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O Brasil é considerado o maior país do mundo em número de ca-
tólicos nominais. No entanto, nas últimas décadas, com o aumento do 
número de igrejas neopentecostais, vem diminuindo o número de mem-
bros da Igreja Católica. O movimento da Renovação Carismática Católi-
ca (RCC) chega ao Brasil exatamente em um momento em que a Igreja 
Católica ressente dessa diminuição do número de fiéis, até então maioria 
absoluta há séculos no país. A RCC, em busca de novos fiéis e do retorno 
dos que haviam se evadido, busca uma nova maneira de evangelizar e re-
novar algumas práticas da Igreja Católica Tradicional. Essas práticas fi-
caram tão próximas das práticas pentecostais que começaram a causar 
desconforto à cúpula da Igreja Católica Tradicional brasileira. Por isso, 
em 1994, a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB) escreveu 
um documento com orientações pastorais sobre a RCC, mais tarde co-
nhecido como Documento 53, no qual infundiam normas, oficialmente e 
em âmbito nacional, para o movimento carismático. Neste trabalho, ana-
lisamos esse documento com o objetivo de verificar as formações ideo-
lógicas e discursivas presentes no discurso religioso. Para encetar essa ta-
refa, utilizamo-nos da análise do discurso, propondo um estudo de for-
mulação teórico-analítico-descritiva, empregando como categorias de a-
nálises formações ideológicas e formações discursivas. Concluímos que 
os sacerdotes encarregados de elaborar o Documento 53 se utilizaram da 
linguagem para reiterar e manter um sistema de crenças institucionaliza-
do. No espaço discursivo do documento, onde o campo político se imis-
cui, os bispos se mostram, em geral, cautelosos, com o escrito a ser pu-
blicado, em função do que se deve e pode ser dito; assim, veiculam sua 
ideologia (religiosa) e tentam controlar sua formação discursiva católica. 


