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Arte e devoção nas igrejas e capelas de Tiradentes98 
 
Matriz de Santo Antônio 

 
 

No século XVIII, cabia às irmandades do Santíssimo Sacramento a 
responsabilidade pela ereção e ornamentação das igrejas matrizes. Elas deveriam 
administrar as obras com recursos próprios, oriundos de esmolas, e com aqueles 
provenientes das outras irmandades situadas em altares laterais, o que tornava as sedes 
paroquiais o resultado da reunião de múltiplos esforços e de diferentes intervenções 
artísticas, um verdadeiro memorial histórico da arte e da devoção no contexto do 
Barroco Mineiro. 

Conforme destacou Sylvio de Vasconcellos, espécie de federação, presidida pelo 
grupo mais forte, ficam “as matrizes com seu altar-mor sujeitas à irmandade do S.S. 
Sacramento, reservando-se às demais associações filiadas os altares laterais da nave que 
cada uma constrói e conserva a seu gosto. Daí a diversidade dos altares encontrados nas 
matrizes mineiras”.99  

Tomando partido da elevação de uma topografia por si mesma monumental, a 
Igreja Matriz de Santo Antônio encontra-se implantada em amplo adro, a que se tem 
acesso por escadaria, salientada em balaustrada, ambas em pedra. Em 1783, recebeu 
esse adro um relógio de sol, que se tornou um dos símbolos da cidade de Tiradentes. 

Seu partido arquitetônico, datado das primeiras décadas do século XVIII, remete 
ao jesuítico herdado da metrópole e comum nos templos do litoral brasileiro. Para 
Germain Bazin, a parte inferior da fachada pode ser datada por volta de 1750, em 
função da riqueza das molduras de seu entablamento e do tema das pilastras que se 
justapõem às torres.100 Conforme destaca Lélia Frota: 

A bela portada entalhada em pedra alcança o óculo circular envidraçado, ladeada por 
janelas com balaústres à maneira de sacadas, dotadas de vergas com molduragem. A 
cornija se arqueia para inserção do óculo, e o frontão se encurva em duas volutas, 
encimado por quatro pináculos e uma cruz central. Trazido da cidade do Porto, relógio 
mecânico foi instalado sob um vão de sino em 1788. 
Para tornar a fachada mais “moderna” e movimentada, foi encomendado em 1810, a 
Antonio Francisco Lisboa – O Aleijadinho –, já no final da sua vida, um novo risco de 
frontispício.101 
Ao que parece, porém, é que a execução fugiu um pouco do risco de Antonio 

Francisco, havendo uma simplificação das volutas. Mesmo assim, Sylvio de 
Vasconcellos reforça a forte presença do artista na fachada da Matriz de São José, que 
ali manteve a graça e a elegância do rococó, sem se deixar seduzir pelo neoclássico em 
ascensão.102 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Importante destacar que a grande maioria das informações históricas sobre os templos de Tiradentes  
que constam deste relatório foi obtida a partir das pesquisas do IPHAN e que se encontram na obra já 
citada: IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa. 
99 VASCONCELLOS. A arquitetura colonial mineira, p. 68. 
100 BAZIN. A arquitetura religiosa barroca no Brasil, v. 1, p. 235. 
101 FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 66. 
102VASCONCELLOS. Vida e obra de Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, p. 107. 
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O mesmo contraste entre a sobriedade do exterior e a exuberância da talha e da pintura 
no interior que se observa nas igrejas mineiras da época está presente na matriz de Santo 
Antônio e não é fato exclusivo da arquitetura religiosa mineira. 
Se a maioria das igrejas construídas em Minas, ao longo do século XVIII e primeiras 
décadas do XIX, não apresentam características efetivamente barrocas ou rococós na 
parte arquitetônica propriamente dita (movimentação das plantas e ornamentação 
escultórica nas fachadas), na decoração interna em contrapartida esses estilos encontram 
manifestação plena, associando efeitos da talha dourada aos do colorido das pinturas, 
em painéis parietais ou composições contínuas nos forros.  
O fato não é exclusivo da arquitetura religiosa mineira, visto que caracteriza também as 
igrejas litorâneas e as da metrópole portuguesa, em contraposição ao barroco hispano-
americano, que faz uso extensivo das articulações complexas de espaços e volumes e 
das fachadas recobertas de relevos escultóricos. Portanto, o contraste entre a 
simplicidade externa da arquitetura e a opulência da decoração interna é inerente ao 
gosto lusitano e uma das chaves para a compreensão da arquitetura religiosa luso-
brasileira e sua correta apreciação estética. 
O ato de transpor a porta de entrada de uma igreja mineira da fase áurea do barroco, 
como as Matrizes de Tiradentes e Pilar de Ouro Preto, produz uma sensação de surpresa 
e encanto. Num ambiente de meia penumbra, que parece ainda mais densa pelo 
contraste com a luz incandescente do sol das montanhas, uma profusão de formas de 
contornos imprecisos são sugeridas, mais do que reveladas, pelos reflexos colorísticos e 
luminosos produzidos simultaneamente pela irradiação do ouro da talha e pelas cores 
quentes das pinturas do teto e dos quadros das paredes.103 
 
A nave da matriz de Santo Antônio apresenta-se em amplo salão, tendo como 

única repartição belas balaustradas esculpidas por Manuel Pereira em 1724, feitas com 
“a intenção de distinguir um espaço especial, sobre a elevação de um degrau, para os 
‘homens bons’ e membros das confrarias responsáveis pela ereção dos altares laterais. 
No centro ficava a população livre – mineradores, comerciantes, funcionários, artistas, 
artífices – e, sob a tribuna dos músicos, perto da porta e em pé, os escravos”.104 

Uma análise mais detalhada dos elementos artísticos e integrados da Matriz de 
Tiradentes encontra-se na obra Guia da cidade de Tiradentes, de Olinto Rodrigues dos 
Santos Filho,105 sendo interessante destacar aqui apenas alguns aspectos de maior 
interesse para o Museu da Liturgia. 

Antes um breve parêntese no sentido de reforçar a importância da escultura no 
âmbito da arte colonial mineira, compreendendo aqui suas diversas manifestações: a 
talha, designando a escultura dos retábulos de madeira e os relevos ornamentais em 
geral; a imaginária, termo que se aplica às imagens religiosas, esculpidas na madeira ou 
modeladas em barro cozido pelos escultores e santeiros; e o trabalho em pedra.  

A pintura tem caráter praticamente ornamental, restringindo-se principalmente 
às paredes e aos forros das igrejas. E é exatamente nos forros que ela atinge seu ápice, 
como no caso das obras do artista Manuel Victor de Jesus nos templos de Tiradentes. 

As formas simples e retas passam, desde cedo, a dar lugar “a molduras mais 
complicadas, em arabescos, geralmente coloridos ou dourados, nas quais as 
composições são tratadas isoladamente, sem correspondência entre si”.106 Nesse caso, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 OLIVEIRA. Barroco e Rococó na arquitetura religiosa da Capitania de Minas Gerais, p. 375. 
104 FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 71. 
105 SANTOS FILHO. Guia da Cidade de Tiradentes. 
106 ROMEIRO; BOTELHO. Dicionário Histórico das Minas Gerais, p. 233. 
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temos o chamado forro em caixotão, muito disseminado entre 1700 e 1735, e que 
podemos encontrar na nave da Matriz de Santo Antônio em Tiradentes. Sua pintura leva 
ao centro cenas e figuras simbólicas da liturgia, representadas isoladamente. 

A autoria da talha do altar-mor das paredes laterais da capela-mor, do arco 
cruzeiro e do coro da Matriz é, segundo Bazin, de João de Ferreira Sampaio.  

A capela-mor, por onde começou a construção da igreja, tem altar com as 
imagens de Santo Antônio e São José, sendo o teto em barrete de cônego, com pintura 
de arabescos florais. Os dois altares do transepto, com colunas torsas, datam 
provavelmente da primeira metade do século XVIII, sendo o da esquerda de que entra 
dedicado à Imaculada Conceição de Maria e o altar à direita dedicado a São Miguel 
Arcanjo, costume comum nas igrejas matrizes, como já comentado. 

O primeiro altar à direita, dedicado a Nossa Senhora do Rosário, foi erigido pela 
Irmandade de Nossa Senhora do Terço dos Homens Brancos. Logo depois, foi 
construído, pela Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, o altar ao lado, cujo 
retábulo, datado de 1734, é de autoria de Pedro Monteiro de Souza. 

O primeiro altar à esquerda de quem entra na nave é dedicado a Nossa Senhora 
da Piedade e foi erigido por encomenda da Irmandade da Caridade. O altar ao lado 
deste, também de 1734 e de autoria de Pedro Monteiro Souza, foi encomendado pela 
Irmandade do Bom Jesus do Descendimento e nele se veem as imagens de roca de Jesus 
ladeado por Nossa Senhora da Soledade do Pé da Cruz e São João Evangelista. Numa 
das peanhas laterais, encontra-se uma das mais belas imagens de Santana Mestra. 

O órgão,107 segundo Lélia Frota, compõe com o coro da igreja um conjunto 
rococó de rara elegância. “A balaustrada ondulada apoiada em quatro colunas delgadas 
no piso sob a tribuna. No plano superior do coro, repetem-se essas colunas, agora 
interligadas por delicada talha formando grinaldas em arco. Do lado esquerdo, a 
balaustrada se alonga com a naturalidade para receber a caixa do órgão [...] considerado 
um dos 15 mais belos instrumentos que permaneceram em todo o mundo como legado 
do barroco.”108  

O instrumento foi feito na cidade do Porto, em Portugal, entre os anos de 1785 e 
1788, pelo organeiro Simão Fernandes Coutinho. A caixa foi feita em Tiradentes pelos 
artífices Salvador de Oliveira (entalhador), Antônio Teixeira Viana (entalhador), 
Antônio da Costa Santeiro (escultor), Antônio Rodrigues Penteado (marceneiro) e João 
Damaceno (marceneiro). A pintura e o douramento foram feitos por Manuel Victor de 
Jesus, em 1798. Logo após, o órgão foi montado e afinado pelo Padre Antônio Neto da 
Costa e inaugurado em setembro de 1798 pelo organista, já citado, Francisco de Paula 
Dias. 

Além da pintura do órgão, por onde podem ser admiradas a delicadeza e a 
elegância dos traços e das cores de Manuel Victor de Jesus, temos na Matriz de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Uma primeira restauração foi feita em 1977/78, por iniciativa da Fundação Rodrigo Mello Franco de 
Andrade. Mais recentemente, com o patrocínio da Petrobras, Itaú Cultural e Usiminas, o órgão foi 
restaurado entre 2005 e 2008. O mecanismo foi restaurado por Gerhard Grenzing na cidade de Barcelona, 
Espanha. A caixa foi restaurada em Tiradentes pela empresa Anima. Após a restauração, o órgão foi 
entregue, em fevereiro de 2009, com missa solene e execução musical do organista espanhol Andrés Cea, 
com a participação do coro VivAvoz. Em seguida, houve um concerto de gala pelo mesmo organista. Na 
ocasião, foi executada a “Missa Breve”, do compositor tiradentino Manuel Dias de Oliveira (1735-1813). 
A restauração foi feita por meio de leis de incentivo, sendo proponente do projeto a Sociedade Amigos de 
Tiradentes, com gerenciamento do Santa Rosa Bureau Cultural, apoio da Paróquia de Santo Antônio de 
Tiradentes e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
108 FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 75 e 135. 
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Tiradentes as extraordinárias pinturas da sacristia, do lado do Evangelho, onde nos 
quatro painéis abaulados do forro encontram-se cenas ilustrativas do Antigo Testamento 
e, nas paredes, representações dos quatro evangelistas.  

Segundo Olinto Rodrigues, as pinturas do consistório da Irmandade do Bom 
Jesus do Descendimento teriam sido feitas por Manuel Victor de Jesus em 1786. Elas se 
estendem pelas paredes e forro e representam nove figuras do Antigo Testamento. A 
sacristia da Fábrica da Matriz, realizada em 1788, tem forro decorado em rocalhas e um 
vaso de flores central e quatro quadros de santos nas paredes. 

A obra do consistório da Irmandade dos Passos já é do início do século XIX e a 
pintura do forro, em quatro caixotões, representa, em tons claros próprios do rococó, os 
instrumentos da Paixão de Cristo, tendo ao centro um anjo com o pano da Verônica que 
traz estampada a face de Jesus. 

O primeiro a destacar a obra de Manuel Victor foi Rodrigo Mello Franco de 
Andrade em artigo sobre a pintura colonial em Minas Gerais que publicou em 1978 e 
em que define a maneira do artista “pelo espaçamento peculiar das figuras, nas cenas de 
conjunto representadas na sua decoração, e, bem assim, pela simetria dos gestos e ainda 
uma inclinação muito típica de tais figuras, isolada ou agrupadamente, emprestando-
lhes um movimento pausa de dança hierática. No contorno dos rostos e na indicação dos 
olhos dos personagens, há como que reminiscências da pintura oriental”.109 

Olinto Rodrigues observa a falta do verde na pintura do artista, talvez pela 
dificuldade de obter o pigmento. A vegetação é sempre em tons de azul e aparece 
raramente na paisagem de fundo de seus quadros e, concordando com Andrade, ressalta 
o fato de as figuras lembrarem bailarinos, pelas posições das mãos e dos pés (um 
sempre mais adiantado que o outro).110 
 
 
As capelas dos Passos 

 

Conforme destaca Adalgisa Arantes, as irmandades do Santíssimo Sacramento e 
dos Passos foram as pioneiras em Minas Gerais no culto à Paixão e cabia às segundas 
fazer os Passinhos (procissões externas) durante os domingos quaresmais e a solene 
Procissão de Passos no quarto ou quinto Domingo, de acordo com a localidade. As 
irmandades dos Passos conservavam-se geralmente em altar lateral das matrizes e dali 
supervisionavam a construção, ornamentação e a manutenção das capelinhas da via 
crucis.  

Obra de tal envergadura, acrescida dos grandes gastos com auxílios em reformas das 
sedes paroquiais que as abrigavam, das armações efêmeras de passos internos à matriz e 
procissões, dos sermões, coros e reforço musical, da inadimplência inveterada dos 
filiados e do costume comum de se deixar débitos de anuais e mesadas para os herdeiros 
saldarem, foram determinantes no processo de endividamento dessas associações. 
Muitas vezes elas nem chegavam a edificar altar, mantendo os acervos processionais 
provisoriamente na sacristia.111 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 ANDRADE. A pintura colonial em Minas Gerais, p. 41. 
110 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, pintor mineiro do ciclo Rococó. 
111 CAMPOS. Piedade barroca, obras artísticas e armações efêmeras. 
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 A Irmandade do Bom Jesus dos Passos da Vila de São José foi criada em 1721 e, 
em 1722, a Procissão dos Passos foi realizada no domingo de São Lázaro, data que 
permanece até os diais atuais. Supõe-se que nesse primeiro momento os quadros tenham 
sido montados nas ruas e portas das igrejas, pois só em 1745 decidiu-se pela construção 
dos passos. No mesmo ano, um acórdão estabelece que sejam feitos cinco passos para a 
procissão, seguindo o modelo dos que existiam no Rio de Janeiro.112 

Seguindo a tradição europeia constituída em substituição às peregrinações à 
Terra Santa – Jerusalém –, as capelas dos passos são dispostas de forma a permitir aos 
fiéis reviverem as etapas da Paixão de Cristo. Em Tiradentes, a procissão parte do Largo 
das Forras, na parte mais baixa da cidade, percorrendo as ruas até o último passo no 
Largo do Pelourinho, para depois alcançar a sétima parada no adro da Matriz de Santo 
Antônio, onde o episódio final da crucificação é encenado. Segundo Olinto Rodrigues 
dos Santos Filho: 

Em 1807, os dois passos na Rua do Sol ou de Cima, um deles representando o Senhor 
Morto, foram desativados e o material dessas construções foi reaproveitado para edificar 
o passo do Largo das Forras. Na igreja de S. João Evangelista, o retábulo-oratório de N. 
Sra. das Dores, igual ao retábulo dos passos, também parece ter sido aproveitado de um 
dos passos da Rua do Sol. Essa distribuição que indica o percurso da procissão, demarca 
o espaço urbano que se consolidou no século XVIII. Atualmente, são ao todo seis 
passos: um no Largo das Forras, que balizava a ocupação do núcleo setecentista; um na 
Rua Padre Toledo e dois na Rua Direita, principais eixos transversais ao eixo da matriz, 
e os dois últimos nos Largos do Ó e do Pelourinho, ambos no principal eixo inicial de 
formação do núcleo a partir da matriz.113 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Conforme dados do IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 161. 
113 IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 161 
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Figura16 - Mapeamento dos Passos. Fonte: IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa. Projeto 

Piloto Tiradentes. Rio de Janeiro: IPHAN, 2005. p. 160. 
 
 
Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 

 

 
Como já mencionado anteriormente, os livros mais antigos da Irmandade do 

Rosário desapareceram, dificultando datação mais precisa da capela de Nossa Senhora 
do Rosário. No entanto, é possível afirmar a existência, ainda nas primeiras décadas do 
século XVIII, de uma primitiva capela que, por volta de 1727, em função das obras em 
andamento na Matriz, serviu de ponto de chegada da procissão do Senhor dos Passos. O 
templo atual, em função de suas características arquitetônicas, já seria de meados do 
século XVIII.114 

Ela encontra-se situada em amplo adro e sua fachada é bem proporcionada, com 
notável presença de elementos em cantaria. Em contraste com as linhas retas do corpo 
principal, tem frontão curvo em perfeita correspondência e reforçando a elegância do 
conjunto. O corpo da construção que abriga a torre sineira foi acrescentado mais tarde. 
A cruz em cimento armado encimando o frontão é posterior, pois a original foi destruída 
por uma descarga elétrica nos anos 1930. O para-vento em estilo vitoriano foi colocado 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 153. 
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em 1967, procedente da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos de São João del-Rei, que 
estava em demolição na época.  

Sua rica ornamentação interior é resultado das várias intervenções artísticas 
realizadas até a segunda metade do século XIX. O retábulo do altar-mor é do terceiro 
quartel do século XVIII, possui estrutura joanina, mas de decoração rococó, dourado e 
policromado. Os dois retábulos colaterais menores, dourados e policromados, parecem 
ser provenientes da antiga capela, dada, segundo análise do IPHAN, a interpretação do 
estilo D. João V.115 

O forro da nave, elemento arquitetônico também antigo, em 18 caixotões, tem 
pintura representando os 15 mistérios referentes à Virgem Maria: gozosos, dolorosos e 
gloriosos, feita no início do século XIX e atribuída a Manoel Victor de Jesus. Há que se 
destacar ainda o coro setecentista com balaustrada torneada e o púlpito com guarda-
corpo em madeira e base de alvenaria. 

De acordo com descrição de Lélia Frota, a capela do Rosário se destaca pela 
qualidade arquitetônica e pela beleza de seus elementos artísticos integrados. 

Os elementos arquitetônicos que se superpõem na vertical a partir da molduragem da 
portada – volutas em cantaria, um oratório envidraçado com a imagem de São Benedito, 
sobre o qual se encurva a cimalha, e um óculo inteiro, menor e quadrilobado, no centro 
do próprio frontão –, dizem da maestria do autor desconhecido do projeto ao lidar com 
elementos tão variados e que se fundem com tanta naturalidade e discrição ao seu risco 
para o prédio. Esses elementos que encimam a portada única afastaram 
harmoniosamente para os lados as duas janelas, que se situam à altura do coro. [...] 
Manoel Victor de Jesus, irmão da confraria do Rosário, pintou o forro da capela-mor 
pouco antes de morrer. A virgem absorta, de olhos cerrados, sempre com ar adolescente, 
entrega aí o rosário a São Domingos e São Francisco, tendo ao seu lado o Menino Jesus 
em pé sobre o globo terrestre, esfera azul que se aproxima da tonalidade do seu manto, 
cor predominante nessa composição. Nuvens e fundo luminoso são pintados em brancos 
e terras tenuíssimos, que entonam com o valor cromático da talha dourada. O vermelho 
da túnica da Virgem levanta os tons claros da composição, fazendo com que ela vibre e 
dialogue com os demais parcimoniosos vermelhos nas cartelas de sua cercadura e na 
pintura feita no retábulo do altar. Encima este uma extraordinária composição, onde 
sobre sanefas e cortinas esculpidas, anjos empunham uma cartela na qual uma meia-lua, 
símbolo mariano, se destaca com rebatimento em baixo-relevo, figurando um ósculo. 
Sobre esse conjunto de fantástica movimentação, ergue-se a coroa dourada da Virgem, 
contra painel de fundo azul povoado de anjinhos esvoaçantes.116 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 153. 
116 FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 85-87. 



!

! ) !

 
Figura 17 - Anjo Custódio, detalhe da pintura do forro da nave da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, Manuel Victor de Jesus, 1824. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural Artes Visuais. 

  
Desde 1779, há registro das eleições de reis e rainhas pela Irmandade do Rosário 

e a tradição do Reinado, com seus tambores e danças, ainda se manteve por longo 
tempo durante o século XX na cidade de Tiradentes. Coroar um rei e uma rainha negros, 
ao som de danças e músicas de origem africana, além de recordar e manter vivas certas 
tradições, permitia aos eleitos o reconhecimento e a distinção entre seus pares.117 As 
festas realizadas em outubro atraíam habitantes de municípios vizinhos e vários 
congados se reuniam. “O rei com uma rosa na boca controlava todos os congados.”118 
 Destaca-se ainda, na Igreja do Rosário, posicionada no retábulo à esquerda da 
capela-mor, uma rara imagem de São Benedito. 
 
 
Capela de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos 

 

 
A Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos foi instituída por 

volta de 1756. O primeiro compromisso que se tem registro data de 1769 e, ao que 
parece, já tinha capela própria por volta de 1789, quando é mencionado seu consistório. 
Em 1872, a irmandade é elevada a confraria, tornando-se arquiconfraria no início do 
século XX. Localiza-se em área pouco adensada, no Largo das Mercês, anteriormente 
integrado ao Largo das Forras, historicamente, local de entrada e saída da cidade em 
direção ao Canjica, primitiva área de exploração de ouro.  

A construção do templo foi lenta, em função dos escassos recursos da 
irmandade, mas já se encontrava em pleno uso no início do século XIX. No adro, 
cercado por mureta, encontra-se o cemitério onde são enterrados os irmãos da confraria. 
A tradição de dobrar os sinos aos irmãos falecidos mantém-se até hoje, utilizando-se um 
sino fundido em 1886 por José Valentim Onofre, conforme ressalta Olinto dos Santos 
Filho.119 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Ver a respeito SOUZA. Reis negros no Brasil escravista. 
118 Conforme depoimento do morador de Tiradentes Heitor Silva, citado por FROTA. Tiradentes: retrato 
de uma cidade, p. 87. 
119 IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 153. 
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A fachada é composta por três vãos, que correspondem a janelas com vidros 
coloridos na caixilharia, e um ao sino, sendo o seu frontão bastante singelo com 
pequeno óculo, encurvando-se em volutas nas extremidades, justaposto a quatro 
pináculos e encimado por uma cruz ao centro. 

A imagem da padroeira, de grandes proporções, destaca-se por sua beleza, assim 
como seu altar, policromado e dourado por Manuel Victor de Jesus, com decoração em 
rocalhas, flores e marmoreados de cores fortes, pouca talha em aplique, com 
coroamento em arco pleno e tarja. Os demais trabalhos de pintura e douramento também 
são de autoria de Manuel Victor de Jesus e foram executados no período de 1793 a 
1824. 

Na pintura do forro da nave, centrada no que seria a visão de Nossa Senhora das 
Mercês, predominam os anjos, não só nas nuvens que a circundam, mas também no 
muro-parapeito pintado com elementos arquitetônicos em perspectiva. Nas seções 
menores desse forro, encontram-se ainda os dois fundadores da Ordem das Mercês: São 
Pedro Nolasco e São Raimundo Nonato. 

Nas paredes laterais da igreja, destacam-se os dois púlpitos da Epístola e do 
Evangelho, fronteiros. E é impossível não admirar a delicadeza das pinturas do forro da 
capela-mor, onde em nove caixotões com cantoneiras entalhadas em forma de frutos 
aparece a Virgem Maria em invocações de sua ladainha. 

 
 

Capela de São João Evangelista 

 
A Irmandade de São João Evangelista dos Homens Pardos, criada em 1740, foi 

responsável pela edificação da capela em homenagem ao seu santo de devoção. 
Entretanto, não há muitas informações sobre o início de construção, podendo-se datar 
sua conclusão em fins do século XVIII. Antes de ter seu próprio templo, a irmandade 
funcionou na Matriz de Santo Antônio, junto a outras, como já mencionado. É a 
segunda maior igreja de Tiradentes, localizada em ponto nobre, no atual Largo do Sol, 
aberto após a demolição do Sobrado da Rua Direita.  

Em 1801, foi erigida nessa mesma capela a Confraria da Virgem Mãe Santíssima 
das Dores, que, segundo consta, foi responsável pela construção do altar colateral de 
Nossa Senhora das Dores e o oratório da Sacristia. Não se sabe ao certo seu período de 
atuação, mas encontram-se preservados no acervo paroquial alguns registros para o ano 
de 1835. Na Igreja de São João Evangelista, foi criada também, em 1812, a Irmandade 
de São Francisco de Assis dos Pardos, que teve duração curta. 

Há registros de que o sino tenha sido fundido em 1789 e que o retábulo atual 
teria sido construído em 1864. Na capela-mor está sepultado o já mencionado 
compositor Manuel Dias de Oliveira, devendo-se salientar ainda que entres os irmãos da 
Irmandade de São João Evangelista dos Homens Pardos havia muitos músicos.  

Além do altar dedicado a Nossa Senhora das Dores, destaca-se também, no 
transepto, o altar dedicado a Nossa Senhora dos Remédios, cuja devoção se tornou 
muito difundida a partir do final do século XVIII, com simbologia associada à saúde e 
ao tema da liberdade. O conjunto de imaginária, segundo o IPHAN, é de autoria de um 
mesmo santeiro, devendo datar do século XVIII ou início do XIX. 

Emoldurado por arco-cruzeiro com bela talha, o altar-mor apresenta um grande calvário, 
com imagens também de grandes dimensões de Cristo, da Virgem e de São João 
Evangelista. Nos seus nichos laterais, as imagens setecentistas de Santa Cecília e Santa 
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Catarina. Duas telas, na capela-mor, representam São João na ilha de Patmos e seu 
martírio no azeite fervendo. A pintura do teto figura trecho do Capítulo 1 do 
Apocalipse. 
Grandes pinturas de fatura popular, de finais do século XIX para início do XX, 
representam nas paredes laterais os quatro evangelistas: Mateus, Lucas, João e 
Marcos.120 

 
 A igreja passou por reformas na década de 1920 e em 1961/62 passou por ampla 
intervenção do IPHAN para instalação da capela do Seminário Diocesano São Tiago, 
sendo as laterais do templo transformadas em sala de aula e seu depósito adaptado para 
auditório. 

 
 

Capela de São Francisco de Paula 

 
 São raras as referências documentais sobre a capela de São Francisco de Paula e 
não é possível datar com precisão o início de sua construção. Pelo menos uma primeira 
ermida já existia em 1769, pois há notícia da realização de um enterro em seu 
interior.121 Interessados em ampliar o templo, os devotos de São Francisco de Paula da 
Vila de São José solicitaram em 1787, conforme documentação sob a guarda do 
Arquivo Histórico Ultramarino, à Coroa Portuguesa, autorização para instituir 
patrimônio e benzer o templo, assim como para pedir esmolas para sua melhoria. Nas 
paredes da nave estão reproduzidos dois ex-votos de 1776 e 1787. O texto de um deles 
diz: “Mercê que fez São Francisco de Paula a Bernarda Maria, dando saúde a um seu 
escravo por nome José; que por espaço de 5 dias não comeu, e nem bebeu, nem fez 
operação alguma. Anno de 1787”. 

Encontra-se implantada no alto de uma colina fronteira ao platô da Matriz, em 
área originalmente afastada do núcleo urbano, mas que seguramente foi escolhida em 
função da bela e ampla visão que se descortina da cidade. Em frente à capela, há um 
cruzeiro com os símbolos da Crucificação de Cristo: o galo que cantou para São Pedro, 
a túnica, as lanças, o martelo, os cravos, as escadas e a coroa de espinhos. 
 Em virtude de se encontrar em ruínas, foi realizada, sob a iniciativa do Padre 
Bernardino de Siqueira, uma ampla reforma da capela, que incluiu a pintura decorativa 
do interior, a substituição de sua porta principal e a colocação de ladrilhos nas sacristias 
e na entrada da nave, sendo a obra concluída em 1942. Entre tais intervenções, destaca-
se o mural pintado em trompe l’oeil representando os fiéis assistindo a uma missa, no 
interior da capela, de autoria de G. Rodrigues, e que, de acordo com Lélia Frota, faz 
lembrar o bom muralismo mexicano do século XX, sendo também de autoria do mesmo 
artista a pintura do forro da nave, onde São Francisco de Paula está representado. 
 No trono do altar está a imagem de São Francisco de Paula, tendo no degrau 
inferior a de São Vicente de Paulo. Nos nichos laterais, imagens de Nossa Senhora do 
Carmo e Santo Antônio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 89. Ver também: IPHAN. Cidades históricas; 
inventário e pesquisa, p. 158- 159. 
121 IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 157. 
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Santuário da Santíssima Trindade 

 
 De acordo com os levantamentos realizados pelo IPHAN, a capela da Santíssima 
Trindade foi erigida por provisão de 1776 e por volta de 1781 ainda não estava 
concluída, dado o requerimento do administrador, solicitando ajuda de sua Majestade 
para conclusão das obras. 
 Com o objetivo de angariar fundos para sua conservação e demais necessidades, 
o administrador da capela encaminha novo requerimento à Coroa, solicitando licença 
para que um ermitão pudesse pedir esmola em nome dela. Entretanto, a partir de 1810, 
iniciou-se a construção de uma igreja maior sob o patrocínio do tenente João Antônio de 
Campos, seguindo risco de Manuel Victor de Jesus. A obra foi interrompida em 1822, 
sem ter sido concluído o seu interior.  
 A realização da festa em honra à Santíssima Trindade também teve início em 
1810 e a cada ano ampliava-se a participação dos fiéis, inclusive de outras cidades, 
transformando a capela em importante centro de peregrinação. 
 Em 1853, a capela passa a ser administrada pela Confraria da Santíssima 
Trindade, sob a proteção de Virgem das Dores, formada de brancos e pardos, mas que 
não aceitava para confrades negros e pardos cativos.122 

Após a realização de diversas intervenções, somente em fins do século XIX a 
construção foi finalizada. 
 Localizada em ponto alto, no primitivo caminho de entrada da cidade, ponto de 
chegada do acesso por São João del-Rei, possui fachada simples, com o predomínio do 
branco nas paredes e poucos elementos em cantaria, inclusive a portada de pedra-sabão 
inacabada. Seu interior, por sua vez, é o resultado das várias intervenções realizadas ao 
longo do tempo. Em 1923, o Padre José Bernardino de Siqueira construiu escadas de 
concreto armado para acesso ao trono e colocou um painel representando a Santíssima 
Trindade no forro da capela-mor e pintura do templo. O interior da igreja acabou se 
tornando, assim, o reflexo de seu uso enquanto centro de peregrinação e de devoção 
popular. 

Por outro lado, os autores são unânimes ao destacar a belíssima e rara imagem 
do Pai Eterno com Cristo Crucificado, Nossa Senhora das Dores e São José pertencente 
à capela, que, na década de 1960, recebeu o título de Santuário. 

O Jubileu da Santíssima Trindade é uma das festas religiosas mais importantes e 
populares de Minas Gerais, atraindo milhares de fiéis à cidade de Tiradentes. 
 
 
Capela de Santo Antônio do Canjica 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 De acordo com os levantamentos do IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 155. 
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 O bairro do Canjica, principal área de exploração aurífera no início do século 
XVIII, transformou-se com o passar tempo em importante eixo da ocupação 
populacional do núcleo urbano, conforme é destacado pelo IPHAN. 
 Segundo a tradição oral, teriam existido duas pequenas ermidas dedicadas a 
Santo Antônio na cidade, uma que deu origem a atual capela de Santo Antônio do 
Canjica e outra mais afastada, que foi demolida e de onde teria vindo a imagem do 
oratório da sacristia da capela atual, cuja datação precisa não é possível estabelecer. 
 O bispo de Mariana, Dom Frei Cipriano de São José, no relato de sua visita 
pastoral realizada em 1800 na comarca, menciona a capela de Santo Antônio do Canjica 
e a permissão dada para se demolir uma das capelas. Além dessa referência, tem se 
informação sobre um casamento realizado em 1802 na então “ermida de Santo Antônio 
do Canjica”. 
 Em 1848, o templo passou por remodelação, com a substituição das telhas do 
telhado e de algumas paredes que passaram a ser de tijolos. Foi construída uma torre 
baixa com sineira, instalados forros de friso de pinho no teco e revestido o piso com 
tacos de madeira. 
 Na década de 1970, nova reforma substituiu o piso por marmorite rosa e foi 
demolido o antigo altar com trono em degraus escalonados, pintado em azul com frisos 
dourados e flores vermelhas. De acordo com o IPHAN, além de móveis e do oratório 
com a primitiva imagem do orago, restaram do templo original três paredes de taipa, 
imagens de Santo Antônio e de São João de Deus. Lélia Frota destaca também uma 
Santana de barro cozido e observa ser o interior dessa capela “uma verdadeira semiótica 
do gosto popular na disposição de imagens e altares, cuidadosamente conservados pela 
comunidade”.123 
 
 
Capela do Bom Jesus da Pobreza 

 
 A capela do Bom Jesus, localizada no Largo das Forras, foi construída pelo 
capitão-mor Gonçalo Joaquim de Barros em 1771, sendo concluída por volta de 1786. 
Sofreu inúmeras reformas ao longo do tempo, mas grande parte de suas características 
originais foi recuperada pelo IPHAN. Esse pequeno templo, bem proporcionado e 
gracioso, possui decoração interna simples, com retábulo de madeira e imaginária 
setecentista, destacando-se a excelente imagem do Bom Jesus e uma bela Nossa 
Senhora da Conceição esculpida em candeia, madeira pouco usual para escultura. 

Capela do Bom Jesus da Pobreza passou a ser a denominação corrente e tal 
devoção também aparece na iniciativa da Câmara da Vila de São José, que dirigiu 
requerimento à sua Majestade em 1802 pedindo aprovação do Hospital e Casa Pia sob o 
título do Senhor Jesus da Pobreza, concedendo-lhes os privilégios adotados no Reino e 
a possibilidade de deduzir o seu regimento.124 

Cabe salientar que a devoção ao Bom Jesus se insere nas manifestações da 
piedade popular relacionadas à Paixão, assumindo grande variedade temática e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 93. Para as demais informações históricas sobre a 
capela: IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 137. 
124 Requerimento sob a guarda do Arquivo Histórico Ultramarino. AHU-Cons.Ultra.-Brasil/MG, cx. 164, 
doc. 18. 
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enraizamentos social. Podem ser citadas, além do Bom Jesus da Pobreza ou dos Pobres, 
outras invocações, cuja origem é portuguesa. No caso específico da Diocese de Braga, 
da qual emigraram muitos colonizadores para a Capitania das Minas Gerais, temos o 
“Bom Jesus da Cruz, Bom Jesus da Boa Morte, Bom Jesus da Via sacra, dos Perdões, 
dos Passos, das Ânsias, dos Aflitos, da Agonia, do Alecrim, do Santo Lenho do 
Cruzeiro, Santos Passos, Senhor Preso, Santas Chagas”.125 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 MARQUES, José. As Confrarias da Paixão na antiga arquidiocese de Braga. Theológica, Braga, v. 28, 
fasc. 2 p. 447-480, 1993. Citado por CAMPOS. Piedade barroca, obras artísticas e armações efêmeras. 



!

! "%!

3. Ofícios, celebrações e festas 
 

As imagens e sua invariável presença nos ofícios privados e públicos 
 
O conceito de devoção, que podemos designar como o apego sincero e fervoroso 

a Deus ou aos santos, é mais amplo que o de liturgia e, por sua vez, mais complexo, 
uma vez que remete aos sentimentos e às crenças que estão na base tanto das práticas 
litúrgicas quanto das orações privadas. 

A Igreja cristã, desde sua origem, reuniu em sua prática religiosa tanto a oração 
privada quanto comunitária, estimulada pelo próprio Cristo, que na mesma proporção 
que condenou o ritualismo hipócrita dos fariseus, incentivando a oração individual – em 
segredo – ao Pai, estimulou a prece comunitária, conforme suas palavras transcritas em 
Mateus 18.19-20: “se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, 
consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos 
em meu nome, aí estou eu no meio deles”. Em outras palavras, a contemplatio – a 
oração pessoal – e a liturgia, o culto público instituído de acordo com as normas dessa 
mesma Igreja. Ambas, apesar de inseparáveis na visão cristã, assumiram conotações e 
formatos diversos, de acordo com cada realidade histórica, com a orientação religiosa e 
as necessidades espirituais dos fiéis. 

No caso da religiosidade mineira dos séculos XVIII e XIX, o primeiro aspecto 
que se destaca é a forte presença – tanto no contexto do ritual público quanto da oração 
pessoal ou familiar privada – das imagens. O culto à Virgem, aos santos e anjos 
intercessores e às relíquias sagradas, reafirmado pela reforma tridentina, é o fator que 
mais contribuiu para impor e divulgar, no Brasil, a religião católica e os valores 
culturais portugueses. 

Todavia, como tem sido reiterado até agora, é a partir do conhecimento histórico 
sobre as sensibilidades ou da cultura sensível presente em uma determinada época e 
lugar que se pode compreender o processo histórico multifacetado que foi a 
cristianização do ocidente e, no nosso caso específico, da América Portuguesa.  

Mesmo que não se possa atingir um conhecimento completo desse variado 
universo mental e sensível que envolve a religiosidade cristã em Tiradentes, Minas 
Gerais ou qualquer realidade histórica– pois símbolos e emoções, aproveitando a 
metáfora de Rubem Alves, são como horizontes intransponíveis, dos quais quanto mais 
nos aproximamos mais nos escapam126 –, não se podem negligenciar os complexos 
estados mentais e de espírito de uma sociedade e de suas necessidades, que são a 
verdadeira origem de suas produções sociais. Tais produções, no caso representações, 
ideias e instituições, “não são dados do eterno, são manifestações históricas do gênio 
humano em uma determinada época e sob a pressão de circunstâncias que não mais se 
reproduzem”, como bem apontou Lucien Febvre. 127  

Como já mencionado anteriormente, a religiosidade colonial mineira, que pode 
ser bem observada em Tiradentes, expressou-se por meio de um vasto conjunto de 
práticas de devoção, em que se destacam o culto dos santos, mas também a crença nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 ALVES. O que é religião?; e ALVES. O enigma da religião.  
127 FEBVRE. Combats pour L´histoire, p. 230. Ver interessante análise da obra do historiador em 
SANTANNA. A história do mental de Lucien Febvre. 
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milagres, os gestos de penitência e mortificação da carne, o exercício da caridade aliado 
à pompa litúrgica e o amplo calendário das festas e dos ofícios fúnebres. 

De modo geral, a historiografia associa a grande disseminação desse tipo de 
devoção ao contexto do Concílio de Trento (1545-1563) e aos ideais da Contrarreforma, 
que chancelaram o papel das imagens como suporte material para representar o sagrado. 
Entretanto, são significativas as consequências, assim como tortuosos os caminhos, que 
farão possível a incorporação das imagens à tradição monoteísta cristã, conforme bem 
salienta Manoel Luiz Salgado Guimarães. 128 

Mesmo que nos primeiros tempos o cristianismo tenha reafirmado uma atitude 
anti-idolátrica e a negação clara dos prazeres dos sentidos, como é o caso do apóstolo 
Paulo, a própria tensão que viria a expressar-se com o filho de Deus se fazendo carne 
apontaria para importantes alterações. 

Se o próprio filho de Deus se fizera homem como nós, abria-se uma nova dimensão para 
pensar e valorizar a dimensão carnal da experiência humana, vinculada às experiências 
sensoriais do mundo. O reconhecimento da divindade do filho implicava, em alguma 
medida, a aceitação da matéria no espírito; e especialmente a partir do Concílio de 
Éfeso, proclamando a maternidade divina de Maria, deificava-se a carne do Filho de 
Deus, do Salvador. Como prosseguir na estrita separação entre verdade do espírito e 
falsidade da carne, quando o próprio filho de Deus se tornava carne?129 

 
 Esse caminho inevitável em direção ao sensorial ganha ainda maior intensidade 
quando o cristianismo se torna uma religião oficial, assimilando aspectos significativos 
da cultura do Império romano e dos diferentes povos que o integravam. E é a força 
dessa “sensorialidade icônica”130 o elemento fundamental para que o cristianismo 
pudesse sintetizar a história e, no mesmo movimento, afirmar-se como projeto 
universal.  

Mesmo que a alta hierarquia da Igreja continuasse reticente em relação às 
imagens, os fiéis imergiam nelas para representação de sua religiosidade. “Educados na 
religião do filho feito carne para salvar os homens, essa massa de fiéis necessitava 
‘contemplar’ a Deus com os seus olhos, senti-lo próximo e tangível, adorar algo mais 
perto do que o espírito paterno imaterial sobre o qual se podia pensar com o intelecto 
mas não captar com os sentidos”.131  

Mesmo que a Igreja tenha se rendido ao apelo das imagens e buscado impor 
lógicas rigorosas em relação ao seu sentido, evitando ambiguidades e usos inadequados, 
sacerdotes e fiéis, de acordo com lógicas ainda mais variadas, interpretaram e 
reinventaram tais símbolos, sem abandonar sua fé no Transcendente, no Espírito que se 
fez carne para salvação dos demais. 

Abordou-se no capítulo anterior a produção artística presente nos monumentos 
religiosos de Tiradentes e, pelo que foi parcialmente exposto, compreende-se facilmente 
o interesse da Igreja em utilizar a arte para cumprir suas determinações, seja a arte 
oratória, plástica, o canto, seja até mesmo as artes dramáticas. Entretanto, essa 
assimilação não se dá de forma assim tão simples. Conforme observou Lucien Febvre, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 GUIMARÃES. Vendo o passado: representação e escrita da história. 
129 GUIMARÃES. Vendo o passado: representação e escrita da história, p. 20 
130 Conceito proposto por TOMÁS. Escrito, pintado.  
131 Facundo Tomás citado por GUIMARÃES. Vendo o passado: representação e escrita da história, p. 20 
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para o caso da França, as autoridades eclesiásticas recomendavam repetidamente a 
pintura, nunca a escultura.  

É de pinturas que fala São Paulino; de pinturas que escreve São Gregório; de pinturas que se 
trata no velho adágio:picturae quase libri laicorum. Pinturas sempre; esculturas jamais. Ora, 
notamos, no século XIII, por exemplo, a anormalidade é grande. Como? A escultura se instala no 
portal de todas as igrejas, de todas as catedrais; em Chartres, ela compõe docilmente às ordens 
dos clérigos, uma admirável Bíblia de pedra tem sua composição sob ordens escritas do clero, 
precisa, completa, ortodoxa; verdadeiramente, aí e em cem lugares, o livro dos leigos, por 
excelência; e os textos, no entanto, só falam de pinturas?132 
 
Apesar do pudor dos cristãos em mencionar a palavra escultura, como explicar o 

culto público, familiar e popular das estátuas e das relíquias dos santos na Europa, 
sobretudo, a partir da Idade Média. Algo que, transplantado no Brasil, assumiu grandes 
dimensões, sendo incorporado ou, melhor dizendo, apropriado criativamente por 
pessoas de origem africana ou indígena. Para Febvre, tudo isso se trata de um fundo 
muito velho de ideias e práticas imersas na magia – velha como o homem – 
materializada na representação das imagens, mais ou menos feitas à sua semelhança, e 
que demonstra o quanto já era universalmente conhecida, difundida, esta ação de 
representar. 

Mesmo nos locais mais distantes, sem a assistência espiritual da Igreja, os 
católicos mais devotos não deixavam de ter cruzes e imagens e de rezar, sobretudo a 
Ave-Maria, o que nos leva a identificar na casa e no seio da família o espaço primeiro 
do exercício da religiosidade católica, com seus gestos e rituais próprios. Segundo Luiz 
Mott,  

Em muitas casas urbanas do Brasil antigo, conforme fixou a tradição oral, podia-se ver 
uma cruzinha de madeira pregada à porta de entrada;133 nas zonas rurais, um mastro, 
com a bandeira de um santo, revelava aos visitantes a preferência da devoção familiar. 
Dentro de casa, uma série de imagens, quadros e amuletos sinalizavam a presença do 
sagrado no espaço privado do lar. [...] Na parede contígua à cama, havia sempre algum 
símbolo visível da fé cristã: um quadrinho ou caixilho com gravura do santo anjo da 
guarda ou do santo onomástico; uma pequena concha com água benta; o rosário 
dependurado na própria cabeceira da cama. Antes de levantar-se da cama, da esteira ou 
da rede, todo cristão devia fazer imediatamente o sinal-da-cruz completo, recitando a 
jaculatória: “Pelo sinal da santa cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos 
inimigos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém”. Os mais devotos, 
ajoelhados no chão, recitavam quando menos o bê-á-bá do devocionário popular: a ave-
maria, o pai-nosso, o credo e a salve-rainha. Orações que via de regra todos sabiam de 
cor, inclusive os suspeitos ou convencidos de heterodoxias atinentes à Santa Inquisição, 
pois ao serem inquiridos nos cárceres secretos do Santo Ofício, um dos primeiros 
‘exames’ a que se submetiam todos os presidiários era recitar as citadas orações, 
acrescidas dos dez mandamentos da Lei de Deus e dos cinco preceitos da Lei da Igreja. 
A quase totalidade dos colonos do Brasil presos pela inquisição de Lisboa 
desincumbiram-se perfeitamente de tal prova, resvalando contudo, alguns poucos, 
sobretudo nos mandamentos da Lei da Igreja.134 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Conforme citado por SANTANNA. A história do mental de Lucien Febvre, p. 48. 
133 Tiradentes é uma das poucas cidades mineiras que ainda preserva fortemente essa tradição, conforme 
veremos a seguir, no contexto da abordagem da Festa de Santa Cruz.  
134 MOTT. Cotidiano e vivência religiosa, p. 164-165. 
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 Em propriedades rurais abastadas, era comum a construção de capelas ou 
ermidas, onde um sacerdote residente ou de fora prestava assistência à família, aos 
agregados e escravos. Outras reservavam para as imagens de seus santos de devoção um 
quarto especial. Em Minas Gerais, além desses oratórios maiores, desenvolveu-se 
verdadeira indústria de pequeninos oratórios, que reproduziam, a partir de diferentes 
materiais, “a mesma estrutura das igrejas barrocas, tendo sempre no topo a cena da 
crucificação, com a Virgem das Dores, São João e Maria Madalena ao pé da cruz, 
ladeados dos santos da predileção do proprietário da casa”.135 
 A devoção aos santos e às santas relíquias era generalizada e chegava a se tornar, 
verdadeira obsessão, como é o caso do bispo do Rio de Janeiro, Dom Antônio do 
Desterro, cuja coleção de relíquias, considerada a maior do Brasil, incluía lascas da 
coluna da flagelação e da cruz de Cristo, um fio de cabelo de Nossa Senhora, 
fragmentos dos ossos de todos os apóstolos e de uma infinidade de mártires.136 
Conforme ainda Luiz Mott,  

[...] cada devoto montava ‘sua’ corte celeste privativa: seu anjo da guarda, seus santos 
protetores e prediletos, Nosso Senhor e a Virgem Maria com suas várias invocações. Os 
quadros de milagres e ex-votos conservados nos santuários e templos mais populares 
refletem muito bem a relação íntima e respeitosa dos fiéis com seus oragos, verdadeiras 
tábuas de salvação nos momentos dramáticos dessa sociedade tão desassistida das artes 
médicas.137 
Era tal a devoção aos santos que, mesmo quando era possível algum tipo de 

assistência médica, a população só acreditava na eficácia dos remédios e tratamentos 
indicados com a ajuda da fé. Por isso a grande popularidade de certos santos 
relacionados à saúde, conforme destaca Betânia Gonçalves Figueiredo, que elaborou um 
levantamento desses santos para Minas Gerais, no século XIX.138  

Na hora do parto, além da Nossa Senhora do Bom Parto e Santa Margarida, 
apelava-se para Nossa Senhora da Conceição (para conceber filhos sadios) e Nossa 
Senhora do Ó (no caso das gestantes da última semana). Santa Luzia, além de proteger 
os olhos, era invocada, assim como Santa Ágata e Santa Odília, no caso das doenças 
pulmonares. São Geraldo era invocado principalmente no tratamento da tuberculose. 
Nos casos de afecções nervosas e possessões, pedia-se ajuda a São Bartolomeu e São 
Ciríaco. Uma das invocações mais populares, nas doenças da garganta e, 
principalmente, nos engasgos, era a de São Brás, assim como a de São Benedito, no 
caso de mordeduras de cobras, e São Tarcísio, para proteção das crianças. Havia 
também santos para doenças muito específicas, como Santo Amaro, para ulcerações e 
mutilações; São Erasmo, para cólicas abdominais; São Lázaro, para lepra, São Libório, 
para calculose urinária, São Roque e São Sebastião, em caso de peste; São Miguel, para 
câncer e tumores; São Tomé, para verminose; e São Judas Tadeu, que era invocado para 
tudo.139 

De certa forma, a invocação aos santos foi bem além do que estipulava o 
Concílio de Trento. Ainda que, quase sempre, respeitada a obrigação de benzer as 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 MOTT. Cotidiano e vivência religiosa, p. 167. 
136 O seu relicário, conservado ainda hoje no mosteiro de São Bento, possuía 114 nichos e a Biblioteca 
Nacional conserva interessante atestado garantindo sua autenticidade. Conforme observa MOTT. 
Cotidiano e vivência religiosa, p. 173. 
137 MOTT. Cotidiano e vivência religiosa, p. 173. 
138 FIGUEIREDO. A arte de curar, p. 98-102. 
139 FIGUEIREDO. A arte de curar, p. 100-101. 
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imagens, ou seja, de terem “a aprovação do padre”, como estipulado no concílio, não se 
conseguiu evitar superstições e ornamentos de caráter profano na sua caracterização e 
em vestimentas e adornos.  

As imagens religiosas que circulavam na Capitania das Minas, como as de Nossa 
Senhora “eram tratadas com piedosa adulação”. As mulheres confeccionavam capas e 
vestidos com ricos bordados e as enfeitavam com brincos, colares e broches 
preciosos.140 “No século XVIII, a devoção às dores da Virgem Maria, por exemplo, se 
consubstanciava muitas vezes em doações de jóias, vestes, cabelos para perucas das 
imagens de roca, como ainda é costume em algumas comunidades interioranas de Minas 
Gerais”.141 

E é exatamente o realismo das imagens de roca,142 em razão da possibilidade de 
movimento, acrescido da indumentária e adereços, que conferia sua maior atração para 
o fiel e deixava preocupadas certas autoridades eclesiásticas. O realismo inerente às 
imagens processionais aproxima efetivamente o fiel da entidade celeste representada, 
podendo até mesmo suscitar uma identificação idolátrica do divino com a imagem, uma 
vez que, mais humanizada, parece ser mais sensível aos anseios e sofrimentos dos 
homens. Tanto que seu uso mais intensivo ocorria durante a Semana Santa, em 
procissões e rituais que assumiam, na maioria das vezes, dimensões espetaculares. 

De modo geral, as imagens processionais, de acordo com Myriam Ribeiro, 
estavam presentes em todas as festas coloniais, principalmente nas dos santos 
padroeiros das irmandades, quando apareciam, “sempre paramentadas com novas 
vestes, especialmente confeccionadas para a ocasião e adornadas de jóias e coroas de 
prata”.143  
 
A cura e a elevação da alma por meio dos sacramentos e da oração 
 

O gosto pela manifestação do sentimento religioso por meio da riqueza material, 
do fausto na ornamentação dos templos e imagens, assim como nas procissões e ricas 
encenações da Paixão de Cristo, longe de significar mero exteriorismo ou desligamento 
de Deus, denota, de acordo com Adriana Sampaio, um comportamento de deferência 
com o sagrado. “Para aqueles homens impregnados de ouro e de fé que habitavam as 
minas do século XVIII, era natural que no cotidiano se desvelasse a hierofania e, por 
essa razão, guardasse em si mesma poderes mágicos.”144 

Em vez de restringir as práticas religiosas coloniais a um “exteriorismo 
superficialista” ou de vê-las simplesmente “enredadas no fausto e na encenação e 
julgadas por sua nenhuma profundidade espiritual”, como fazem alguns analistas 
criticados por Ronald Polito, é preciso lembrar que “nenhuma religião se sustenta 
apenas no aparato e luxo de seus templos”,145 mas nas práticas religiosas cotidianas 
comuns aos sacerdotes e fiéis, como bem sabiam alguns prelados da época, preocupados 
em zelar pelo estabelecimento da doutrina, manter os bons costumes, emendar os maus 
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140 MOTT. Cotidiano e vivência religiosa, p. 185-186. 
141 EVANGELISTA. Santos e devoção, p. 14 
142Lembrando aqui o importante acervo de imagens de roca da Matriz de Santo Antônio de Tiradentes. 
143 OLIVEIRA. A imaginária sacra em São João del-Rei, p. 1. 
144 EVANGELISTA. Santos e devoção,, p. 20. 
145 OLIVEIRA. Estudo Introdutório, p. 65. 
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com exortações e admoestações e acender o povo na religião, paz e inocência. Nas 
práticas religiosas cotidianas dos sacerdotes se inscreviam, de acordo com 
recomendação feita pelo Bispo Dom Frei da Santíssima Trindade, em 1824: 

o dever de ensinar a doutrina cristã e explicar o Evangelho na matriz e nas capelas, além 
das obrigações das práticas ou pronos [oração mental feita antes dos ofícios divinos, na 
qual o fiel se coloca em posição inclinada numa atitude de veneração e humildade] nos 
domingos e dias santos, da oração mental e da récita dos atos de Fé. Esperança e 
Caridade, em voz alta junto com o povo antes da missa conventual pelo método e nos 
dias definidos pelos bispos antecessores, da procissão de almas, do exercício da 
Santíssima Trindade [...] e do terço de Nossa Senhora, que deveria ser observado “com 
maior solenidade possível ao menos nas primeiras domingas dos meses”.146  
 
O fiel que quisesse seguir à risca as orientações de sua Igreja tinha também um 

amplo receituário a seguir, pois, conforme recomendava Frei Francisco da Conceição, 
um dos teólogos de maior influência no Brasil setecentista,  

Qualquer alma que quiser seguir a vida do espírito, confesse e comungue pouco mais ou 
menos todos os oito dias e nos de especial festividade e indulgência [...]. Faça cada dia 
uma hora de oração mental dividida em duas vezes, parte de manhã, parte à noite. Ouça 
missa todos os dias podendo, e não podendo, a medite espiritualmente. Reze a cada dia 
a Coroa de Nossa Senhora meditada147 ou o Rosário ou o Terço dele, a Novena das 
Almas, a Estação do Santíssimo Sacramento. Visite devotamente a Via Sacra todos os 
dias que puder, mas ao menos nos dias Santos e Sextas-Feiras. Faça todos os dias 
muitos atos de amor a Deus e muitas e fervorosas jaculatórias, e se lhe não se lembrar 
outra, repita esta muitas vezes: “Senhor, tende misericórdia de mim”. Faça um dia de 
retiro cada mês e os de oito ou dez dias uma vez no ano, podendo. Jejue nas sextas e 
sábados. Faça disciplina nas segundas, quartas e sextas. Ponha um cilício148 nas terças, 
quintas e sábados por tempo de uma ou duas horas. À noite faça exame de consciência 
pouco antes de se deitar, considerando que pode não se levantar senão para a 
sepultura.149 

 
 Entretanto, não devem ser esquecidos outros ingredientes que transformavam a 
frequência à missa – sobretudo a de caráter conventual – num momento único. 
Conforme descreve Olinto dos Santos Filho: 

As missas chamadas conventuais – ou seja, as de preceito dos domingos e dias santos – 
eram celebradas pelos vigários e seus coadjutores sempre muito cedo, às seis ou sete 
horas da manhã. As missas à tarde, chamadas vespertinas, só foram introduzidas no 
século XX. Até então, era proibido celebrar após o meio-dia. De acordo com a 
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146 OLIVEIRA. Estudo Introdutório, p. 65. 
147 Essa oração, também chamada de Coroa de Nossa Senhora das Dores ou Coroa das Sete Dores, utiliza 
um rosário, formado por sete contas e uma um pouco maior, para recitação meditada em memória das 
dores da Virgem Santíssima. Esse sistema de oração data provavelmente de meados do século XVII, 
quando se estabeleceu um método unitário de contemplação das dores de Maria. “O sistema de oração 
obedece ainda hoje praticamente a mesma sequência: introdução, enunciação da dor, um pai-nosso, sete-
ave-marias e uma oração; como conclusão, três ave-marias, ‘em reverência às lágrimas derramadas pela 
santa Virgem em suas dores’ e, depois uma parte do Stabat Mater (mais tarde seria recitado inteiramente), 
com uma oração conclusiva.” Extraído de: <http://igrejadasdores.com.br/devocao/o-setenario/>. Acesso 
em: 15 fev. 2012. 
148 Tecido de sedas picantes ou de arame com as pontas descobertas para mortificar o corpo, conforme 
SILVA. Dicionário da língua portuguesa, p. 396. 
149 FR. FRANCISCO DA CONCEIÇÃO. Director instruido ou breve resumo da mystica theologia 
para instrucção dos diretores..., p. 463. 
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importância das festas, essas missas podiam ser rezadas ou cantadas. Na missa cantada, 
além do acompanhamento com orquestra e coro para as partes fixas, como o Kyrie, 
glória, credo, sanctus e agnus dei, os celebrantes cantavam em gregoriano outras partes 
da missa e ainda a Epístola e o Evangelho eram entoados por sacerdotes auxiliares.150 

 
No âmbito da vida religiosa colonial mineira, tem especial lugar a defesa e 

administração dos sacramentos, que, na visão da época, tinham o poder de sarar a alma 
e de lhe dar graça. Os sacramentos da religião católica são sete, sendo a Eucaristia o 
sacramento por excelência, isto é, o Santíssimo Sacramento. Além deste, tem-se o 
batismo; a confirmação ou santo crisma; a penitência, incluindo a contrição, jejum, 
esmola e confissão, sobretudo, por ocasião da quaresma; o matrimônio; a ordenação 
sacerdotal e a extrema-unção. 
 Evidentemente que, numa sociedade de muitos pobres, nem todos esses 
preceitos foram cumpridos, mesmo sob a ameaça das devassas, das denúncias aos 
visitadores que percorriam o território das Minas no século XVIII, “vigiando e punindo 
aqueles que transgredissem, sob qualquer forma, as normas de conduta exigidas pelos 
rigorosos padrões cristãos”.151 
 A administração dos sacramentos, assim como todos os rituais e práticas da 
Igreja Católica no século XVIII no Brasil, incluindo a celebração das festividades 
públicas, era feita sob a observância direta das diretrizes exaradas nas Constituições 
Primeiras do Arcebispado da Bahia, editadas em 1707 pelo Arcebispo Dom Sebastião 
Monteiro da Vide, consideradas o mais importante documento da Igreja Católica do 
Brasil Colônia.152 Conforme reiteram vários autores, a reforma tridentina só chegaria de 
forma sistemática no Brasil no século XVIII, sobretudo a partir da edição das 
Constituições Primeiras de 1707, que condensou e adaptou para a realidade colonial as 
decisões do Concílio de Trento (1545-1563). 

Vários títulos da obra são dedicados aos sacramentos: dez ao batismo, dois à 
confirmação, nove à eucaristia, treze à penitência, dois à extrema-unção, doze à ordem 
sacerdotal e doze ao casamento. Nas Constituições encontram-se também várias 
determinações referentes aos escravos, em particular, as obrigações que seus senhores e 
os párocos deveriam ter com eles. No caso dos senhores, a atenção em relação ao ensino 
da doutrina cristã, a administração de sacramentos como o batismo e o matrimônio, a 
assistência a missa aos domingos e suas atribuições quando da morte de seus escravos. 
 Em relação à ordenação sacerdotal, cabe reiterar que uma das grandes 
preocupações dos sacerdotes reunidos no Concílio de Trento foi a reforma moral e 
intelectual do clero, sendo mobilizados para isso os bispos, cujo poder foi reforçado, 
assim como das justiças eclesiástica e inquisitorial. Esse propósito da Igreja, contudo, 
na Capitania de Minas Gerais, acabou se sujeitando à dinâmica da instituição 
eclesiástica local, às limitações do regime do padroado e, ainda, às demandas, tensões e 
injunções de uma sociedade, simultaneamente, colonial, estamental, escravista, 
patriarcal e mestiça, conforme Luiz Carlos Villalta. 
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150 SANTOS FILHO. A Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, p. 85. 
151 FIGUEIREDO. Barrocas famílias, p. 15. 
152 A Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa possui dois exemplares raros das Constituições, uma 
edição portuguesa de 1765 e outra brasileira de 1853. Porém, nova edição foi publicada recentemente, em 
2010, pela Edusp. O Museu da Liturgia, em parceria com a Biblioteca Pública, poderia digitalizar uma 
das duas edições raras e disponibilizar no seu site, o que seria de grande interessa para os estudiosos e 
pesquisadores. 
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 Segundo o autor, para acessar a carreira sacerdotal, os candidatos tinham de 
passar pelos processos de habilitação De Genere, vitae et moribus (sangue, vida e 
costumes), bem como possuir renda mínima.  

O sacramento da Ordem, embora fosse um só sacramento, dividia-se em sete graus ou 
ordens sacramentais: quatro menores e três sacras. As ordens menores eram “Hostiário, 
Leitor, Exorcista, e Acólito”, enquanto as sacras eram “Subdiácono, Diácono, e 
Presbítero, ou Sacerdote. [...] Para receber as quatro ordens menores, era necessário 
estar crismado, saber a doutrina cristã, ler e escrever, designando-se aos beneficiários a 
dedicação à Igreja e a disposição para as ordens. Exigia-se, ademais, que se passasse de 
uma ordem a outra, cobrando-se uma certidão de recebido a ordem anterior para 
atribuir-se a seguinte. [...] Para chegar à ordem de sacerdote, além de ter exercido as 
funções da ordem anterior [diácono] com louvor, era preciso ter vida e costumes 
exemplares e ser aprovado nos exames de Latim, Moral, Reza e Canto e Casos de 
Consciência. Cabia-lhe fazer a administração dos sacramentos, instruir os fiéis na fé e 
no que fosse necessário para a salvação. [...] Logo, no recrutamento dos padres 
seculares (e não dos regulares), a outorga das ordens sacras dava-se dentro de uma 
ordem estamental (que levava em conta os direitos e deveres diferenciados de cada 
ordem) e que consagrava a “pureza do sangue” (que, entre outras coisas) discriminava 
os que exerciam ofícios vis) e a “honra”, requerendo-se também a posse de uma renda 
mínima anual.153 

 
Sobre a ordenação sacerdotal, não temos muito mais a dizer, a não ser enfatizar 

que o clero nas Minas foi, durante o período colonial, essencialmente composto por 
religiosos seculares, dada a proibição da Coroa, e de perfil e comportamentos bastante 
heterogêneos, como já salientamos antes neste relatório. O clero secular dividia-se entre 
o alto clero, formado pelos bispos e vigários gerais e vigários da vara (eclesiásticos com 
funções judiciais), e baixo clero, formado pelos párocos e capelães. Todos eram 
subordinados aos monarcas portugueses pelo Padroado Régio e considerados 
funcionários da Coroa e alguns tinham o direito de receber as côngruas régias e 
conhecenças, dízimo pessoal do fiel ao seu respectivo pároco e que era aplicado sobre 
todos os seus ganhos, por ocasião da desobriga pascal (era obrigatória a confissão e 
comunhão pelo menos uma vez na Quaresma, por isso a denominação de desobriga). 

Os primeiros clérigos que aportaram na região mineira, segundo Antonil, 
“diziam missa nos terreiros dos moradores que os ranchos eram de capim e beira; no 
chão armavam altares com estacas e tapados com esteira de taquara”.154 Com o 
nucleamento urbano da região, ampliaram-se os templos, o número de religiosos 
responsáveis pela realização dos ofícios, pela administração dos sacramentos e 
assistência espiritual da população, mas também os conflitos, quando havia excesso na 
cobrança dos emolumentos religiosos. 

As repetidas representações encaminhadas ao Bispado de Mariana levaram Dom 
Frei Manuel da Cruz a emitir, em 1752, um regimento no qual reconhecia o excesso dos 
emolumentos paroquiais, que impediam, inclusive, de se celebrar muitas festividades e 
de fazer ofícios pelas almas dos defuntos. Foram estabelecidas as seguintes taxas aos 
fregueses: a cada missa cantada, caberiam ao pároco, diácono, subdiácono e sacristão, 
nove oitavas de ouro, além da cera (velas ou tochas, que eram assim chamadas por 
serem feitas de cera de abelha); para celebração da Semana Santa, eles receberiam 62 
oitavas e a cera e cada padre assistente receberia quatro oitavas; para missa de defuntos, 
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153 VILLALTA, Luiz Carlos. A Igreja, a sociedade e o clero, p. 26-27 
154 ANDREONI. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas etc. 
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no caso três celebrações, seria tirado do espólio o valor de oito oitavas pagas ao pároco, 
ao diácono e ao subdiácono e de duas oitavas para os assistentes. Mesmo assim, durante 
todo o século XVIII, ainda continuaram as queixas contra os excessos nas cobranças 
realizadas por alguns párocos. 

De acordo com Angela Botelho: 
O sacramento da confissão, ao pé do sacerdote, funcionava como verdadeiro 
interrogatório sobre a pureza da fé, num contexto marcado pelas práticas da Inquisição. 
Quanto à desobriga, confissão obrigatória de todos os católicos com mais de sete anos 
de idade, devia se realizar durante a Quaresma, quando sacerdotes percorriam as capelas 
das freguesias do interior para permitir que todos cumprissem o preceito da Igreja. 
Concluída a desobriga, o Rol dos Confessados e Comungados era enviado à sede do 
Bispado. Dessa forma, a confissão de caráter íntimo transformava-se em ritual público 
de moralização. Se o fiel não cumprisse essa prática, deveria ser excluído dos demais 
sacramentos e quem persistisse em não observar a desobriga podia ser punido com a 
excomunhão. A confissão precedia a comunhão da Páscoa, quando cada fiel contribuía 
com 10% dos seus ganhos para o padre da paróquia.155 

 
 Entretanto, não se vê tal rigor, no início do século XIX, por ocasião da 
desobriga, pois Dom Frei José da Santíssima Trindade reforça junto aos religiosos do 
Bispado de Mariana o dever de ensinar e explicar a doutrina cristã, sobretudo, no âmbito 
da confissão, que não podia ser dada sem que o penitente tivesse a instrução necessária. 
Ainda de acordo com o bispo, ao contrário da precipitação que muitas vezes se 
observava, a absolvição deveria implicar, mesmo que com “docilidade”, a “repulsa” ao 
comportamento dos penitentes, particularmente na ocasião dos preceitos quaresmais. 
Sem o real conhecimento do estado de suas almas e na ligeireza com que eram 
absolvidos, acabavam “saindo dos pés dos confessores despachados e com salvo 
conduto para o Inferno, na ilusão de acharem no ano seguinte a mesma facilidade 
naqueles mesmos”.156 
 Voltando aos sacramentos, a regra geral era de que o batismo deveria ser 
ministrado ao recém-nascido antes que completasse oito dias. A cerimônia, corriqueira 
para a população livre, significava um novo estatuto para o escravo de origem africana 
ou indígena, não sendo raro ser apadrinhado pelo próprio dono. Interessante observar 
que o batismo, no início da colonização das minas, foi apropriado de forma a reforçar 
certos laços entre a própria população cativa, o que levou a uma rápida intervenção das 
autoridades régias. 

Em 1719, o governador Dom Pedro de Almeida determinou que fossem feitas 
diligências contra os senhores cujos escravos não tivessem sido catequizados e 
batizados e instruiu os vigários no sentido de só aceitar padrinhos brancos, dado que “a 
maior parte dos negros que se batizam tomam por seus padrinhos outros que na sua terra 
são de mais autoridade e parentes dos régulos que os governam, a quem reconhecem 
algum gênero de superioridade e lhes ficam tão subordinados que não somente lhes 
obedecem quanto lhes é possível, e muitas vezes lhes entregam os jornais de seus 
senhores, sem temer o castigo [...] e são deles favorecidos nas suas fugidas, e ainda 
fomentados nas suas velhacarias e desobediência a seus senhores”.157 
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155 ROMEIRO; BOTELHO. Dicionário Histórico das Minas Gerais, p. 262. 
156 Citado por OLIVEIRA. Estudo Introdutório, p. 66. 
157 ROMEIRO; BOTELHO. Dicionário Histórico das Minas Gerais, p. 262. 
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Como estabelecia laços de proteção e solidariedade entre padrinhos, afilhados e 
suas famílias, o compadrio não deveria ser fomentado entre os cativos, preferindo-se, 
por parte das autoridades e dos senhores, a adoção de práticas paternalistas. 

O sacramento do matrimônio era permitido aos rapazes a partir dos 14 anos e às 
moças a partir de 12 anos de idade e cabia ao pároco fazer correr os banhos, ou seja, a 
leitura dos proclamas de casamento, por três semanas consecutivas, durante a missa 
dominical, para evitar o risco de alguém cometer bigamia ou poligamia. Tendo em vista 
a importância do sacramento e o horror ao concubinato, a Igreja não só estimulava os 
casamentos inter-raciais como ameaçava com a excomunhão os senhores que não 
casavam seus escravos, que tinham, segundo as Constituições Primeiras do Arcebispado 
da Bahia, o direito de escolha de seu cônjuge. Direito, entretanto, que foi 
frequentemente desrespeitado pelos senhores, que, igualmente, dificultavam o 
casamento dos seus cativos com forros.  

Todavia, o sacramento do matrimônio foi prática restrita na colônia, em virtude 
de vários motivos, não só pelo pagamento dos padres para oficiarem a cerimônia, como 
também pela documentação que era exigida para as dispensas do impedimento 
matrimonial. A prática costumeira foi a dos esponsais, promessa verbal de casamento 
que antecedia a celebração e que ficou valendo como termo de compromisso para 
muitos casais. Tornaram-se, portanto, comuns as uniões livres e não legalizadas. Mesmo 
que a quebra do compromisso, pelo homem ou pela mulher, pudesse originar processo 
passível de indenização, poucos recorreram ao Tribunal Eclesiástico, onde tramitavam 
tais processos até 1784 e que passaram depois para a esfera civil. 

De acordo com Luciano Figueiredo, “a manutenção de exigências inalcançáveis 
para a realidade de pobreza e mobilidade impediam que as normas dominantes da 
conjugalidade se aproximassem dos grupos populares”. Contudo, longe da suposta 
indisciplina, a família popular mineira traduziu-se como espaço por excelência do afeto 
e da resistência cotidiana, da solidariedade, contribuindo para o fortalecimento de uma 
moral comunitária e coletiva, menos tributária das convenções impostas por uma 
religião oficial. 

Toda a variada expressão das transgressões e desvios praticados contra o padrão oficial 
de conjugalidade só reforça a precariedade que marcou sua legitimação e 
reconhecimento entre os grupos populares mineiros. Assistimos, portanto, a um 
processo em que diferentes grupos sociais vivem sempre a buscar formas satisfatórias 
de convivência familiar. [...] No contrapasso do amor conjugal, a família fracionada 
aparece como a mais perfeita síntese desse amplo processo cultural: casais abriam mão 
da coabitação para preservar o afeto, sem o perigo da exclusão religiosa. Preso à 
morfologia e à espacialidade do conceito de família, não se compreende essa dimensão 
da História mineira. A família vive onde reside o afeto, nos restos da repressão 
dispersiva das instituições que quiseram moldá-la.158 
Sobre a confirmação do batismo ou crisma, temos ainda poucos estudos, mas de 

acordo com o Bautistério e Cerimonial dos Sacramentos da Santa Madre Igreja 
Romana, de 1698, o sacramento da confirmação é assim dito “porque acrescenta graça, 
e imprime um sinal da alma, que nunca se pode tirar; pelo qual os confirmados se 
diferenciam dos batizados, que o não são”. Mesmo não sendo tão necessário quanto o 
batismo, todos os meninos e meninas, após os 7 anos – por ser essa a idade da razão –, 
estavam aptos a receber a confirmação, que poderia ser ministrada apenas pelos bispos 
poderiam ministrá-la. As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia de 1707 
também reafirmam o fortalecimento na graça e na fé dos já batizados, a idade de sete 
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158 FIGUEIREDO. Barrocas famílias, p. 167. 
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anos para os candidatos e a exclusividade do bispo para ministrá-lo, acrescentando, 
porém: “E posto que não haja preceito grave de receber este Sacramento, contudo deixar 
de o receber, podendo, é culpa, e os que por desprezo não o recebam, pecam 
mortalmente”. 

Em caso de perigo de morte, o critério etário poderia ser dispensado, desde que a 
criança soubesse ao menos a Doutrina Cristã, o Credo ou os Artigos da Fé, o Padre 
Nosso e a Ave Maria e os Mandamentos da Lei de Deus. As Constituições também 
estipularam que, para constar a todo o tempo das pessoas que estão crismadas, e do 
parentesco espiritual contraído em razão do sacramento, cada igreja fizesse os assentos 
dos que se crismarem e de seus padrinhos.  

A extrema-unção, de acordo também com as Constituições, “tinha a função de 
auxílio na hora da morte, em que as tentações do nosso comum inimigo costumam ser 
mais fortes e perigosas, sabendo que tem pouco tempo para nos tentar”.159  

Conforme já salientado, os sepultamentos no solo sagrado das igrejas eram 
normalmente organizados pelas irmandades, cabendo-lhes, também, a realização das 
missas de defuntos determinadas em testamentos. À época, o inventariado costumava 
distribuir a sua terça160 às irmandades para a celebração de missas e sufrágios para o 
bem de sua alma e a salvação do purgatório. 

Do acervo paroquial da Matriz de Santo Antônio constam diversos livros de 
batizados, casamentos e óbitos, sendo o registro mais antigo de 1739, em livro que 
registra, além dos óbitos, o pagamento de sepulturas de capelas filiais e da Matriz de 
Tiradentes. Há ainda um livro de 1774, cujo texto de abertura é de autoria do Padre 
Toledo, destinado aos acentos de batismo que não constaram dos livros de acentos 
anteriores, talvez por extravio quando enviados peles capelães. Como essa falta 
resultava em prejuízo a muitos fregueses miserandos que precisavam se justificar, era 
autorizado, após levantamento de informações de pessoas fidedignas ou padrinhos ou 
pais daqueles a quem faltava os acentos nos livros que se lhe passasse certidão, o acento 
no livro criado para esse fim.  

Conforme tem sido reiterado até o momento, o cumprimento das obrigações 
religiosas era ainda mais difícil para os setores menos favorecidos da população e é 
bastante significativa disso uma inscrição, acima do texto de abertura do livro, que, 
apesar de danificada, tem a rubrica do Padre Toledo, de 26 de agosto de 1779, 
mencionando as “pessoas pobres” que não podem justificar batismos, casamentos e 
óbitos, reforçando a iniciativa no sentido de regularizar sua situação.161 

 
Celebrações e festas religiosas no contexto da cidade colonial 
 

No espaço amplo e coletivo da liturgia e das festas religiosas nos séculos XVIII 
e XIX, temos, além de sacerdotes, fiéis e irmandades de Tiradentes, outra instituição 
bastante atuante, que é a Câmara, a quem competia atividades administrativas e de 
Justiça de primeira instância, a realização das obras públicas, cuidar das crianças 
expostas e enjeitadas e organizar as principais festas religiosas (normalmente as de 
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"&*!ROMEIRO; BOTELHO. Dicionário Histórico das Minas Gerais, p. 262. 
160 A terça é a parte da herança que, após a divisão com o cônjuge e serem as duas partes divididas 
igualmente entre os herdeiros, pode ser disposta como aprouver ao testador. 
161 Acervo paroquial da Matriz de Santo Antônio – Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei, 
Livro n. 6, cx. 2. 
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Corpus Christi, do anjo Custódio e as ladainhas de maio), os festejos públicos 
relacionados com eventos na família real (nascimentos, matrimônios, exéquias) e a 
entrada de governador ou bispo. 

De forma bastante complementar, todos esses agentes contribuíam, com a parte 
que lhes cabia, regimentalmente ou tradicionalmente, com os recursos disponíveis, para 
abrilhantar as principais festas do ano litúrgico, com destaque maior para a Semana 
Santa, para as festas dos padroeiros das matrizes e de suas capelas filiais e de Corpus 
Christi. Isso não impedia, contudo, a existência de conflitos, pois a festa pública era o 
momento privilegiado para se demarcarem diferenças e se estabelecerem distinções 
sociais, sendo os lugares, tanto no templo como nas procissões, alvo de grande disputa 
entre as autoridades civis e os membros das irmandades. No caso da Vila de São José, 
há registro, por exemplo, de forte contenda entre os oficiais da Câmara e a Irmandade 
do Santíssimo Sacramento sobre a utilização dos ornamentos ricos nas celebrações da 
Matriz, chegando ao ponto de Mesa da Irmandade queixar-se à Coroa por meio de 
representação datada de 4 de outubro de 1747. 162 

Conforme destaca Olinto Santos Filho: 
A irmandade do Santíssimo Sacramento fazia celebrar no altar-mor, como era a missa 
conventual, a sua missa de capelania, aquela exclusiva da irmandade prescrita no 
compromisso. Essas missas eram celebradas todas as quintas-feiras163 do ano, contando 
com música de orquestra e coro e, por vezes, de órgão. Os irmãos deveriam comparecer 
com suas insígnias, opas [capa sem mangas utilizada pelos irmãos das confrarias e 
irmandades em funções litúrgicas] vermelhas para todos, tendo como emblema uma 
custódia com a hóstia consagrada, e vara de prata para o juiz. A entrada solene era feita 
com cruz processional, lanternas de prata, turíbulo e naveta. Além disso, cada irmão 
levava uma tocha.164 
 
Na Matriz de Santo Antônio, cada dia pertencia, por assim dizer, a uma de suas 

irmandades. A segunda era dedicada à Missa das Almas, promovida pela Irmandade de 
São Miguel e Almas no altar colateral dedicado ao santo, sendo que os irmãos 
“compareciam à cerimônia revestidos de opas verdes”.165 A Irmandade da Caridade 
realizava sua missa provavelmente na terça-feira e a do Bom Jesus do Descendimento, 
na quarta, o que não se sabe com certeza, pois eram realizadas missas também pelas 
confrarias de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora do Terço. O certo, 
porém, é que se seguia, na sexta-feira, a missa da Irmandade do Bom Jesus dos Passos, 
esta celebrada no seu altar próprio, à direita da nave, também com o mesmo ritual de 
entrada de música da missa da Irmandade do Santíssimo. “As opas que revestiam os 
irmãos do Passo eram roxas, com emblema no peito constituído de uma cruz latina, 
coroa de espinhos e três cravos.”166 

Nas demais igrejas, as irmandades também se dividiam nas celebrações da 
semana, sendo importante lembrar que todas eram responsáveis por celebrar o ofício de 
defuntos e que durante o ano eram rezadas pelos sacerdotes milhares de missas em 
sufrágio das almas dos irmãos falecidos. No caso da Matriz de Santo Antônio, as 
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162 AHU. Con. Ultra.-Brasil/MG, cx. 50, doc. 64. 
163 Considerado o dia mais importante, pois foi quando Cristo instituiu a Eucaristia. 
164 SANTOS FILHO. A Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, p. 85. 
165 SANTOS FILHO. A Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, p. 85. 
166 SANTOS FILHO. A Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, p. 88. 
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irmandades, ao sepultar seus membros de maior destaque, realizavam missa cantada, 
assim como no Dia de Finados, “quando era montada uma essa [estrado alto onde se 
colocava o caixão ou o caixão vazio] ornamental no centro da igreja, coberta com um 
pano de veludo preto, com cruz amarela, ladeada por quatro toucheiros”.167 Próximo ao 
Dia de Finados, a Irmandade das Almas promovia um ofício pelas almas de irmãos e do 
Purgatório com canto gregoriano, coro e orquestra. 

Algumas celebrações restringiam-se apenas às missas nas igrejas, como no caso 
da Festa do Santo Nome, celebrada pela Irmandade do Descendimento em janeiro, entre 
o domingo da Circuncisão e o da Epifania. A Irmandade do Senhor dos Passos 
comemorava também, com missa e sermão, a invenção da Santa Cruz, em 3 de maio, e a 
exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro. Nessa última, cantavam-se todas as 
antífonas de costume em sufrágio das almas dos irmãos falecidos. Já os irmãos de São 
Miguel e Almas festejavam seu santo em 29 de setembro com missa cantada, procissão 
e Te Deum. A festa de Nossa Senhora da Piedade competia aos irmãos da Caridade e as 
festas de Nossa Senhora da Conceição e do terço, às suas respectivas irmandades, 
também instaladas na Matriz.168 

Nas demais capelas, as festas dos santos padroeiros eram as mais importantes, 
como Nossa Senhora das Mercês, São João Evangelista, São Francisco de Assis, Nossa 
Senhora das Dores e Santíssima Trindade.  

A festa de Nossa Senhora do Rosário, assim como a de São Benedito, com a 
presença de seus reis negros, músicas e danças, para além dos rituais litúrgicos 
realizados, também com pompa, dentro de sua igreja, coloriram por muitos anos as ruas 
setecentistas de Tiradentes, isso até recentemente – tradição que, como veremos a 
seguir, vem sendo retomada por iniciativa de alguns setores da população da cidade. 

Momento privilegiado da sociabilidade pública nos séculos XVIII e XIX, a festa 
religiosa servia não apenas para reforçar hierarquias, mas também, em certos casos, para 
revertê-las, permitindo o afrouxamento dos valores de distinção e exclusão que lhe eram 
próprios. Conforme destaca Júnia Furtado, se por um lado as festas eram representações 
diretas da sociedade, ao mesmo tempo, eram válvulas de escape das tensões que esta 
mesma engendrava. “Neste jogo de oposições, as festas eram, acima de tudo, 
mecanismos de reforço dos laços sociais, pois cumpriam um duplo papel, tinham um 
aspecto pedagógico, ensinando aos indivíduos o papel que eles ocupavam e também 
relaxavam das contradições existentes na sociedade.”169 

O aspecto profano da festa sempre foi uma constante e deve ser considerado um 
elemento indissociável dela. Se hoje as festas religiosas nas principais cidades de Minas 
e do Brasil convivem com shows de música e feiras, no passado não era muito diferente, 
sobretudo a partir do século XIX, quando se faziam, além das solenidades de igreja, 
pomposas e dispendiosas festas de rua, constando de cavalhadas,170 fogos de artifício e 
até mesmo contradanças e óperas. 

Conforme destaca Adriana Romeiro: 
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167 SANTOS FILHO. A Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, p. 88. 
168 SANTOS FILHO. A Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, p. 88. 
169 FURTADO. Desfilar: a procissão barroca.  
170 A cavalhada consistia em espetáculo público que rememorava o espírito do catolicismo guerreiro e na 
qual eram representadas as batalhas dos cristãos e mouros. Nelas era executado o jogo de “argolinhas”, 
quando se tentava alcançar, com a ponta da lança, argolas cada vez menores. As cavalhadas foram muito 
populares nas Minas do período colonial. 
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Como todo festejo, a procissão punha em evidência o caráter hierárquico da sociedade 
mineira, estabelecendo um lugar para cada um, de acordo com a sua posição social. As 
pessoas distribuíam-se de forma ordenada: as autoridades civis e religiosas ostentavam 
as insígnias de seu poder, dando-se a ver a toda a população. O cortejo das irmandades e 
confrarias seguia à risca o grau de prestígio delas, abrindo precedência às mais 
poderosas. As hierarquias internas das associações religiosas eram também reforçadas, 
já que os associados que ocupavam cargos de prestígio, como juízes, procuradores, 
escrivão, tesoureiro e irmãos de mesa, instalavam-se nos lugares mais destacados e 
portavam símbolos durante o cortejo lúdico e devocional. Tais posições eram 
minuciosamente determinadas nos compromissos das irmandades. Estar sob o pálio, 
segurar as suas velas ou conduzir um andor eram atividades concorridas e de grande 
destaque.171 
 
Olinto dos Santos Filho ressalta que quem hoje visita a Matriz de Tiradentes, 

“com apenas uma missa semanal e alguns poucos rituais de festas e enterros, não pode 
imaginar o intenso movimento das funções religiosas que se desenvolviam no espaço do 
templo durante os séculos XVIII e XIX e ainda em parte do século XX”,172 podendo ser 
destacados como os mais importantes os rituais e as festas da Semana Santa. 

A Semana Santa, que se inicia no Domingo de Ramos e se encerra no Domingo 
da Páscoa, era um dos momentos mais fortes e de maior devoção para a população cristã 
das Minas, propiciando uma significativa interrupção de sua vida cotidiana, com as 
procissões e os cortejos movimentando as ruas, geralmente acompanhadas de orquestra, 
toque de sinos e uso de matracas. Era um período que demandava organização, 
administração, contratos e negócios, sobretudo, para as irmandades executoras – 
Santíssimo Sacramento e Senhor dos Passos, irmandades com membros de grande 
cabedal, conforme observa Adalgisa Campos. A promoção e a pompa dos ritos 
quaresmais muito dependiam dos recursos financeiros, empenho institucional e pessoal 
dos irmãos leigos, sobretudo das irmandades do Santíssimo Sacramento e Senhor dos 
Passos, sempre alojadas nas matrizes, o que muito facilitava sua cooperação na 
realização das celebrações da Semana Santa. As demandas desse período eram tantas 
que não é exagero afirmar que: 

Foi na esteira da vida ritual solene, bastante concentrada na Quaresma e na Semana 
Santa, que ganharam impulso os ofícios mecânicos e as atividades artísticas, 
culminando na confecção de imagens de um naturalismo pungente. Com essas 
características se apresentam as representações do Senhor dos Passos, Cristo Morto e de 
Nossa Senhora das Dores. [...] Gastava-se com o texto cantado [pelos mestre-capelas] 
em Domingo de Ramos, com o Ofício de Trevas na Quarta-Feira Maior e no Domingo 
da Páscoa, impropérios na Sexta-Feira, canto do Exultet no Sábado de Aleluia e as 
missas cantadas em todos os domingos da quaresma.173 
 
Há registros de despesas com a Semana Santa em Tiradentes desde 1736, 

conforme observa Olinto dos Santos Filho, incluindo o pagamento de músicos, 
sacerdotes e padres auxiliares que cantavam os “textos” – o Exultet, entre outros. De 
acordo com seus levantamentos, “gastavam-se enormes quantias de ouro em pó”. Em 
1737, consta o pagamento de 12 oitavas de ouro aos músicos que atuaram “nas matinas 
de trevas” na noite de Quarta-feira Santa. 
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171 ROMEIRO; BOTELHO. Dicionário Histórico das Minas Gerais, p. 146. 
172 SANTOS FILHO. A Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, p. 85. 
173 CAMPOS. Mecenato leigo e diocesano nas Minas Setecentistas, p. 82. 
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Para realização das cerimônias, a igreja tinha que ser preparada e decorada com véus 
roxos de cobrir altares, frontais, toalhas e tantos outros apetrechos. Por essa “armação”, 
o padre Gervásio Fernandes Rodelas recebeu em 1744 o pagamento de 25 oitavas de 
ouro. Os pagamentos aos músicos chegaram, no ano de 1753, à exorbitante quantia de 
284 oitavas de ouro. 
Grandes despesas ainda eram feitas durante a Semana Santa com a compra de cera para 
a iluminação da igreja. O gasto, em 1767, foi de 12 arrobas, maior despesa registrada 
naquele ano. As despesas com os sermões proferidos também eram geralmente altas 
[...]. Em 1791 pagou-se pelos sermões das “cinzas, domingo da quaresma, mandato, 
paixão e soledade na semana santa” a quantia de 98 oitavas de ouro; no ano seguinte, 
pagou-se 80 oitavas pelos mesmos sermões.174 
 
De modo geral, do Domingo de Ramos ao Domingo da Ressurreição, os irmãos 

do Santíssimo, em várias cidades mineiras, dedicavam-se a reverenciar o Santíssimo 
Sacramento e o Sepulcro de Cristo. Nessa ocasião, eram feitas a eleição da nova mesa 
administrativa, a distribuição das insígnias (varas e cruzes processionais), da cera 
(velas) e das tochas e lanternas, turíbulo, naveta, caldeirinha, pálio, bem como as 
armações efêmeras indispensáveis aos ritos. 

Durante a quaresma, a Irmandade do Senhor dos Passos da Igreja Matriz de 
Santo Antônio realizava a festa de seu padroeiro no domingo de São Lázaro, com missa 
solene cantada, sermão e, à tarde, Procissão do Senhor dos Passos, com sermão na 
entrada e saída da igreja. A partir de 1807, segundo Olinto dos Santos Filho, foi 
instituído o depósito da imagem na capela das Mercês na véspera da festa e seu 
encontro com a imagem da Virgem Maria no Largo da Candeia, dirigindo-se as duas 
imagens à Matriz para o sermão do Calvário. Havia ainda o sermão do pretório, quando 
a procissão do depósito entrava na capela das Mercês, tradição que se mantém até o 
presente. 

Na Semana Santa, ainda de acordo com o autor, era feita a bênção dos ramos de 
palmeira no Domingo de Ramos, seguida de procissão em torno da igreja, missa cantada 
e ofício divino, “sempre com longos sermões”. 

Na segunda, terça e quarta-feira havia missas cantadas e sermões que incluíam temas 
curiosos, como o das “lagrimas da Madalena”. Durante esses três dias montava-se os 
Passos ao longo das coxias da igreja. A partir de 1793, utilizaram-se para isso as 
imagens do consistório dos Passos. Ainda na quarta-feira começavam os ofícios com as 
matinas, chamados “ofícios de trevas”. 
Chegava-se então ao ponto mais alto da Semana Santa, que incluía a missa com o 
sermão do mandato, os ofícios de quinta-feira e o lava-pés, que era feito dentro da 
igreja, ao longo da coxia. Na sexta-feira entoavam-se os ofícios da Paixão e 
promoviam-se as leituras da Paixão, a adoração da cruz e a missa dos pré-santificados. 
O descendimento da cruz e a procissão do enterro175 eram realizadas após os ofícios e 
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174 SANTOS FILHO. A Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, p. 86. 
175 “A Procissão do Enterro de Sexta-Feira Santa surgiu no Mosteiro de Bilar de Frades (Portugal) entre 
os séculos XII e XIII e foi incorporada à liturgia do Bispado de Braga, sendo descrita pela primeira vez 
no Missale Bracharense de 1558. Esta cerimônia subsistiu após o Concílio de Trento, pois a bula Quod a 
Nobis de Pio V (1568) permitiu a manutenção das liturgias que já fossem praticadas há mais de duzentos 
anos. Com isso, a Procissão do Enterro difundiu-se para as colônias lusitanas da Ásia, África e América, 
sendo praticada até hoje em vários países de fala portuguesa. No Brasil, tornou-se uma das mais 
importantes celebrações da Semana Santa, com a utilização de composições musicais portuguesas e 
brasileiras em latim, preservadas sob a forma de manuscritos em vários arquivos do país.” CASTAGNA. 
A procissão do enterro, p. 856. 
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terminavam próximo da meia-noite. Essas duas cerimônias eram exclusivas da 
irmandade do Bom Jesus do Descendimento. 
O descendimento se dava nas escadas do presbitério, na capela-mor, e a imagem do 
Senhor Morto era transportada em esquife aberto, carregado nos ombros por quatro 
padres descalços, sob pálio levado pela irmandade do Descendimento. Durante o 
percurso, por sete vezes ouvia-se o canto da Verônica, precedido de matracas e seguido 
de um quarteto de vozes com textos das lamentações de Jeremias. Desde 1786 a música 
usada é de composição de Manuel Dias de Oliveira.  
Para as celebrações da Sexta-Feira Sana, a irmandade do Descendimento pagou por 
música a diversos grupos e por amêndoas para os anjos e figurados da procissão. [...] O 
sermão durante o descendimento do corpo de Cristo da cruz era dos mais importantes e 
esperados. 
No sábado havia a vigília pascal, os ofícios de matinas e laudes e a solene missa de 
Aleluia, quando era entoado o exultet em canto gregoriano, sempre pago separadamente 
a algum sacerdote. No domingo de Páscoa realizava-se a tradicional missa cantada com 
o hino da Aleluia e os ofícios da ressurreição. Em seguida saía a procissão da 
ressurreição com o Santíssimo Sacramento em rico ostensório, acompanhado do Senado 
da Câmara e todas as milícias formadas. A cerimônia encerrava-se em ação de graças, 
com o hino Te Deum laudamos geralmente alternado entre o canto gregoriano cantado 
pelo celebrante e a música polifônica executada por orquestra e coro.176 

 
 Todos esses rituais inseriam-se no contexto da Quaresma, tempo destinado à 
reflexão, purificação física e espiritual, administração de sacramentos (confissão e 
comunhão), reforço da fé e dos laços entre fiéis e irmãos. O motivo rememorado através 
dos rituais é o sofrimento humano de Cristo. “Dor física, aflições e abandono assumem 
destacado valor expiatório, edificante e redentor da humanidade”, como destaca 
Adalgisa Campos.177 Momento de suspensão da vida ordinária até para as mulheres, que 
independentemente da condição social eram proibidas expressamente, sob pena de 
prisão e multa, de transitarem em público e de frequentarem igrejas após a hora do Anjo 
(18 horas) e que eram liberadas dessa interdição por ocasião do Tríduo Sacro: Quinta-
feira, Sexta-feira da Paixão e Sábado. 
 Como bem demonstrou Olinto dos Santos Filho para o caso de Tiradentes, as 
cerimônias da Quaresma demandavam músicos, pintores, oficiais mecânicos e, 
sobretudo, pregadores, cujo talento era apreciado e devidamente pago. 

Sermões como o do Encontro e do Descendimento eram muito solicitados, chegando o 
último a 35 oitavas na primeira metade do XVIII. O pregador deveria se colocar ora na 
situação de Maria no Calvário, tratando da sua dor humaníssima pela perda do filho e, 
principalmente, por não estar no lugar dele, ora de Cristo – zombado, supliciado, ora do 
pecador que deveria sentir comiseração. Disputado era o pregador que suscitava a 
primazia das lágrimas sobre o entendimento. “Porque quando os casos são tristes, os 
sucessos lastimosos, se a lingua articula palavras para os definir, mais se offendem, do 
que se ponderão, mais se diminuem, do que se encarecem. Porque as lagrimas, com que 
se chorão, são as razoens, com que se explicão...(sic)”178 

 
 Os gastos das irmandades da Matriz de Santo Antônio com a ornamentação de 
seus altares, imagens e festas devem ser compreendidos dentro da tradição do Antigo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 SANTOS FILHO. A Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, p. 86-88. 
177 CAMPOS. Piedade barroca, obras artísticas e armações efêmeras. 
178 CAMPOS. Piedade barroca, obras artísticas e armações efêmeras. 
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Regime, em que magnificência era sinônimo de beleza e de devoção. Para os religiosos 
e as cerimônias, além das dalmáticas, eram providenciados alvas, casulas, capas de 
asperges ou pluvial, novos sapatos, meias, luvas, o amito, estolas, véus de ombros, 
manípulos, sanguíneos, bolsas de corporais. Os tecidos, variados e com matizes, 
também obedeciam ao critério hierárquico. No momento das procissões: 

Sanefas, dosséis, pálios, umbela servem para dar distinção às hierarquias humanas, 
eclesiásticas e divinas nas diversas cerimônias. Os véus eram comumente usados para 
mostrar a reverência do religioso no trato com objetos sagrados, como a custódia com o 
Santíssimo exposto, o cálice. A profusão de objetos (matracas, pratos, jarras, turíbulos, 
lâmpadas, tocheiros, castiçais, caldeiras com hissope, cruzes, cálices, vasos, patenas, 
âmbulas, galhetas) feitos com inúmeros materiais (madeira, madeira prateada, latão, 
ferro, estanho, cobre, cristal, louça da Índia, prata dourada e prateada, etc.) dá uma idéia 
longínqua da cultura que expandiu ao máximo o estético, radicalizou essa experiência e 
colocou em risco o sagrado, que tendia a se encarcerar na matéria.179 

 
 O acervo do Museu da Liturgia, formado em sua grande maioria de peças sacras 
pertencentes à Matriz de Santo Antônio, transporta-nos para esse tempo de 
magnificência e, de modo geral, para essa religiosidade típica das vilas mineiras do 
período colonial, sem esquecer as especificidades de Tiradentes, que buscamos traçar ao 
longo deste relatório. 

Antes de enfatizar as festas e celebrações que ainda se mantêm vivas na cidade, 
mesmo que com outros formatos e recursos, cabe observar que a história e a memória 
não têm o poder de resgatar mundos passados, conseguem apenas representá-los a partir 
de questões que lhe são postas pelo presente. O interesse crescente em torno do 
patrimônio intangível, que tem levado diferentes comunidades no mundo a proteger não 
apenas seus artefatos históricos e artísticos, mas celebrações, rituais e práticas religiosas 
tradicionais, não seria sintomático, talvez, de certo abandono dos paradigmas 
racionalistas e materialistas vigentes e da busca de valores e referências que sejam 
capazes de reorientar o fluxo vertiginoso da vida contemporânea? A crise do nosso 
tempo não teria, talvez, conforme Henrique de Lima Vaz, “sua raiz mais profunda no 
aumento prodigioso da capacidade humana de produzir e no definhar, até quase ao 
desaparecimento, da capacidade humana de contemplar”?180 
 
Celebrações e festas religiosas numa cidade contemporânea: o diálogo 
com a tradição 
 
 Pelas próprias limitações de uma narrativa que é histórica, e não antropológica 
ou social, não se pretende, neste relatório, abordar de maneira ampla as manifestações 
religiosas atuais da cidade de Tiradentes. Um levantamento dessa natureza esbarra, 
atualmente, na multiplicidade de agentes e visões, inclusive, algumas em disputa. 
Contrariamente ao que se pensa, são inúmeros os ofícios, pequenas celebrações e festas 
ao longo do ano em todos os templos católicos da cidade, que hoje somam um total de 
18, o que impõe limites ao estabelecimento de um calendário, uma vez que não seria 
capaz de ser exaustivo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 CAMPOS. Mecenato leigo e diocesano nas Minas Setecentistas, p. 87-88. 
180 LIMA VAZ. A cultura e seus fins, p. 158.  
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Até um esforço mais descritivo esbarra hoje na flexibilidade com que são feitas 
as celebrações religiosas, de uma forma geral, nas igrejas católicas. Isso porque muitos 
dos rituais já não se justificam por si mesmos, viabilizando sua mudança para melhor 
efeito das mensagens simbólicas e deferência em relação ao sagrado, ou mesmo 
disponibilidade dos fiéis, mudando-se, para isso, datas e horários.181 

Não custa reiterar que a Igreja Católica hoje, diferentemente do passado, e após 
a reforma litúrgica, tem por objetivos fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar 
melhor às necessidades do tempo atual as instituições susceptíveis de mudança, e 
fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da Igreja Trata-se de uma 
resposta interessante aos novos tempos, abrindo-se inclusive ao desconhecido, que 
venha a ser útil aos seus propósitos. 
 Do ponto de vista histórico, vive-se hoje uma total mudança em relação aos 
séculos abordados anteriormente e cabe aqui um breve registro. 

Assim, a religião que, no Brasil, por quatro séculos, na figura da Igreja Católica, fora 
indissociável da vida pública, imbricada com a própria estrutura do poder de Estado por 
meio da instituição do padroado, pareceria enfim, ter se inclinado definitivamente para o 
campo do privado, agora dependente quase de modo exclusivo de escolhas individuais. 
Fluidez do campo religioso, baixo grau de institucionalização das igrejas [em especial 
nas igrejas conhecidas como neopentecostais], proliferação de seitas, fragmentação de 
crenças e práticas devocionais, seu rearranjo constante ao sabor das inclinações pessoais 
ou das vicissitudes da vida íntima de cada um: esses seriam os sinais que revelariam a 
face da modernidade – ou seria já da pós-modernidade? – enfim se deixando entrever no 
campo religioso brasileiro. [...] Uma das características mais notáveis que marcam a 
situação das religiões no Brasil atual, e no mundo contemporâneo de um modo geral, 
talvez seja aquela definida pelos especialistas como sua “perda de centralidade” com 
relação à capacidade de conferir significado à existência do homem e à sua experiência 
de vida.182 
As práticas e rituais de hoje, mesmo no âmbito exclusivo da Paróquia de Santo 

Antônio de Tiradentes, levantam questões importantes, porém complexas de serem 
abordadas a partir apenas do instrumental da história. Por isso a opção do Museu da 
Liturgia de ater-se à memória e à tradição. As festas e tradições religiosas da cidade de 
Tiradentes só sobrevivem porque para muitos ainda se mantém tal centralidade, ou seja, 
a capacidade da religião cristã de ainda continuar conferindo significado à sua 
existência e experiência de vida, mesmo que muito contribuam para sua manutenção 
pessoas interessadas na promoção da cultura e do turismo na cidade. De toda forma, 
mesmo para essas pessoas, a religiosidade de Tiradentes é mantida como um valor 
transcendente, cultural, elemento fundamental de sua identidade, tanto em seus aspectos 
materiais quanto simbólicos. De todo modo, não custa reiterar também que, apesar da 
modernidade ou da pós-modernidade, a relação do homem com a transcendência ainda 
se coloca como questão. Todavia, 

Para o cristão, em todo o caso, que se não deixou seduzir pela tentação da imanência, a 
figura do Transcendente é a de ontem, hoje e sempre (Heb., 13, 8): nela, Natureza, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 Em função do acúmulo de celebrações e outros motivos, muitas comemorações com festas ou mesmo 
as mais simples sofrem alterações em suas datas originais. Exemplo disto foi a comemoração de São 
Francisco de Paula que originalmente é em abril e, em 2011, foi prorrogada para os dias 5 a 8 de maio, 
encerrando com missa comemorativa também para o Dia das Mães. 
182 MONTES. As figuras do sagrado entre o público e o privado, p. 71 
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Sujeito e História são assumidos no mistério de uma Presença na qual o homem pode 
reconhecer finalmente sua imagem perfeita, sua verdade e seu fim.183 

 
 
A Paróquia de Santo Antônio, suas igrejas, irmandades e demais associações de leigos 
 

A Paróquia de Santo Antônio pertence atualmente à Forania de Prados, que, por 
sua vez, é uma das quatro foranias da Diocese de São João del-Rei, criada em 21 de 
maio de 1960 pelo Papa Beato João XXIII e desmembrada da Arquidiocese de Mariana, 
da Diocese de Campanha e da então Diocese de Juiz de Fora. 

À Paróquia de Santo Antônio de Tiradentes pertencem as seguintes igrejas e 
capelas, não sendo mencionadas na relação a seguir as capelinhas dos Passos do núcleo 
histórico, descritas no capítulo 2:  

• Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes; 
• Santuário da Santíssima Trindade, em Tiradentes (título adquirido em 1962); 
• Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Tiradentes; 
• Igreja de nossa Senhora das Mercês, em Tiradentes;  
• Igreja de São Francisco de Paula, em Tiradentes; 
• Igreja do Bom Jesus da Pobreza, em Tiradentes; 
• Igreja São João Evangelista, em Tiradentes; 
• Igreja Santo Antônio do Canjica, em Tiradentes; 
• Igreja São Geraldo Magela, no bairro Várzea de Baixo, em Tiradentes; 
• Igreja de Santa Edwiges, no bairro Cuiabá, em Tiradentes; 
• Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, no bairro da Torre, em Tiradentes; 
• Capela de São José, no bairro da Mococa, em Tiradentes; 
• Capela Filial Nossa Senhora da Penha, antigo Arraial de Bichinho, atualmente 

distrito Vitoriano Veloso, em Prados; 
• Capela Filial Nossa Senhora de Fátima, em Caixa d’Água da Esperança; 
• Capela Filial Nossa Senhora do Pilar do Padre Gaspar, em Elvas, Tiradentes; 
• Capela Filial do Santíssimo Sacramento; em Elvas, Tiradentes; 
• Capela Filial de São Bento, em Gritador, Tiradentes; 
• Capela Filial de Nossa Senhora Auxiliadora, em Candonga, na Estrada Real. 

 
Em relação às irmandades, continuam ativas a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, a Arquiconfraria de Nossa Senhora das Mercês e a Arquiconfraria da 
Santíssima Trindade. Embora continue atuando nas solenidades da Semana Santa, a 
antiga Irmandade de Nosso Senhor dos Passos não se encontra atualmente oficializada. 
Por outro lado, está em plena atividade o Apostolado da Oração, que tem sua origem na 
França, em 1844, e que partir da segunda metade do século XIX começou a se difundir 
por diversos países do mundo, contribuindo para isso a publicação da revista intitulada 
Mensageiros do Coração de Jesus, cujo primeiro número é de 1861. O primeiro núcleo 
brasileiro foi formado, em 1867, em Recife, e em 1900 foi promovido pelo Apostolado 
o primeiro Congresso Brasileiro Católico. Vários núcleos foram criados no século XX, 
mantendo sua devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus e tendo como objetivo de 
sua ação pastoral atingir as famílias da comunidade por meio de pequenos grupos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183 LIMA VAZ. A cultura e seus fins, p. 158.  
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oração, reflexão e vivência cristã, sempre sob a supervisão geral da Companhia de 
Jesus. Além disso, o Apostolado da Oração, em Tiradentes, auxilia o pároco na 
realização dos ofícios, das festas e procissões.  

Em algumas igrejas de Tiradentes, existem também as conferências que são 
sociedades de leigos comprometidos com a caridade aos menos favorecidos, mas que 
não se submetem à autoridade eclesiástica, e sim a um conselho. As conferências são, 
portanto, originadas dos movimentos leigos – que surgiram ao longo do século XIX – e 
se voltam fundamentalmente à assistência material e espiritual dos mais carentes. A 
mais conhecida é a de São Vicente de Paulo, que, no caso de Tiradentes, atua junto à 
Igreja de São Francisco de Paula. Todos os anos, são realizadas as festas dos Patronos 
da Caridade, São Francisco e São Vicente, com missas, cânticos e tríduo, repiques de 
sinos, fogos, barraquinhas, procissão com a presença da Banda Ramalho e “o tradicional 
café e pão distribuído no último dia, após a missa”.  
 A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) também tem sua origem na 
França, em 1833, a partir de um grupo criado por Antônio Frederico Ozanam com a 
finalidade de ajudar com recursos materiais – roupas, alimentos e remédios – as famílias 
pobres residentes em Paris. O grupo tomou primeiramente o nome de conferência da 
caridade, posteriormente, conferência vicentina, porque foi inspirado no trabalho 
desenvolvido por São Vicente de Paulo. Esse movimento leigo ligado à Igreja Católica, 
mas não submetido à autoridade eclesiástica, espalhou-se rapidamente pelo mundo. No 
Brasil, a primeira Conferência de São Vicente de Paulo foi fundada no Rio de Janeiro, 
em 1872. Ao lado dessas duas instituições mais antigas, é possível encontrar em 
Tiradentes outras que atuam em praticamente todas as igrejas, demonstrando o forte 
apelo que esse tipo de associação de leigos tem na cidade. É o caso, por exemplo, da 
Conferência de Santo Antônio, ligada à Matriz; da Conferência de Santa Edwiges, 
ligada à sua capela, e da Conferência de São Geraldo Magela, também ligada à sua 
igreja. 
 
 
Iconografia e imaginária: mitos, emblemas e sinais de uma devoção 
  

O objetivo desta seção é chamar a atenção para a iconografia e imaginária 
presentes nas igrejas do núcleo histórico, pois são fortes indícios da devoção que ainda 
se mantém na cidade, tanto em âmbito privado quanto público. 

Conforme vem sendo enfatizado, o cristianismo gira em torno da palavra (mito) 
e do ato (rito), de crenças e comportamentos inspirados em fatos, objetos ou pessoas, 
que, mais do que uma realidade em si, são uma representação de algo superior, 
transcendente, com o qual o ser humano não tem contato direto nem se dispõe a 
compreender, deixando-se guiar pela mediação de tais símbolos. Como uma espécie de 
espelho distorcido, o cristianismo permite entrever e aproximar-se, por meio da palavra 
e do ato, daquilo que não é deste mundo, do que consola, cura e dá esperança, 
sobretudo, diante da infalibilidade da morte. 

O mundo conhecera a verdade através da pregação de Cristo, mas tão importante quanto 
ela para definir a sociedade cristã foi seu gesto da divisão do pão entre os apóstolos e o 
rito decorrente de seu pedido para que aquilo fosse sempre repetido “em minha 
memória”. Foi através de palavras e gestos que o Deus encarnado propôs novos 
comportamentos e curou os homens individual (milagres) e coletivamente (salvação 
graças ao sacrifício da Cruz). Palavras e gestos multiplicados pelos verdadeiros 
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seguidores de Deus, os santos, que pela sua própria pregação e seu próprio martírio 
reatualizavam palavras e gestos arquetípicos.184  

 
 Os santos de Tiradentes, presentes nas igrejas e festas, além da abordagem 
artística, devem ser compreendidos também no contexto de sua própria história e tipos 
de devoção. 

Importante lembrar que um dos aspectos históricos mais característicos da 
religiosidade cristã, seja em Tiradentes seja em qualquer outra comunidade católica, é o 
contratualismo. Conforme bem observado por Hilário Franco Júnior: opção inevitável 
que cada ser humano deveria fazer, posicionando-se ao lado dos santos ou dos 
demônios. No primeiro caso, ambos os lados cumprem seus compromissos: “o devoto 
orando, jejuando, peregrinando, o santo recompensando-o com saúde, prosperidade, 
salvação eterna”. Em função de sua bondade infinda, “a Virgem salvava adúlteros, 
ladrões, clérigos incultos e impuros desde que eles a honrassem com uma grande 
devoção: era mais importante a dedicação irrestrita que o comportamento moral”.185 

Alguns destaques das igrejas de Tiradentes: 
Matriz de Santo Antônio 

Imaculada Conceição de Maria (no altar do transepto, à esquerda de quem entra, 
Nossa Senhora aparece ladeada por São João Batista e São João Nepomuceno); 
São Miguel (altar à direita de quem entra), Santa Luzia e Santa Bárbara (que se 
encontram nas laterais) e São Sebastião (que aparece abaixo de São Miguel), 
cuja imagem é em papier maché do século XIX.186 
Nossa Senhora do Terço e Anjos (primeiro altar à direita de quem entra), 
destaque para o brasão com o terço encimado pela coroa da Rainha do 
Sacratíssimo Rosário e para a profusão de anjos a tocar guitarras, querubins e 
serafins. São Tomás de Aquino e São Francisco de Assis (imagem que pertenceu 
à irmandade de São Francisco, antes localizada na capela de São João 
Evangelista), estão nas peanhas laterais.  
Crucifixo do altar dos Passos, considerado um dos mais bonitos da Igreja e 
datado de 1750.187 
Nossa Senhora da Piedade (imagem “de rara beleza e de policromia 
inigualável”188), primeiro altar à esquerda de quem entra e que foi mandado 
construir por um devoto que doou também a imagem de Santa Rita com um 
resplendor de ouro, que se encontra em peanha lateral. Na outra peanha, Santa 
Gertrudes. Esse altar possui ainda relicário no meio do camarim com relíquia do 
Santo Lenho. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 FRANCO JÚNIOR. Introdução, p. 21. 
185 FRANCO JÚNIOR. Introdução, p. 19. 
186 Informações de SANTOS FILHO. Guia da cidade de Tiradentes..., p. 20. Segundo o autor, os dois 
andares acima citados são os mais antigos, sendo talvez um deles o altar-mor da antiga capela de Santo 
Antônio. 
187 SANTOS FILHO. Guia da cidade de Tiradentes..., p. 20. 
188 “O corpo de Cristo inerte em seu colo é cravejado de rubis. O olhar da Virgem é de um notável azul 
celeste.” Cf. SANTOS FILHO. Guia da cidade de Tiradentes..., p. 20., p. 21. Importante salientar que 
tal informação sobre a existência de pedras preciosas nas imagens, por questões de segurança, não 
precisam ser repassadas para o grande público. 
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Cena do Calvário (altar lateral da Irmandade do Bom Jesus do Descendimento). 
No centro está Jesus Crucificado, ladeado de Nossa Senhora da Soledade do Pé 
da Cruz e São João Evangelista. São Joaquim e Sant’Ana Mestra (uma das mais 
belas imagens da cidade) estão nas peanhas laterais. Santo Antônio encontra-se 
no púlpito. 
As sete imagens dos Passos da Paixão estão no consistório dos Passos. 
Destaque para o antigo consistório da Irmandade do Santíssimo Sacramento. 
“Tem o teto magnificamente pintado e um belo altar de 1785, além de duas telas 
emolduradas de talha dourada representando as Sete Dores de Maria e o Senhor 
Crucificado.” 

 
Capela Santo Antônio do Canjica 

Imagens de Santo Antônio e São João de Deus (de artista popular); ex-votos e 
imagem de Sant’Ana (única de barro cozido existente em Tiradentes). 

 
Capela São Francisco de Paula 

No trono do altar está a imagem de São Francisco de Paula, muito bela, e no 
degrau inferior está a de São Vicente de Paulo. Nos nichos laterais, imagens de 
Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio. 

 
Capela do Bom Jesus 

Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora da Conceição, nos nichos. 
Imagem de Cristo Agonizante que “merece ser vista. As gotículas de sangue de 
seu corpo são incrustações de rubi, os olhos de vidro, quase vivos. Feição de rara 
beleza. É sem dúvida a imagem de Cristo mais bela da cidade”.189 
Ex-votos muito antigos na sacristia. 
 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 
A imagem da padroeira é lindíssima, posicionada em altar-mor que tem bela 
talha policromada. Imagens de São Elesbão (no nicho à esquerda de quem entra) 
e São Brás (no nicho da direita). 
Nos altares laterais, os santos negros São Benedito, do lado do Evangelho, e 
Santo Antônio do Noto (também conhecido como de Cartagerona) do lado da 
Epistola. 
Os 15 mistérios do Santo Rosário configuram a iconografia do teto. 

 
Igreja de Nossa Senhora das Mercês 

Nossa Senhora das Mercês de braços abertos, no alto do único altar da igreja.  
Nos nichos laterais: imagens de São Pedro Nolasco e São Raimundo Nonato. 
Nos degraus do trono: São Gonçalo e Nossa Senhora do Parto. 
No consistório, a imagem de Nossa Senhora dos Passos. 

 
Igreja de São João Evangelista 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 SANTOS FILHO. Guia da cidade de Tiradentes..., p. 17.  
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Painéis primitivos dos quatro evangelistas nas paredes. Em nichos laterais, estão 
Santa Cecília a dedilhar seu órgão e Santa Catarina com sua roda de martírio 
(“imagens do fim do século XVIII, policromadas e com rendas arrematando as 
vestes”190). 
“No trono arma-se o Calvário, com figuras muito grandes. Cristo, Nossa 
Senhora e o Evangelista João. No teto da capela-mor existe uma pintura 
retratando a visão de São João dentro do tacho de azeite fervente e o mesmo 
pregando na ilha de Patmos.”191 
Nossa Senhora dos Remédios encontra-se em um dos altares do transepto e 
Nossa Senhora das Dores, no outro.  
Há ainda uma imagem processional de Nossa Senhora das Dores. 
 

Santuário da Santíssima Trindade 
“Belíssima imagem do Pai Eterno em tamanho natural, sentado sobre nuvens e 
coroado por uma tiara papal. Traz no peito a terceira pessoa da SS. Trindade: o 
Divino Espírito Santo”, imagem de pintura estofada, cuja autoria e data de sua 
fatura são desconhecidas. “No meio do trono se acha o Filho de Deus 
Crucificado, completando o mistério da Trindade Santíssima.”192 
Nas paredes da igreja, painéis de santos e cenas bíblicas copiadas de missais do 
século XVIII. 
Sala de Milagres, também permite abordar temas da devoção popular em 
Tiradentes. 

 
Cenas das capelas dos Passos 
Iconografia relativa à vida e Paixão de Cristo. 
 
Chafariz de São José 
 Construído em 1749 por iniciativa da Câmara da Vila de São José, o Chafariz de 
São José é considerado uma das mais importantes obras do Brasil Colonial. Nessa 
época, os chafarizes eram equipamentos urbanos de importância vital, pois eram os 
responsáveis pelo abastecimento de água dos núcleos urbanos. 
 Construído em alvenaria de pedra e cantaria, apresenta um relevo com as armas 
do Reino de Portugal e nicho com imagem em terracota de São José, possivelmente de 
origem portuguesa.  
 Em 1949, foi realizada uma homenagem das associações religiosas de Tiradentes 
aos 200 anos do Chafariz de São José, como mostra a imagem a seguir, com dedicatória 
do Padre José Bernardino de Siqueira para Rodrigo de Mello Franco. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190 SANTOS FILHO. Guia da cidade de Tiradentes..., p. 25. 
191 SANTOS FILHO. Guia da cidade de Tiradentes..., p. 25.. 
192 SANTOS FILHO. Guia da cidade de Tiradentes..., p. 25-26. 
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Figura 18 - Homenagem ao bicentenário do Chafariz de São José, Tiradentes, 1949. Acervo 
Escritório Técnico IPHAN – Olinto dos Santos Filho. 
 
 
A tradição musical preservada pela Orquestra e Banda Ramalho 
 
 Ao longo do século XIX, Tiradentes manteve sua forte tradição musical por 
meio dos chamados “partidos de música”, que se apresentavam nas cerimônias 
religiosas e públicas, como era o caso do conjunto formado, por volta de 1860, por José 
Luiz Ramalho, do qual participavam outros músicos importantes como Antônio de 
Pádua Alves Falcão e João Francisco da Mata. O grupo era contratado para as funções 
religiosas (missas, novenas e ofícios) não só das igrejas da então Vila de São José del-
Rei, como das igrejas e capelas das povoações vizinhas. Após a morte de José Luiz, em 
1900, assumiu a regência o seu filho Joaquim Ramalho e, depois, com o seu 
falecimento, em 1963, o filho de Joaquim, João Baptista Ramalho. O arquivo musical 
da Sociedade, embora pequeno, possui obras de diversos compositores mineiros do 
século XVIII e XIX, sobretudo aqueles que atuaram na antiga vila e na região do Rio 
das Mortes. 
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Figura 19 - Orquestra e Banda Ramalho. Fonte: FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, 
p. 96. 

 
 
Solenidades da Quaresma e Semana Santa 
 
 As solenidades da Quaresma e Semana Santa ainda constituem um dos pontos 
altos da vida religiosa de Tiradentes, sendo que a programação, durante o período da 
Quaresma, inclui atividades em outras capelas fora do núcleo histórico. Essa 
programação é adequada, a cada ano, de acordo com as necessidades e disponibilidade 
dos paroquianos. A Quaresma inicia-se com a realização de Missa e Imposição das 
Cinzas na Igreja Matriz de Santo Antônio, na quarta-feira após o carnaval, seguindo 
depois com as Missas e Vias Sacras nas quartas-feiras e sextas-feiras (nas sextas, 
sempre na Igreja Matriz; nas quartas, em outras igrejas e bairros fora do Centro). 

De acordo Oswaldo Giovannini,193 o ponto alto das celebrações de Semana 
Santa em Tiradentes são as procissões, que somam 11 ou 12 num período de 16 dias. 
Segundo observa, estas são as procissões em sua sequência: Procissão do Depósito da 
Imagem de Senhor dos Passos, Rasoura, Procissão do Senhor dos Passos e do Encontro 
com Nossa Senhora, Depósito da Imagem de Nossa Senhora das Dores, Procissão de 
Nossa Senhora das Dores, Domingo de Ramos, Monte das Oliveiras, Prisão de Jesus, 
Via-Sacra, Procissão do Senhor Morto e Procissão da Ressurreição. Poderia incluir 
também o Traslado do Santíssimo, realizada dentro da igreja, mas para a qual não deixa 
de haver o cortejo.  

Destaca-se, inicialmente, a programação executada em 2011 durante a Festa do 
Senhor Bom Jesus dos Passos, realizada no sábado e no domingo que antecederam o 
Domingo de Ramos, e que busca manter a tradição estabelecida desde o século XVIII 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 GIOVANNINI JÚNIOR. Cidade presépio em tempos de paixão. 
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em Tiradentes. Destaque para a imagem do Senhor dos Passos, muito antiga, que sai 
todos os anos em procissão; assim como para a imagem de Nossa Senhora dos Passos, 
que sai da Igreja das Mercês. 
 
Festa do Senhor Bom Jesus dos Passos                                                 
 
Sábado de Passos 
 

19h - Celebração de Missa na Matriz de Santo Antônio, “por intenção dos irmãos vivos 
e falecidos que mantiveram e mantém, o culto ao Senhor dos Passos”; 
20h - Procissão do depósito da imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos, saindo em 
direção à Igreja de Nossa Senhora das Mercês. A imagem, coberta por véu roxo, 
simboliza a prisão de Jesus no Horto das Oliveiras. No início da rua Resende Costa, 
promoveu-se o encontro com os irmãos da Arquiconfraria de Nossa Senhora das Mercês 
e demais associações religiosas. 

 
Domingo do Encontro 
 

10h - Igreja de Nossa Senhora das Mercês – Missa Solene em honra ao Senhor Bom 
Jesus dos Passos, quando foram executados trechos do Ofício de Trevas do Padre José 
Maria Xavier, precedida de rasoura com a imagem do Senhor dos Passos ao redor da 
igreja. 
18h - Procissão do Senhor dos Passos, saindo da Igreja das Mercês, parando nas capelas 
dos Passos. Simultaneamente, foi realizada procissão partindo da Igreja de São João 
Evangelista, com a Virgem Dolorosa Maria Santíssima, para o encontro na Praça Padre 
Lourival Rios, onde foi proferido sermão pelo bispo diocesano de São João del-Rei, que 
também proferiu o sermão do Calvário, à entrada da procissão na Matriz de Santo 
Antônio. 

 

Semana Santa                                                                                            

Durante a Semana Santa propriamente dita, temos os seguintes eventos em 
Tiradentes (de acordo com as programações realizadas em 2010-2011), cuja parte 
musical fica a cargo da centenária Orquestra e Banda Ramalho, que, como é divulgado, 
“executa peças de compositores mineiros do século XVIII e XIX”. 
 
Domingo de Ramos 
 

7h – Bênção dos Ramos, na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, procissão para a Igreja 
Matriz de Santo Antônio com a participação da Banda Ramalho. Missa Solene com 
participação da Orquestra Ramalho.  
9h30 - No Santuário da Santíssima Trindade, bênção dos Ramos, rasoura e Santa Missa. 

 
Segunda-feira Santa 
 

18h30 – Procissão de Jesus para o Horto das Oliveiras, saindo da Igreja Matriz de Santo 
Antônio para a Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Sermão e Santa Missa. 
Participação da Banda Ramalho. 
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Terça-feira Santa 
 

19h – Procissão da Prisão de Jesus, saindo da Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Na 
Praça Padre Lourival Rios, Sermão e Encenação da Prisão de Jesus. Logo após, Canto 
do Ofício de Trevas (Matinas e Laudes), na Igreja Matriz de Santo Antônio, pelos 
coroinhas de Dom Bosco, da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar (SJDR). 
Participação da Banda e Orquestra Ramalho.  

 
Quarta-feira Santa 
 

9h – Via-sacra na Escola Estadual Basílio da Gama. 
19h – Via-sacra, saindo da capela do Senhor Bom Jesus da Pobreza para a Matriz de 
Santo Antônio. Confissão individual e comunitária. Participação da Orquestra Ramalho. 
Coordenação a cargo da Irmandade do Santíssimo Sacramento e do Apostolado da 
Oração.  

 
Quinta-feira Santa 
 

9h30 – Missa Solene do Crisma na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar/São 
João del-Rei. 
19h – Missa Solene da Ceia do Senhor, na Igreja Matriz de Santo Antônio, Lava-Pés, 
Trasladação do Santíssimo Sacramento, Desnudação dos Altares e Adoração até as 15h 
do dia seguinte. Ornamentação da capela do Santíssimo Sacramento. Participação da 
Orquestra Ramalho. 

 
Sexta-feira da Paixão 
 

15h – Adoração da Cruz, Canto da Paixão, Canto da Verônica e Comunhão Eucarística, 
na Igreja Matriz de Santo Antônio. Participação da Orquestra e Banda Ramalho. 
20h – Sermão do Descendimento da Cruz, Canto da Verônica, Procissão do Enterro, 
Beijo e Veneração do Senhor Morto. Participação da Orquestra e Banda Ramalho. 

 
Sábado Santo 
 

19h – Vigília Pascal na Igreja Matriz de Santo Antônio. Bênção do Fogo, Proclamação 
do Anúncio Pascal, Liturgia da Palavra, Renovação das Promessas do Batismo e 
Liturgia Eucarística. Participação da Orquestra e Banda Ramalho. 

 
Domingo da Ressureição 
 

7h30 – Solene Procissão do Santíssimo Sacramento que percorre o centro histórico, 
saindo da Igreja Matriz de Santo Antônio e retornando para a Matriz. Logo após, Santa 
Missa Solene. [É solicitado aos moradores que enfeitem suas janelas.] Coordenação a 
cargo da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Participação da Orquestra e Banda 
Ramalho. 
10h – Missa no Santuário da Santíssima Trindade. 

 
 A programação musical da Semana Santa inclui peças de autores dos séculos 
XVIII e XIX, como a Missa Maternal de Pádua Falcão e Antífona Hosana Filio Daivid, 
do Padre José Maria Xavier, entoadas durante a missa solene do Domingo de Ramos 
pela orquestra Ramalho. Os Motetos de Dores, do compositor tiradentino Francisco de 
Paula Vilela, por ocasião da Procissão de Nossa Senhora das Dores na Terça-feira 
Santa. Na Quinta-feira Santa, durante a cerimônia do Lava-Pés, o Domini tu Mi hi 
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Lavas pedes?, do Padre José Maira Xavier. Na Sexta-feira da Paixão, os cantos da 
Verônica são de autoria de Manoel Dias de Oliveira e costumam ser precedidos do Heu 
Domini Salvator Noster e sucedidos de Quartos, com textos das lamentações de 
Jeremias. Durante a procissão são executadas também “as marchas fúnebres Sobre o 
túmulo de Dom Carlos, de Paula Vilela; Marcha Fúnebre, de José Lino de Oliveira 
França, e uma marcha fúnebre, muito tocante de autor desconhecido, apelidada Carne 
Seca, por ser muito pequena”.194 Na missa da Ressurreição, a Orquestra e Banda 
Ramalho toca o Aleluia do Padre José Maria Xavier. 
 

 
Figura 20 - Programa das Solenidades da Semana Santa de 1937, em Tiradentes, quando, por ocasião do 
Setenário de Nossa Senhora das Dores, foi executado o hino próprio Ó Crucis, de autoria de Pádua 
Falcão, e diversas partituras do Padre José Maria Xavier, de Custódio Gomes e João da Matta, autor da 
apoteótica antífona Stabat-Mater. Fonte: Acervo Olinto dos Santos Filho. 
 
 
A tradição da Santa Cruz e a devoção a Nossa Senhora Visitadora 
 
 Em Tiradentes, ainda mantém-se viva a tradição de colocar uma pequena cruz na 
fachada das residências, sempre junto à porta principal. Na véspera do dia 3 de maio, 
novas cruzes são colocadas nas portas, um costume que se observa em praticamente 
todas as casas do núcleo histórico da cidade.195 
 

   
 
Figuras 21 a 23 - Festa de Santa Cruz – moradores colocam novas cruzes nas portas principais de suas 
residências na véspera do dia 3 de maio. Fotografias: Tiradentes, 03/05/2011, Evelyn Meniconi. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 SANTOS FILHO. Razoura, farricocos e varapaus nos rituais da velha Tiradentes.  
195 SANTOS FILHO. Cruzes das fachadas das casas, p. 6. 
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 Uma das mais antigas celebrações festivas do mundo cristão, a Descoberta da 
Santa Cruz é comemorada no dia 3 de maio, data em que Helena, mãe do imperador 
Constantino, encontrou a preciosa madeira da Cruz, após esta ter permanecido oculta 
por mais de duzentos anos. Há várias versões sobre esse acontecimento, entre elas, a de 
que Constantino enviou sua mãe a Jerusalém, em função da visão que permitiu sua 
vitória contra os bárbaros e sua conversão ao cristianismo. De acordo com o arcebispo 
de Gênova, Jacopo de Varazze (1229-1298): 

Naquele tempo reuniu-se às margens do Danúbio incontável multidão de bárbaros que 
queria atravessar o rio e subjugar todas as regiões ocidentais. Assim que soube disso, o 
imperador Constantino avançou com seu exército até as margens do Danúbio, mas a 
multidão de bárbaros crescia e já começava a atravessar o rio, deixando Constantino 
amedrontado ao considerar que teria de enfrentá-los. Na noite seguinte foi acordado por 
um anjo que lhe disse para olhar para cima. Ele levantou os olhos para o céu e viu o 
sinal da cruz, formado por uma luz de fortíssimo brilho, e com a inscrição em letras de 
ouro: “Com este sinal você vencerá”. 
Reconfortado por essa visão celeste, mandou fazer uma cruz semelhante, que colocou á 
frente de seu exercito antes de atacar os inimigos, matando uma enorme multidão deles 
e pondo os demais em fuga. Depois disso, Constantino convocou os sacerdotes de todos 
os templos para cuidadosamente informar de que deus era aquele sinal. Responderam 
que não sabiam, mas apareceram alguns cristãos que lhe contaram o mistério da Santa 
Cruz e a fé na Trindade.196 

 
 Tem-se ainda, na data de 14 de setembro, a festa de Exaltação da Santa Cruz, 
que lembra também as inúmeras virtudes e os milagres atribuídos à Cruz de Cristo e ao 
Sinal da Cruz. Tais tradições festivas, assim como o próprio hábito de colocar cruzes 
nas portas, têm origem longínqua, já que a devoção à Santa Cruz vincula-se à defesa dos 
perigos das doenças, dos conflitos familiares e dos malfeitores, ainda mais ameaçadores 
se considerado o contexto de Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX. “Daí a sua 
colocação em porteiras, currais, galinheiros, nas portas das casas, nas beiras das 
estradas, nas pontes etc. De forma que os maus espíritos e assombrações que teimavam 
em insuflar brigas e confusões na região do garimpo, fossem afastados.”197!

 Entretanto, o hábito de enfeitar (o que era feito com todos os símbolos sagrados, 
como já mencionado em relação aos santos) e colocar a cruz na porta, na véspera do dia 
3 de maio, tem ainda outra explicação no âmbito das tradições mineiras do período 
colonial. Acreditava-se – e ainda há famílias de Tiradentes que mantém essa crença –
que, durante a noite, Nossa Senhora passava beijando cada uma das cruzes e, dessa 
forma, agraciava cada família com sua proteção. Conforme Meynardo Carvalho, 
encontramos nessa manifestação espontânea da comunidade uma devoção imbricada 
entre a simbologia da Cruz e a grandiosidade da Virgem Maria. Nossa Senhora, ao 
beijar cada cruz enfeitada, praticava um gesto de adoração e amor para com a Santa 
Cruz e, consequentemente, para com o seu Soberano Filho. O beijo ritualístico aqui 
presente, e que desde a Antiguidade possui significação espiritual de união e adesão 
mútuas, “exemplifica a concórdia, a submissão e o respeito que deveriam fazer parte do 
cotidiano devoto, exteriorizado pela cruz enfeitada na fachada das residências”.198 
 A devoção a Nossa Senhora Visitadora dos Lares, presente no contexto da 
chamada Festa de Santa Cruz, também é muito antiga e tem sua origem no gesto de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 VARAZZE. Legenda áurea, p. 415. 
197 CARVALHO. O beijo e a santa; e CARVALHO. A cruz e a religiosidade popular no Brasil Colônia.  
198 CARVALHO. A cruz e a religiosidade popular no Brasil Colônia. 
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Maria de visitar e ajudar sua prima Isabel, então grávida do precursor de Jesus Cristo, 
São João Batista.  
 Entretanto, a visita da imagem de Maria às famílias é tradição cujas origens não 
conseguimos ainda precisar, mas que teve maior incremento no século XX, quando 
eram confeccionados e adornados, pelas famílias devotas, belos altares destinados a 
celebrar e acolher a imagem de Nossa Senhora Visitadora. 
 O pesquisador do IPHAN Olinto dos Santos Filho possui algumas fotografias 
antigas, inclusive da década de 1920, em que aparecem os altares cuidadosamente 
decorados e ornamentados com flores feitos pelas famílias de Tiradentes para receber 
Nossa Senhora Visitadora dos Lares. 
 
 
 

   
 
Figuras 24 a 26 - Altares confeccionados nas residências de Tiradentes, para receber Nossa Senhora ou o 
Sagrado Coração. Fonte: Acervo Olinto dos Santos Filho. 
 
 Em 1965, a cidade de Tiradentes recebeu a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, que, na época, estava em peregrinação pelo país. à época foi reiterado que 
sua visita à cidade traria muitas graças e bênçãos para a população da cidade, 
solicitando-se que, à sua chegada, as pessoas enfeitassem suas casas e soltassem 
foguetes. A crença no poder de Nossa Senhora Visitadora ou da Virgem Peregrina ainda 
é muito forte entre os católicos brasileiros. 
 
 
A festa da Santíssima Trindade 
 
 Em 1853, foi criada na capela da Santíssima Trindade a Confraria da Santíssima 
Trindade. Seu estatuto, enviado a Mariana para aprovação do Bispado, estipulava, em 
seu capítulo 29, que as festividades do dia da Santíssima Trindade se fariam com toda a 
pompa possível, incluindo novenas, matinas na véspera, missa cantada com o 
sacramento exposto, sermão e, à tarde, procissão. Todos os irmãos da Mesa deveriam 
comparecer a todos os atos com insígnias, velas ou carregando o pálio. Estipulava ainda 
a realização de festas no dia de São João da Matta – 17 de dezembro – e de Nossa 
Senhora das Dores – no dia 15 de setembro –, com missa solene, Te Deum e sermão. A 
confraria era obrigada também a mandar rezar missa solene nos domingos e dias santos, 
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no Dia de Santo Estevão e pelos irmãos velhos e falecidos. Na primeira sexta-feira da 
Quaresma, seria realizado o Jubileu, com confissão, quando seriam tiradas as esmolas, 
terminando com rasoura do Senhor Bom Jesus.199  
 Mas com o passar do tempo, em Tiradentes, a Festa da Santíssima Trindade e a 
do Jubileu confundiram-se ou fundiram-se em um único e grande evento. 

No primeiro domingo após Pentecostes, a Igreja comemora a Festa da 
Santíssima Trindade, sendo São João da Mata (1160-1213) o fundador da Ordem da 
Santíssima Trindade para a Redenção dos Cativos, criada para libertar os cristãos dos 
sarracenos. Foi responsável também pela criação da primeira Confraria da Santíssima 
Trindade, constituída por leigos e com a finalidade de coletar esmolas e atuar na 
retaguarda das ações militares de socorro aos cristãos, como aconteceu com os que 
estavam aprisionados em Túnis e Trípoli. 
Apesar de a Confraria de Tiradentes ter sido criada oficialmente em 1853, a festa da 
Santíssima Trindade já era realizada havia bastante tempo, tendo em vista a edificação 
da primeira ermida ainda no final do século XVIII. O ermitão Antônio Fraga, que por 
muitos anos foi responsável por sua administração, faleceu em 1794, e seu 
sepultamento, segundo consta, foi solenemente celebrado, com a presença de todas as 
irmandades da vila e todo o clero. Foi enterrado na capela-mor da Matriz em cova de 
número 10.#++ 

A festa começa no Santuário, sempre lotado de devotos, com o primeiro dia da 
novena em honra da Santíssima Trindade, missa às 19h; depois orações, cânticos, 
bênção do Santíssimo Sacramento. Depois tem o tríduo, cuja pregação é mais solene e 
longa. Após as funções litúrgicas da novena e do tríduo, as pessoas se dirigem ao altar-
mor para reverenciar o Senhor Morto, cuja imagem se encontra em nicho, abaixo do 
altar, e sobem as escadas laterais que dão acesso à imagem do Pai Eterno, para o beijo. 

O grande movimento de romeiros já se inicia na madrugada do Domingo da 
Trindade, vindos de todos os lugares e já se integrando às longas filas que se formam 
em direção ao Santuário. A partir da entrada da Matriz de Santo Antônio, o calçadão de 
pedra se afunila num corredor até chegar à igreja, onde as pessoas buscam um lugar 
para assistir às missas que são realizadas de hora em hora, a partir das 5 horas até as 18 
horas, ou para se integrar à fila do beijo. A missa das 11 horas é solene e cantada, 
presidida usualmente pelo bispo da Diocese de São João del-Rei. 

O importante já está organizado espontaneamente: uma extensa fila do beijo a se 
espraiar, aglomerando num vastíssimo cordão humano os que em fila esperam o acesso 
a escada por detrás do altar-mor que leva ao “trono” da Santíssima Trindade para 
depositar, respeitosamente, um beijo na santa imagem do Pai Eterno. 
Pai Eterno, assentado, de tiara papal, paramento de romano pontífice. No peito, a 
pomba, figuração do Espírito Santo. As mãos da imagem do Pai apontam para a imagem 
do Cristo crucificado que fica em cima do altar-mor, na altura das mãos do Pai-Eterno. 
[...] O desfile é respeitoso, silencioso. Muitos rezam: a parada diante da imagem é breve 
por causa do tamanho da fila: reza-se, suplica-se ou então é o agradecimento pelo já 
recebido. Quando é possível alguns sobem a escada que dá acesso à imagem, de joelhos, 
pagando promessa. O cofre não recebe apenas dinheiro, mas bilhetes escritos 
também.#+" 
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199 MAIA. Peregrinos da Santíssima Trindade, p. 65. 
200 SANTOS FILHO. Santíssima Trindade e seu soleníssimo Jubileu na terra de Tiradentes.  
201 MAIA. Peregrinos da Santíssima Trindade, p. 73-75. 
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Na sala dos milagres, encontram-se materializadas as graças alcançadas, muitas 
fotografias, que, assim como os ex-votos do passado, permitem a representação dos 
agraciados. 

Para alguns, a participação na solene procissão que desce do Santuário até a 
praça da cidade assume essa mesma significação. “Este peregrinar é sumamente penoso 
para quem carrega, ladeira abaixo ou acima, a imagem do Pai Eterno: escultura de 
madeira maciça que não pesa menos de 500 quilos; o crucifixo com a imagem do Filho 
e a imagem de Nossa Senhora.”#+# 

A programação musical durante os dias da Festa do Jubileu segue a tradição 
mantida pela Orquestra e Banda Ramalho. De acordo com Olinto dos Santos Filho, em 
relato de 1979: 

A novena é iniciada com um Invitatório de autoria de Cezário Mendes Cerqueira (de 
Itapecirica), acrescentado à novena em 1938. Em seguida vem o “Domini adjuvandum 
me festina”, acompanhado do “Veni Sancto Spiritus”, de Antônio de Pádua Falcão, 
composto no fim do século passado. Nos três últimos dias, o Domini e o Veni são de 
autoria do Padre José Maria Xavier (1819-1887), próprio para a novena. 
Entoa-se, então, o Hino da SS. Trindade, também do Padre José Maria Xavier. O 
pregador faz o sermão do dia, a orquestra e coro entoam 3 Ave-Marias, 3 Pai-nossos e 3 
Jaculatórias, que são respondidos pelo povo. O autor destas peças é desconhecido. 
Vem, então, a ladainha de Nossa Senhora, que, nos dias iniciais, é de autoria de Antônio 
de Pádua Falcão e, nos três últimos, do Padre José Maria Xavier, seguida da Antífona da 
SS. Trindade, do mesmo autor, enquanto o sacerdote incensa o altar. Para finalizar, são 
entoadas três Jaculatórias do Espírito Santo, de autor ignorado. Logo após o “Veni 
Sanctus Spiritus”, o sacerdote retira o Santíssimo do sacrário e faz-se a procissão pelas 
cochias, durante a qual o coro canta o “Pange Língua”, atribuído à Manoel Dias de 
Oliveira (Tiradentes, século XVIII) 
No domingo, a missa solene das 11 horas será a de São Benedito, de Gregório de 
Resende ou a Missa de Santa Terezinha, de Cristovão Pinto. A festa será encerrada com 
o “Te Deum Laudamus” do Padre José Maria Xavier, na noite de domingo.#+$ 
 
Todos os dias, após a novena, havia leilão de prendas doadas pelos devotos. No 

domingo, às 4 horas, começavam as viagens especiais da maria-fumaça, de uma em uma 
hora, até 22 horas. “Um Te Deum Laudamus encerra as solenidades litúrgicas, enquanto 
na praça funcionam todas as barraquinhas e são queimados os fogos de artifício.”#+% 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 MAIA. Peregrinos da Santíssima Trindade, p. 80. 
203 SANTOS FILHO. Santíssima Trindade e seu soleníssimo Jubileu na terra de Tiradentes.  
204 SANTOS FILHO. Santíssima Trindade e seu soleníssimo Jubileu na terra de Tiradentes. 
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Figura 27 - Festa da Santíssima Trindade, Tiradentes, 1938. Foto João B. Ramalho. Acervo Olinto dos 
Santos Filho. 

 
Conforme já explicitado, há atualmente maior flexibilidade na organização das 

festas religiosas, às vezes imposta pela coincidência de datas, tendo em vista o 
calendário móvel de algumas festas, o que ocorreu em junho de 2011.  

Nesse ano, as festividades do Jubileu da Santíssima Trindade se misturaram com 
a tradicional Festa de Santo Antônio. Em meio às novenas e missas realizadas a partir 
do dia 10 de junho, teve missa especial no dia 12 e, no dia 13, dia de Santo Antônio, 
procissão luminosa com a imagem do padroeiro, da Matriz ao Santuário da Santíssima 
Trindade. Ao final, houve missa, bênção e distribuição dos pães de Santo Antônio. No 
dia festivo da Santíssima Trindade, domingo, dia 19, foram celebradas as tradicionais 
missas de hora em hora, a partir das 5 horas, e a missa solene celebrada pelo bispo da 
Diocese, às 10 horas. No dia seguinte, realizou-se a procissão do Pai Eterno, às 9 horas, 
confissão, na Matriz, logo após, procissão de São Vicente de Paulo, da Matriz até o 
Santuário e missa; a partir das 14 horas missas de hora em hora até as 18 horas. Em 
seguida, a Solene Procissão Luminosa percorreu as ruas da cidade. 

Em Tiradentes, tornou-se costume estender as festividades até o domingo 
seguinte ao da Santíssima Trindade, com procissão percorrendo o bairro da Mococa, 
missa e leilão de gado, eventos que atraem principalmente a população da cidade, que 
espera por esse momento para celebrar, sem a concorrência da grande multidão de 
romeiros, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

 
 

Folias de Reis e Pastorinhas 
 

De acordo com Américo Pellegrini Filho, em pesquisa realizada durante os anos 
de 1999-2000, registra-se maior presença, entre os folguedos tradicionais populares, em 
Tiradentes, na Folia de Reis e de Pastorinhas.205 No que diz respeito às folias: 

Há grupos precatórios de cantorias religiosas do ciclo de Natal/Reis, na cidade e na zona 
rural, denominados Folias de Reis, nos moldes do que ocorre em todo o Sudeste e Sul 
do país. Parece que essa manifestação tradicional-popular foi mais avultada no passado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 PELLEGRINI FILHO. Turismo Cultural em Tiradentes, p. 94.  
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e que permaneceu no final do século XX mais por razão de promessa, devoção e 
religiosidade de segmentos da população católica. 
 

 As Pastorinhas são um folguedo que também pertence ao ciclo natalino e é 
realizado por crianças, principalmente meninas, que saem a cantar, visitando as casas e 
os presépios, recebendo a denominação de “cordão” ou “folia” de Pastorinhas. Não se 
consegue precisar as origens dessa manifestação em Tiradentes, que se mantém pela 
ação de algumas pessoas da comunidade, porém com dificuldades e períodos de 
interrupção. Pellegrini afirma que o grupo foi retomado na década de 1990, no Bairro 
Vargem de Baixo, por iniciativa de Ana de Meneses e a partir das informações 
fornecidas por dona Inácia, moradora do Bairro Cascalho e que participou de vários 
grupos em sua infância. Em fins de 1999, o grupo contava com cerca de 25 crianças, na 
faixa de 7 a 13 anos, sendo os ensaios realizados nos últimos meses do ano. 

Os personagens são masculinos e femininos: quatro Pastores, meninos, vestindo calça 
marrom, camisa branca, sandália; três Reis Magos, também meninos, com túnicas de 
cores claras e coroas de papel dourado, portando presentes em caixa dourada 
(simbolizando ouro), um ramo de vegetal (mirra) e uma naveta (incenso). Quanto às 
personagens femininas, em maior número, usam trajes com linhas gerais baseadas em 
vestidos de estampado miúdo em que predomina o rosa ou o azul, aventais brancos, 
lenços prendendo os cabelos, sandálias simples. Há quatro ciganas (com tamancos, 
lenço na cintura, brincos de argola, pequenos adornos na testa, pandeiros com fitas); 
uma menina faz a Libertina, com túnica e cabeça coberta por lenço [...]. O maior 
número de personagens é o das Pastorinhas, que, além do básico indicado, podem trazer 
complementos como flores, saquinhos ou cestinhas enfeitadas nas cores rosa e azul, 
pulseirinhas etc. 
Sem ser costume o acompanhamento por instrumentos musicais, o grupo sai às ruas 
durante o ciclo de Natal/Reis, com roteiro pré-determinado. Cantam às vezes somente 
meninos (Pastores), outras vezes as meninas (Pastoras, a Libertina ou a Borboleta como 
solos, e outras). Ao se movimentarem, podem manter a seguinte estrutura: Pastores na 
frente, Pastoras, Cigana e Libertina, Magos; porém essa organização às vezes muda, 
neste ou naquele local. Há cantorias apropriadas para a chegada a uma casa, ou para 
serem executadas em frente e um presépio, para despedida, ou de tema geral natalino. 
As crianças, na medida de suas capacidades e conforme os ensaios, procuram gesticular 
acompanhando os temas ou utilizam recursos específicos para o figurante, como os 
pequenos pandeiros das Ciganas.206 

  
Além dessa importante descrição, temos ainda o registro feito por Pellegrini das 

músicas que são cantadas pelos participantes, cujas letras são reproduzidas a seguir. 
Pastorinha 

24 de dezembro 
Meia-noite, deu sinal 
Rompe aurora, primavera 
Nesta noite de Natal 
 
Vamos, Pastorinhas, vamos 
Vamos adorar 
As boas-novas anunciar 
 
Os anjinhos lá no céu 
Em um coro angelical 
Estão cantando mais alegres 

Viva Jesus! Viva Jesus! 
Em sua lapinha 
Cercada de Luz 
 
Senhora dona da casa  
Dê licença para entrar 
Viemos de longes terras 
O presépio visitar 
 
Somos pobres pastorinhas  
Nada temos para dar 
Damos flores a Jesus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 PELLEGRINI FILHO. Turismo Cultural em Tiradentes, p. 94-95. 
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Nesta noite de Natal 
 
Viva Jesus! Viva Jesus! 
Em sua lapinha 
Cercada de Luz 
 
Salve, ó Maria, 
Virgem de Nazaré 
Necéucio Mãe de Cristo 
E esposa de São José 

Paz pedimos para este lar 
 
Glória inesercedeo 
Glória inesercedeo 

 

 
Libertina 

  Eu sou uma Libertina 
Venho a Jerusalém 
Mas quero emendar-me 
Aqui em Belém 
 
Dai-me, ó Cristo, 
Dai vosso perdão 
Que vos dou em troca 
O meu coração 
Que vos dou em troca 
O meu coração 

Venho aqui peregrinando 
Guiada por uma luz 
Por um astro cintilante 
Que a mim mostrou Jesus 

 
Dai-me, ó Cristo, 
Daí vosso perdão 
Que vos dou em troca 
O meu coração 

 

 
Cigana  

  
Dai uma esmola 
À pobre Cigana 
Pois vós bem sabes 
Que ela não engana 
Dai uma esmola 
À pobre Cigana 
Pois vós bem sabes 
Que ela não engana 
 
Nos causa gosto 
Nos causa alegria 
Por ter nascido 
Filho de Maria 
Nos causa gosto 
Nos causa alegria 
Por ter nascido 
Filho de Maria 
 
Eu peço ao senhor 
Que dê um tostão 
Que a pobre Cigana 
Hoje não tem pão 
Eu peço ao senhor 
Que dê um tostão 
Que a pobre Cigana 
Hoje não tem pão 
 
Nos causa gosto 
Nos causa alegria 
Por ter nascido 
Filho de Maria 
Nos causa gosto 
Nos causa alegria 
Por ter nascido 

Eu peço ao senhor 
Que dê um vintém 
Que a pobre Cigana 
Chegou a Belém 
Eu peço ao senhor 
Que dê um vintém 
Que a pobre Cigana 
Chegou a Belém 
 
Nos causa gosto 
Nos causa alegria 
Por ter nascido 
Filho de Maria 
Nos causa gosto 
Nos causa alegria 
Por ter nascido 
Filho de Maria 

 
Dai uma esmola 
Pelo amor de Deus 
Que a pobre Cigana 
Hoje não comeu 
Daí uma esmola 
Pelo amor de Deus 
Que a pobre Cigana 
Hoje não comeu 
 
Nos causa gosto 
Nos causa alegria 
Por ter nascido 
Filho de Maria 
Nos causa gosto 
Nos causa alegria 
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Filho de Maria Por ter nascido 
Filho de Maria 

    
 
Reis Magos 

 
Os Reis Magos do Oriente 
Guiados por uma luz 
Vêm curvar-se reverente 
A seu Deus Rei Jesus 
 
Lá para as bandas do Oriente 
Uma estrela nos guiou 
Aceitai, ó Deus Menino, 
Este ouro que vos dou 
 
Esta mirra perfumosa 
Em vossos pés de depositar 
Como prova de amizade 
Vossas glórias incensar 
 

 
Celebrações religiosas em Tiradentes: subsídios para a construção de um calendário 
litúrgico 
 
 Inicialmente, cabe salientar que não se propõe aqui a realização de um inventário 
das festas e celebrações de Tiradentes, mas subsídios para a construção de um 
calendário litúrgico, baseado em fontes produzidas pela própria comunidade. Como se 
trata de um patrimônio intangível, não custa lembrar, há sempre o risco de uma 
abordagem superficial ou de construção de narrativas que podem, até mesmo, 
enclausurar ou distorcer os significados de práticas e manifestações.  

A construção de um calendário litúrgico que seja válido para todos os anos é, 
hoje, praticamente impossível. Os diferentes autores que tratam do tema são unânimes 
em reafirmar a flexibilidade que tomou conta dos rituais católicos, as datas estão sendo 
mudadas em todos os lugares, passando para os fins de semana, sendo agrupadas... Isso 
já acontecia antes em menor escala mas deve ser entendido em cada contexto específico, 
e não considerado desrespeito às tradições.  

Nesse sentido, um calendário litúrgico para Tiradentes teria de ser atualizado 
todos os anos e sua construção seria tarefa da própria Paróquia. Este seria um 
instrumento bastante rico para valorizar a cultura e a religião da cidade. Antigamente, 
era mais comum divulgar a programação musical realizada pela Orquestra e Banda 
Ramalho. Realizar isso hoje com mais frequência, ou seja, divulgar as peças que serão 
tocadas, quase sempre de autores dos séculos XVIII e XIX, da própria cidade de 
Tiradentes e da região, é um dos serviços interessantes que o Museu da Liturgia pode 
disponibilizar para a própria população da cidade e visitantes. As equipes do IPHAN e 
de Cultura da Prefeitura de Tiradentes podem ajudar nisso também, pois têm a 
atribuição de valorizar tais manifestações em âmbito local. 

As festas dos santos padroeiros são quase sempre constituídas de novenas, 
tríduos preparatórios específicos para cada santo, missas solenes, procissões, leilões e 
barraquinhas. Em algumas, a programação começa cedo, com o toque da Alvorada, 
repique de sinos e queima de fogos. A Orquestra e Banda Ramalho é presença 
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constante, nos atos internos às igrejas e também externos. As procissões podem ser 
luminosas, quando acontecem durante a noite e os fiéis levam suas velas. 

Importante lembrar que gestos e objetos continuam em uso em função de sua 
simbologia As velas, por exemplo, são mais que objetos que iluminam, representam o 
próprio Cristo. No século XVIII, a cera pura feita pelas abelhas remetia à sua carne 
incorrupta, a mecha lembra sua alma escondida na cera/carne, o fogo é sua divindade 
que ilumina e consome e essa representação ainda se mantém na visão de muitos 
cristãos. 

Como no passado, o grande sino da Matriz de Santo Antônio ainda toca para 
dizer de nascimentos, casamentos e mortes. 
 As três grandes festas de Tiradentes, atualmente, são a Semana Santa, a da 
Santíssima Trindade e das Mercês. Sob a invocação dos santos, é dado maior destaque, 
enquanto mais tradicionais para o santo padroeiro, Santo Antônio, para a de São José, 
no chafariz, a dos santos da Caridade, São Francisco de Paula e São Vicente de Paulo, 
Nossa Senhora do Rosário, a de Santa Edwiges, na Várzea de Baixo, São Sebastião, 
Nossa Senhora da Penha, no antigo arraial de Bichinho, e para São João Batista, na 
capela do Padre Gaspar. A festa de Santa Cecília também sempre foi muito prestigiada 
na cidade. 

Durante as festas dos santos padroeiros, acorriam para ajudar nos preparativos 
inúmeras pessoas que se distribuíam pelos diferentes cargos: juízes e juízas, um grupo 
para cada santo venerado na igreja, festeiros e festeiras, juízes de prendas, zeladores e 
zeladoras e leiloeiros. 
 

JANEIRO 
Dia de Reis 
Em 6 de janeiro, é comemorada a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus, com 
apresentação, no Largo das Forras, das Folias de Reis e das Pastorinhas. 
 
Festa de São Sebastião 
Nos anos 1940, a festa em honra ao Glorioso Mártir São Sebastião foi realizada 
na capela de São Francisco de Paula com a finalidade de auxiliar nas obras de 
sua reforma. Em 11 de janeiro dava-se início ao novenário, precedido do 
invitatório Regem mortyrum Dominum. No dia 20 de janeiro, data dedicada ao 
santo, era realizada, na parte da manhã, missa solene e, após, animado leilão de 
prendas, solicitando-se com antecedência aos fazendeiros que concorressem com 
garrotes ou outras criações. Após o leilão saía a imponente procissão do mártir 
São Sebastião e São Francisco, padroeiro da igreja, sempre acompanha da 
Orquestra e Banda Ramalho. 
Em 1977, a festa foi comemorada no dia 27 de janeiro (numa quinta-feira), 
quando se deu início ao tríduo preparatório na Igreja Matriz, sendo executado o 
hino próprio, de autoria do Padre José Maria Xavier. 
No domingo, 30 de janeiro, foi realizada piedosa procissão da imagem de São 
Sebastião (atualmente na Matriz), percorrendo as ruas da cidade, havendo à 
entrada solene missa festiva e bênção do Santíssimo Sacramento. Além da 
presença da Orquestra e Banda Ramalho, foi realizado animado leilão de 
prendas. 
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Em 2009, foi realizada na parte da manhã do dia 15 de fevereiro, na capela do 
Padre Gaspar, festa em homenagem a São Sebastião, com majestosa procissão, 
missa solene e leilão de prendas e animais. 
O encontro das folias de reis também acontece no dia 20 de janeiro, no Largo 
das Forras, de acordo com a tradição da cidade. 

 
ABRIL/MAIO 

 
Entre 22 de abril a 1º de maio, costuma ocorrer a Festa de São José Operário no 
Chafariz em Tiradentes. No dia 22 de abril, há início do novenário, com 
recitação do terço e orações. Logo após, tem-se animadas barraquinhas, 
repetindo-se assim todos os dias até 1º de maio, dia consagrado à São José 
Operário. Às 18 horas, há procissão com as imagens de São José, Santo Antônio 
e São Vicente de Paulo, logo após a procissão Missa Festiva, em seguida 
barraquinhas.  

 
Festa dos Patronos da Caridade São Francisco de Paula e São Vicente de Paulo 
Ocorrem na Igreja São Francisco de Paula. As datas têm variado bastante ao 
longo do tempo. Antigamente, começava por volta do dia 12 e ia até 28 de abril, 
com novena com terço e cânticos a São Francisco e São Vicente, nos primeiros 
nove dias, tríduo preparatório ao grande dia festivo. No dia 28, havia: às 5 horas, 
Alvorada, fogos e repiques de sinos; às 8h, Santa Missa pelas cinco intenções da 
SSVP e intenção dos Colaboradores dos Pobres. Após a Santa Missa, era servido 
o tradicional cafezinho. Depois, às 17 horas era realizada a procissão com as 
imagens de São Francisco e São Vicente. 
Em 2011, as festividades ocorreram entre os dias 5 e 8 de maio. Nos dias 5, 6 e 
7, sempre às 18h30, tríduos e cânticos da São Francisco de Paula e de São 
Vicente de Paulo. No dia 8 de maio, Alvorada, fogos e repiques de sinos às 6 
horas; Santa Missa, logo após, o tradicional cafezinho, às 8 horas. E, às 18 horas, 
procissão com as imagens de São Francisco e São Vicente de Paulo. 

 
MAIO 

Antigamente, eram animadas as comemorações do Mês de Maria, sendo 
realizada missa solene e procissão de Nossa Senhora. À entrada da procissão na 
Igreja Matriz, havia recepção de fitas da Congregação Mariana e, ao final, 
bênção do Santíssimo Sacramento. Todos os atos eram abrilhantados pela 
Orquestra e Banda Ramalho. 

 
 

JUNHO 
Festa de Santo Antônio padroeiro da Paróquia de Tiradentes 
As festas duram quatro dias e têm início no dia 10, com Santa Missa e tríduo 
solene. No dia 12, a missa é dedicada aos namorados, e logo após, é realizada a 
última parte do tríduo. No dia 13, consagrada ao santo, é realizada solene 
procissão da imagem de Santo Antônio. À entrada, missa solene com orquestra e 
coro. 
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Parte musical 
“Dimine e Veni”, de Antônio de Pádua Falcão; “Hino de Santo Antônio” – 
anônimo; “Antífona” de Vicente de Paula Velozo e Jaculatórias de João 
Trindade Gomes. 
Dia da Festa: Missa Santa Terezinha – Cristovão Pinto; “Credo”, de M. Borgath; 
“Antífona”, de Vicente de Paula Velozo, e Marchas de João Trindade Gomes. 
 
Na véspera, fogueira e barraquinhas. 
Em 1990, foi realizada Festa em Honra do Coração de Jesus e do Padroeiro 
Santo Antônio, nos dias 21, 22 e 23 de junho – Tríduo preparatório, às 18h30, 
Santa Missa e orações próprias para o tríduo na Matriz de Santo Antônio. No dia 
24 de junho (domingo), às 18h30, ocorreu a Procissão Luminosa com as 
imagens do Coração de Jesus e do Padroeiro Santo Antônio. Após, foi realizada 
a Santa Missa Festiva. Em seguida, o povo se reúne em torno das barraquinhas e 
do bingo. Presença da Orquestra e Banda Ramalho. 
Mais recentemente, mantém-se a tradição de realizar, nos dias 10, 11, 12, tríduo 
preparatório na Igreja da Matriz e, no dia 13, missa solene seguida de Procissão 
Luminosa. 

 
Festa do Corpo de Deus ou Corpus Christi 
Conforme os apontamentos já feitos, a festa de Corpus Christi tinha no século 
XVIII um caráter bastante oficial e bem de acordo com o regime do Padroado 
vigente à época. Sua realização cabia aos antigos senados das câmaras, que 
deveriam custear todas as suas despesas.  
Na Vila de São José del-Rei não era diferente, e existe interessante transcrição 
de um de seus editais, lançado em 1º de junho de 1799. 

Fazemos saber a todos os moradores desta Vila que no dia de quinta-feira que se 
há de contar 3 deste corrente mês se há de festejar ou fazer função do Corpo de 
Deus como sempre é costume com procissão pelas ruas e para melhor ornato da 
mesma terão todas as ruas asseadas com as suas portas e janelas ornadas com 
aquele asseio e adorno que lhe são permitido com a pena de que aquele que 
assim não fizer será preso oito dias na cadeia e pagará duas oitavas de ouro de 
condenação para as despesas do Conselho [da Câmara], etc.207 

Na quinta-feira, Tiradentes celebra o Corpus Christi com missa, procissão e 
adoração ao Santíssimo Sacramento. Assim como ocorre em todos os lugares, a 
procissão lembra a caminhada do povo de Deus, que é peregrino, em busca da 
Terra Prometida. No Antigo Testamento esse povo foi alimentado com maná, no 
deserto. Hoje, ele é alimentado com o próprio Corpo de Cristo. Durante a missa 
o celebrante consagra duas hóstias: uma é consumida e a outra, apresentada aos 
fiéis para adoração. Essa hóstia permanece no meio da comunidade, como sinal 
da presença de Cristo vivo no coração de sua Igreja.  

A tradição de enfeitar as ruas e casas ainda se mantém, variando de acordo com 
cada ano. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207 VELLOSO. Ligeiras memórias sobre a Vila de São José nos tempos coloniais, p. 76 
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Festa de São João Batista  
É realizada na capela do Padre Gaspar. A capela tem como orago São João 
Batista e Nossa Senhora do Pilar, ambos festejados pela comunidade. As 
festividades de São João Batista ocorrem no mês de junho, sendo 24 o dia 
dedicado ao santo, e compõem-se de tríduo preparatório, missas e procissão, em 
que saem os andores do santo padroeiro e Sagrado Coração de Jesus. 

  
 Festa da Santíssima Trindade 

Em função de sua importância para a cidade de Tiradentes e de imagens 
encontradaspara as décadas de 1930-1940, foi escrito um texto que se encontra 
em anexo a este capítulo. 

 
JULHO 

 
Festa da Senhora Sant’Ana 
Até a década de 1970, era celebrada de acordo com a tradição. Os festejos em 
honra à Mãe da Virgem Santíssima compunham-se de tríduo nos dias 23, 24 e 
25, na Matriz de Santo Antônio, sendo que na véspera da festa, havia fogueira, 
quadrilhas, leilão e barraquinha. No dia 26, dia da grande festa: procissão, 
saindo da Matriz a belíssima imagem da Senhora Sant’Ana, a de São Joaquim e 
de São José. Após procissão, missa solene e bênção do Santíssimo Sacramento. 
Destaca-se, como em todas as demais festas, a presença da Orquestra e Banda 
Ramalho. 
 
Festa de São Geraldo 
Realizadana comunidade da Várzea de Baixo, Igreja de São Geraldo, com missa, 
novena e barraquinhas. 
 
Festa em Honra ao Sagrado Coração de Jesus 
Ocorre na comunidade de Padre Gaspar, com novena, missa e procissão. 
 

AGOSTO 
Festa em Honra a São Cristovão e Nossa Senhora Rainha da Paz  
É realizada no Bairro da Torre, com tríduo e no dia da festa propriamente dita 
ocorrem: às 6 horas, Alvorada; às16 horas, Santa Missa; logo após, procissão 
com as imagens de Nossa Senhora Rainha da Paz e São Cristovão. Presença das 
barraquinhas. 
 
Festa de Santo Antônio do Canjica 
Acontece no Bairro do Canjica, com novena, missa e procissão (com velas e ruas 
enfeitadas). 
 

SETEMBRO 
Festividades em Honra e Louvor a Nossa Senhora das Mercês 
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Organizadas pela Mesa da Arquiconfraria de Nossa Senhora das Mercês, as 
festividades em honra de sua padroeira são feitas com todo esplendor, fé e 
piedade na cidade de Tiradentes, sendo constituída das seguintes atividades, que 
podem variar de um ano para outro. 
Nos dias que antecedem o dia 24 de setembro, consagrado a Nossa Senhora das 
Mercês, é rezado o Terço de Nossa Senhora, seguido de missa e da tradicional 
Novena de Nossa Senhora das Mercês. No domingo antecedente ao dia 24, é 
costume a realização de missa solene, às 10 horas, em intenção dos irmãos vivos 
e falecidos da arquiconfraria. Às 17 horas, há missa em intenção de todos os 
colaboradores(as) e juízes(as) da festa daquele ano. E, às 17h30, solene 
procissão com a veneranda imagem de Nossa Senhora das Mercês, percorrendo 
as ruas do núcleo histórico, sendo solicitada pela Mesa da Confraria a presença 
de crianças vestidas de anjos. Na chegada da procissão, é feita a coroação de 
Nossa Senhora pelos jovens e bênção do Santíssimo Sacramento. Todos esses 
eventos têm com o acompanhamento da Orquestra e Banda Ramalho. No dia 24, 
às 12 horas, há repique festivo de sinos em todas as igrejas da cidade, fogos e 
música em saudação a Nossa Senhora, sendo que, durante o dia, a igreja 
permanece aberta para a visitação e veneração dos fiéis e devotos de Nossa 
Senhora das Mercês. À noite, é rezado o Terço de Nossa Senhora e celebrada a 
Santa Missa. É durante o período da festa que os irmãos pagam os anuais. Nas 
festas realizadas em 2001, de acordo com o programa divulgado à época, a festa 
contou com inúmeros juízes e juízas agrupados em torno de São Pedro Nolasco, 
São Raimundo Nonato, Nossa Senhora da Piedade, Sagrado Coração de Jesus, 
do Ramalhete de Nossa Senhora das Mercês, do Ramalhete de Nossa Senhora do 
Parto e de Nossa Senhora do Parto, propriamente dita. 
 
Festa de Nossa Senhora da Penha   
Festa tradicional realizada em Vitoriano Veloso e celebrada com grande 
envolvimento da comunidade nos preparativos, em especial para o dia dedicado 
à padroeira. Em geral, são dez dias de festa, incluindo shows de música e bailes, 
leilões e barraquinhas. Além das novenas, nos três dias que antecedem o dia da 
grande festa são realizadas missas pela alma de todos os falecidos da 
comunidade, por todos os doentes e por todos os jovens. No domingo em que se 
comemora efetivamente o dia de Nossa Senhora da Penha, tem alvorada festiva, 
Santa Missa, procissão, Coroação de Nossa Senhora, sermão de encerramento 
com missa celebrada pelo padre da Paróquia, queima de fogos de artifícios, mais 
leilões e barraquinhas. 
 
Festa de Nossa do Pilar, em Padre Gaspar, muito animada com missa, novena, 
procissão, barraquinhas e leilões. 
 

 
OUTUBRO 

 
Festa de Nossa Senhora do Rosário 
Diferentemente das outras festas da cidade, a Festa de Nossa Senhora do 
Rosário, realizada pela irmandade de negros escravos e forros, tinha rituais 
próprios, como o Reinado. “Em dia de festa, os eleitos Rei e Rainha da 
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Irmandade sentavam-se coroados de prata e ostentando o cetro junto à porta 
principal, recebendo os óbulos.”208 
De acordo com o programa da festa realizada em 1938: 

A festa do Mês do Rosário que se celebra em todo orbe católico com grande 
entusiasmo e devoção para louvar a Virgem Maria nos três períodos de sua vida 
gozosa, dolorosa e gloriosa, este ano ainda será celebrada com o máximo 
esplendor pelo povo católico desta legendária cidade de S. José de Tiradentes, 
devendo portanto todos os devotos se acharem às 7h da noite no seu majestoso 
templo onde se ouvirão durante este Mês de Outubro consagrado à Virgem, 
maviosas vozes entoarem o majestoso cântico: 

Virgem do Rosário 
Sois rosa mimosa 

Entre as outras flores 
Sois a mais formosa. 

 
No dia 1º de outubro, ao meio-dia, dava-se o sinal de costume no sino da Igreja 
do Rosário e à noite havia recitação do terço com cânticos e antífonas para o 
incenso. E no encerramento do Mês do Rosário, em 1º de novembro, após missa 
solene, estava previsto animado leilão de prendas em benefício das obras da 
igreja, e, às 17 horas, pomposa procissão constando dos andores de Nossa 
Senhora do Rosário, e dos santos negros: São Benedito, Santo Antônio do Noto 
e Santa Efigênia. À entrada da procissão, haveria Te Deum e Bênção do 
Santíssimo Sacramento, com participação da Orquestra e Banda Ramalho. Os 
juízes da festa se dividiam entre São Benedito, São Braz, Santa Efigênia, Santo 
Antônio do Noto e São Elesbão. 
Mais recentemente, a festa passou a contar com a participação do Congado de 
São Benedito de Tiradentes. Elas são comemoradas entre 28 de outubro e 1º de 
novembro. Nos dias 28 a 31, às 19 horas, há recitação do terço. 
No dia 1º tem-se: às 6 horas, Alvorada; às 12 horas, repique de sinos; às 18h30, 
recitação do terço; às 19 horas, missa festiva; às 20 horas, procissão luminosa. 

  
Festas em honra de São Geraldo e Nossa Senhora Aparecida 
Realizada pela comunidade da Várzea de Baixo, com apoio do Apostolado da 
Oração e Confraria de São Geraldo, a festa em honra de São Geraldo e Nossa 
Senhora Aparecida dura quatro dias com missas, tríduo e recitação do terço. No 
domingo dedicado à grande festa, tem-se: às 17 horas, procissão percorrendo 
algumas ruas do bairro; logo em seguida Santa Missa de encerramento, com 
coroação de Nossa Senhora.  
A comunidade da Caixa D’Água da Esperança – Igreja de Nossa Senhora de 
Fátima – também celebra grande festa em honra de Nossa Senhora Aparecida, 
com Santa Missa Festiva, após leilão de prendas e barraquinhas. 
 
Festa de Santa Edwiges 
A tradicional festa de Santa Edwiges, no bairro Cuiabá, também dura vários 
dias, com terço dedicado à santa, missas e tríduo preparatório e, no dia principal, 
procissão, sendo solicitado às pessoas que enfeitem as ruas por onde circulará a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 SANTOS FILHO. Guia da cidade de Tiradentes..., p. 24. 
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procissão. Após missa e coroação de Nossa Senhora, em todos os dias da festa, 
há barraquinhas. 

 
NOVEMBRO 

Por iniciativa da Orquestra e Banda Ramalho era realizada, a Festa em 
honra de Santa Cecília, padroeira dos músicos. A programação consistia em 
retreta no dia anterior, realizada pelos músicos, e no dia 22 de novembro 
(domingo), às 18 horas, solene procissão saindo da Igreja São João Evangelista 
com a imagem de Santa Cecília e, após, missa solene, sendo tocada pela 
Orquestra Ramalho a “Missa de Santa Cecília”, do compositor tiradentino 
Antônio de Pádua Falcão. Tinha-se o hábito também de, após a missa, colocar 
um ramalhete de flores sobre o túmulo do compositor Manuel Dias de Oliveira, 
sepultado na mesma igreja. 
Em 1982, a festa já contou com tríduo a partir do dia 18; no dia 20 (sábado) 
havia continuação do tríduo, missa e retreta pela Banda Ramalho. No dia 21 
domingo, dia da festa, procissão. 
Registra-se a programação musical realizada naquele ano: 
Tríduo: “Domine e Veni”, de Antônio de Pádua Falcão; Hino e Antífona de 
Santa Cecília, do Padre José Maria Xavier; Marchas de João Trindade Gomes. 
Missa dia 20: “Venite Adoremus”, de Manoel Dias de Oliveira, de Bach e 
Stravinski; e “Aleluia”, de Manoel Dias de Oliveira.  
Missa dia 21: “Missa de Santa Cecília”, de Antônio de Pádua Falcão; “Sanctus” 
e “Agnus Dei”, de Manoel Borgath; e “Minueto”, de Antônio de Pádua Falcão. 
Durante a procissão, houve marchas e dobrados de compositores locais. 
Barraquinhas em benefício da banda  
Em 1984, foram realizadas conjuntamente as festividades em honra a Cristo Rei 
e Santa Cecília no Santuário da Santíssima. A programação foi a seguinte: 
De 22 a 23 de novembro (quinta e sexta) – 19 horas: realização de missa, 
orações e reflexão.  
No dia 24, comemoração da Santa Cecília – Padroeira dos Músicos, com 
procissão saindo da Igreja de São João Evangelista para o Santuário da 
Santíssima Trindade. Após a Procissão, Missa Festiva e Sermão sobre a Santa 
Cecília. 
No domingo, 25, realização de missas, às 8 horas na Matriz e às 10 horas no 
Santuário. Após, o leilão de garrotes, bingo e outras atividades. Às 17 horas, a 
procissão de Jesus Cristo Rei percorreu as ruas da cidade e os festejos foram 
concluídos com a missa de encerramento. 
Já em 1993, a festa foi realizada graças à iniciativa das Confrarias de Nossa 
Senhora das Dores e de São João Evangelista e Orquestra e Banda Ramalho, nos 
dias 18, 19, 20 e 21 de novembro. 
 
Festa de Nossa Senhora da Conceição, nos bairros Pacu e Várzea de Baixo, 
realizada com missa, procissão (na Várzea) e barraquinhas. 
 

DEZEMBRO 
Natal 
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Além da tradicional Missa do Galo, realizada à meia-noite na Matriz, a partir do 
dia 25 de dezembro as Folias de Reis e Pastorinhas percorrem os presépios da 
cidade em homenagem ao nascimento do Menino Jesus. 
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Quadro 4 
Calendário de festas regionais (municípios do entorno) 

 
Janeiro 

Data/Dia Local Atividade 

1º Domingo São João del-
Rei 

Missa festiva da Epifania – Santos Reis – Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

1º Domingo São João del-
Rei 

Rasoura do Menino Jesus. À entrada da rasoura, Te Deum laudamus e Bênção 
do Santíssimo Sacramento – Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

06 Rio das 
Mortes 

Folia para o Dia dos Santos Reis 

11 a 19 São João del-
Rei 

Novena de São Sebastião 

16 Ibituruna Missa e Procissão São Gonçalo do Amarante 

11 a 20 Macuco de 
Minas 

Missa e Procissão de São Sebastião 

20  São Sebastião 
da Vitória 

Missa e Procissão de São Sebastião 

20 Ingaí Missa e Procissão de São Sebastião 

20 São João del-
Rei 

Missa Festiva Procissão de São Sebastião e Bênção do Santíssimo Sacramento 
à entrada da Procissão 

 
Fevereiro 

Data Dia LOCAL Atividade 

4ª feira 
Cinzas 

São João del-
Rei 

Bênção de Cinzas, Imposição de Cinzas e Missa 

6ª feira São João del-
Rei 

Primeira Via-Sacra solene externa – Irmandade do Senhor Bom Jesus dos 
Passos 

 São João del-
Rei 

Encomendação de Almas 

 
Março / Abril 

Data Dia LOCAL Atividade 

19/03 Itumirim  São José 

6ª feira São João del-
Rei 

Segunda Via-Sacra solene externa. (2ª sexta-feira da Quaresma) 

6ª feira São João del-
Rei 

Terceira Via-Sacra solene externa.  (3ª sexta-feira da Quaresma) 

4 
6ª feira 

São João del-
Rei 

Procissão do Depósito deNossa Senhora das Dores. (4ª sexta-feira da 
Quaresma). 
Da Catedral para a Igreja do Carmo 

4º 
sábado 

São João del-
Rei 

Procissão do Depósito do Sr. Bom Jesus dos Passos. (4º sábado) 
Da Catedral para a Igreja de São Francisco de Assis. 

4º 
domingo 

São João del-
Rei 

Procissão do Encontro. (Domingo Lætare) 
A procissão sai da Igreja de São Francisco. O bispo, debaixo de pálio, conduz o 
relicário do Santo Lenho. A procissão para defronte das capelas passos e o 
bispo deposita no altar o relicário, incensa-o e reza a oração própria. 

6ª feira São João del-
Rei 

Início do Setenário das Dores (5ª Sexta-feira da Quaresma) - Missa às 
19h e em seguida o exercício do Setenário com pregação 

6ª feira São João del-
Rei 

Procissão de Nossa Senhora das Dores (6ª Sexta-feira da Quaresma) 
A procissão percorre o mesmo itinerário da Procissão do Encontro, porém em 
sentido inverso. Para esta procissão é aberta a capela de Nossa Senhora da 
Piedade e Bom Despacho, onde se executa um dos motetos das Dores. À 
entrada da procissão, Sermão da Soledade de Nossa Senhora. 
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    05/04 São Vicente 
de Minas 

Missa e Procissão de São Vicente Ferrer 

Domingo São João del-
Rei 

Domingo de Ramos. Inicia a cerimônia na Igreja de Nossa Senhora do Rosário: 
Bênção de Ramos e, em seguida, procissão que se dirige à Catedral do Pilar, 
onde é celebrada a missa solene com o Canto da Paixão segundo São Mateus. 

Domingo São João del-
Rei 

Domingo de Ramos – Procissão do Triunfo 

3ª feira Prados Procissão do Encontro 

4º feira São João del-
Rei 

Ofício de Trevas – Matinas e Laudes 

5ª feira São João del-
Rei 

Missa da Ceia do Senhor e, em seguida, Transladação Solene do Santíssimo 
Sacramento para a capela, onde permanecerá até a Comunhão na Sexta-feira 
Santa. 

5ª feira São João del-
Rei 

Lava-pés e Sermão do Mandato. 

6ª feira São João del-
Rei 

Matinas e Laudes 

6ª feira São João del-
Rei 

Sermão das Sete Palavras até as 15h 

6ª feira São João del-
Rei 

Solene Ação Litúrgica 

6ª feira São João del-
Rei 

Sermão, Descendimento da Cruz e Procissão do Enterro do Senhor 

Sábado São João del-
Rei 

Matinas e Laudes 

Sábado São João del-
Rei 

Solene vigília pascal 

Domingo São João del-
Rei 

Solene missa pontifical com homilia pelo bispo. 

Domingo São João del-
Rei 

Solene Procissão do Santíssimo Sacramento. 

Domingo São João del-
Rei 

Missa. Após a missa, Coroação de Nossa Senhora, precedida de sermão. Em 
seguida: canto solene do Te Deum laudamus. 

 

Maio  
Data Dia LOCAL Atividade 

05 Ritápolis Festa de Santa Rita de Cássia 

20 a 30  São Vicente 
de Minas 

Festa do Divino Espírito Santo 

 
Maio /Junho 

Data Dia LOCAL Atividade 

Maio ou 
 Junho 

São João del-
Rei 

Novena do Divino Espírito Santo (nove dias que antecedem o Domingo de 
Pentecostes)  

Maio ou 
Junho 

São João del-
Rei 

Sábado que antecede o Domingo de Pentecostes. Procissão sat da Igreja de 
São Francisco de Assis, conduzindo a imagem de Santo Antônio de Pádua, 
Imperador Perpétuo do Espírito Santo, em liteira, com a presença do Império 
do Divino (damas e cavaleiros) e Folias, até a Igreja de Matosinhos, onde 
acontece o levantamento do mastro. 

Maio ou 
junho 

São João del-
Rei 

Missa festiva com a coroação do Imperador do Espírito Santo e em seguida 
procissão do Espírito Santo com a presença das Folias do Divino. 
À entrada da procissão, queima de fogos, danças folclóricas das folias e 
congados. 

 
Junho  
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Data Dia LOCAL Atividade 

5ª feira São João del-
Rei 

Corpus Christi – Missa solene concelebrada com homilia pelo bispo 

5ª feira São João del-
Rei 

Solene Procissão do Santíssimo Sacramento. 
O bispo, coadjuvado pelos párocos, conduzirá do Santíssimo Sacramento 
Bênçãos do SS. Sacramento: Rosário - São Francisco - Carmo e Catedral 

13 Itutinga Dia de Santo Antônio Missa e Procissão 

13 Lagoa 
Dourada 

Dia de Santo Antônio Missa e Procissão 

Último 
Domingo 

São João del-
Rei 

Procissão de São Gonçalo Garcia - À entrada da procissão, Te Deum laudamus e 
Bênção do Santíssimo Sacramento. 

10 a 13  Madre de 
Deus de 
Minas 

Novena, missa e procissão de Nossa Senhora Mãe de Deus 

 
Junho/Julho  

Data Dia LOCAL Atividade 

2  São João del-
Rei 

Paraliturgia com a invocação do Divino Espírito Santo e, em seguida, em 
consistório secreto, o Colégio Eleitoral da Santa Casa da Misericórdia elege e 
homologa a nova Mesa Administrativa. 
Concluída a eleição, os eleitores retornam ao interior da capela. É lida pelo 
escrivão da Santa Casa da Misericórdia a constituição da Mesa que foi eleita e 
cuja posse ocorre em 15 de agosto. 
Segue-se o canto solene do Te Deum Laudamus e Bênção do Santíssimo 
Sacramento. 
Estas cerimônias têm participação de coro e orquestra. 

Data móvel Rosário Novena, missa e procissão de Nossa Senhora do Rosário 

 
Julho 

Data Dia LOCAL Atividade 

7 a 15 São João del-Rei Missa e, em seguida, novena de Nossa Senhora do Carmo, com 
pregação 

16 Luminárias Missa e Procissão de Nossa Senhora do Carmo 

16 São João del-Rei Missa solene cantada concelebrada e, em seguida, procissão de 
Nossa Senhora do Carmo. 

16 São João del-Rei À entrada da procissão - Te Deum laudamus 

17 a 19 São João del-Rei Tríduo de Santo Elias 

20 São João del-Rei Missa de Santo Elias e Rasoura - À entrada da rasoura, Bênção do 
Santíssimo Sacramento. 

26 Barroso Missa e procissão de Sant’Ana 

26 Lavras Missa e procissão de Sant’Ana 

30 São Tiago Novena, missa e procissão de São Tiago Maior 

 
Julho/Agosto 

Data Dia LOCAL Atividade 

julho/ 
agosto 

São João 
del-Rei 

Novena do Senhor Bom Jesus do Bonfim - (nove dias que antecedem o 1º 
domingo de agosto) – Capela do Senhor Bom Jesus do Bonfim 

julho/ 
agosto 

São João 
del-Rei 

Nos três dias que antecedem o 1º domingo, há procissões, pelas ruas do bairro, 
com imagens dos santos venerados na capela e costuma haver o Terço Cantado. 

1º Domingo São João 
del-Rei 

Procissão do Senhor Bom Jesus do Bonfim - À entrada da Procissão, queima de 
fogos e festejos populares (barraquinhas) 
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Agosto    
Data Dia LOCAL Atividade 

5 a 13 São João del-
Rei 

Missa e, em seguida, novena solene de Nossa Senhora da Boa Morte com 
pregação 

13 São João del-
Rei 

Novena e, após, início da Vigília da Assunção de Nossa Senhora. 

14 São João del-
Rei 

Vigília da Assunção de Nossa Senhora, com grupos de oração, coordenados 
pela Legião de Maria, defronte à imagem de Nossa Senhora da Boa Morte. 

14 São João del-
Rei 

Missa e, em seguida, procissão de Nossa Senhora da Boa Morte. 

15 Andrelândia Missa e procissão de Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação  

15 São João del-
Rei 

Solene missa concelebrada da Assunção de Maria Santíssima com homilia pelo 
bispo. 

15 Piedade do 
Rio Grande 

Missa e procissão de Nossa Senhora da Piedade 

15 São João del-
Rei 

Procissão de Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora da Glória. 
À entrada da procissão, Sermão da Assunção, Te Deum laudamus e Bênção do 
Santíssimo Sacramento. 

 
Agosto/Setembro 

Data Dia LOCAL Atividade 

 São João del-
Rei 

Novena do Senhor Bom Jesus do Monte (nove dias que antecedem o 1º 
domingo de setembro) – Igreja do Senhor Bom Jesus do Monte 

1º Domingo São João del-
Rei 

Procissão do Senhor Bom Jesus do Monte - À entrada da procissão, Bênção do 
Santíssimo Sacramento – Capela do Senhor Bom Jesus do Monte 

 
Setembro 

Data Dia LOCAL Atividade 

1 Vitoriano 
Veloso 

Missa e procissão de Nossa Senhora da Penha de França  

1 Resende 
Costa 

Missa e procissão de Nossa Senhora da Penha de França  

8 Nazareno Missa e procissão de Nossa Senhora de Nazaré   

15 Dores de 
Campos 

Missa e procissão de Nossa Senhora das Dores 

15 a 23 São João del-
Rei 

18 horas - missa e, em seguida, novena de Nossa Senhora das Mercês 

24 São João del-
Rei 

Missa solene de Nossa Senhora das Mercês 

24 São João del-
Rei 

Procissão de Nossa Senhora das Mercês 

24 São João del-
Rei 

À entrada da procissão, Te Deum laudamus. 

29 São Miguel do 
Cajuru 

Missa e procissão de São Miguel Arcângelo 

Domingo São João del-
Rei 

No domingo subsequente à Festa de Nossa Senhora das Mercês, realiza-se a 
rasoura de Nossa Senhora do Parto, da qual participam as irmãs da 
arquiconfraria que conduzem o pequeno andor e as lanternas. À entrada da 
rasoura é dada a bênção às mulheres que estão grávidas e reza-se por todas as 
mães. 

5 a 13 São João del-
Rei 

Novena e Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, com pregação 
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14 São João del-
Rei 

Missa Solene concelebrada da Exaltação da Santa Cruz, com coro e orquestra. 
Após a missa, exposição e procissão do Santíssimo Sacramento, durante a qual 
o sacerdote dá a Bênção do Santíssimo Sacramento sobre as pessoas. Em 
seguida, procissão do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e, à entrada da 
procissão, queima de fogos, e festejos populares. 

26 a 28 São João del-
Rei 

Missa e, em seguida, tríduo de São Miguel Arcanjo 

29 São João del-
Rei 

Missa e, em seguida, procissão dos Santos Arcanjos 

29 São João del-
Rei 

À entrada da procissão Bênção do Santíssimo Sacramento 

 
Outubro 

Data Dia LOCAL Atividade 

12 a 16 São João del-
Rei 

Missa e, em seguida, quinquena das Chagas de São Francisco de Assis. 

17 São João del-
Rei 

Missa e Te Deum laudamus 

25/9 a 3/10 São João del-
Rei 

Missa e, em seguida, novena de São Francisco de Assis 

4 Emboabas Missa e procissão de São Francisco de Assis 

4 São João del-
Rei 

Solenidade do Trânsito de São Francisco de Assis 

1/10 a 2/11 São João del-
Rei 

Mês do Santo Rosário - Missa, recitação do terço e Bênção do Santíssimo 
Sacramento - Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

1/10 a 2/11 São João del-
Rei 

Mês do Santo Rosário - Missa, recitação do terço e Bênção do Santíssimo 
Sacramento - Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar (exceto nos dias da 
novena e solenidade de Nossa Senhora do Pilar). 

2 São João del-
Rei 

Procissão do Anjo da Guarda - Crianças do Catecismo Paroquial 

3 a 12 São João del-
Rei 

Missa e, em seguida, novena solene de Nossa Senhora do Pilar, com pregação. 

12 São João del-
Rei 

Solene missa concelebrada de Nossa Senhora do Pilar, com homilia pelo bispo. 

12 São João del-
Rei 

Missa e, em seguida, procissão de Nossa Senhora do Pilar. À entrada da 
procissão, Te Deum laudamus e Bênção do Santíssimo Sacramento. 

12 São João del-
Rei 

À entrada da procissão, missa e, em seguida, Te Deum laudamus. 

Último 
Domingo 

São João del-
Rei 

Missa solene de Nossa Senhora do Rosário - Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário 

Último 
Domingo 

São João del-
Rei 

Profissão Solene de novos irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário e, 
em seguida, Procissão de Nossa Senhora do Rosário. 

Último 
Domingo 

São João del-
Rei 

À entrada da procissão, Te Deum laudamus e Bênção do Santíssimo 
Sacramento. 

 
Novembro 

Data Dia LOCAL Atividade 

2 São João 
del-Rei 

Comemoração de todos os Fiéis Defuntos. Missa no Cemitério da Catedral 

2ª feira São João 
del-Rei 

Missa Aniversária dos Irmãos Falecidos da Irmandade de São Miguel e Almas. 
Após a missa, solene encomendação - 1ª segunda-feira após Finados. 

4ª feira São João 
del-Rei 

Missa Aniversária dos Irmãos Falecidos da Confraria de Nossa Senhora da Boa 
Morte Após a missa, solene encomendação - 1ª quarta-feira após Finados. 

5ª feira São João 
del-Rei 

Missa Aniversária dos Irmãos Falecidos da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento. Após a missa, solene encomendação - 1ª quinta-feira após Finados. 



!
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6ª feira São João 
del-Rei 

Missa Aniversária dos Irmãos Falecidos da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos 
Passos. Após a missa, solene encomendação - 1ª sexta-feira após Finados. 

12 São João 
del-Rei 

Missa Aniversária dos Irmãos Falecidos da Ordem Terceira de São Francisco de 
Assis. Após a missa, três solenes encomendações - Igreja de São Francisco  

15 São João 
del-Rei 

Missa Aniversária dos Irmãos Falecidos da Ordem Terceira de Nossa Senhora do 
Carmo. Após a missa, três solenes encomendações 

15 São João 
del-Rei 

Missa Aniversária dos Irmãos Falecidos da Confraria de São Gonçalo Garcia. 
Após a missa, três solenes encomendações - Igreja de São Gonçalo Garcia 

22 São João 
del-Rei 

Procissão de Santa Cecília e, em seguida, missa festiva na intenção dos músicos 
são-joanenses 

16 São João 
del-Rei 

Missa Aniversária dos Irmãos Falecidos da Confraria de Nossa Senhora do 
Rosário. Após a missa, três solenes encomendações, a saber: 1ª na Igreja pelos 
sacerdotes; 2ª no Cemitério pelos irmãos e irmãs; 3ª pelo Padre José Maria 
Xavier, diante de sua sepultura.  

 
Novembro/Dezembro 

Data Dia LOCAL Atividade 

29/11 a 7/12 São João 
del-Rei 

Novena da Imaculada Conceição de Nossa Senhora 

 
Dezembro  

Data Dia LOCAL Atividade 

8 São João 
del-Rei 

Missa solene cantada da Imaculada Conceição de Nossa Senhora 

8 São João 
del-Rei 

Rasoura ou procissão de Nossa Senhora da Conceição. 
E, em seguida, Te Deum laudamus e Bênção do Santíssimo Sacramento. 

8 São João 
del-Rei 

Missa festiva de Nossa Senhora da Conceição do Amparo na Igreja de São 
Gonçalo Garcia. 

8 Prados Missa festiva e procissão de Nossa Senhora da Conceição 

8 Conceição 
da Barra 

Missa festiva e procissão de Nossa Senhora da Conceição 

8 Coronel 
Xavier 
Chaves 

Missa festiva e procissão de Nossa Senhora da Conceição 

8 Ijaci Missa festiva e procissão de Nossa Senhora da Conceição 

8 Carrancas Missa festiva e procissão de Nossa Senhora da Conceição 

13 São João 
del-Rei 

Missa e procissão (ou rasoura) de Santa Luzia na Igreja de São Gonçalo Garcia 

16 a 24 São João 
del-Rei 

Novena solene do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora do 
Rosário 

25 São João 
del-Rei 

1ª Missa solene do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo 

25 São João 
del-Rei 

2ª Missa solene do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo 

25 São João 
del-Rei 

Te Deum laudamus 

31 São João 
del-Rei 

Missa e Te Deum laudamus e Bênção do Santíssimo Sacramento Encerramento 
do Ano (São Silvestre) na Catedral Basílica 

Fonte: Projeto Nas Vertentes da Estrada Real: cartografia etnográfica das práticas devocionais e festas remanescentes 
da Minas Gerais Setecentista, desenvolvido sob a coordenação da professora Maria Leônia Chaves de Resende, da 
Universidade Federal de São João del-Rei, com recursos da Fapemig. 

 


