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O objetivo é analisar como se dão as práticas sociais do Opus Dei no espaço público 

brasileiro por meio da ressignificação da categoria trabalho. Proponho analisar como essa 

configuração discursiva se especifica no Brasil, onde o Opus Dei desenvolveu-se mais 

amplamente no estado de São Paulo e em sua capital. Dessa forma, a categoria abordada 

surge atrelada a práticas sociais que se codificam na esfera científico-educacional e assume 

a forma do trabalho intelectual, forma que origina os Centros Culturais, nos quais se 

justapõem o discurso científico e os valores cristão-católicos. O termo “científico-

educacional” refere-se a um dos três eixos de alcances e impasses do religioso no espaço 

público brasileiro. O termo refere-se, por um lado, às tecnologias de reprodução da vida e 

suas questões éticas e, por outro, à transmissão de conhecimento científico perante os 

dogmas religiosos. É a esse segundo aspecto que me refiro neste trabalho, quando uso 

aquele termo. 

 

Uma aura de mistério ronda a imagem do Opus Dei, tanto no Brasil quanto no 

mundo, e toca diretamente o trabalho aqui proposto. Muito se fala sobre essa instituição 

com base, apenas, no senso comum; muito material sensacionalista é publicado; muitos 

rumores são criados. No que diz respeito à academia, pelo menos no Brasil, a mesma não 

ajuda a acabar com o mistério, uma vez que o Opus Dei é um tema praticamente intocado. 

Este trabalho, portanto, tem por objetivo oferecer, não uma solução para o mistério, mas 

uma abordagem das práticas sociais do Opus Dei no Brasil, de modo que se comece a 

trazer questões à tona. O contato direto com os Centros do Opus Dei no Brasil, bem como 

a pesquisa empírica são, a meu ver, formas de começar a lançar luz sobre o tema.  

O Opus Dei (que significa “Obra de Deus” em latim) nasceu em 1928, na cidade 

de Madri, na Espanha. A Obra
3
 foi idealizada e fundada pelo Mons. Josemaría Escrivá de 

Balaguer, que viria a ser canonizado em 2002, em um processo extremamente rápido, pelo 

Papa João Paulo II. Se a Obra surgiu em 1928, foi durante a Guerra Civil Espanhola 

(1936-1939), onde a perseguição à Igreja e aos sacerdotes foi intensa, quando reforçou 
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suas práticas de reação ao mundo secular. O clima de anti-clericalismo pelo qual passava a 

Espanha impingiu ao Opus Dei uma forma de conduta reativa a um mundo que a 

instituição concebia como cada vez mais deturpado pelo pecado e menos cristão. Ao 

mesmo tempo, a Obra constituiu-se conscientemente como uma instituição moderna a fim 

de responder às acusações dos republicanos espanhóis, que afirmavam que a Igreja era 

ultrapassada. Dito de outra forma, não bastava reagir, também era preciso inovar. Desse 

modo, o Opus Dei configurou-se como uma instituição leiga dentro da própria Igreja 

Católica, e tem por finalidade a prática santificada no mundo através do trabalho, ou seja, o 

mundo profano pode ser purificado através da santidade da atividade profissional 

cotidiana, transformadora da realidade.  

Em relação à Igreja, o Opus Dei é uma instituição controversa. Dom Álvaro Del 

Portillo (1994), ao rememorar os primórdios do Opus Dei na Espanha, na primeira metade 

do século XX, esclarece que a Obra enfrentou várias frentes de oposição dentro da própria 

Igreja Católica. Apesar disso, o Opus Dei, após a sua fundação, em 1928, recebeu a 

aprovação do Bispo de Madri, em 1941, e da Santa Sé, em 1947. Até 1982, o Opus Dei era 

considerado um instituto secular da Igreja; foi o Papa João Paulo II que o constituiu em 

Prelazia Pessoal – categoria que, segundo Benedetti (2000), foi inserida no Código do 

Direito Canônico para atender especificamente ao Opus Dei, pois Josemaría Escrivá não 

concordava com a classificação da Obra como instituto secular. Moncada (1987) 

demonstra, a partir de relatos orais de ex-numerários
4
, que Josemaría Escrivá nunca abriu 

mão da reivindicação de autonomia para o Opus Dei, de modo que os Bispos não 

pudessem interferir na Obra. Além disso, o rápido processo de canonização de Josemaría 

Escrivá demonstra a forte influência política da Prelazia. 

Com a criação dessa categoria, o Opus Dei passou a gozar de uma posição 

privilegiada na hierarquia católica. Uma Prelazia Pessoal, ou Diocese Pessoal, por 

definição, refere-se ao fato dos seus membros filiarem-se a ela de maneira pessoal, e não 

por pertencerem a determinado território, como é o caso das dioceses; é composta por fiéis 

leigos e sacerdotes. Uma Prelazia é governada por um Prelado, que exerce jurisdição sobre 

ela. Em termos hierárquicos, o Prelado encontra-se no mesmo patamar do Bispo diocesano 

e, em decorrência, a Prelazia equipara-se à diocese. Por conseguinte, o Prelado só responde 

às determinações do Papa e é nomeado por ele. Além de respeitarem o Código do Direito 

Canônico, as Prelazias Pessoais são regidas por estatutos próprios.  
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Por ser um grupo elitista, discreto e intelectual, a Obra atinge as mais variadas e 

importantes instituições da sociedade civil, tais como as universidades, a imprensa, postos 

políticos e o meio empresarial. Esse diagnóstico é que levou Ynfante (1970) a chamar o 

Opus Dei de “santa máfia” e “polvo de Deus” (por causa dos tentáculos). No Brasil, livros 

de ex-numerários esboçam o alcance do Opus Dei, uma instituição de apenas 1.700 

membros. David Fernandes (2006), por exemplo, apresenta em seu livro uma entrevista 

com Carlos Alberto di Franco, numerário declarado, que é representante da Universidade 

de Navarra no Brasil e responsável por um programa de pós-graduação em Jornalismo que, 

segundo Fernandes, já teria formado cerca de 200 editores simpáticos às concepções da 

Obra. Também, Lauand, Ferreira e Silva (2005) expõem o grande interesse do Opus Dei 

pelas universidades brasileiras. Em São Paulo, os primeiros Centros surgiram por iniciativa 

de alunos da Universidade de São Paulo (USP). Do mesmo modo, em Campinas, as 

atividades do Opus Dei começaram, em 1975, entre os universitários da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). Apesar dessas informações trazidas por Fernandes e por 

Lauand, Ferreira e Silva, não existem publicações aprofundadas, no Brasil, sobre a 

inserção do Opus Dei na política brasileira, nos negócios, na educação e na mídia.  

Embora o Opus Dei esteja, claramente, inserido na sociedade civil, no Brasil 

ainda não teve, nos estudos das Ciências Sociais, um lugar de destaque. Existe uma lacuna 

com relação a esse tema nas Ciências Sociais da Religião produzidas no Brasil, e os 

motivos dessa carência são difíceis de precisar. Ainda falta em nossa literatura um 

diagnóstico completo e detalhado da configuração que essa instituição assume no contexto 

brasileiro. Por outro lado, após a publicação de O Código da Vinci, de Dan Brown (2004), 

em 2003, justamente por sua crítica ácida ao Opus Dei, surgiram, no Brasil, alguns livros 

de leigos e ex-numerários fazendo dura ofensiva à Obra. Esses livros, de modo geral, 

tratam de temas como sexualidade, mortificação, estratégias de incorporação de membros e 

o caráter secreto da instituição.  

Uma visão sociológica geral do Opus Dei é oferecida, de forma breve, por 

Benedetti (2000), em Templo, praça, coração: a articulação do campo religioso católico. 

No capítulo intitulado “Uma Igreja dentro da Igreja: o Opus Dei”, Benedetti analisa 

rapidamente o contexto espanhol no qual a Obra nasceu e, desse modo, dá indicativos para 

que se perceba o “espírito”
5
 do Opus Dei. Segundo o autor, esse “espírito” consiste na 
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santificação através do trabalho profissional. Para Benedetti, a valorização do trabalho 

profissional e a atuação prática no mundo como forma de santificação são elementos que, 

assim como a ética calvinista, influenciam o desenvolvimento do capitalismo, tal como se 

verifica na Espanha franquista, onde nasceu a Obra. Com relação ao Opus Dei no Brasil, o 

autor faz alguns apontamentos, mas não uma análise aprofundada, nem mesmo 

introdutória, sobre a Obra nesse contexto. Mas, esse não era o objetivo do autor.  

Márcio Fernandes Silva (2009), ex-numerário, em sua dissertação de mestrado, 

procura demonstrar que o Opus Dei usa de estratégias educativas que implicam na 

submissão irrestrita do indivíduo à instituição, personificada nos diretores espirituais dos 

Centros. Na mesma linha de Silva, Tiago de Paula Oliveira (2008) apresenta um trabalho 

que se propõe a analisar a configuração do discurso político-ideológico do Opus Dei; para 

tanto, recorre à análise discursiva do livro Caminho, escrito por Josemaría Escrivá (1999), 

fundador da Obra. Ambos os trabalhos, o primeiro tratando das estratégias educativas do 

Opus Dei e o segundo referindo-se a análise do discurso dessa instituição, dispensam uma 

análise do Opus Dei no contexto brasileiro, uma vez que se tratam de análises gerais e com 

outros objetivos. 

Esses trabalhos dizem respeito às publicações da academia brasileira no que se 

refere ao tema Opus Dei. Além dessas publicações, ainda existe a literatura leiga de caráter 

denunciador, que surgiu após 2003 e que compõe uma ofensiva à Prelazia. Foi na década 

de 2000, após a publicação de O Código da Vinci, que ex-membros da Obra começaram a 

vir a público e divulgar suas críticas. São elas: Opus Dei: os bastidores (2005), Opus Dei: 

a falsa obra de Deus (2005), O Opus Dei e as mulheres (2006), Memórias sexuais no Opus 

Dei (2006), Opus Dei: a santa intransigência, a santa coação e a santa desvergonha 

(2006) e Sob o jugo do Opus Dei (2007). Além dessas publicações, o Opus Dei, 

principalmente na década de 2000, sofreu vários ataques por parte da imprensa. Revistas 

como Época, Super Interessante e Caros Amigos lançaram matérias contra a Prelazia.  

Tendo em vista a escassez, no Brasil, de bibliografia científica sobre o Opus Dei, 

este trabalho propõe, de forma introdutória, abordar o alcance das práticas do Opus Dei no 

espaço público brasileiro, que se resume, basicamente, ao estado de São Paulo e à sua 

capital, e demonstrar que esse alcance é de caráter científico-educacional
6
. No Brasil, a 
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categoria trabalho – entendida como um conjunto de códigos e sociabilidades que se 

estabelecem em torno das práticas sociais do Opus Dei – é constituída por práticas sociais 

codificas na esfera científico-educacional e assume a forma do trabalho intelectual, de tal 

sorte que o discurso religioso do Opus Dei, fundamentado em valores cristão-católicos, é 

perpassado por fundamentos acadêmicos e científicos. De modo empírico, a meu ver, os 

membros brasileiros organizam essa concepção abstrata na forma dos Centros Culturais, 

forma essa característica do Brasil, que são as células de organização da Prelazia e onde, 

claramente, se justapõem o discurso acadêmico e o discurso religioso. Além de uma 

abordagem mais genérica, fundamento-me, aqui, em um trabalho etnográfico realizado em 

alguns Centros do Opus Dei da cidade de São Paulo, o que possibilitou perceber como se 

dão as práticas sociais que organizam e são organizadas através da categoria trabalho 

ressignificada no contexto brasileiro.  

 

O sentido da categoria trabalho, em se tratando do Opus Dei, diverge, em parte, 

do sentido atribuído ao trabalho pelos protestantes, tal como expõe Max Weber (2004). Se, 

para estes, a ética que envolve o trabalho cotidiano está voltada para a conduta econômica 

racional, para aqueles, o trabalho refere-se a uma ética para um pensamento, ou seja, diz 

respeito, mais a uma explicação mitológica do que a uma conduta racional da vida. A 

“ética da prosperidade” analisada por Weber (2004), que se relaciona a uma conduta de 

vida racional, compreende que a prosperidade no trabalho da vida secular tem a ver com a 

vontade de Deus. Dito de outra forma, ser bem sucedido no trabalho mundano é resultado 

da vontade de Deus, bem como afirma a “ética da predestinação” (WEBER, 2004), que 

consiste na busca da própria predestinação no trabalho, já que a predestinação do 

indivíduo, ao céu ou ao inferno, manifesta-se na prosperidade (ou na não prosperidade) do 

seu trabalho. Por outro lado, aproximando-se muito da concepção de trabalho do Opus 

Dei, surge a idéia de “vocação” (WEBER, 2004) como produto da Reforma Protestante, 

iniciada no século XVI. A “vocação” afasta-se do ideal de vida do ascetismo monástico, 

que prega o afastamento do mundo profano. Ao invés disso, exaltava-se o cumprimento 

das obrigações impostas ao indivíduo pela sua posição no mundo, pois essa era a sua 

vocação. Para os protestantes, essa era a única forma de vida aceita por Deus, de modo que 

qualquer vocação legítima tinha o mesmo valor aos olhos de Deus. 

                                                                                                                                                                                
reprodução da vida e suas questões éticas e, por outro, à transmissão de conhecimento científico perante os 

dogmas religiosos. É a esse segundo aspecto que me refiro neste projeto, quando uso aquele termo. 



Em se tratando do Opus Dei, percebo um deslocamento da justificação moral do 

trabalho no mundo secular. O trabalho do Opus Dei não está relacionado, pelo menos não 

diretamente, a uma conduta econômica que vise a prosperidade para encontrar a própria 

predestinação. Ao contrário, o trabalho é visto como atividade apostólica, onde se trata de 

santificar o mundo na posição em que se está, porque, afinal, Deus quis assim colocando o 

indivíduo ali. O trabalho, dessa forma, é meio para purificação do mundo, e não para 

prosperar economicamente. Rhonheimer (2006) deixa claro o sentido do trabalho para o 

Opus Dei ao explicar que o mundo criado por Deus, perfeito e santo, deformado pelo 

pecado, deve ser renovado pelos homens onde vivem e trabalham. Assim como os 

protestantes, o Opus Dei, em uma posição que considera progressista, renega a clausura, 

pois compreende que o mundo deve ser santificado pelo trabalho, ali mesmo, onde Deus 

quis que cada um estivesse. O mundo não é inimigo do homem, pelo contrário, é feito por 

Deus para o homem. Dessa forma, através do trabalho, realizado buscando a perfeição nos 

mínimos detalhes, o mundo torna-se palco para o anúncio da fé e da atividade apostólica. 

Em termos práticos, isso significa que um jornalista ou um professor universitário, por 

exemplo, realizam o trabalho apostólico em sua atividade cotidiana, assumindo posições 

claras e defendendo idéias, virtudes e práticas coerentes com o ideal de vida cristã-católica. 

Dessa forma, entendo que o núcleo da mensagem do Opus Dei está no trabalho, entendido 

como atividade apostólica e traduzido em prática cristã no mundo secular. Segundo o 

entendimento do Opus Dei, em termos mitológicos, Deus criou o mundo por amor 

(COMPÊNDIO DO CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 2005) para que o homem o 

complementasse com o seu trabalho. Com o passar do tempo, esse ideal foi deformado 

pelo pecado e, desse modo, houve uma fuga da idéia inicial, pois o homem, escravo do 

pecado, negou a sua vocação original. O Opus Dei, portanto, preocupa-se em resgatar esse 

ideal e retomar o plano inicial de Deus através do trabalho santificado e apostólico. 

Trazendo o trabalho, bem como o discurso ambientado em torno dele, para o 

contexto brasileiro, verifica-se a idéia do trabalho intelectual, universitário, seguindo a 

estratégia da formação de uma intelligentsia que, não só compartilha dos valores cristão-

católicos, mas que os defende através da sua atividade no mundo, santificada, santificadora 

e apostólica. No Brasil, a partir dos livros dos ex-numerários e críticos citados acima, fica 

clara uma maior investida da Obra nas universidades, de tal sorte que grande parte dos 

numerários, senão todos, e dos freqüentadores dos Centros são universitários ou jovens 

que se preparam para a universidade. Com base na idéia do trabalho intelectual, surgem, no 

Brasil, as células de formação espiritual do Opus Dei: os Centros Culturais, onde se cria, 



não um intelectual, mas um intelectual católico, que domine bem a ciência mas que a use 

para legitimar os valores da Igreja no mundo profano. As atividades de formação que 

ocorrem nos Centros Culturais, do mesmo modo, visam a formação para a universidade. 

Segundo Brolezzi (2006), o Opus Dei só se dirige à universidade. Os cursos oferecidos nos 

Centros do Brasil são dados por membros da Obra e, em sua maioria, são professores 

universitários ou possuem formação intelectual sólida. Isso, certamente, remete ao fato de 

todos os Centros brasileiros se localizarem em cidades que dispõem de universidades de 

prestígio.  

O trabalho, antes de tudo, indica uma inserção e um determinado posicionamento 

da Obra no mundo secular. Desse modo, é fundamental retomar interpretações acerca do 

Opus Dei e da sua inserção na sociedade moderna. Ronaldo Almeida (2010) identifica uma 

polarização nas Ciências Sociais da Religião, e que também afetou o Brasil, que se dá entre 

a teoria da secularização e a da dessecularização, ou reencantamento do mundo. Peter 

Berger (BERGER in: BERGER e HUNTINGTON, 2004), que trocou a defesa da 

secularização pela da dessecularização em 1969, afirma que o Opus Dei é um segmento 

religioso global que tem uma proposta de fusão entre moral religiosa e capitalismo, ou 

mundo profano. Segundo a interpretação de Berger, o Opus Dei, enquanto instituição 

global, concilia em sua estrutura a moral cristã e o capitalismo democrático. Mais do que 

uma estratégia inteligente de lidar com a mudança social, os grupos como o Opus Dei 

procuram construir uma “modernidade alternativa” (BERGER in: BERGER e 

HUNTINGTON, 2004) que seja capaz de ser cristã e capitalista ao mesmo tempo. Na 

Espanha e nos Estados Unidos, por exemplo, a Obra possui renomadas escolas de negócios 

financeiros. Segundo Arturo Talavera (TALAVERA in: BERGER e HUNTINGTON, 

2004), na América Latira está surgindo uma forma de adaptar a religião à ordem sócio-

econômica capitalista global. A análise desse autor vai ao encontro do diagnóstico de 

Berger. Surge uma “globalização conservadora” (TALAVERA in: BERGER e 

HUNTINGTON, 2004) composta por religiões globalizadas.  

José Casanova (1982), autor que tem uma interpretação sofisticada da teoria da 

secularização, analisa, assim como Berger (BERGER in: BERGER e HUNTINGTON, 

2004), o Opus Dei na Espanha. Mas, ao contrário de Berger, Casanova entende que a 

Obra, na Espanha, serviu como agente da modernização do governo autoritário de Franco, 

no período de 1959 a 1973, não por uma simpatia ao capitalismo tecnocrático, tampouco 

para adquirir poder e se tornar uma “santa máfia” (YNFANTE, 1970), mas, sim, 

ofereceram um modelo capitalista tecnocrático à ditadura de Franco porque esta possuía 



afinidades eletivas com a ética da Obra. De fato, na economia espanhola do governo de 

Franco, em 1957, a influência da “Obra” foi tal que houve uma virada de caráter 

tecnocrático graças a isso (DELLA CAVA, 1978). Casanova vê essa relação de modo 

similar à análise weberiana, a qual demonstrou a afinidade entre a ética protestante e o 

capitalismo liberal burguês. Ao mesmo tempo em que constrói essa análise, não se afasta 

do paradigma da secularização. Casanova (1994) considera que a religião está, 

gradativamente, tornando-se marginalizada no mundo moderno, e, dessa forma, invisível, 

de modo que a religião tem se tornado cada vez mais irrelevante para o debate sociológico. 

Ademais, Casanova diagnostica uma crescente separação da religião da esfera política – tal 

como havia percebido em sua análise do Opus Dei na Espanha –, um aumento no caráter 

privado das crenças e práticas religiosas e, por último, a redução da importância 

macrossocial da crença, bem como da instituição religiosa, da dominação, da submissão e 

mesmo da autoridade religiosa. 

Em uma perspectiva mais geral, Jürgen Habermas (HABERMAS in: 

HABERMAS E RATZINGER, 2007) discorre sobre o papel da religião no espaço público 

da sociedade pós-secular. Para o autor, a religião representa uma forma de assimilar os 

conteúdos morais abstratos das constituições dos Estados democrático-liberais que, graças 

à neutralização do Estado pelo avanço da secularização, não sujeitaria os cidadãos a uma 

obrigatoriedade participativa sólida, já que nesses Estados pressupõe-se que os agentes 

exerçam livremente seus direitos de cidadãos, ao invés de exercê-los por medidas 

coercitivas. Dessa forma, segundo Habermas, são necessárias bases mais sólidas de 

motivação subjetiva, que a religião pode proporcionar. Em suma, o exercício da moral e 

dos valores religiosos associa-se à razão prática para reforçar as normas morais do Estado 

liberal secular, criando, dessa forma, raízes nas mentalidades dos agentes. Para Habermas, 

a religião no mundo pós-secular produz pressupostos éticos e motivacionais que, por sua 

vez, podem ser transpostos do universo religioso, e do discurso a ele referente, para o 

espaço público e para o mundo da vida secular, sendo reinterpretados e, desse modo, 

abstraindo-se a sua conotação religiosa.  

 

No Brasil, o Opus Dei chegou no final da década de 1950, na cidade de Marília, 

no interior paulista. Mas, desde o início, já estava projetado que a Obra abriria Centros na 

cidade de São Paulo. Desde o começo, a estratégia era penetrar no ambiente universitário e 

ali iniciar o seu empreendimento apostólico. Desse modo, as metrópoles seriam o terreno 

ideal para a implantação no novo contexto. No entanto, até 1975, o Opus Dei cresceu 



efetivamente somente na cidade de São Paulo, vindo a expandir-se, de fato, após esse ano, 

quando se abriram Centros no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Porto 

Alegre, Campinas, Londrina, Niterói, Ribeirão Preto e São José dos Campos, além de ter 

surgido mais Centros na capital paulista. Ainda não há Centros nas regiões Nordeste, Norte 

e Centro Oeste (com exceção de Brasília).  

Seria impossível analisar as características e práticas do Opus Dei no contexto 

brasileiro sem analisá-las, detalhadamente, no estado de São Paulo, bem como na capital 

do estado. Esse estado foi onde surgiu e desenvolveu-se o Opus De no Brasil, de tal sorte 

que apresenta um número de Centros imensamente maior do que os outros estados 

brasileiros (muitos estados sequer possuem Centros), além de concentrar todos os 

escritórios administrativos. No estado de São Paulo, sem sombra de dúvida, a cidade que 

apresenta mais Centros é a própria capital. Enquanto todas as outras cidades do estado 

apresentam um ou dois Centros em cada uma, a cidade de São Paulo apresenta cerca de 20 

Centros (incluindo os femininos), sendo que é na residência da Comissão Regional, 

próximo ao Centro do Sumaré de formação de numerários, onde reside o Mons. Vicente 

Ancona Lopez, o Vigário Regional
7
 do Opus Dei no Brasil, além de possuir escritórios 

administrativos da Obra, três filiais do colégio Catamarã de formação cristã, o ISE 

(Instituto Superior de Empresas), o ICS (Instituto de Ciências Sociais), a sede da Editora 

Quadrante, associada ao Opus Dei, dentre outras associações e escritórios.  

Uma vez que a Obra não conseguiria santificar o mundo somente com um clero 

intelectualizado, precisaria, de fato, de indivíduos leigos. Para santificar o mundo profano, 

fazia-se necessária uma elite intelectual cristã, formadora de opinião e que fosse capaz de 

purificar o mundo através das instituições seculares, a começar pelas universidades. 

Lauand, Ferreira e Fernandes (2005, p. 152) explicitam isso ao afirmarem que “a Obra 

chegou no Brasil e começou a procurar universitários que, tornando-se numerários, 

pudessem oferecer o necessário apoio para a penetração e enraizamento no novo país.” 

Dessa forma, o Opus Dei precisou investir nas universidades e criar uma estrutura que 

atraísse os estudantes: os Centros Culturais. Moncada (1987) afirma que o Opus Dei é uma 

organização que é modelada de acordo com sua trajetória, não tanto por suas intenções 

fundacionais, mas pelo terreno em que opera e pela necessidade de se adaptar a ele.  

                                                           
7
 Cada país possui um Vigário Regional, que é responsável pelo governo da Obra nesse território. É auxiliado 

pela Comissão Regional, composta por numerários que são nomeados pelo Vigário Regional e pelos demais 

membros da Comissão.  



No Brasil, um país com pouquíssimos intelectuais leigos associados à Igreja, era 

necessário formar uma elite intelectual para seguir o modelo da Obra na Espanha, de onde 

vieram os fundadores. Segundo Lauand, Ferreira e Fernandes (2005), o forte da Igreja, no 

Brasil das décadas de 1950 e 1960, não era a intelectualidade; mesmo o clero, recrutado 

em grande parte dos meios rurais, não era formado propriamente por intelectuais. Em 

suma, para o Opus Dei desenvolver-se no Brasil como instituição leiga, fazia-se necessária 

a formação de uma elite intelectual que não fosse associada ao clero. Entendo que, em 

decorrência, os Centros da Obra se concentraram na criação dessa elite intelectual, e esses 

traços perduram até hoje. Os Centros surgiram, por conseguinte, como genuínos centros de 

formação cultural e intelectual e que, logicamente, eram associados à formação espiritual 

do Opus Dei. 

Surge a seguinte questão: por que essa forma? Segundo minha interpretação, o 

terreno científico-educacional surge como o mais acessível ao Opus Dei, no Brasil, durante 

o processo de assimilação dos elementos do novo contexto. Se, na Espanha, nos Estados 

Unidos, no Chile e no Peru, a Obra encontrou condições para a sua inserção nas outras 

esferas do espaço público, no Brasil, o âmbito que foi, e ainda é, mais propício ao seu 

desenvolvimento é o meio universitário e intelectual. Naqueles países, o discurso cristão-

conservador atrelado à forma de administrar os negócios, à política e à imprensa, ou seja, à 

competência profissional, é a expressão do religioso. No Brasil, os membros privilegiam o 

campo intelectual e universitário como esfera de ação. Isso, a meu ver, se dá com o intuito 

de criar uma base sólida que sustente a migração para outras esferas. De fato, sem a base 

intelectual é impossível fazer a Obra. Não basta um grupo de intelectuais, mas um grupo 

de intelectuais cristãos. Se, naqueles países a ênfase do Opus Dei está no capitalismo 

liberal mesclado ao discurso cristão conservador, no Brasil, o foco está na mistura do 

discurso científico com os valores cristão-católicos. Se a Obra pretende ficar acomodada 

nesse terreno, ou se irá migrar com mais força para outras esferas, é uma questão para o 

futuro. Em minha perspectiva, isso sinaliza que o Opus Dei ainda não está totalmente 

maduro no Brasil, uma vez que a sua expansão se dinamizou somente após 1975, enquanto 

no Chile, por exemplo, já estava com força total em 1950.  

No que diz respeito à organização interna do Opus Dei, são claras as relações de 

poder que regem a instituição. O site oficial da Obra divide os membros em numerários, 

supernumerários, numerárias auxiliares e cooperadores; Artigues (1971) insere a 

categoria de oblatos. Os numerários são indivíduos leigos, de formação intelectual sólida, 

celibatários e que vivem nos Centros do Opus Dei. São responsáveis, por sua vez, pela 



formação espiritual dos frequentadores das residências da Obra. Os numerários, 

geralmente, não são muitos em cada Centro. Dentre os numerários, existem o diretor do 

Centro (que, geralmente, é um leigo) e o diretor espiritual, que é o padre responsável pela 

formação católica e doutrinal, além de haver alguns coordenadores menores. Os diretores 

centralizam tudo o que se passa no Centro, desde gastos dos membros até a sua vida 

pessoal. O padre, por sua vez, é responsável pelo aconselhamento e por ouvir as 

confissões. Segundo Benedetti (2000) e Brolezzi (2006), os numerários afirmam o seu 

compromisso com a instituição por meio de um contrato e fazem votos perpétuos de 

castidade, obediência e pobreza (pois destinam todos os seus bens ao Opus Dei). Além 

disso, devem escrever uma carta ao Prelado explicando os motivos do seu pedido de 

ingresso. Os numerários estão no topo da hierarquia. 

Os supernumerários são membros com famílias que participam dos retiros, das 

práticas religiosas, da formação e das atividades da Obra. No mesmo nível hierárquico dos 

supernumerários, senão em nível inferior, estão as numerárias auxiliares. São as mulheres 

do Opus Dei, que fazem os trabalhos domésticos nos Centros da Obra e têm cursos de 

formação próprios. Os cooperadores ajudam a Obra e são católicos que conferem a um 

padre do Opus Dei a sua direção espiritual. Os simpatizantes, segundo Benedetti (2000), 

não precisam ser católicos, nem mesmo cristãos. Ajudam financeiramente a Obra sem 

incorporar-se a ela.  

No mesmo nível hierárquico das numerárias auxiliares estão os oblatos que, 

segundo Artigues (1971), não possuem título universitário e são provenientes das classes 

populares. Os membros do Opus Dei que apresentam qualquer problema físico também são 

considerados oblatos, porque, segundo Artigues, os numerários têm que ter a aparência 

discreta e sem defeitos. Os oblatos acabam tendo o papel de executores de ordens dos 

numerários, e a sua ascensão de oblato para numerário é praticamente impossível. Essa 

categoria surge na análise de Artigues do Opus Dei de perfil espanhol. No Brasil, segundo 

informações coletadas no Centro em que faço pré-campo, essa categoria não se aplica.  

Nos países onde o Opus Dei é forte, tais como na Espanha e no Peru, possui 

universidades, colégios e clubes juvenis. Na Espanha, segundo Berger (BERGER in: 

BERGER e HUNTINGTON, 2004), as duas mais prestigiadas escolas de negócios 

financeiros são do Opus Dei. No Peru, além de vários colégios, destaca-se a Universidad 

de Piura. No Brasil, a adesão apresenta-se de forma diferente. Ao passo que na Espanha e 

no Peru, o Opus Dei já pode se dirigir a um público profissional, formado e atuante, de tal 

sorte que pode oferecer cursos de aprofundamento profissional, como é o caso das escolas 



financeiras, além de estarem proficuamente na imprensa, no Brasil, por outro lado, a Obra 

prefere se dedicar à juventude que está em processo de formação ou que ainda não 

ingressou nas universidades.  

No contexto brasileiro, diferentemente daqueles países, a formação e os cursos 

concentram-se nos mesmos Centros onde moram os numerários e que são freqüentados por 

pessoas de fora. Os cursos têm tempo determinado e visam, acima de tudo, o ingresso dos 

possíveis membros nas universidades públicas. No entanto, os cursos de formação são 

abertos à sociedade e os Centros não aparecem associados diretamente ao Opus Dei, a não 

ser na parte da formação espiritual. Na Espanha e nos Estados Unidos, por outro lado, a 

ênfase está mais na inserção no meio empresarial e na imprensa do que nas universidades. 

Na Espanha não existe, por conseguinte, a idéia de Centro Cultural ou Centro 

Universitário. Nos Estados Unidos existem Study Centers, cuja estrutura é voltada para que 

possíveis membros, recrutados nas universidades e empresas, entrem em contato com o 

Opus Dei e com os numerários, o que é semelhante ao Brasil. A diferença é que o termo 

study dá-se, unicamente, pelo fato dos Centros terem a estrutura de uma casa de estudos. 

Não há atividades como as dos Centros brasileiros, uma vez que têm que ser atrativas para 

universitários e empresários. Já no Brasil, as atividades são direcionadas especificamente a 

jovens universitários e secundaristas. No Chile, por outro lado, o Opus Dei apresenta uma 

estrutura semelhante à brasileira, onde existem Centros de Cultura Universitária e os seus 

membros organizam eventos para discutir política e economia, mas, de fato, não se trata de 

treino prático para o mundo dos negócios como ocorre nas escolas espanholas. No entanto, 

diferentemente do Brasil, no Chile esse tipo de evento não ocorre no próprio Centro, mas 

em propriedades do Opus Dei destinadas especificamente à formação. 

Internamente, em suma, surge uma atmosfera de acolhimento. Como todos os 

relatos de ex-numerários deixam claro, cria-se um ambiente convidativo nos Centros 

Culturais do Opus Dei, no Brasil, de tal sorte que, muitas vezes, como ressalta Brolezzi 

(2006), uma pessoa pode passar a frequentar determinado curso de formação e levar tempo 

para descobrir que se trata de um Centro do Opus Dei. Isso dificilmente aconteceria na 

Espanha ou nos EUA, por exemplo, onde as universidades e escolas são declaradamente da 

Obra. Não há como, por exemplo, uma pessoa ingressar numa universidade do Opus Dei 

sem saber, claramente, do programa de formação cristã que faz parte do curso. De acordo 

com minha compreensão, nos cursos dos Centros brasileiros, a idéia do trabalho é 

decantada no conteúdo e direcionada para o ingresso na universidade, entendida como 

forma de atuar no mundo. A categoria trabalho, por conseguinte, é ressignificada, no 



contexto brasileiro e entendida enquanto trabalho intelectual, que o ingresso na 

universidade pode proporcionar. Essa estratégia permitiu à Obra de perfil brasileiro criar o 

seu próprio público: a juventude universitária. Não afirmo que essa seja uma estratégia 

maliciosa para enganar os jovens, mas é a forma que o Opus Dei desenvolveu para adaptar-

se ao terreno brasileiro, através da experiência adquirida nesse contexto. A Espanha, por 

outro lado, aparece com uma concepção de trabalho adequada à política, à economia e à 

imprensa, além da universidade; dirige-se, de fato, a um público bem mais amplo que no 

Brasil. Nesse país, a Obra ainda tem que esperar para poder dirigir-se às esferas já 

desenvolvidas na Espanha. Defendo, pois, que a categoria trabalho, associada, no contexto 

brasileiro, à formação e ao trabalho intelectual, é responsável pela integração social de 

novos membros à instituição. 

Resta problematizar, por fim, a inserção do Opus Dei no espaço público. Segundo 

entendo, de acordo com a forma pela qual os membros da Obra constituem suas práticas na 

sociedade secular, no mundo profano, é que se configuram as suas formas de influência 

institucional e incorporação de novos membros. Antes de tudo, é importante lembrar que o 

Opus Dei concebe o mundo externo à Igreja como um lugar deformado pelo pecado, que 

deve ser purificado através do trabalho santificado. Como Josemaría Escrivá (1999) 

ressaltou tantas vezes, “o mundo é o lugar do nosso campo de batalha”. Álvaro Del Portillo 

(1994), ao falar do fundador, ressalta a ênfase que Escrivá sempre deu ao civismo e à 

participação cidadã. Portanto, mais do que religioso, o discurso do Opus Dei traz 

enunciados de como atuar no mundo secular.  

As formas de prática santificada no mundo, por outro lado, nem sempre são 

explícitas. A conduta discreta dos membros da Obra faz com que se conheça pouco, ou 

nada, acerca das suas atividades. Não se sabe, exatamente, em quais segmentos o Opus Dei 

está no meio empresarial, na política e nas universidades. Moncada (1987) remonta, a 

partir da história oral, a inserção do Opus Dei nos negócios, na política, na educação e na 

mídia, na Espanha, ainda no final da primeira metade do século XX. Na exposição de 

Moncada, fica claro que essa inserção sempre foi incentivada pelo próprio Josemaría 

Escrivá. Por outro lado, as atividades que visam a adesão de novos membros são dadas às 

claras, embora, do mesmo modo, sejam discretas. Os cursos de formação, as visitas aos 

hospitais e as discussões sobre atualidades são alguns exemplos de atividades abertas do 

Opus Dei e que visam aproximar possíveis candidatos, ou mesmo cimentar a relação com 

aqueles já próximos. 



A sociedade, o mundo secular, é onde os membros “batalham” (ESCRIVÁ, 1999) 

através do trabalho santificado. E é no mundo profano onde os novos membros vão ser 

procurados. No Brasil, é através de cursos e eventos nas universidades que as pessoas irão 

até a Obra. Desse modo, segundo entendo, é nos Centros Culturais onde ocorre a 

incorporação dos membros, os quais vão ser integrados ao Opus Dei a partir da idéia de 

trabalho, remodelada no contexto brasileiro.  

Fora do mundo profano, por onde transita, o Opus Dei perderia o seu sentido. Dito 

de outra forma, o Opus Dei não teria porque existir sem a sua inserção no mundo profano, 

de tal sorte que não teria diferenciação suficiente para ser uma instituição independente da 

Igreja. A raiz do Opus Dei está no mundo secular. De acordo com minha interpretação, no 

Brasil, os Centros Culturais, que no seu conjunto constituem o lócus do trabalho, são as 

evidências mais palpáveis da justaposição do mundo sagrado com o mundo secular. Aqui, 

percebo uma aproximação com a análise weberiana do protestantismo, mais 

especificamente com a idéia de “vocação”, entendida como uma tarefa de vida, um campo 

específico no qual trabalhar. A “vocação” trouxe à atividade cotidiana secular um 

significado religioso, de modo que puderam justapor-se o universo religioso e o secular. 
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