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RESUMO O presente estudo contempla a crença no poder expiatório 
da missa, considerada a mais sublime oração nos diversos níveis culturais 
da época Moderna. Verticalizamos a atenção nos livros das irmandades 
do setecentos mineiro que, no transcurso da primeira metade do século 
XVIII , aumentaram expressivamente a quantia de missas na intenção dos 
"irmãos defuntos", o que constitui um notável prejuízo à pompa 
barroca. 

Antes mesmo da Reforma, a missa consti tui o rito central do Cristia
nismo na Europa. Muito divu lgada é a crença em s u poder expiador, 
reparador e na sua eficácia para aplacar a ira divina e alcançar a 
pacificação no plano social, a elevação espiritual e notadamente a 
salvação da alma.2 A unidade dessa crença só toi abalada com o cisma 
religioso, duvidando da transubstanciação, isto é, da conversão sacra
mental da hóstia e do vinho em corpo e sangue de Jesus, os protestantes 
recusam absolulamen te as propriedades do sacramento do altar. Consi
derando a importância desse dogma para os catól icos tem-se, a partir 
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do Concílio de Trento ( 1545-1563). um verdadeiro destaque para a liturgia 
eucarística que atinge profunda popularidade na época barroca. 3 

Em nosso estudo contemplamos os capítu los re lativos à celebração 
de missas, present s nos livros de compromissos das irmandades e 
ordens terce iras existentes no setecentos mineiro. indicando as tendên
cias veri ficadas a respei to das demandas e da aparência do cu lto. 

A significação da missa 

A missa é uma cerimônia litúrgica baseada em um texto, dotado de 
partes fixas com destaque para a consagração da eucaristia, que repre
senta o momento mais elevado deste rito , pois reatual iza o sacrifício e a 
redenção de Cris to e, outrossim, a promessa de salvação àqueles que 
acreditam neste mistério. 4 

As fon tes doutrinárias e a literatura piedosa da época em questão não 
duvidam de que mandaf celebrar uma missa, melhor ainda, freqüentá-la, 
traz grandes frutos para os vivos e para os mortos. Trata-se de salutar 
remédio para males deste e do outro mundo, a tal ponto que Nuno 
Marques Pereira (1728), sensível à mentalidade do seu tempo, chega a 
considerá-la "a melhor obra, e de mais proveito, que podemos offerecer 
pelas almas do Purgatório ... " 5 

No período contemplado a crença no poder absolutamente eficaz da 
celebração eucarís tica apresentava excelente enraizamento sociológi
co.s Os freqüentes roubos de hóstias, objetos e paramentos específicos 
da consagração eucarística indicam o conhecimento a respeito dos 
pod res do sacramento do altar.7 No Brasi l Colônia fn dios, mulatos. 
brancos e negros furtaram hóstias consagradas. pedaços de pedra d'ara, 
de sanguinho corporal tendo em vista a confecção de bolsas de 
mandinga que, segundo a crença popular. preservava dos perigos. Esse 
poder mágico ticaria mais eficaz ainda se o amuleto re tornasse tempora
riamente para a mesa do allar: "que para ficar a mandinga bem forte a 
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havia de meter entre a pedra d'ara e toalha do altar para se dizer missa 
sobre ela".8 

Segundo a concepção difundida pela Igreja Católica assistir, dizer ou 
dar esmola para a celebração de missas em datas re levantes do calen
dário relig ioso - domingos e dias santos - , resu ltava em remissão de 
culpas, aquisição de tesouros espirituais, verdadeiras indulgências con
cedidas através de bulas e orácu los apostól icos.9 

Modalidade de missa e as fundações perpétuas 

Conforme o missal tridentino considera-se "padrão" a missa privada, 
isto é, celebrada a baixa voz pelo sacerdote "assistido por um único 
ajudante e na presença eventual de alguns fiéis"1o. De liturgia abrevia
da (desprovida da homi lia). com a possibi lidade de ser celebrada con
secutivamente, foi absolutamente a modalidade mais requisitada na 
cultura barroca, em contraste com a mis a solene, verdadeiro espetáculo 
musical, reseNada exc lusivamente às celebrações muito pomposas do 
calendário litúrg ico.11 Denominadas privadas, principalmente em razão 
da assistência reduzida, na verdade tinham uma função mais ampliada, 
podendo ser feitas na intenção de todos os fiéis, vivos e defuntos. 

Esse tipo de celebração, profundamente sintonizado com as vultuo
sas demandas presentes nos testamentos da época Moderna, foi o mais 
concorrido e considerado tão' eficaz, sem nada a perder para a missa 
solene, com uma qualidade ainda, pois considerada bem mais em conta, 
conforme taxação feita em sfnodo diocesano. Desse modo, o devoto 
podia recorrer a um número mais expressivo de santos intercessores, em 
favor de sua alma. É a modalidade mais freqüente nos testamentos e 
cotidiano das irmandades do período. Com isso, tem-se um aumento 
expressivo e simu ltâneo dos monumentos re ligiosos e do clero que, em 
grande parte, vivia das espórtu las de missas ou de contratos estabeleci
dos com as irmandades, também visando às celebrações semanais. 12 

Não só nas disposições individuais presentes nos t stamentos -
bem como na vida contrariai das Gerais a missa privada apresenta 
domfnio inconteste Nos estatutos das irmandades mineiras geralmente 
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vem especificado o número de confrades que deve assisti-la semanal
mente, convencionalm nte em torno de quatro, tato esclarecedor de que 
a missa era concebida como um valor em si, independentemente da 
maior ou menor freqüência dos fiéis . 1 Ademais, observamos ser inviável 
pelos próprios con frades o comparecimento às missas promovidas pelas 
irmandades e pela igreja paroquial de onde é paroquiano ("freguês"), tal 
a abundância dessas celebrações no contexto da cultura setecentista. 

A exigência de participação mais freqü nte dos fiéis na missa domi
nical é própria do oitocentos, decorrente então da romanização do 
cato licismo no Brasil. 

Na mentalidade rel igiosa tradic ional não foi rara a prática de se fundar 
missas .14 Através da doação de bens a uma ordem ou irmandade, o 
testador preserva os recursos para a realização perpétua de missas em 
louvor ao santo de sua devoção, visando o bem da própria alma ou de 
seus familiares ou ainda das almas do Purgatório. De acordo com os 
estudos de Jean de Viguerie e de Michel Vovelle o tempo glorioso das 
fundações de missas foi a segunda metade do século XVII, para apre
sentarem queda notável nas primeiras décadas do setecentos, quando 
se anuncia uma menta lidade distinta daquela do Antigo Regime. 1:; 

Apesar da colonização tardia das Minas, a Capitania não fo i insensf
vel ao costume de se instituir a fundação de missas, tão caro à cultura 
lusitana. Exemplo elucidador é dado pela Ordem Terceira de São Fran
cisco (Vi la Rica) que, durante quase um século - entre 1762 e 1850 - , 
celebra missa no dia de Nossa Senhora da Porciúncula (2 de agosto) , na 
intenção da alma do capitão José Gomes da Rocha, considerado um 
benfeitor daquela agremiação. 16 Visando também a fundação de missa 
perpétua, agora no dia da morte de São João Nepomuceno, o português 
José Simões Borges, morador em Congonhas, legaflza, no ano de i 771, a 
doação de terreno loca lizado no Alto das Cabeças, em Vila Rica, para a 
edificação da Capela dos Sagrados Coraç es e São Miguel e AlmasY 

A prática de se fundar missas, tao comum ao Antigo Regime. tem 
uma feição providencialista, pois se acreditava que sendo pródigo - nos 
gastos com o sagrado. erodindo-se as fortunas em louvor à corte celestial 
e na intenção das almas do Purgatório, o resultado seria a proteção divina. 
Enfim, uma mentalidade pouco afinada com a aurora burguesa, quando 

13 As lrmandad s gmalmonle sp ciflcavam qu ls trmilos ClAro, m assistência (m lhor sen diZ r ·acoluar"). à 
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os recursos passam a ser empregados segundo critérios utili taristas, 
deste modo no setor produtivo, com vistas à reprodução do capita l. Assim 
sendo, as fundações perpétuas caem na caduc idade em face d1e um 
mundo que deixou de ser sacra!. 

Tendêncías verificadas nas missas em intenção dos "irmãos 
defuntos" 

Os estatutos das irmandades de São Miguel e Almas, cujas datas são 
mais recuadas (anteriores a 1730), sempre apresentam um número menor 
de missas reservado aos irmãos defuntos. E quando eles passam por 
reformas, geralmente a partir do segundo quartel do setecentos, ampl iam 
os sufrágios. As irmandades jamais restringem a quantidade de missas 
e, se atingidas por dificu ldade financeira , conservam o mesmo número. 
Em caso de melhoria, chegam a dobrá-los , como, por exemplo, as Almas 
de Caeté: ou triplicar. como as Almas de Prados e da matriz do Pilar, de 
Vila Rica . Observe-se o quadro abaixo: 

Irmandades do Glorioso São Miguel e.Aimas 

Loca lidade Ano Missas 

1. Acurui (Rio das Pedras) .................. ... .. ... . 1725 15 
2. Barbacena .... .. ... ... ...... ...... ..... ... . ......... .. 1785 10 
3. Caeté .... .......... .... ........ .. .......... ......... ........ . 1713 10 

idem ... ...... ........ .. .......... .. .. ... .. ... .... ... ... ..... . 1756 20 
4. Camargos ... ... ... ... ... ... ..... .... .............. ... ... . 1737 40 
5. Conceição do Mato Dentro ..... .. .. ........ ... . 1738 10 
6. Itati aia .................. .. ........ . ... ... ...... ..... .... .... . 1727 15 
7. Monsenhor Horta (S. Caetano) ... ..... ....... . 1722 20 
8. Piranga (Guarapiranga) ............. ..... ....... .. 1760 12 
9. Pitangui ............ ...... ..... ............ ................ . 1727 10 

1 O. Prados .................... ....... ... ... .. .. .......... .. ... . . 1722 10 
idem ......... ...... ... ...... ... ... ... .......... .. ... ....... . 1727 40 

11. Ouro Preto (freg. do Pilar) .... ....... .... ...... . 1712 20 
idem .. ... . ... ...... .. .. ... ... .... ..... , .................. . 1729 60 

12. Sta. Rita Durão (l nficcionado) ........ .... , .. .. . 1765 4Q 18 

19 AEAM· Acuruí - p G: Barbacena - cap !l: Camargos - o p 15; Itatiaia - cap. 16: Plranga - cap. 20: Sanla 
AltaDurAo -cap. 5.APN P: OuroProto/lr O~ I doPIIa• - 1712 -c p 16. ntravesdv ielu ra óo bvro dollvro 
do Termo - 1 712-18~8 . nowmo q , p rtu d 1129. os ltrnllos lo• m sulrag dos com 60 mrsse~s; ACC· 
Prados cep. 5. rolo AMGPRrn - PUC/f!J·OI , o Almas d rodo~ foram er tas m 17 19, conlormc iiSitlgem 
de hm o drvulgada por VALF, D, 110 C . Memória Hislórica do Prados, Be lo Hor izonte. 1985. pp, 171-M, APM, 
Cacló , 1713, cap. 19; ACSP, Monsonhor liorta; MORAES Geraldo D.: Hlst6r1a de ConcelçAo do Mato Dantro . 
Belo Hor izor11 e. Biblio1eca MrnoirLl do Cullu•a 19d2, pp 0.5. cap 19: ACSP, Monsenhor Horta. 1722. 
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Na sede da Capitania, a irmandade das Almas da matriz do Pilar 
oferece número excepcional, dentro do conjunto referido. Mas alerta que 
é reservado aos irmãos solteiros. pois se fossem casados seria a metade 
" ... porqu não h e justo que se fação sufirágios dobrados a quem não 
paga mais que qualquer Irmão solteiro .. . " '9. A mesma disposição é 
freqüente em muitos compromissos, ficando claro que a mulher e os filhos, 
geralmente entre 12 e 14 anos, têm direito à sepultura e acompanhamento 
da irmandade a que pertence o marido, enquanto os sufrágios são 
rateados en tre o casal. Ela goza plenamente das missas se paga os 
anuais. Durante a época em estudo, as irmandades das Almas conser
vam-se como sodalícios de homens, tal qual as do Santíssimo Sacra
mento, Senhor dos Passos, dentre outras. A figura feminina entra em 
função do marido, para compartilhar dos privi légios próprios aos fil iados. 
Sorte diferente tem a mulher agremiada no Rosário dos Pretos , nas 
irmandad es de mulatos, e mesmo nas ordens terceiras de São Francisco 
de Assis e na Senhora do Carmo, onde exerce cargos "administrativos'', 
constituindo mesa especffica. 

As missas referidas no quadro anterior foram celebradas, de prefe
rência, imediatamente após a morte do irmão ou durante os oito dias 
sucessivos, portanto, dentro do "oitavário do falecimento". São abun
dantes as referências as preces, missas e ofícios durante o oitavário do 
falecimento, considerado decisivo para a remissão das culpas e salva
ção20. Acreditava-se que a rap idez na ce lebração das missas era funda
mental para ti rar a alma, o mais breve possível, das penas da prisão de 
Deus. Nenhum irmão imaginava, a princípio, que sua alma se perderia no 
interno. A entrada em irmandade já constitu i aval da crença na eficácia 
das preces e na solidariedade dos colegas de devoção. A irmandade 
das Almas de Camargos promete 40 missas, a serem ditas no dia 
seguinte ao falecimento21. Portanto. a liturgia, à força do tempo, é rápida, 
entrando assim, na categoria de missas sucessivas ou quem sabe 
simultâneas, pois necessari amente ce lebradas antes do meio d ia. Mas o 
mais recorrente, na documentação consultada, trata-se da distribuição 
das missas durante o oitavário do falecimento, o que significaria em média 
5 celebrações por dia. Ou então, dentro do mês do falecimen to. 

Não foi raro encontra r a ocorrência de atrasos e, por isso, a irmandade 
ficava em débito com a alma do falecido. Mas como atender a tantos 
sufrágios, quando não se tem ainda, na Capitania, o Seminário, criado 
posteriormente por D. Irei Manoel da Cruz? A legislação diocesana entra 
em profunda contradição com as demandas de missas, para não dizer 

19 APNSP, Esláll ltO. 1735, cup . 34 
20 LC GOFF. J .. La Nalssanco du Purgalolrc . P ris. G~\ltmard . 1981, p fl4 
21 A AM, Eslaluto. 1737. cap 5 
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com a mentalidade barroca, na medida m que só permitia "a cada hum 
sacerdote celebrar huma vez cada día."22 Por outro lado, trata-se de 
antídoto eficaz contra o abuso que resu ltaria das celebrações excessivas . 
Esclarecemos que tal exigência não é específica para a Colônia. pois 
também na Metrópole ela se faz presente. Segundo o estudo de Ana 
Cristina O' Araujo, O. João V sol ic itou. junto ao papa Bento XIV, a permissão 
"para que todos os sacerdotes regulares e seculares pudessem rezar, 
em vez de uma, três missas no dia dos fiéis defuntos", isto é em 2 de 
novembro.23 O papa foi sensível à súpl ica do rei piedoso. 

Geralmente levanta-se o débito em relaçao à alma do irmão defunto 
durante uma visita da autoridade diocesana, que estabelece pra o para 
a colocação dos sufrágios em dia. Seguindo a orientação das Constitui
çõens Primeiras, as autoridades relig iosas defendem o direito das 
almas. Quando o atraso é muito grande, envelhecido pelo tempo, duas 
alternativas são freqüentes. Uma delas consiste em recorrer ao clero da 
freguesia ou mesmo ext rno à Capitania. solução muito util izada nas 
Minas. A missa externa torna-se o xpediente que contorna as dificu lda
des suscitadas pela proib ição imposta ao sacerdote no sentido de não 
celebrar mais de uma missa diária. Outra saída é traduzir ou "comutar" 
os atrasos em uma quantia "x " de missas, possíveis de serem celebradas 
no próprio altar do santo de devoção. Essa foi a via encontrada pela 
irmandade das Almas de Itatiaia que, desde a fundação em 1727 e até 
1761 , con~ava 23 irmãos "assim antigos, como modernos" sem goza
rem dos sufrág ios, Na visita al i ocorrida, em 1761, o débito foi convertido 
em 50 missas. montante b m inferior. porque a irmandade alega não 
possuir recursos para mandar dize r as 345 de direito. isto é, 15 para cada 
til iado.24 

Observe-se que os atrasos não diz m respeito apenas às irmanda
des. mas também, como decorrência. ao cap lão que assina um termo 
anual comprometendo-se a celeb rar nos domingos e dias santos na 
intenção dos irmãos vivos e defuntos, a acompanhar os féretros e procis
sões daquele sodalício. é importante fri sar que dentro da irmandade, o 
sacerdote. comumente denominado "capelão", não passa de um funcio
nário da irmandade, submetido à mesa administrativa. O atraso atinge 
também os párocos, funcionários da Coroa de "alto esca lão" . responsá
veis pela igreja paroquial e com jurisdição sobre as capelas curadas. O 
vigário não constitui um simples "cura de almas", um capelão, é tratado 
pelos seus fregueses por "reverendo pároco". E mesmo tal sacerdote, 
que, a princípio, deveria ser muito zeloso , incorre em faltas com as almas, 

22 Constl tulçoons Primeiras. op c. t r\oro n• 2. livro 11. v·3 9 
23 D'ARAÚJO. Ann Cr isti na, "Mollo. M mórit~ Prod~d 8srroc<J' ', Separata da Rovl~ta do História das ldólos 

ela Faculdade de Letras, Coombro. 11 (1 98 )· t ?!l-73. cJ r 15? 
24 AEAM. Estatuto, t 737 
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conforme se observa no comentário feito na pastoral de D. frei Antônio de 
Guadalupe, datada de 1727: 

"E porque muitos Parochos juntão em si as esmolas das Missas que 
se devem dizer pelos fregueses defunc tos e as mandão dizer fora 
da sua Igreja por quem lhes parece, mandamos que os ditos 
Parochos não dem Missa destas para fóra. mas as que n{io pude
rem dizer no tempo conveniente de três meses as distribuão pelos 
Sacerdotes que as digão logo na dita Igreja para nao dilatar o 
suffragio das Almas e fazendo o contrario se lhe dará em culpa na 
visita." 25 

Analisando o quadro anterior, notamos que os sufrágios são mais 
avu ltados a partir de fins do primeiro quarte l do setecentos. Contudo, na 
segunda metade do sécu lo, quando as "conveniências" dos sodalfcios 
não são as mesmas. nem sempre se cumpre o stabelecido nos estatutos 
e reformas respectivas. 

Observemos agora dados relativos às irmandades do Santíssimo 
Sacramento. vizinhas no mesmo recinto religioso, pois só assim podemos 
constatar se o montante de sufrágios foi substantivo ou irrisório. e outros
sim se houve alguma especialidade no comportamento das irmandades 
das Almas: 

Irmandades do Santissimo Sacramento 

Localidade Ano Missas 

1. Acuruf ............... .. ..................................... . 1734 25 
2. Aiuroca .................... .. .. ............................ . 1728 02 
3. Barbacena ........ .. ... .. .. ............................ .. 1749 10 

idem ......... .. ...... .. .... ..... ....... ....... ... ....... .. . .. 1759 20 
4 . Caelé ......... ........ ............. .. .............. ........ . 1745 12 
5. Itatiaia .................... ........................... .... . .. 1730 10 
6. Mariana ... . .. ................ ... .. ...... ... .. ...... ...... . 1713 05 

idem ..... ............ .. ..... .... .... ... ...... ........ .. .. . 1740 40 
7. Nova Lima ................... .. ... .............. ........ . 1726 12 
8. Ouro Pr to (I reg . Pilar) .......................... .. 1738 100 
9. Sta. Ri ta Durão . ... .... ............ ............... .... . 1736 12 

1 O. Tiradentes ............................................ .. .. 1722 1226 

P ulo. Escola• 
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As irmandades do Santíssimo Sacramento, consideradas as respon
sáveis pela ereção e ornamentação das igrejas matrizes, constitu_em 
aqueles sodallcios que administram as obras com recursos própnos , 
oriundos de esmolas, e com aq ueles provenienles das irmandades 
situadas em alta res laterais, pois a sede paroquial sempre é o resultado 
da reunião de esforços . Supostamen te mais ricas que outras associações 
leigas, e las muitas vezes igualam em tortuna às co legas situadas no 
mesmo recinto relig ioso. Por isso, o número de sufrágios oferec idos aos 
irmãos defuntos não é maior que aquele ofertado pe las irmandades das 
Almas. 

Na vi la do Ribei rão do Carmo, em 1745 denominada Mariana, a 
irmandade do Santíss imo Sacramento oferec ia 5 missas ao irmão faleci
do número relativamente baixo, mais adequado às irmandades do Ro
sá;io dos Pretos. A partir d e alteração do compromisso primígena, a 
irmandade eleva-as para 40, quantia considerada expressiva, própria aos 
sodalícios de brancos ricos, que deveria ser dividida caso o fi.li ado tosse 
casado.27 

Do mesmo modo, nos estatutos dos irmãos do Santfssimo Sacramen
to não é rara a ocorrênc ia de preces suplementares, exig indo-lhes rezar 
tantos pai nossos e tantas ave-marias. Em alguns casos, exige-se dos 
filiados mandar celebrar missa, como, por exemplo , as irmandades do 
Santíss imo do lnf iccionado (atual Santa Rita Durão) e de Congonhas do 
Sabará (INova Lima), que oterecem apenas 12 missas em sufrágio, mas, 
em compensação, cada confrade deveria pagar do próprio bolso missa 
"com certidão passada" , por ocasião da morte de um irmão.28 

Na maioria dos casos em que foi possível loca li zar as re formas de 
estatutos, percebemos o aumento substantivo d as quant1as de missas. 
Inic iadas já no primei ro quartel do setecentos. 1inegavelmente as a ltera
ções , apontam sempre para uma demanda maior de m~ssas. Ta l ·fe nó~e
no, como demonstra nossa pesquisa suplementa r, nao é prerrog ativa 
ex.c lusiva das irmandades do Glorioso Arcan jo das Almas, ating indo 
inclusive as do Santíssimo, Rosário dos Pretos e ordens terce iras. Obser
ve-se o quadro comp lementar: 

27 P.EAM. Estatuto da Irmandade do SS. Sacl"l!mcn to, 17"t3, caps VI. X~ I, XX II Confotrne o I v wam ruo de 
Patricia Mulvey. o n(lmero de missas observado nos rm ndadesdo Ros· !lodos Prol os nt~ CoiOnla vanava entre 
20 e 50 8 ra indicio da riquaz do oodal cio, c L MULVEI'. P '" lllv Confro l 1 ntl t(!, In Graztl · Theu to I In colonl I 
soclety" Th f\Jnerlcas. XXX IX. 1. (1 962): 39-61!. p . !)8 

28 APM. E~tatuto da lrmondado do SS. Sacramento de Congonhas do Sabarê, 1"125. cap 14 
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Outras Irmandades 

Localidade Ano Missas 

i . Caeté- N. Sra. Bom Sucesso 1718 12 
2. Caeté- Sto. António 1722 10 
3 .. ltabiri to - Rosário dos Pretos 1744 8 
4. Mariana - Cordão de S. Fco. (pardos) 1760 8 

O. 3a. S. Fco . de Ass is 1750 30 
O. 3a. N. Sra. do Carrno 1751 40 

5. Ouro Preto- Rosério dos Pretos 1715 5 
idem 1751 8 

Rosário dos Pretos do Alto da Cruz 1733 4 
Mercês e !Perdões i 754 10 
São José dos H. Pardos 1730 8 
O. 3a. S. Fco . de Assis 1754 24 
Idem 1760 40 
idem 1820 4029 

Às vezes a irmandade não dobrou o número de sufrág ios por ter sido 
erigida numa ocasião em que e les já eram signi ficativos. Nesse caso, ela 
tenta estabiliza r a quantidade oferecida. 

Através dos dados empíricos aqui arrolados , percebemos a inclina
ção para aumentar o número de missas, nunca para re duzi~ l as. Essa 
tend ência, de feição barroca por exce lência, ocorre no momento em que 
as popu lações já se encontram fixadas à reg ião, fazendo-se representar 
através das irmandades e a sociedade encontra-se então, bastante 
hiera rqu izada. Surpreendentemente. o aumento na demanda de missas 
ace lera-se a partir do segundo quarte l do século, justamente no perfodo 
em que as irmandades rec lamam constantemente de dif iculdades eco
nómicas. Durante o primeiro quartel, elas não fazem qualquer tipo de 
queixume dessa natureza: mas daí em diante abundaram informações 
relativas às "demenutas (as ) conveniencias das Minas", "a grande 
decadencia em que estão as freguesias ... ", ''e hoje pel lo mizeravel 
estado da terra ... ", a "decadencia do Pais (percebida) por todos"30 . Data 

·29 APM; 1) Nossa Senhora do Bom Sucesso. cap. 11 . 2 ) Santo Antônio - cap. B. 3) Rosário dos Pretos · cap. 
15, AEAM: 4) Cordão de São Francisco - e<~p . 25. Sobre a Ordem Terc~ira do CarmQ de Mariana, cf . SAl. ES, 
Fri tz T .. Assoolaçõos religiosas no ciclo do ouro, Belo l·lori zorl le. CeniJO de Estudos Mmelros . 1963. p. 74 
Sob"' a Ordem terceira de SM Francisco d Mariana, cl. SALLES. op. cit p . 75; APNSC: S) São Francisco do 
As$1S . 1754, cap 14 , 1760. cap. 12, APNSP, Compromisso dar Irmandade de Nossa Senhora do Rosá.rlo 
da matriz d o Pll~ r . 175 1, cap. 24 : AGUIAR , Marcos M . Vila Rica dos Con!radcs · a sociabil idade confraria! 
cnlro negros c mulatos no sóculo XVIII • di ssertação de Mestrado. Sêo Pàulo. Depto . d l llslórla/USF'/1993 
(mimco),' p 234 e 253. 

30 (IPNSP Estatuto da Irmandade da S~o Mlguol e Almas da Igreja matriz do Pilar de Ouro Prc·to. 1735. cap. 
2: Livro deTermos da l rm andado da Sft o Mlguol e Almns da matriz do Pilar do Ouro Preto · t712·1 838. Ctt. 
em 29/Hl/1 750. Na ol;1o. q" lor rtou cl ssrca, de Fri lz Te1xena de Sall s, houv m nç o 11 r duoao das 
mcoados a r lorrnas d cornpromrssos. sOque. ao nos o ver, o .ulor locallzou·as lardlamenle. Isto ó, por ~ol ta 
d 1760·70 Cl Associações Religiosas no Ciclo do Ouro p . 79. 
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desta época a redução das entradas, dos anuais e da remuneração dos 
cape lães , a permanente dificuldade em encontrar quem aceitasse o 
cargo de provedor, cuja esmola passou a ser considerada alta e, por 
conseqüência, o barateamento das esmolas dos cargos da mesa diretora 
e a substituição dos ofícios por missas, denlre outras medidas. 

O aumento da demanda de missas para os "irmãos defuntos" exigiu, 
inclusive, um número maior de altares ou até mesmo de templos, visto 
que as celebrações não podiam aproveitar da capacidade ociosa de 
ambos, po is obrigatoriamente deveriam ser feitas na parte da manhã. 
Contemplando o surto arquitetônico e as obras de talha a partir de 
meados do setecentos, que atingem vulto expressivo na quantidade e na 
qualidade, observamos que aquele acervo objetivamente expressa e 
confirma o recrudescimento da piedade popular em direção aos sufrá
gios pelas almas. Trata-se de período muito significativo nas artes das 
Minas, que por essa razão foi destacado com a qualificação de barroco 
mineiro. Datam de então as ed ificações erigidas pelas confrarias de 
mulatos e mesmo pelas ordens terceiras de São Francisco e da Senhora 
do Carmo, representativas da el ite local. Na mesma época foram edifica
das as inúmeras capelas com invocação alusiva à Paixão e temas 
corre latos. Dentro do período contemplado, o recinto sagrado serve ao 
conjunto de atividades rel igiosas, mas princ ipalmente à celebração 
eucarística. Portanto, a propagação dos edifícios re ligiosos e as reformas 
da maioria das igrejas matrizes devem ser compreendidas dentro das 
preferências devocionais daquele tempo e como exigência para o aten
dimento da demanda crescente de missas.31 

31 JUNGMANN, Pe. Jo •• ó, El sacrlflclo dn la missa ... op. cil. no1a n' 12. pp 296-7 
•• A revisão de te ar ligo do u)sponsabllidade da autor a. 
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211 PARTE 

Apresentação 

PROF. JOSÉ ANTONIO DABDAB fflABULSI 
Coordenador do Mestrado em História 

Departamento de Histórltr!FAFICH/UFMG 

Temos o prazer de apresentar, neste número da Revista Varia Histó
ria , trabalhos resultantes das pesquisas dos alunos do Curso de Mestrado 
em História da UFMG. Nosso curso é recente (5 anos), mas, apesar disso, 
já formou (até julho de 1996) quinze mestres. Apesar das dificuldades 
inerentes a uma empresa como esta, e do grande número de aposenta
dorias ocorridas no período, os professores de fora, convidados para as 
bancas de defesa de dissertações, têm sido unânimes em ressa ltar a 
qualidade dos trabalhos apresentados. 

Nosso Programa é aberto a qualquer tipo de época, problema, 
abordagem. Apesar disso, como era de se esperar, há uma maior 
incidência de pesquisas sobre Minas Gerais em geral, e Belo Horizonte 
em particular. 

Gostarramos de agradecer à Direção da Revista Varia História a 
possibi lidade de publicar aqui os nossos trabalhos, o que nos pareceu 
mais interessante do que organizar uma publ icação isolada. Afinal, não 
é qualquer periódico que chega a mais de quinze números! Esperamos 
poder renovar a operação em breve, com a publicação de outros traba
lhos. Esclarecemos também que a responsabi lidade por esta seção um 
pouco especia l da Revista é do Co legiado do Curso de Mestrado em 
História. 

VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, n~ 16, Set/96, p.77-77 77 
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