mostram a trajetória de conquistas de Dom Fernando à frente da arquidiocese, desde sua 

fundação – enfrentando diversos desafios – até sua consolidação – que foi reconhecida 

tanto por líderes locais como nacionais. Assim, o grupo constrói uma memória 

mantendo as lembranças que interessam ressaltar. Com a morte de Dom Fernando, sua 

memória passou a ser evocada, especialmente para legitimar a continuidade de seu 

projeto. 

O conceito de representação será pensado conforme propõe Chartier (1990, 

p19), como a forma com a qual os grupos classificam a si e aos demais, estabelecendo 

essas diferenças, de maneira a dar sentido ao mundo. Segundo Chartier, as 

representações não são neutras e, independentemente dos atores sociais, elas revelam 

suas posições e interesses, que “descrevem a sociedade tal como pensam que ela é, ou 

como gostariam que fosse” (p.19). 

Por meio dos depoimentos concedidos durante os funerais de Dom Fernando, 

tomados como práticas do grupo institucionalmente vinculado à Arquidiocese de 

Goiânia e à Igreja no Brasil, torna-se perceptível que os colaboradores do arcebispo 

preocupavam-se com a interrupção do trabalho iniciado por ele, tornando-se recorrente 

o pedido para que fosse indicado um novo arcebispo que conhecesse a trajetória anterior 

da Arquidiocese e desse continuidade à sua forma de atuação: “Em nossas orações, 

pedimos a Deus que inspire, com a Sabedoria que vem do alto, dar a quem de direito a 

esta Igreja, o pastor que realmente continue a caminhada com o povo na Igreja de Jesus 

Cristo”2.  

Dom Fernando, que havia aglutinado em torno de si diferentes segmentos, tendo 

em vista dar andamento ao seu projeto de tornar a Igreja mais presente na sociedade, 

segundo seus auxiliares, agora iria “convocar a Igreja, as forças vivas desta comunidade 

de Goiânia para continuar a sua obra”3.  

 

[...] Dom Fernando é e será, daqui para a frente, intercessor, junto ao 
Pai, para que a nossa Igreja de Goiânia possa continuar a sua 
caminhada, pedindo a Deus que ilumine a todos nós para que 
possamos continuar sem medo e com coragem. Pedindo a Deus para 

                                                 
2 BOUSI, Irmã Ercília Aparecida. “Serenidade e Esperança”. Revista da Arquidiocese. Goiânia, n. 6/7, 
jun. jul. 1985, p.486. 
3 LICATTI, Padre Ângelo. “O vazio deixado pelas árvores que tombam”. Revista da Arquidiocese. 
Goiânia,  n.6/7, jun. jul. 1985, p. 380. 
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que ilumine os maiores responsáveis pela Igreja para que o próximo 
pastor da Igreja de Goiânia seja, de verdade, o continuador da grande 
obra do nosso caríssimo Dom Fernando4. 
 

O prelado morreu no dia 1o. de junho de 1985, devido a um câncer, depois de se 

submeter a três cirurgias no período de pouco mais de um ano5. A palavra “câncer” não 

é citada nos relatos sobre sua doença, preferindo-se a expressão “tumor”, o que denota a 

percepção dessa doença como portadora de uma grande carga de negatividade, sendo 

identificada, em muitos casos, como a própria morte que, segundo Ariès (2003, p. 35-

36), “amedronta a ponto de não mais ousarmos dizer seu nome”. 

Para Susan Sontag (2002), o fato de se ter uma concepção do câncer como uma 

doença intratável, e portanto um mal não compreendido, gerou inúmeras fantasias sobre 

essa doença. Muitas dessas interpretações estavam presentes nas avaliações sobre a 

morte de Dom Fernando, que foi associada à sua renúncia ao mundo e à sua total 

entrega ao trabalho da Igreja: “Dom Fernando foi padre que amou a Igreja; pela Igreja 

deu sua vida, sua saúde, deu a sua alegria, deu a sua inteligência, deu tudo, tudo o que 

Deus lhe tinha dado”6.  

Uma percepção psicologizante do câncer leva as pessoas a associá-lo à repressão 

dos sentimentos e à resignação, apontados como presentes no comportamento de Dom 

Fernando nos seus últimos anos de vida. Durante seu trabalho à frente da Arquidiocese 

de Goiânia, o prelado havia demonstrado um grande vigor para lutar pelas causas da 

Igreja. Entretanto, depois de conseguir muitas vitórias com a implantação de várias 

iniciativas junto à sociedade, a partir do final da década de 1960, viu-se frustrado no seu 

intento de ver superada a miséria de parcela da população por meio de projetos que 

haviam sido iniciados em parcerias entre a Arquidiocese de Goiânia e o Governo 

Federal7. Para muitos, iniciava ali a morte do arcebispo: “a partir do golpe de 64, 

                                                 
4 SASSATELLI, Frei Marcos. “Fiel à palavra de Deus, fiel aos apelos da realidade”. Revista da 
Arquidiocese. Goiânia,  n.6/7, jun. jul. 1985, p.427. 
5 Em abril de 1984 foi operado da próstata, em São Paulo, em janeiro de 1985 fez nova cirurgia, desta vez 
na uretra, em Campinas, São Paulo, e em maio de 1985, submeteu-se, em Goiânia, à última cirurgia, no 
intestino grosso. 
6 VIEIRA, Dom Benedito Ulhoa Vieira. “Homem de coragem e do amor”. Revista da Arquidiocese, 
Goiânia, n.6/7, jun. jul. 1985, p.434. 
7 Citaremos duas dessas iniciativas: a primeira foi a implantação de um projeto de reforma agrária 
realizado em terras da Arquidiocese de Goiânia e que deveria servir como exemplo para outras regiões do 
país, iniciado em 1959 e encerrado em 1966 pela falta de apoio do governo. Outro projeto foi o 
Movimento de Educação de Base (MEB), que visava preparar o homem do campo para acompanhar o 
desenvolvimento do país, movimento que se politizou e teve vários de seus membros perseguidos pelo 
governo militar. 
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começou a morrer aos poucos, porque não encontrou mais aquele campo que era 

propício para o seu trabalho e para a sua pregação”8. 

A percepção dos depoentes era de que o sentimento de frustração causado por 

esses acontecimentos teria gerado no arcebispo o desejo de renunciar ao cargo. Cansado 

dos enfrentamentos com o governo militar e alegando que estava “brigando muito” 

enviou uma carta a Roma na qual formalizava o pedido de renúncia e a indicação de um 

bispo coadjutor. A intenção do arcebispo era preparar um substituto para dar 

continuidade ao trabalho ao qual havia dedicado seus últimos anos. Entretanto, o 

Vaticano, afirmando que seus embates eram produtivos e deveriam continuar, 

respondeu sua carta em 1974, ordenando sua permanência. 

 Dom Fernando acatou a decisão e prosseguiu seu trabalho, mas a posição de 

Roma não foi bem recebida por quem acompanhava o trabalho do arcebispo: “lamento 

muito que Dom Fernando não conseguiu realizar o seu sonho de ter um coadjutor para 

sucedê-lo. Lamento muito a maneira como foi tratado durante esses últimos 5 anos, 

quando ele procurava um bispo que pudesse ser um pastor conforme o modelo que ele 

nos deu”9. As desavenças com o governo militar e sua resignação à hierarquia eclesial 

foram consideradas as principais causas de sua morte, por vários membros da 

Arquidiocese, próximos ao arcebispo. 

 

[...] esta morte de Dom Fernando não foi morte tranqüila de quem vai 
se apagando aos poucos pela idade ou pela doença. É morte 
conseqüência do seu posicionamento profético. Morreu lutando, 
vigorosamente, como viveu. É conseqüência da reação que alcançou 
desde sua chegada a Goiânia, no lançamento de seu trabalho pastoral e 
que o atingiu de cheio mormente durante o período mais repressivo 
dos governos militares. Eu diria mais, é morte em conseqüência do 
muito que sofreu, com superior dignidade e com inabalável fidelidade 
no seio da própria Mãe Igreja, da parte de irmãos e da parte também 
do governo eclesiástico10. 
 

 A fidelidade de Dom Fernando à Igreja foi destacada por vários depoentes, que 

chegaram a afirmar ter sido essa sua maior preocupação e o que o arcebispo acreditava 

ser a maior exigência para um sacerdote. O próprio prelado confirmava seu 

                                                 
8 FLORES, Pe Jesus. “As muitas obras de Dom Fernando”. Revista da Arquidiocese. Goiânia, n.6/7, jun. 
jul. 1985, p, 416. 
9 SCHMIDT, Dom Mathias. “Sonho não realizado”. Revista da Arquidiocese. Goiânia, n. 6/7, jun. jul., 
1985, p.481. Na verdade não foram cinco, mas onze anos desde a resposta de Roma ao seu pedido de 
afastamento, até sua morte.  
10 BALDUÍNO, Dom Tomás. “Morreu lutando como viveu”. Revista da Arquidiocese. Goiânia, n.6-7, 
jun. jul., 1985, p.378. 
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compromisso no testamento que escreveu: “não obstante as minhas deficiências, 

fraquezas e falhas, sempre me consagrei com tudo o que sou e com tudo o de que 

dispus, à Santa Igreja e ao sagrado ministério”11. Para alguns depoentes, a fidelidade do 

arcebispo, levada às últimas conseqüências, o teria transformado em mártir, entendido 

como “pessoa que sofre tormentos ou a morte por causa de suas crenças ou opiniões. 

(...) Quem se sacrifica, sofre ou perde a vida por um trabalho, experiência, etc” 

(FERREIRA, p.894). 

 

Dom Fernando foi um homem fiel à Igreja de Deus. Ele sempre 
pregou a verdade dentro da Igreja. Sempre foi obediente à Igreja. E, 
por causa disto, ele perdeu muitos dias de sua vida. Porque ele quis 
cumprir, com fidelidade, aquela opção que ele havia assumido na sua 
vida. [...] Meus irmãos, vamos aprender tudo isso com Dom Fernando. 
A fidelidade à palavra de Deus, a verdade. A verdade que liberta. 
Fidelidade que leva ao martírio. Fidelidade que leva ao martírio lento, 
oculto, secreto, doloroso, mas que faz trazer para nós a vida perfeita 
[...]12. 
 

Dom Luciano Mendes de Almeida, Secretário-Geral da CNBB à época, proferiu 

a principal homilia durante a missa de 7o. dia do arcebispo, momento em que narrou um 

diálogo que teve com Dom Fernando e que parece legitimá-lo como mártir. 

 

Nesta Catedral, me dizia um dia, segurando pelo braço: ‘Dom 
Luciano, esta Catedral é uma Catedral de mártires!’ Ele se lembrava 
de como entrou aqui o corpo do Padre João Bosco Penido Burnier, 
depois de lhe ter sido brutalmente arrancada a vida. Ele dizia: ‘Esta 
Catedral acolheu o corpo de um mártir!’. [...] Quantos aqui, meus 
irmãos, não ficarão pensando que a palavra de Dom Fernando foi 
também uma profecia sobre sua própria vida. Dom Oscar Romero foi 
fulminado e o seu sangue marcou com o testemunho da vida toda a 
sua consagração ao povo. Dom Fernando não foi vitimado por uma 
bala que lhe tivesse roubado a existência; mas podemos dizer que foi 
realmente se apagando, naquela ânsia de sempre dar-se mais, e foi se 
enfraquecendo por falta de condições de agüentar a força do seu amor. 
Neste momento, meus irmãos, nesta Catedral, nós vemos realizada 
esta profecia! ‘Catedral de Mártires’ – quer dizer, Catedral de homens 
que são testemunhas , pela sua vida, do seu amor incondicional a Jesus 
Cristo13. 
 

                                                 
11 SANTOS, Dom Fernando Gomes dos. “O testamento de Dom Fernando”. Revista da Arquidiocese,. 
Goiânia,  n.6/7, jun. jul, 1985, p. 356. 
12 LOBO, Padre Luiz. “Fiel a Deus, à Igreja, ao homem”. Revista da Arquidiocese. Goiânia, n.6/7, jun. 
jul. 1985, p.382-383. 
13 ALMEIDA, Dom Luciano Mendes. “Dom Fernando, aquele que faz a ponte”. Revista da Arquidiocese. 
Goiânia, n. 6/7, jun. jul. 1985, p.458-459 
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Há de se ressaltar que a memória sobre Dom Fernando que, em muitos aspectos, 

extrapola o campo religioso, enfoca o “martírio” no fim de seus dias e essa convicção 

reforça o reconhecimento de seus coetâneos, que retroalimenta essa gestão da sua 

memória. A culminação de uma vida que se consumiu à vista dos fiéis, numa dedicação 

considerada exemplar ao ofício, até que fisicamente fosse impossível, oferece à 

posteridade também um personagem mitificado. As estratégias discursivas buscam 

evidenciar como Dom Fernando também construiu uma imagem de si, para seu grupo e 

para a posteridade, por meio de diversos documentos, textos, homilias, discursos em 

cerimônias públicas, reproduzidos, particularmente nas páginas da Revista da 

Arquidiocese. 

A Revista publicou, nesse número especial, um poema escrito pelo arcebispo em 

1972, denominando-o “poema-profecia”, sugerindo que o arcebispo se preparava para 

um novo momento em sua vida. Transcrevemos dois versos do “Poema da Morte”: 

 

- Descrever não se pode. 
Não há frio, nem calor. 
Nada se sente,  
é diferente! 
A gente não ouve,  
não sofre, não geme, 
não tem fome, nem sede, 
não come, não bebe. 
Sem tato, sem dor, 
sem cheiro, sem gosto, 
sem grito, sem choro,  
sem nada que impeça  
a liberdade na glória  
dos filhos de Deus.   
(...) 
- No infinito não há 
aventura ou calúnia, 
conivência, omissão,  
injustiça, opressão. 
Morrer é tão bom! 
- Tudo isso foi sonho? 
Será profecia? 
Ficou na lembrança... 
- Um sonho, talvez, 
que me trouxe alegria,  
me alimenta a esperança! 
 

O poema alimenta a perspectiva do martírio ao evocar que o prelado, mesmo 

diante do “infinito”, e da impossibilidade de descrever o apagamento dos sentidos, 

afirmava que morrer é bom porque no infinito não há injustiça. Questionava se tratava-
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se de sonho ou profecia, alimentando a esperança de que um dia se realizasse. Publicou-

se, no mesmo número da Revista, outro documento elaborado por Dom Fernando que 

parece confirmar o fato de que ele se preparava para enfrentar a morte: seu testamento, 

escrito em 1977, no qual também afirmava que sua vida foi de renúncia às coisas do 

mundo, e que agora a oferecia em sacrifício pela continuidade da Igreja: “Dediquei a 

minha vida, de modo especial, a serviço da missão que me foi confiada, como servo de 

Javé, meu senhor e meu Deus. Peço agora a Ele que a receba como Ofertório e 

Holocausto pela vitalidade e renovação de Sua Igreja (...)”14. Esse processo natural para 

pessoas precavidas é revestido de quase sacralidade quando feito pelo arcebispo. 

O testamento de Dom Fernando, embora referindo-se também à sua vida terrena, 

foi recebido como um “legado espiritual”15. Nesse documento, o prelado traça sua 

trajetória desde o nascimento até o episcopado, destacando e agradecendo as pessoas 

que o apoiaram; perdoa e pede perdão a todos, afirmando não possuir nenhum bem 

terreno, autorizando a distribuição de seus objetos pessoais à Arquidiocese, aos 

familiares, aos amigos e aos mendigos. Além de lembrar das pessoas amigas a quem 

suplicava orações, Dom Fernando reafirma sua fidelidade à Igreja, instituição à qual se 

consagrou, pede perdão a Deus pelos seus pecados e assistência para perseverar até o 

fim. 

A publicação desses dois textos no número especial da Revista da Arquidiocese 

sobre a morte de Dom Fernando, desvela o desejo de seus auxiliares em  constituir uma 

narrativa na qual o arcebispo parecia conduzir sua morte: primeiro a teria pressentido, o 

que manifestaria por meio do poema, depois a teria preparado com algumas iniciativas, 

entre elas a elaboração do seu testamento. Além disso, o próprio Dom Fernando estaria 

confirmando a idéia de que sua dedicação à Igreja teria sido a causa de seu martírio. A 

revista, como um veículo de comunicação, opera uma seleção de temas e abordagens, 

reforçando certos valores em detrimento de outros; o historiador por sua vez deve estar 

atento a esse processo. 

                                                 
14 SANTOS, Dom Fernando Gomes dos. “O testamento de Dom Fernando”. Revista da Arquidiocese. 
Goiânia, n.6/7, jun. jul., 1985, p.355. 
15 Ressalta-se que até o início do século XVIII os testamentos civis tinham um cunho religioso, o que 
mudou posteriormente, tornando-se um documento totalmente laicizado: “Do século XIII ao século 
XVIII, o testamento foi o meio para cada indivíduo exprimir, freqüentemente de modo muito pessoal, 
seus pensamentos profundos, sua fé religiosa, seu apego às coisas, aos seres que amava, a Deus, bem 
como as decisões que havia tomado para assegurar a salvação de sua alma e o repouso de seu corpo. O 
testamento era então, mais que um simples ato de direito privado para a transmissão de uma herança, um 
meio para cada um afirmar seus pensamentos profundos e suas convicções” (ARIÈS, 2003, p.69). 
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As atitudes diante da morte têm sido objeto de pesquisa por parte dos estudiosos 

atentos à importância desse acontecimento no cotidiano das sociedades. No ocidente, as 

concepções sobre esse tema percorreram um longo caminho de transformações com 

posturas desde a resignação diante da morte, marcante na Idade Média, tramitando até 

sua recusa na sociedade moderna. As reflexões sobre a morte cristã são o foco desses 

estudos.  

No item seis de seu testamento, Dom Fernando demonstrava aceitar a morte com 

serenidade: “Espero merecer a graça inefável de aceitar de bom grado a morte, animado 

pela divina Esperança de ir à Casa do Pai que está no Céu, a qualquer momento, no 

lugar e nas circunstâncias que só Deus conhece”16. Essa atitude do arcebispo lembra o 

que Ariès (2003) chamou de morte domada, ou seja, a morte vista como algo familiar e 

próximo, reconhecida e aceita de modo simples. Essa forma de encarar a morte vigorou 

na sociedade até aproximadamente o século XII, sofrendo modificações até  chegar à 

morte típica das sociedades industriais, a qual o autor denomina como morte interdita17, 

ou seja, a fuga ou recusa da morte por encará-la como algo que envergonha e 

amedronta. 

Exemplo desse tipo de atitude diante da morte foram as palavras do médico de 

Dom Fernando: “Lamento o fato de que a imponderabilidade da minha profissão 

continue a pregar-nos peças e armadilhas. Senti um misto de frustração, decepção e 

muita tristeza!”18. Para Rodrigues (2006), em uma sociedade que procura fugir da dor e 

da morte os hospitais são instituições preparadas para fazer desaparecer esses 

acontecimentos e esses sentimentos. O médico não é preparado para suportar a morte, 

seu papel é evitá-la e quando isso não é possível vem o sentimento de fracasso. Mas 

esses lamentos foram raros em relação à morte de Dom Fernando, imperando a idéia 

cristã de que não se celebrava a morte, mas a ressurreição do arcebispo, que de alguma 

forma continua vivo para os depoentes. 

 

Não estou aqui para dar testemunho de alguém que morreu, mas de 
alguém que está presente pela sua força, alguém que está presente pelo 
seu vigor, alguém que está presente como um dos grandes padres da 

                                                 
16 SANTOS, Dom Fernando Gomes dos. “O testamento de Dom Fernando”. Revista da Arquidiocese. 
Goiânia, n.6/7, jun. jul., 1985, p.356. 
17 Ariès (2003) identifica outras duas atitudes diante da morte: morte de si mesmo, a partir do século XII e 
morte do outro, a partir do século XVIII. 
18 MOREIRA, Hélio. “Testemunho do cirurgião”. Revista da Arquidiocese. Goiânia, n.6/7, jun. jul. 1985, 
p. 374 
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Igreja no Brasil, como um dos grandes testemunhos da Igreja no 
Brasil19.  
 

 Para muitos depoentes, Dom Fernando estaria mais presente depois da sua morte 

do que quando estava vivo, sobretudo nos últimos anos, e dessa forma poderia 

conquistar para sua Igreja o que sempre tentou em vida e não conseguiu. Isso seria 

possível porque a presença do arcebispo teria se transformado de física em espiritual.  

 

Se hoje, até o meio-dia e pouco, Dom Fernando só podia estar naquele 
leito de hospital – porque estava limitado, condicionado a seu corpo 
pesado, um corpo doente, um corpo machucado, o espírito ferido, uma 
alma cativa – agora, só temos um Dom Fernando: livre, liberto, um 
Dom Fernando presente, um Dom Fernando purificado, que passou 
pela porta da morte e já entrou na ressurreição20. 
 

Essas palavras do Padre Licatti encontram respaldo no ritual de exéquias da 

Igreja  Católica (NOSSA PÁSCOA, 2003, p.10 e 15) que enfatiza: “para os que crêem, 

a vida não é tirada, mas transformada. E, desfeito o nosso corpo mortal, nos é  dado nos 

céus um corpo imperecível”21. Esse documento ressalta ainda que “a fé na ressurreição 

dos mortos é o ponto central da vida cristã”22, o que justificaria uma vida de renúncias 

esperando uma recompensa futura. Para Edgar Morin (1997, p.208) o cristianismo é 

“unicamente determinad[o] pela morte” pois nele o homem morre a partir do momento 

em que nasce porque teria trazido em si a marca da corrupção. Para a Igreja, a vitória 

                                                 
19 FLORES, Pe. Jesus. “As muitas obras de Dom Fernando”. Revista da Arquidiocese. Goiânia, n. 6/7, 
jun. jul. 1985, p.416. 
20 LICATTI, Pe Ângelo. “O vazio deixado pelas árvores que tombam”. Revista da Arquidiocese. Goiânia,  
n.6/7, jun. jul. 1985, p. 380. 
21 Koury (2003) realizou uma pesquisa verificando que, a partir da década de 1970, começou a haver  
uma ambivalência no sentimento do brasileiro em relação à morte como transição, mostrando uma 
desilusão e uma insegurança sobre os dogmas da fé. 
22 O ritual de exéquias da Igreja Católica foi modificado em 1971, a partir das prescrições do Concílio 
Vaticano II (cuja linguagem foi adaptada à cultura brasileira com a publicação do subsídio Nossa Páscoa, 
em 2003), recuperando o sentido pascal da morte: “No início, as exéquias cristãs caracterizavam-se por 
sua forte dimensão pascal. No entanto, com o passar do tempo, os cristãos foram se deixando influenciar 
por outras idéias e sentimentos. Perderam a certeza da salvação e passaram a ver a morte como 
acontecimento trágico e amedrontador. Esta situação perdurou até o século XX quando, de novo, a Igreja, 
por meio do Concílio Vaticano II, prescreveu que ‘o rito das exéquias deve exprimir mais claramente a 
índole pascal da morte cristã’. (...)Foram abandonadas orações que pediam para que as almas fossem 
libertadas das ‘penas infernais’, do ‘abismo impenetrável’, da ‘boca do demônio’, das ‘regiões tartáricas’. 
As preces agora afirmam que ‘na casa do Pai há muitas moradas’, ‘as sombras da morte se transformam 
em aurora de vida’, ‘no céu nos foi preparada uma festa que nunca se acaba’, e pedem para ‘celebrar a 
festa do novo céu e da nova terra’, ‘habitar para sempre nos átrios do Senhor’, alegrar-se na glória do 
céu’, ‘viver a eterna juventude na alegria do reino’, ‘consolar-nos com a certeza de que vive eternamente 
no céu’” (NOSSA PÁSCOA, p.11-17). 
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sobre a morte, conquistada com a ressurreição de Jesus, transforma o corpo corruptível 

e mortal em um corpo incorruptível e imortal23. 

 

Morte, para o cristão é um acidente de passagem, é um acidente de 
viagem, é um acontecimento que, por ser necessário, a gente quase 
nem conta mais com ele. Nós precisamos morrer para viver, 
precisamos passar por essa transformação para chegarmos àquilo para 
que fomos criados. Nós somos como a semente, lançada à terra: 
desaparece, germina para produzir fruto24. 
 

 Dom Fernando foi operado no dia 29 de maio, em uma cirurgia para a retirada 

de um câncer no intestino grosso. Apesar do estado debilitado do arcebispo, sua morte, 

três dias depois, surpreendeu a todos que acompanhavam sua recuperação, porque os 

boletins médicos pós-operatórios apontavam um quadro de estabilidade, informando 

que o paciente havia reagido bem à cirurgia e que seu estado geral era bom25. No 

entanto, embora o boletim do dia 31 informasse que o estado geral do arcebispo era 

bom, o Monsenhor Fleury, ao visitá-lo naquela manhã percebeu a gravidade do caso 

após Dom Fernando pedir-lhe a benção sacerdotal e foi à Cúria perguntar ao chanceler 

se havia sido levado a ele o sacramento dos enfermos: “na mesma hora, o Frei Beraldo 

passou na Catedral, pegou o Santo Óleo e a Eucaristia e foi para o Hospital, levando a 

Unção e o Viático (...)” (FLEURY, 2007, p.63). 

 No dia 1o após as 11 horas, o estado de saúde do arcebispo agravou-se, quando 

conversava com o Vigário Geral de Goiânia, Padre José Pereira de Maria, com um 

sobrinho e uma sobrinha e foi encaminhado ao CTI26. Às12h20 Dom Fernando sofreu 

uma parada cardíaca. O corpo permaneceu no hospital até às 14h20, quando foi levado 

para o embalsamamento e chegou à catedral às 19h30, onde foi  exposto à visitação 

pública. Naquela mesma noite foi realizada a primeira missa de corpo presente e, no 

domingo, dia 2, “foram celebradas missas de hora em hora – cada uma a cargo de uma 

                                                 
23 Essa concepção cristã do corpo físico mortal e do espírito imortal, foi transferida da esfera teológica 
para ao do estado, por juristas da Idade Média, para justificar a teoria dos dois corpos do rei. Segundo 
essa teoria, o rei teria um corpo natural, perecível, e um corpo político, imperecível (KANTOROWICZ, 
1998). 
24 LICATTI, Pe Ângelo. “O vazio deixado pelas árvores que tombam”. Revista da Arquidiocese. Goiânia,  
n.6/7, jun. jul. 1985, p.381. 
25 O 3o boletim anunciava que deixaria o Centro de Terapia Intensiva (CTI) após 24 horas da cirurgia e o 
4o boletim, 48horas após a operação, informava que sua pressão respiração e temperatura estavam 
normais. O 5o e último boletim médico, avaliando as 72 horas de pós-operatório, comunicava que além do 
paciente andar pelo quarto já se alimentava com líquidos por via oral. Esse boletim foi divulgado dia 1o, 
às 9 horas.  
26 “O coração do arcebispo parou às 12h20”. O Popular, Goiânia, 2/6/1985, Cidade/Estado, p.8 
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paróquia, representada pelo vigário e pelos fiéis”27. “Na segunda-feira, dia 3, 

prosseguiram , uma após outra, as missas de corpo presente na Catedral”28. Nesse dia, 

foi celebrada a missa do funeral, ao final da qual foi realizado o enterro do arcebispo29.  

O ritual funerário de Dom Fernando repetiu a ambigüidade dos últimos anos de 

vida do arcebispo: mesmo realizada sem ostentação, a cerimônia foi grandiosa pela 

presença de figuras importantes dos diversos segmentos sociais, especialmente da Igreja 

no Brasil. Os ritos seguiram as normas indicadas pelo Cerimonial dos Bispos que, ao ser 

modificado após o Concílio Vaticano II,  procurou conservar os costumes e tradições 

locais, cabendo portanto algumas adaptações, orientando que se fizesse uma liturgia 

simples e ao mesmo tempo solene. 

O corpo do prelado foi preparado conforme define o Cerimonial, com a veste de 

cor roxa e as insígnias: o amito30, a alva31, o cíngulo32, a cruz peitoral, a estola33, a 

dalmática34, a casula35, o pálio36, a mitra37 e anel38. O báculo39, que não é colocado junto 

ao corpo, esteve o tempo todo próximo ao caixão como sinal de que Dom Fernando 
                                                 
27 “Últimos dias de uma caminhada que prossegue”. Revista da Arquidiocese,. Goiânia, n.6/7, jun. jul. 
1985, p. 367. 
28 “Um pastor-profeta dos nossos tempos”. Revista da Arquidiocese. Goiânia, n. 6/7, jun. jul. 1985, p. 
393. 
29 Após o enterro foram realizadas outras missas  lembrando a morte do arcebispo, as quais não vamos 
detalhar nesse trabalho, entre elas: a missa de sétimo dia – cujos concelebrantes principais foram Dom 
Luciano Mendes de Almeida, secretário-geral da CNBB, Dom Celso Pereira, bispo de Porto Nacional, 
representando o Regional Centro-Oeste da CNBB e Padre José Pereira de Maria, administrador 
arquidiocesano – e a missa de um mês concelebrada por diversos sacerdotes sob a presidência do Padre 
Pereira. 
30 “peça de linho branco, com dois cadarços e cruz bordada no centro, que o sacerdote põe sobre a cabeça 
e depois deixa cair sobre os ombros; significa a defesa do sacerdote contra as insígnias do demônio, por 
isso é chamado ‘elmo de salvação’” (MAIA, 1966, p.16). 
31 “veste talar [batina que desce até os calcanhares] de pano branco” (FERREIRA, p.77). 
32 “cordão, geralmente de linho, que aperta e sustenta a alva na cintura do sacerdote; significa a virtude da 
continência e da castidade, simbolizando as cordas com as quais amarraram Cristo” (MAIA, 1966, p.48). 
33 “paramento litúrgico em forma de tira comprida, de uns 8 a 10 cm de largura, geralmente mais larga 
nas extremidades, com cruz bordada ou pintada no meio ou também nas pontas; (...) simboliza a 
autoridade sacerdotal e nos paramentos da Missa lembra a cruz que Cristo levou até o Calvário” (MAIA, 
1966, p.81-82). 
34 “túnica larga, com ou sem manga, aberta dos lados, geralmente bordada a ouro, originando-se seu nome 
da Dalmática, em Roma” (MAIA, 1966, p.64). 
35 “último paramento litúrgico que o sacerdote usa na celebração da Missa; pode ser em estilo romano ou 
gótico; significa o suave jugo do Senhor e simboliza a cruz que Cristo levou ao Calvário” (MAIA, 1966, 
p.45). 
36 “peça litúrgica reservada ao Papa, Arcebispo e, às vezes, por privilégio, aos Bispos; consiste numa 
espécie de estola de 6 cm de largura, de lã branca, tendo 6 cruzes de seda preta sobrecosidas (aplicadas) e 
se coloca sobre os ombros com as duas pontas pendentes na frente e nas costas” (MAIA, 1966, p.151). 
37 “cobertura para a cabeça dos Cardeais, Bispos, Abades e outros Prelados que tenham permissão 
especial da Santa Sé (Monsenhores)” (MAIA, 1966, p.134). 
38 “(pontifício e episcopal) – o que é usado como ornamento e indicativo de autoridade” (MAIA, 1966, 
p.17-18). 
39 “espécie de bengala grande usada pelos Bispos como símbolo de seu poder pastoral” (MAIA, 1966, 
p.28). 
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continuava sendo o pastor daquela Igreja. Desde sua chegada à Catedral até o início da 

missa final dos funerais o corpo do arcebispo permaneceu em frente ao altar com o rosto 

voltado para o povo. 

A primeira missa de corpo presente foi realizada no mesmo dia da morte do 

arcebispo, às 20horas, e concelebrada pelos bispos e sacerdotes que conseguiram chegar 

a Goiânia a tempo: os Bispos Dom Tomás Balduíno, da Cidade de Goiás, Dom Antônio 

Ribeiro de Oliveira, de Ipameri, Dom Alano Pena, de Marabá, que estava de passagem 

por Goiânia,  os Vigários Gerais da Arquidiocese, Padre José Pereira de Maria e Frei 

Marcos Sassatelli, além de mais de 20 sacerdotes. Compareceram à cerimônia o então 

Governador Iris Rezende Machado e o Prefeito Nion Albernaz. 

A homilia foi proferida por Dom Tomás, lembrando como Dom Fernando 

ressaltava a importância de Goiás no contexto nacional e, a partir de Goiânia, fez 

irradiar o trabalho da Igreja durante seus anos de pastoreio. Comparou o prelado com 

Dom Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, assassinado em 1980, por suas posições 

contrárias às ações da ditadura militar que se instalou naquele país. Discorreu também 

sobre o  mistério cristão da morte e ressurreição, revelando a esperança de que Dom 

Fernando continuasse caminhando com a Arquidiocese. 

Nas várias missas que se seguiram, ainda no dia da morte do arcebispo, assim 

como nos seguintes, foram muitas as homilias lembrando a vida de Dom Fernando, e 

afirmando a continuidade de sua presença espiritual junto à comunidade. O evento mais 

importante foi a missa dos funerais, realizada dia 3, por volta das 20horas, “uma noite 

muito bonita, com lua cheia”40. A missa foi presidida por Dom Benedito Ulhoa Vieira, 

Vice-Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), representando 

o presidente da entidade, Dom Ivo Lorscheider, e concelebrada por todos os bispos do 

Regional Centro-Oeste da CNBB41, três bispos de outras regionais42, além do 

representante da Nunciatura Apostólica, Monsenhor Juliusz Janusz, e mais de 100 

                                                 
40 MOURA, Antônio Carlos. “Últimos dias de uma caminhada que prossegue”. Revista da Arquidiocese. 
Goiânia, n. 6/7, jun. jul. 1985, p. 369. 
41  Dom José Freire Falcão e Dom José Newton de Almeida Batista (respectivamente arcebispo e 
arcebispo emérito de Brasília), Dom José Carlos de Oliveira, presidente do Regional Centro-Oeste da 
CNBB, Dom Jaime Schuck, Cristalândia, Dom Victor Tielbeek, Formosa, Dom Estanislau Van Melis, 
São Luís de Montes Belos, Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, Ipameri, Dom José Chaves, Uruaçu, Dom 
Jaime Collins, Miracema do Norte, Dom Tomas Balduíno, Goiás, Dom Celso Pereira de Almeida, Porto 
Nacional, Dom Pedro Casaldáliga, São Félix do Araguaia-MT, Dom José Belvino do Nascimento, 
Itumbiara, Dom Manoel Pestana Filho, Anápolis, Dom Aloísio Hilário de Pinho, Tocantinópolis, Dom 
Geraldo do Espírito Santo Ávila, auxiliar de Brasília, Dom Miguel Pedro Mundo, auxiliar de Jataí, Dom 
Rubens Espínola, auxiliar de São Luis de Montes Belos. 
42 Dom Alano Pena, Marabá, Dom Estevão Cardoso de Avelar, Uberlândia, MG e Dom Augusto Alves da 
Rocha, Picos, PI. 
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sacerdotes. Dom Tomás Balduíno dirigiu o cerimonial. Entre as autoridades estavam o 

governador Íris Rezende Machado e sua esposa Dona Íris Araújo, o Prefeito Nion 

Albernaz e sua esposa Dona Geralda Albernaz, secretários estaduais e municipais, 

representantes do legislativo e do judiciário. O jornal O Popular noticiou a presença de 

sete mil pessoas na cerimônia43. 

A cerimônia foi iniciada com a procissão de translado do corpo de Dom 

Fernando para o tablado preparado na parte externa da Catedral. A procissão, que 

obedecia a uma hierarquia, tinha à frente um acólito com uma cruz, ladeado por dois 

outros com velas acesas, depois os seminaristas, os Irmãos do Santíssimo, e os 

sacerdotes. Em seguida veio o caixão com o corpo de Dom Fernando carregado por oito 

padres, membros do Conselho de Consultores da Arquidiocese44, seguidos de um 

acólito carregando o báculo,  que o depuseram no tablado preparado em frente à Igreja. 

Em seguida vieram os concelebrantes principais, que permaneceram no altar durante a 

cerimônia: à frente Dom José Freire Falcão, Arcebispo de Brasília e Dom José Carlos 

de Oliveira, Presidente do Regional Centro Oeste da CNBB, seguidos de Dom José 

Newton de Almeida Batista, Arcebispo Emérito de Brasília, do Padre José Pereira de 

Maria, Administrador Arquidiocesano e por último o Arcebispo Dom Benedito Ulhoa, 

presidente da celebração. Todos os bispos e arcebispos portavam suas insígnias, 

incluindo a mitra.  Na seqüência da cerimônia, Dom Benedito depôs a mitra e incensou 

o altar e o caixão com o corpo de Dom Fernando, iniciando a celebração da missa.  

 Os demais bispos permaneceram atrás do altar seguidos dos sacerdotes. Na 

parte frontal da Igreja, havia uma faixa com a frase que marcou a vida de Dom 

Fernando: “Unidos a Jesus Cristo e aos irmãos, sem violência e sem medo” e outras 

abaixo com os dizeres: “Dom Fernando, o senhor iniciou, nós vamos continuar”, 

assinada pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) que também colocaram outras 

faixas ao lado do altar: uma pedindo “Dom Fernando continue conosco” e outra 

afirmando “Dom Fernando continua conosco”. “Mais de 30 coroas de flores foram 

expostas na escadaria” ao lado do corpo do arcebispo45. Sobre o altar não havia flores, 

conforme orienta o Cerimonial dos Bispos. 

                                                 
43 “Sete mil vão ao sepultamento de Dom Fernando”. O Popular, Cidade/Estado, Goiânia,  4/6/1985, p.5. 
A Revista da Arquidiocese noticiou que oito mil pessoas estivaram presente à missa dos funerais: “Missa 
dos Funerais”, Revista da Arquidiocese. Goiânia, n.6/7, jun. jul. 1985, p. 422. 
44 Do lado esquerdo: Monsenhor Angelino, Monsenhor Nelson Rafael Fleury, Padre José Vicente Barbosa 
e Monsenhor Moacir. Do lado direito: Padre José Pereira de Maria, Monsenhor Rodolfo Tellmmann, 
Monsenhor Aldorando Mendes dos Santos e Monsenhor João Daiber. 
45 “Sete mil vão ao sepultamento de Dom Fernando”. O Popular, Cidade/Estado, Goiânia, 4/6/1985, p. 5. 
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 A partir desse mesmo documento, a missa de exéquias segue o rito comum a 

todas as missas, acrescentando-se intercessões próprias nas orações eucarísticas.  No 

caso das exéquias de Dom Fernando, durante a Liturgia da Palavra, após as leituras 

bíblicas foram lidos trechos de pronunciamentos do arcebispo aos oprimidos, às 

famílias, aos professores, aos operários, à universidade, aos posseiros, à juventude, às 

CEBs, sobre a terra e sobre justiça e paz. No momento da homilia falaram os 

representantes dos diversos setores da Arquidiocese46, e ao final da cerimônia Dom 

Benedito, o Monsenhor Juliusz e o Padre Pereira usaram a palavra. 

Dom Benedito falou de Dom Fernando como um homem de coragem, de amor e, 

sobretudo, exemplo de padre, afirmando que seria necessária uma distância no tempo 

para medir sua grandeza. Para Dom Benedito, todos deveriam se consolar na esperança 

e na fé de que a obra de Dom Fernando seria continuada. O Monsenhor Juliusz 

testemunhou que, por sua fidelidade à Igreja, Dom Fernando foi querido pelo Papa. 

Quando o Monsenhor falava, “alguns trovões, ventania e nuvens escuras fizeram uma 

parte da multidão dispersar-se. Mas não Choveu”47. O Padre Pereira, por sua vez, 

afirmou que se, por um lado, a morte de Dom Fernando significava que a Arquidiocese 

perdia um “grande pastor”, um “grande líder”, uma “grande presença da sociedade”, por 

outro, significava que ganhava um grande “advogado”, um “grande protetor”, um 

“padroeiro”. Como foi o último a se pronunciar durante a cerimônia, o Administrador 

Arquidiocesano agradeceu a presença de todos e orientou sobre a seqüência do funeral. 

Em seguida, o corpo de Dom Fernando foi transportado por seus familiares, da 

plataforma em que se encontrava, para a área em frente à porta da Igreja, debaixo da 

torre. As grades laterais foram abertas e o povo formou duas longas filas para se 

despedir do arcebispo pois, conforme explicou o Padre Pereira, não seria possível a 

entrada de todos na catedral para acompanhar o enterro. Segundo o padre, Dom 

Fernando gostava  de estar no meio do povo e, nesse sentido,  pediu um pouco mais de 

paciência  aos bispos, ao clero e às autoridades para essa última homenagem do povo ao 

                                                 
46 Falaram: Frei Marcos Sassatelli, pela Arquidiocese de Goiânia, Padre Luiz Lobo, pelo Clero e 
Seminário Santa Cruz, Jason Jacob Correa, pelas CEBs, Pedro Wilson Guimarães, pela Universidade 
Católica de Goiás e Comissão Justiça e Paz, Dom Celso Pereira, pela Regional Centro-Oeste da CNBB, e 
Rui Dantas Gomes, sobrinho de Dom Fernando, pela família do arcebispo. 
47 MOURA, Antônio Calos. “Últimos dias de uma caminhada que prossegue”. Revista da Arquidiocese. 
Goiânia, n. 6/7, jun. jul. 1985, p. 369. 
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arcebispo48.  Os que passavam pelo caixão recebiam um cartão-lembrança com a foto de 

Dom Fernando e alguns dados marcantes sobre sua vida49. 

Enquanto o povo se despedia, os bispos, os sacerdotes, as autoridades, os 

familiares de Dom Fernando e os agentes pastorais mais próximos do arcebispo 

entravam na Igreja para acompanhar os ritos de sepultamento. Terminada a homenagem 

do povo, o corpo do arcebispo foi transportado por seus familiares para dentro da Igreja, 

local em que, mesmo com um público restrito, se encontravam cerca de 500 pessoas. O 

caixão foi colocado ao lado da sepultura e Dom Tomás deu seqüência à cerimônia, 

passando em seguida a palavra para Dom Alano Pena, bispo de Marabá, PA, que 

procedeu à última encomendação. Ao final desse rito o bispo, auxiliado pelo ministro da 

água benta, aspergiu o túmulo e o caixão. Em seguida, o corpo foi baixado à cripta ao 

som do Magnificat; eram 21h50. Segundo o assessor de comunicação da Arquidiocese, 

esses ritos finais foram realizados de maneira simples. Depois de seu  encerramento, um 

grupo de cerca de 50  pessoas compostas de agentes de pastoral e animadores de CEBs, 

continuaram no local rezando e cantando, animados por Dom Pedro Casaldáliga e Dom 

Tomás Balduíno “que proferiram, a viva voz, compromissos de continuar a caminhada 

que Dom Fernando sempre incentivou”50. 

O costume de enterrar os corpos dentro das Igrejas ou nas suas proximidades 

decorre da Idade Média51 e obedecia à crença de que a sepultura próxima dos santos e 

mártires possibilitaria a salvação do morto. Nesse sentido, quanto mais próxima a 

sepultura estivesse do altar, mais proteção teria o defunto. No Brasil esse costume 

vigorou até a metade do século XIX. Ao estudar o caso da Bahia, Reis (1991) verificou 

que a distribuição dos corpos nas Igrejas obedecia à mesma organização social dos 

vivos. A mesma forma de sepultamento foi constatada por Pagoto (2004) em São Paulo. 

                                                 
48 O jornal O Popular estimou que mais de 50 mil pessoas visitaram o corpo de Dom Fernando nos três 
dias de funeral: “Sete mil vão ao sepultamento de Dom Fernando”. O Popular, Cidade/Estado, Goiânia,  
4/6/1985, p.5. 
49 Constam no Cartão-Lembrança: datas de nascimento, ordenação e jubileu de ouro sacerdotal; etapas de 
sua carreira desde o vicariato até o arcebispado; sua participação na criação da CNBB (1952), no Concílio 
Vaticano II (1962-1965), na II Conferência Geral do Episcopado Latino Americano, em Medelim (1968); 
seus empreendimentos mais memoráveis como a criação da Revista da Arquidiocese, o  projeto de 
reforma agrária na Fazenda Nossa Senhora da Conceição, em  Corumbá de Goiás, a aquisição da Rádio 
Difusora de Goiânia e a Criação da Universidade Católica de Goiás. 
50 MOURA, Antônio Carlos. “Últimos dias de uma caminhada que prossegue”. Revista da Arquidiocese. 
Goiânia, n.6/7,  jun. jul. 1985, p.369. 
51 O costume dos enterros dentro das Igrejas não tem um início preciso, mas Ariès (2003) levantou o 
provável primeiro caso ocorrido em Amiens, na França, no século VI, quando os carregadores do Bispo 
Saint Vaast, morto em 540, não conseguiram levantar seu corpo, levando à interpretação desse 
acontecimento como um sinal de que ele deveria ser enterrado naquele local, ou seja, na catedral.  
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No período da morte de Dom Fernando, o Cerimonial dos Bispos definia que o  

corpo do bispo diocesano fosse sepultado na Igreja Catedral de sua diocese, a menos 

que tivesse se manifestado  de outra maneira. Segundo o Monsenhor Fleury (2007), 

Dom Fernando havia expressado o desejo de ser enterrado na Catedral de Goiânia, ao 

lado da sepultura de Dom Emanuel Gomes de Oliveira, primeiro Arcebispo de Goiás, 

morto em 1955. Quando Dom Emanuel foi enterrado a Igreja estava em construção e 

previa-se que sua cripta ficaria ao  pé do altar-mor. Porém, com as mudanças litúrgicas 

decorrentes do Concílio Vaticano II, o altar-mor foi deslocado para o centro da cruz 

formada pelo edifício, sob a cúpula central. Com essa modificação, a sepultura de Dom 

Emanuel ficou no espaço destinado aos fiéis, atrás do altar-mor. Mesmo assim, Dom 

Fernando optou por ser enterrado naquele local e foi atendido.  

O carneiro onde foi depositada a urna funerária do arcebispo, foi cavado no piso 

da Igreja e teve as paredes revestidas com cimento e pedras de brita espalhadas no solo, 

tendo sido lacrado com uma placa de concreto. Para marcar o local foi colocada uma 

lápide medindo 6,68x0,84, de mármore branco, emoldurada com mármore rosado. 

Segundo Ariès (2003, p. 61-62), após cerca de 900 anos de anonimato dos túmulos, a 

partir do século XII encontra-se novamente as inscrições funerárias, identificando o 

morto e o local do enterro. As placas, no início aplicadas às paredes, multiplicaram-se a 

partir do século XIII,  constituindo-se na “forma mais difundida de monumentos 

funerários até o século XVIII” e “traduzem a vontade de individualizar o lugar da 

sepultura e de perpetuar nesse local, a lembrança do defunto”. Valladares (1972) 

lamenta a perda de muitos desses registros no Brasil a partir da segunda metade do 

século XIX, após a proibição dos enterros no interior das Igrejas e das constantes 

demolições e reformas realizadas, o que dificulta o conhecimento de seus primórdios no 

país. 

Nas letras incrustadas na lápide tumular de Dom Fernando registra-se seu nome 

completo, função episcopal e as datas de nascimento e morte, com os respectivos locais  

- Dom Fernando Gomes dos Santos, primeiro arcebispo de Goiânia; * Patos, Pb, em 4-

4-1910;  + Goiânia, Go, em 1-6-1985. Abrindo e fechando as inscrições, destaca-se 

primeiro o lema do arcebispo, Praedica Verbum (Anuncia a Palavra), e finalmente a 

frase dita por ele que ficou marcada como seu segundo lema: “Unidos a Jesus Cristo e 

aos irmãos, sem violência e sem medo”. Percebe-se dessa forma uma ênfase nas 

palavras de Dom Fernando, como se convocasse a comunidade a permanecer unida e 

lutando sem temor pelas causas que o arcebispo empreendeu em vida, confirmando a 
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frase segundo a qual “Goiás não será apenas o seu túmulo, mas o berço do apostolado 

da solidariedade”52. 

Seus ritos funerários alimentaram a representação que marcou a inexorabilidade 

da morte que chega até para aqueles considerados imprescindíveis e promotores de 

mudanças significativas e que muito tinham ainda a oferecer, como era a percepção 

sobre Dom Fernando no período, trazendo um misto de perplexidade e sentimento 

coletivo de orfandade, não apenas no âmbito religioso, como também no campo social.  

O prelado também teve uma atuação relevante para que a justiça social fosse mais 

inclusiva em Goiás e no Brasil e, após sua morte, permaneceu na memória  popular 

como mártir dessa luta, ensejando ações efetivas dos católicos na gestão dessa memória 

que ainda segue seu curso mesmo que de forma menos efetiva como no período das 

suas exéquias. 

Percebe-se em todas as manifestações expostas nesse estudo, sejam as homilias, 

os depoimentos ou os ritos funerários, o desejo dos colaboradores do arcebispo de 

manter viva a presença de Dom Fernando guiando os caminhos da Arquidiocese de 

Goiânia. As representações do prelado como mártir e homem que não temia a morte, 

tornaria possível que a comunidade continuasse invocando sua presença e exigindo a 

continuidade de seu projeto. O rito fúnebre, realizado de maneira simples mas 

representativo de sua estatura na hierarquia da Igreja reforçava essa construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 NOTA OFICIAL, CPB e CPG. “Dom Fernando, apostolo da solidariedade”. Revista da Arquidiocese, 
n.6/7, jun. jul. 1985, p.420. 
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