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INTRODUÇÃO:
A presente pesquisa busca analisar a pluralidade religiosa de Passo Fundo/RS a partir de sua divulgação no jornal O
Nacional em seus primeiros anos de publicação (1925 a 1930). Este é o jornal mais antigo em circulação na cidade e não
se encontram muitas pesquisas sobre ele, especificamente sobre o tema das religiões esta carência é manifesta. Assim, o
objetivo desta pesquisa é conhecer a relação das matrizes religiosas no município e compreender como sua publicação
ajudou na comunicação das igrejas com os seus fiéis. Para além deste olhar pormenorizado, pretende-se questionar a
pretensa unidade religiosa recorrentemente referenciada em estudos históricos sobre Passo Fundo, bem como evidenciar a
diversidade de seu campo religioso e as tensões entre as diversas denominações religiosas que se instalaram no
município.

METODOLOGIA:
O trabalho tem por método o fichamento e mapeamento dos artigos publicados no periódico O Nacional entre 9 de junho de
1925 e 01 de janeiro de 1930. Dando enfoque às noticias com tema religioso, assim podendo observar e analisar parte do
crescimento da pluralidade religiosa no município de Passo Fundo. Para a realização desta pesquisa temos por base
leituras de obras sobre a história da imprensa local, analise de tabelas com dados dos cinco primeiros anos do jornal O
Nacional, e também textos da história da Passo Fundo. Foram realizadas visitas ao Arquivo Histórico Regional de Passo
Fundo para o fichamento e mapeamento das fontes.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Com a fundação do jornal O Nacional, em 19 de junho de 1925, passou-se a ter um espaço maior de divulgação para o
campo religioso do município. Assim, com a pluralidade religiosas crescente, as religiões perceberam no periódico uma
excelente forma de divulgação de seus trabalhos, eventos, etc. ante a comunidade local. Além de publicizar seus trabalhos,
cada vez mais buscavam atrair fieis e também consolidar se consolidar entre as maiores matrizes religiosas do município.

As manchetes e notícias publicadas no periódico, em seus cinco anos de edição, descrevem o contínuo crescimento da
pluralidade no campo religioso já na década de 1920, no município de Passo Fundo. Apesar da pluralidade religiosa geral -
que algumas vezes geraram conflitos entre igrejas e/ou entre seus líderes -, ela se mostra de suma importância pois cada
uma das matrizes teve importante contribuição na história e no crescimento da cidade de Passo Fundo, o que podemos
perceber, principalmente em nossos dias.

CONCLUSÃO:
O trabalho aponta a importância de todas as matrizes religiosas no município de Passo Fundo, não visando apenas as
tradicionais, como por exemplo o catolicismo. Assim buscando mostrar todas estas matrizes, e mostrando assim que cada
uma delas teve grande contribuição na história e no crescimento do município , no campo religioso passo-fundense.
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