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Desde os acordos de Padroado no século XVI entre a Igreja de Roma e os Estados Católicos, 

como a Espanha, Portugal e a França, que as igrejas locais foram submetidas aos poderes seculares 

nessas sociedades cristãs. Diante disso, em Portugal, o Clero tornou-se o elemento estruturante de 

uma Igreja situada sob o poder do Príncipe. Sendo, por isso, um agente organizador não somente 

das burocracias dessa nova estrutura política, como também da cultura que fundamentou e 

legitimou as diferentes formas de poder aristocrático daquele Estado através de sua ação pastoral, 

missionária e educativa. Com base nisso, pretendemos refletir sobre a importância intelectual, 

religiosa e política dos padres na sociedade absolutista portuguesa (levando em conta os seus 

demais domínios ultramarinos e, em especial, a América portuguesa) de modo a observar o seu 

protagonismo não somente a partir da ótica tradicional – ao levar em conta o papel religioso desses 

atores –, mas também, e sobretudo, sua atuação cultural e política. O simpósio receberá trabalhos 

e estudos que tratem da ação dos padres (regulares e seculares) e outros agentes da Igreja católica 

portuguesa (como os agentes leigos das confrarias católicas etc.), da ação de instituições educativas 

(como as escolas das diferentes ordens regulares e os seminários seculares), de instituições de 

organização social (como as Irmandades e Ordens Terceiras) e de instituições de controle e 

repressão (como a Inquisição e os diferentes tribunais eclesiásticos). Além disso, serão aceitos 

estudos sobre instituições não eclesiásticas que se chocaram com instituições eclesiásticas, como 

foi o caso da Maçonaria no século XIX. Salientamos que, neste simpósio, há a preocupação e o 

interesse em relacionar o estudo da Igreja e da Cultura eclesiástica com a questão do Poder político 

no recorte temporal e espacial proposto. 
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