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Resumo: Este estudo consta de duas partes: na prirneira 
considerarnos o testamento de D. frei Antonio de Guadalupe, vi-
sando demonstrar o que tem de comum e de singular (por se tra-
tar de urn religioso), a partir do seu enquadrarnento histórico bar-
roco; na segunda, enfocamos a sua atuacao reformada manifesta-
da através de pastorais, principalmente a de 1727, sempre no sen-
tido de desenvolver entre os clerigos e devotos urna visao sacra-
mental, a partir da rnoralizacao, da normatizacao das prAticas re-
ligiosas e dos costumes nas Gerais, o que acaba denunciando unia 
profunda coeréncia espiritual e social na vida deste franciscano. 

Abstract: Divided within two parts, the study focuses on 
the will of D. Frei Antonio de Guadalupe throughout a historical 
baroque frame in its first half, aiming to make clear his common 
as well as unique thought, regarding his being a clerical. On the 
other hand, one comes across in the second half of the article with 
D. Frei AntOnio's reformed performances towards the pastorals, 
especially in 1727. His regards were to develop amongst the 
clergymen and devotes a sacramental thinking held not only by 
the morality but also by the regulation of religious practices and 
costumes that took place in the Gerais. Emphasising his coherent 
spiritual and social sense as a Franciscan. 

0 testamento: a crenca na boa morte e na doutrina da 
comunhão dos santos 

D. frei de Guadalupe era filho de nobres, do desembargador JerOnimo 
de SA da Cunha e de Maria Cerqueira. Nasceu em Amarante em 27/09/ 
1672, tendo adquirido uma formacdo de bacharel pela Universidade de 
Coimbra. Viveu 22 anos entre os franciscanos de Lisboa, em cuja regra se 
professou certamente apOs a confeccdo de um testamento, carregado do sim- 

Utilizo alguns docurnentos levantados para o projeto Semana Santa e pompa barroca na 
cultura colonial mineira, corn auxilio CNPq. Sou grata a Maria Teresa Goncalves Pereira 
(UFOP) por transcriciks feitas anteriormente como bolsista/AP do CNPq. 
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bolismo da morte para o mundo — rennncia a vida secular, a heranca 
individual — acerto das dividas existentes, preocupacao corn os familiares, obras 
pias e, principalmente, corn a comunidade monacal.' Nomeado bispo do Rio 
de Janeiro em 1722, foi sagrado em 1725, constituindo-se entdo como clero 
secular, obedecendo aos estatutos diocesanos, embora conservasse o nome e 
aquela espiritualidade advindas da vida no claustro. Lancado na recente Co16- 
nia aos 53 anos, longe da seguranca e do conforto de urn Portugal aristocrático 
e monastico, empreendeu uma administracao voltada para os valores tridentinos, 
apoiada nas Constituicoes Primeiras do Arcebispado da Bahia de Dorn Sebas-
tido Monteiro da Vide (1707), realizando pessoalmente visita a Capitania das 
Minas em 1727, quando expediu importante e abrangente carta pastoral, ou 
por meio de substitutos em 1733 e 1735, em cuja documentacao transparece a 
sua formacao culta, a concepcdo religiosa elaborada e exigente, através de ex-
pectativas reformadas em relacao a Cristandade Colonial.' 

Em 12/02/1739 foi transferido para a Se de Viseu e, antes de deixar o 
Rio de Janeiro — de um modo tao semelhantes ao dos bandeirantes e daqueles 
que enfrentavam desafios — , temendo a longa e perigosa travessia, "conhecen-
do a incerteza da vida e certeza da morte", "estando pronto com a graca divi-
na a dar a vida e derramar o sangue por esta fé", testou solenemente em 9/04/1740, 
acrescentando urn codicilio,' em alto mar. Esclarece que alcancou indulto pa-
pal para testar sobre os bens adquiridos na atividade diocesana, totalizando 
vinte mil cruzados. 4  Sensivelmente intuia a morte próxirna, pois faleceu em 
Lisboa aos 31/08/1740 com 68 anos, sem ao menos assumir o referido Bispado. 

Encontramos urn testamento desse tipo de cerca de 1770, no qual o novico carmelita frei 
Manoel dos Prazeres as vésperas de se professar no convento de N. se dos Remedios de 
Lisboa, dispeie sobre sua heranca, saldando cliviclas, contemplanclo suas irm'as e descenden-
tes, deixando tambern uma fundacao de missa na intencão de sua propria alma cf. OURO 
PRETO, Casa do Pilar, COUTINHO, Manoel de Almeida, ccidice 98, auto 1268, 2" ofi-
cio. 
A carta pastoral de 1727, foi remeticla para vários vigarios para serem feitas duas cópias, 
urna a ser fixada na matriz e outra para ser conservada na documentaçao paroquial, deven-
do ser lida publicarnente quatro vezes ao ano. Guadalupe ilk) esteve nas Minas em 1733 e 
1735, enviando substitutos que perseguiam o seu ideal Cf. AEAM. Pastorais 1727-1863, 
Armário VI, I" prateleira, ff. 55-9; Pastorais 1727-1793, arrnario VI, 1" prateleira, fls. 4, 6- 
11v; - Livro H-14 Visitas e fábricas - 1727-1831,armArio VI, 1" prateleira, fls. fls. 1-22; Livro 
W3 - DispostOes Pastorais 1727-1853, fls. 88 e ss. A Carta Pastoral de foi publicada Cf. In: 
TRINDADE, Raimundo. ArcItidiocese de Marianna. São Paulo: Escolas Profissionais do Lyceu 
Coracao cle Jesus, 1928 VI. pp. 67-69. Portugal abrac:ou a reforma eiwianclo delegado 
Trento cf. SOUZA, frei Luis de. Vida de D. Frei Bartolomeo dos M41-fires. Rio de Janeiro: Fran-
cisco Alves, 1920. 
Codicilio ou cedula = disposicao testarnentaria sern instituicão de herdeiro cf. Catfo Philippino 
ou OrdenasSes e Leis do Reino de Porugal notas de Cândido Mendes de Almeida. Rio de 
Janeiro: Typographia do Instituto Philomathico, 1870, livro IV- tit. 86. 
Apenas o religioso professo nao deveria ter bens individuais e portanto não poderia fazer 
testamentos cf. Constituifies Primeiras do Arcebispado da Bahia... (1707). São Paulo: Typographia 
2 de dezembro, 1853, XXXIX- 637; Código Philippino , livro IV, tit. 81-4. 
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0 primeiro testamento, feito por ocasido da profissao, simbolizava a morte 
da e para a vida mundana; o segundo testamento é a preparacao para o firn da 
peregrinacão terrestre desse homem culto, de fidalguia e de alta hierarquia 
eclesiastica. Nele escapararn alguns aspectos de longa duracao — espontaneos, 
cotidianos e irnpessoais — comuns aos demais testamentos seculares daquela 
6poca, pois compartilham da mentalidade barroca. A vida do bispo coincidiu 
corn o auge da Cultura Barroca em Portugal, isto e, o Reinado de D. Joao V 
(1707-1750) que considerava a ostentacao e os estipêndios corn o sagrado corno 
absolutamente irnprescindiveis para louvar o divino, e antecedeu em muito a 
legislacao pombalina iniciada no 3"quartel do XVIII, que objetivou através de 
leis testamentarias "estancar este fluxo de crescimento da propriedade dos cor-
pos de mao morta" (clero regular) em beneficio dos herdeiros necessários e da 
sucessão natural "exceto se (os bens) fossern deixados as misericórdias e hospi-
tais para dote de órfaos, cura de enfermos, sustento dos expostos, ou ainda a 
escolas e seminarios para a educacao da mocidade".' Ressalva-se nesse testa-
mento particularidades proprias de quem interiorizou a espiritualidade mo-
nastica e possuia uma f6 que se problematizava. Não obstante a concepcdo 
religiosa elaborada, o documento contém aspectos costumeiros do barroco, 
embora corn certas reservas nascidas do pensamento clerical. 

Nele não observamos aquela distincao nitida que separa as cláusulas reli-
giosas das materiais, tao frequentes nos testamentos de leigos e de padres da 
época, pois houve intencionalmente urna subordinacao do terreno ao sagra-
do. 6  Não vimos destaque reservado aos parentes, tao comum em testamentos 
de padres, o que seria motivado por esse elenco de razöes: por ser o nircleo 
familiar do bispo fora muito restrito — pais e irmdos ja falecidos; por não ter ele 
convivido corn os parentes ainda vivos (em virtude da opcdo monastica e por 
haver deixado Portugal), por não valorizar tanto a questao do sangue (nalo 
nomeou sobrinhos, primos etc. ou já os contemplara no 1" testarnento) e, por 
isso, agraciar corn seis mil cruzados tao somente aos que o assistissem na mor-

te; e principalmente por gozar da sociabilidade religiosa (irmdos de Regra, 
amigos capelaes e confrarias) em seu periodo aureo — o Barroco realcada por 
que se sentia essencialmente comprometido corn os votos que fizera, ainda que 
vivendo no século. 7  Clerigos foram nomeados, inclusive corno testamenteiros, 
mas sensivelmente o enfoque humano e bastante restrito ao meio circundante 
(capelaes e servicais). 

A legislacao novissima atingia sobretudo o poder econômico da comuniclade religiosa que 
!IA() poderia comprar bens de raiz sem licenca regia e quando os herdasse deveria vende-los 
imediatamente cf. SUBTIL, José M. L. Lopes. 0 Desembargo do Paco (1750-1833). Lisboa: 
Universidade Autônoma, 1996. cit. p. 367 e 376. 
Sobre testamentos cf. MARCILIO, Maria L. A morte de nossos ancestrais In: A morte e os 
mortos na sociedade brasileira. Sbo Paulo: Hucitec, 1983, pp. 61-75; VOVELLE, Michel. Piete 
baroque et déchristianisation en Provence aux XVIIIe siecle. Paris: Editions du Seuil, 1978. 
Cf. Sociabilidade In: VOVELLE, Michel. Ideologias e mentalidades. Sao Paulo: Brasiliense, 
1987. pp. 225-39. 

366 

5. 

6. 

7. 



367 

Como homern do seu tempo, teve misericórdia corn os seis cativos que o 
servirarn e o acornpanhavarn para o Reino, concedendo-lhes alforria, incluin-
do urn "rnulatinho" (conforme acréscirno feito no codicilio "no propeisito e 
intenção ha rnuito tempo que lha tenho dado"), todos contemplados corn cin-
qiienta mil reis "para aprenderem oficios", corn a ressalva de que os 
testamenteiros não dessern a quantia de uma so vez, "rnas disporão de sorte 
que os não gastem de modo que mais lhes sirvam de dano que de utilidade" 

Os rnencionados vinte mil cruzados adquiridos durante a carreira eclesi-
astica eram ern dinheiro vivo, uma quantia realmente expressiva." Contraria-
rnente ao costume da época (rnesmo entre o clero diocesano), nao se dispersa-
yarn ern bens de raiz ou em dinheiro emprestado. 0 fato de ser religioso secu-
larizado explica o porque do seu testarnento ser curto e enxuto, sintese de finito 
e infinito, urna despedida do mundo. E a sua consciência perante Deus e, como 
os de época, corn enfase nos valores espirituais (devocoes, missas, obras de rni-
sericeirdia — alforrias, legados e esmolas ).'" 

Sabemos que na Cultura •arroca o testamento não constituia uma sim-
ples forrnalidade para dispor dos bens; era uma declaracao de fé, o agir visan-
do a irnortalidade, o fecharnento harmonioso da vida. Para os mais exigentes, 
chegava a ser urn rito expiatório, com vistas a reconcilia0o corn o sagrado. 
Quanto mais contrito e subjetivado, rnais frutifero para a alma, porque a fé 
sem penitencia n -do alcança a remiss -do da culpa." Por isso o bispo aproveita 
para se confraternizar corn os homens: "perd6o quantas ofensas e agravos me 
hajam feito purarnente por amor de Deus e peg() perdão a qualquer pessoa 
que de mirn estiver ofendida e agravada."' 2  Com o devido recolhimento apren-
dido na mortificacao do cenóbio, para ficar de bern corn Deus e os homens no 
momenta derradeiro, o bispo declara conformar-se, resignar-se totalmente 
vontade divina, aceitando as adversidades para a satisfacao dos próprios peca-
dos e em louvor a Cristo. 

No singular documento, sobressai a concepcdo de boa morte, bastante 
representativa no periodo, que sempre destaca a intercessão divina da Virgem 
Santissima, dos merecimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo pela sua Paixdo e 

FUNDAQA0 JoAo Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao joa'o Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 807. 
Cada cruzado e 400 réis, portanto 800 mil réis ou cerca de 534 oitavas. No ano de 1743 na 
rnicro-regiao de Vila Rica urn sitio corn vivenda, paiol, engenho ( tudo coberto de telha), 
plantacao de mandioca, pomar, carro de bois e cangas foi avaliado em 6 mil cruzados cf. 
Ouro Preto, Arquivo da Casa do Pilar, Inventario, 2" oficio, códice 48, auto 532. 
Ern testamento de leigo ter-se-ia urn monte-rnor do qual se tiraria prirneiro as dividas, as 
despesas corn o funeral e a terca da alma do testador (reservada para sufragios e obras pias); 
do restante 50% do ciinjuge (legitirna) e os outros 50% rateados entre os filhos (legitirna), na 
ausencia deles seriarn conternplados os hercleiros necessarios (parentes ate o grau). 
Cf. Concilio Triclentino, sessao XXIV, Cap. 4- da contricao. 
FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Op. cit. p. 806. 
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Morte, dos santos anjos (em especial ao da guarda), dos arcanjos biblicos Miguel, 
Rafael e Gabriel, Sdo Jose, &do jodo Batista, San jodo Evangelista, de todos os 
Apóstolos, em particular Sdo Pedro e Sdo Paulo, dos santos da ordem 
franciscana, especialmente Sao Francisco, Santo Antonio de Lisboa (santo do 
seu nome) e Sdo Boaventura, &do Pedro de Alcântara; de Santa Teresa de 
Jesus, Sao Goncalo, &do Caetano, &do Francisco Xavier, Santa Barbara, S -do 
Sebastido (padroeiro do Rio de Janeiro) e de toda corte celestial "(...) aos quais 
todos rogo hurnildemente que, por amor daquele Deus a quern est -do vendo, 
intercedam por mim para que me de o que desejo, que é urna boa morte"." 

A boa morte foi uma construc -do mental/religiosa que assumiu uma 
iconografia das mais eficazes principalmente entre 1450-1650, através de li-
vros piedosos ilustrados (Ars Moriendi) e de suas variacOes posteriores mais 
internalizadas — os tratados De arte bene vivendi bene que moriendi (Da Arte de bem 
viver e bern morrer). 14  

Esses ensinamentos praticos para o bem viver e morrer enraizaram-se 
nos costumes a partir das prédicas do clero regular e secular, ordens terceiras, 
irmandades leigas e legislacdo diocesana, constituindo urn momento alto do 
imaginario devoto.' Tao assimilados pela tradicdo religiosa, ja no declinio da 
Idade Media, foram abandonando progressivarnente, conforme o pais em ques-
t -do e mais rapidamente na ColOnia Brasileira, aquela profusdo de obras figu-
rativas relativas aos generos "os tres vivos e os trés rnortos", "a morte a cavalo", 
"o triunfo da morte", "a danca macabra" e por Ultimo "a morte do justo e do 
pecador".' 0 processo de internalizac -do da etica católica encontrava-se bas-
tante avancado na Epoca Barroca, rnais voltada para a contricdo pessoal do 
que para a atricao propriamente: morrer bem era não se perder ou valorizar 
demasiadarnente os acontecimentos e ocupacOes da vida ordinaria, confiar in-
condicionalmente na eternidade da alma, exarninar e julgar pessoalmente os 
próprios atos, pois Deus não é urna autoridade rneramente exterior, rnas incor-
porada pela consciencia do devoto. 

Ao testar (supoe-se pelo menos um minimo de recolhimento psicologico), 
conferia-se significado a própria trajetória terrestre através da avaliacdo sobre 
o transitório e o essencial, que suscitava, conforme o nivel de consciência do 
testador, arrependimentos, reparos e confraternizacao, constituindo-se assim 

13. Idem, p. 643. 
14. Cf. TENENTI, Albert. Ars moriencli In: Annaks ESC. Oct/dec. (1951): 433-46; CHARTIER, 

Roger. Norrnes et conduites: les arts de mourir 1450-1600 In: Lectures et lecteurs dans la France 
d'Ancien Régime. Paris: Editions du Seuil, 1987. pp. 125-163. 

ta. "Ordinariamente quem vive mal, morre mal...pela mayor parte a morte he conforme foy a 
vida" (cf. BERNARDES, Manoel. Os ultimos fins do Ho»2em, salvafao e condenacao eterna ... re-
producao fac-simile da eclicao de 1728. Sao Paulo: Anchieta, 1946 .pp. 233-4). 

Ifi. Sobre o dominio dessa iconografia no declinio da Ida Media cf. TENENTI, Alberto. Il senso 
della morte e l'amore della vita nel Rinascimento (Francia e Italia). Torino: Giulio Einaudi eclitore, 
1989. pp. 410-85. 
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na própria aplicacao dessa arte de viver e morrer bern, principalmente se o 
testarnento era feito sern as pressoes dos estertores da morte. Contudo, apesar 
das constantes exortacOes no sentido do bern viver, ou seja, de ser desligado 
rnaterialmente, compassivo e born durante a vida, no Barroco houve uma po-
larizacão do gesto piedoso na irninencia da morte, quando entdo inflacionavarn 
as obras de rnisericórdia, o perdao das ofensas e agravos (Jo 20, 23; Mt 17, 
21-22; Lc 17, 3-4) que afastariam as tentacOes da cavida, do desespero, da 
impaciência, do orgulho e da avareza, pertinentes a rnorte do pecador." 

A concepcao de boa morte nau privilegia o luxo turnulario, proprio da 
morte dos grandes — reis, papas, bispos e nobres mas não renuncia a sepultura 
(campa) anemirna ad sanctum— proxima aos altares e as reliquias — ou apud eclesiam 
— fora da nave e capela rnor ( rnas ern espaco sagrado) pois dotadas de forte 
simbolismo (Constituicoes, livro IV, LHI-843)." 0 católico acredita na piedade 
dos vivos manifestada através de oracoes individuais e coletivas, na graca divi-
na e ate na intercessão das alrnas ern purificacao no Purgatorio. 

Segundo essa doutrina (cornunhão dos santos) existem trocas rnntuas e 
urn dinarnismo gratificante entre Igreja Triunfante (hieraquia celeste), a Igreja 
Peregrina (dos vivos) e a Igreja Padecente (alrnas do Purgatorio), que formarn 
urna unidade mistica bern articulada, corn graus diferenciados de santidade. 
Desse modo, qualquer oracdo ou gesto misericordioso ern urn desses dominio 
resvala no outro, sernpre no sentido de beneficiar a alma daqueles que foram 
santificados pelo batisrno. 

Diante desta crenca, tao fundamental ao Cristianismo católico, D. 
Guadalupe espera a intercessão dos irnidos de fé: 

"...me desem sepultura no cemitério onde se enterram os religiosos de San-

to Antonio desta cidade (Rio de Janeiro), sem especialidade alguma na sepultu-

ra, e falecendo no mar levardo o meu corpo podendo vir a ser sepultado no 

cemitério de Sao Francisco, da cidade de Lisboa, onde tomei habito, e o mesmo 

sera falecendo em Lisboa; e falecendo em outra terra onde haja convento de 

minha religiao, me sepultardo em semelhante 
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Igreja Triunfante 

(morada dos justos) 

Igreja Padecente 

(Purgatorio) 

Igreja Peregrina 

( mundo dos vivos) 

Juizo Final 

consumacdo dos tempos 

e instauracdo do reino 

definitivo) 

Igreja Peregrina 

(Morte/Juizo particular 

1 T REAU, Louis. Iconogralia de la Biblia — Nuevo Testamento. Barcelona: Ediciones del Serbal, 
1996. p. 679; CHARTIER. Op. cit. p. 128. 

18. Citado por REIS, João J. A morte e =Vesta. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1991. p. 172. 
19. FUNDAQA0 João Pinheiro. Op. cit. p. 806. 
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Nao obstante a modestia da campa sepulcral norteada inclusive pelas 
Constituifiies (Livro IV, LVI- 852), o bispo não abre mao de urna verdadeira 
pompa fünebre para o que deixa expressivos 200 mil réis (cerca de 133 oitavas 
de ouro), ao convento franciscano onde fosse sepultado. Ressalva, porém, nao 
ser da sua vontade a presenca do elogio fimebre, que na Epoca Barroca era 
particularmente laudatOrio e emocional, corn recursos teatrais "porque os pre-
gadores nesta ocasiao louvam o defunto, e de mim nao ha bem que dizer corn 
verdade, e para dizer o mal que so em rnim ha, causara escândalo..." Ha urn 
torn rneio retórico, alusivo a culpa, de matriz franciscana, cujo despojamento 
tambérn se respalda nas Constitukoes (Livro LII- 840): 

"Por muito justas razifies se prohibem exequias, que mais parecem exces-
sos da vaidade humana, do que effeitos da Religiao Christa. Por tanto manda-
mos, que se não facao nas Igrejas Ecas, ou tumbas (esquifes), nem armem (orna-
mentar) as Igrejas, ou Capellas; nem haja Serma.o, Oracdo, ou Pratica nas taes 
exequias, excepto nas do Summo Pontifice, Reis deste Reino, e Prelados, sem 
licenca nossa, a qual não daremos sem muita consideracao do estado, e qualida-
de de defunto." 

Todavia, nao deixa prescricOes detalhadas sobre as exéquias (mortalha, 
cortejo, oficios de corpo presente, coros de müsica, sétimo dia etc. ), pois ainda 
que professasse simplicidade, a ordem franciscana, detentora das regras do 
cerimonial fnnebre, cuidaria da pompa, conforme a dignidade hierarquica do 
irmao em questao. 

Receando as penas do Purgatorio e querendo abrevid -las, sabendo que o 
fato de ser religioso nao era garantia de salvacao, mas firme na crenca tao 
confortante da comunhão dos santos, o bispo, como todos devotos catOlicos da 
época, confiava na eficacia (rnaior) das missas sucessivas ou ate simultâneas, 
feitas imediatamente após a morte: 2( ' 

"E no lugar em que falecer, logo se comecarao a dizer mil missas pela 
minha alma, sendo no Rio de Janeiro, de esmola de 400 réis e sendo em Portu-
gal, de esmola de 200 reis, e estas missas se farao dizer logo por todos os sacerdo-
tes que houver e nao se encomendarao por junto de alguns por evitar as dilaffes 
que costuma haver, e porque quero sejam ditas logo coin a major brevidade para alivio 
da ininha alma..."2 ' 

20. Manoel Bernardes considerava o estado de religioso superior ao cle casado, pois facilitava o 
despreendimento em relacao a familia, aos bens e glorias mundanas, vicla de virtudes e de 
oraciies. Inclinava-se para o religioso militante ou chocesano ao inves do eremita " porque o 
solitario cosfurria padecer grande falta de conhecimento proprio: porquanto as occasioens, 
que continuamente nos offerece o trato coin os proximos, são as que descobrem o que em 
nos ha de bern, ou de mal" (Cf. BERNARDES. Op. cit. p. 182). 

21. FUNDACAO Joao Pinheiro. Op. cit. p. 806. A esmola de missa rezada era convencionada 
por estatuto sinodal VOVELLE. Ride baroque... p. 112; Na Colônia essa taxa variou muito. 
Ccinforme as Constituifoes, livro II, VI-344 era 12 vinténs. Entretanto, na pratica, nos con-
ventos do Rio de Janeiro e mais ainda de Portugal a taxa era mais conveniente, atraindo os 
investimentos dos devotos, sobretudo dos mineiros Cf. nosso estuclo Imandades mineiras e 
rnissas In: Varia História Revista do Depto. de História da UFMG. 16 (1996): 66-76. 
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A inquietude quanto a dilacao na celebracao das missas, tao frequente 
nos testamentos de época, tinha fundamento na propria experiência do bispo, 
que observara o costume de atrasá-las ou ignorá-las, sob argumentos diversos 
de sacerdotes e de irmandades, o que penalizaria as alrnas do PurgatOrio." 
Como no Catolicismo barroco era uma forte instituicao social, o sacramento 
por excelencia dotado de innmeros frutos, a missa era solicitada corn abundan-
cia — centenas, rnilhares mesmo nos meios populares, embora considerando-
se os atrativos das esportulas, houvesse certos lirnites para coibir abusos. Assim, 
nas Constituifoes ( livro II, V-339-40) os religiosos não podiarn rezar mais que 
ulna missa diaria , exceto no Natal, quando podiam dizer tres. No reinado de 
D. Joao V, ele se empenhou e conseguiu do Papado permissão para que no dia 
de Finados pudessem ser celebradas tres rnissas. 2 ' Era comurn o atraso na cele-
bracao de missas de defuntos, sobretudo entre o clero secular. 

Alem das sobreditas mil missas, Dorn Guadalupe deixou outras mil: 500 
para a pr6pria alma e 500 limitadas a familia carnal, na intencao das alrnas dos 
pais, do irmão e de uma irma natural que fez questao de recordar.' 

Nenhuma em louvor de santo qualquer ou das almas (an6nimas) do Pur-
gatório. 0 bispo era barroco, mas sua piedade não transbordava em direcao 
aos desconhecidos. Dante Alighieri registrou a forca maxima das preces dos 
que amam — mae, filhos, irmãos, esposa, confrades, amigos... — e, acrescenta-
mos, daqueles contemplados corn obras de misericórdias (pobres, Orfans, es-
cravos etc..), que retribuiriam através de apelos e de oracoes. 2' 

Como homem da Epoca Barroca e eclesiastico em particular, acreditava 
no valor salvifico das missas reparadoras dos pecados pelos rneritos do próprio 
Jesus, as quais deveriam ser celebradas corn a maior brevidade para alivio da 
alma na sua estada no Purgatorio (Constituiföes, livro II, I-325-6). 26  Corn coeren-
cia, as preferiu certamente por serem despojadas de pompa (rezadas aos invés 
de cantadas), em detrimento dos oficios, muito mais solenes. Não se via digno 
para ascender diretamente ao Paraiso, nem pecador para afundar-se eterna-
mente no Inferno, antevendo urn padecimento tempordrio conforme os rnéri-
tos e pecados no fogo ambivalente do Purgat6rio, que pune, purifica, rejuve-
nesce, santifica e imortaliza. 23  

22. AEAM. Pastorais 1727-1863. Fl. 3; Livro H14, fl.. 4. 
23. 0 sacerdote receberia esmola apenas pela 1" missa, as outras duas eram na intencão de 

todos os fiéis defuntos, motivo pelo qual nao seria remunerada, Cf. Cópia de uma constitui-
cão Pontificia do Ssmo. Pe. Beneclito 14" (1741) In: AEAM, Livro H 14, fl 53v e ss. 

• 24. FUNDAGA0 Jo -do Pinheiro. Op. cit. p. 808. 
25. Cf. ALIGHIERI, Dante. A Monza Comédia. Belo Horizonte: Itatiaia/ Sao Paulo: EDUSP, 

1984. 2 v. PURG. VIII, 70/2; XXIII, 85/9. 
26. Cf. o significaclo cla missa in: BRILLANT, M. (org). Eucharistia — encyclopedie populaire sur 

Peucharistie. Paris: Libraire Bloucl et Gay. 1947. pp. 262-69; BOSSY, J. Essai de sociographie 
de la messe: 1200-1700 In: Annales ESC, 1(1981): 44-70 e principalmente JUNGMANN, 
José SJ. El sacrficio de la misa Tratado histórico-hturgico. Madrid: Editorial Herder, 1953. 

27. Cf. LE GOFF, Jacques. 0 nascimento do Purgatório. Lisboa: Estampa, 1995. 



Como legados (pios e profanos), alforriou os cativos já referidos, dotando-
os de recursos para sobreviverem a serem gradualmente passados pelo 
testamenteiro para se evitar o gasto impensado, 250 mil réis a irmandade de 
São Pedro da Vila de Amarante, 200 mil reis de prernio a cada testamenteiro, 
800 mil réis ao mosteiro de Madre de Deus de Guimardes, 400 mil réis a Ega 
Muniz Coelho da Quinta de Laboris, 400 mil réis ao doutor Vitoriano de 
Souza (de Macieira) como dote para uma filha sua ser freira, 400 mil réis para 
a enfermaria do Convento de Sao Francisco e sobrando algo do espólio seria 
repartido pelos pobres." 

II. As invocacOes pessoais de Guadalupe, Visita e Cartas 
Pastorais dirigidas a Minas 

Da hierarquia angelica o bispo destacou os tres arcanjos biblicos. Consi-
derando-se a preocupacdo corn a salvacdo da alma na cultura barroca, o mais 
relevante é Miguel, defensor da Igreja contra as heresias, protetor do justo no 
juizo particular , o abandeirado coadjutor de Cristo no Juizo Final. Das invo-
cacOes sobreditas é a mais escatologica e conservou na primeira metade do 
setecentos grande popularidade, rnenor apenas que a da Virgem e do próprio 
Cristo, herdada da Idade Media e devidamente estimulada pelas Constituifoes 
Primeiras (livro 3, LX-869), que a exigiam no recinto das igrejas paroquiais." 

A invocacdo a dupla Paulo e Pedro, costurneira nos testarnentos coloniais 
mineiros, sobretudo anteriores a rneados do século, remete ao momento inicial 
da Igreja, a extrema exemplaridade dos dois martirios provocados por Nero. 
Paulo, após odiosa perseguicdo aos cristdos, converteu-se incondicionalmente 
diante da miraculosa e fulgurante visão que teve de Cristo, transformando-se 
em apóstolo, redator de epistolas e de numerosas pastorais. Pedro, corn surpre-
endente entusiasmo, fundou várias igrejas, defendeu a vida missionaria em 

28. FUNDACAO Joao Pinheiro. Op. cit. pp. 807-808. 
29. Nas Minas a veneracao tao bern suceclicla entre brancos e parclos forros, instituiu-se corn 

extremo sucesso a partir dos segmentos abastados (portugueses), resultanclo em mais de 40 
irmandades, muitas delas clesempenhararn o papel de MisericOridas, antes do estabeleci-
mento destas na regiao. 0 Arcanjo das Alrnas ocupou principalmente altares laterais de 
matrizes e ate de outros templos, nichos e oratorios dornesticos, chegando em raros exem-
plos a constituir patrono de lugar (Cf. CAMPOS, Aclalgisa Arantes. As irrnandades do Glo-
rioso Arcanjo Sao Miguel e Almas: devocao e cultura material nas Minas do setecentos In: 
BESSONE, Tania M. T. & QUEIROZ, Tereza A. P. (orgs). America Latina: imagens, imagtha-
fao e irnaginiirio. Sao Paulo: EDUSP/ Expressao e Cultura, 1997. pp. 283-303 e nossa tese de 
doutorado: A terceira devo OM do setecentos miheiro: o culto a 5' fio Miguel e Almas. Sao Paulo: Depto. 
de HistOria/USP, 1994 (rnirneo). 
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oposicao a sedentaria, a conversao dos lascivos a castidade, sendo considerado 
o fundador da Igreja.' 

Na regiao das Minas, a evangelizacao foi fruto da atuacao dos próprios 
leigos (irmandades, eremitas, ordens terceiras), do clero secular, eventualmen-
te do regular (como pregadores em festas importantes), em visitas e cartas pas-
torais e, considerando também a instalacao tardia do Bispado(1748) e do Se-
minario de Mariana, tais invocacOes um tanto elevadas nao alcancararn forca 
social, por isso constituiram nOrnero insignificante de irmandades ou de titula-
res de matrizes.' 

Joao Batista foi o profeta inspirado pelo Espirito Santo, precursor e arau-
to de Cristo, que, retirado no deserto, vivenciou a austeridade, a penitencia e a 
castidade. Foi quem batizou Cristo, nomeando-o o cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo (cf. Joao 1, 29-36). Por se haver manifestado contra o adultério 
de Herodes Antipas com a mulher de seu irrnao, foi decapitado pelo ano de 30. 
Titular da matriz de Sao Joao do Morro Grande (Barao de Cocais) e de Sao 
Joao do Matipó, nas Minas setecentistas foi invocacao de maior expressao no 
dominio privado. 32  

Joao Evangelista, é identificado como o apostolo predileto de Jesus e de 
sua absoluta confianca, tendo sido agraciado por ele corn a custOdia da Vir-
gem, ainda no Calvario. Renunciou ao casamento para pregar o Cristo, man-
tendo-se em pureza virginal. Considerava a riqueza essencialmente contra a 
natureza humana, pois o rico jamais se contentaria corn seus bens, esquecen-
do-se de que veio e sairia do mundo nu. Teve vida longa, contando corn uma 
boa morte." Suscitou irrnandade corn respectivo ternplo em Tiradentes, con-
servando-se como imagem de nicho e de oratorio particular. 

Guadalupe invocou especialmente a protecao de Sao Francisco, de cuja 
Regra era professo, "a quem peco se lembre de que sou seu filho, posto que 
"indignissimo" e de "mau exemplo"." As expressOes indignissimo, o maior pecador 
do mundo e o mau exemplo não são confissao de desvio, mas sobretudo de assimi-
lacao da retOrica empregada pelo prOprio Sao Francisco (1182 +1226), que, 

Pedro foi crucificado de cabeca para baixo e Paulo clegolado (cf. MONTES, Mose M. El 
libro de los santos. Madrid: Alianza Editorial, 1996. pp. 74-5; Cf. VORAGINE, Santiago de 
la. La leyenda dorada. Madrid: Alianza Editorial, 1995. V.1. pp. 135-6 e 346-71). 
S5o Pedro, devocao mais restrita ligacla aos clerigos, constituiu soclalicio em Mariana, che-
gando a ser titular de matriz em Ponte Nova e Ferros. Sobre irmandades cf. obra clbssica de 
BOSCHI, Caio C. Os leigos e o poder. SA() Paulo: Atica, 1986 (anexos). Sobre santos titulares 
cf. TRINDADE, Raimundo. Titulares de Igrejas e Patronos de lngares. Ouro Preto: Tip. Malta, 
1944. pp. 27-30. 
MONTES. Op. cit. p. 67; VORAGINE. op. cit. V. 2. pp. 547-55. ATTWATER. Donald. 
Dicionario de santos. São Paulo: Art Editora, 1991. pp. 166-7. 
VORAGINE. Op. cit. V.I. pp. 65-70; ATTWATER. Op. cit. pp. 174-5. 
FUNDACAO Joao Pinheiro. Op. cit. pp. 805 e 806. 
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através da renUncia a riqueza, aos prazeres e da vaidade mundanos, e da pra-
tica da pobreza e da grave mortificacao da carne, destacou-se no ambito da 
penitencia e da reforma religiosa da Igreja do seu tempo através de seu exem-
plo pessoal e da fundacao da ordem dos Frades Menores, das Clarissas e da 
Ordem Terceira da Penitencia." Francisco, canonizado ja em 1228, e os mui-
tos que seguiram aquela Regra e forarn martirizados no XVI e XVII na Euro-
pa, Asia, Africa (por huguenotes) e America, condoiam-se e consideravam-se 
indignos do sofrimento de Cristo, aceitando e ate desejando imitá-lo heroica-
mente através da morte-martirio que, ao inves de suscitar medo, despertava 
mais conversOes e vocacoes." Nas Minas, Francisco de Assis raramente foi titu-
lar de matriz, embora tenha suscitado alguns templos de ordens terceiras, so-
bretudo, nos grandes nUcleos urbanos. Para venerá-lo, os mulatos se reuniram 
em torno da invocacao do Cordao de Sao Francisco em Mariana, Sabara, 
Caeté, Santa Barbara, Vila Rica e Sao Joao del Rei etc." 

Antonio (1195 +1231), homem de acao, abracou o franciscanismo, foi 
professor de teologia, destacando-se pastoralmente na Franca e Italia, onde 
alcancou popularidade taumatürgica em uma época de pestes." Foi amadissimo 
por todas as categorias sociais, como invocacao privada, de nicho e como titu-
lar de, no minimo, uma dezena de irmandades e de mais de 20 matrizes nas 
Minas Coloniais, das quais com destaque artistico: Santa Barbara, Tiradentes, 
Itaverava, Itatiaia, Ouro Branco, Casa Branca, Lagoa Dourada." 

Boaventura (+ 1274) tornou-se frade menor e depois se doutorou pela 
Universidade de Paris, escrevendo irthmeros livros. Considerado o segundo 
fundador da ordem franciscana, pois reformou sua regra, teve brilho intelectual, 
atingindo também o cardinalato. Foi canonizado em 1482.+" No setecentos 
mineiro nao foi devocao popular, abrigando-se em alguns nichos. 

Pedro de Alcantara (1499 +1562) destacou-se como reformador da or-
dem franciscana e como colaborador de Teresa de Jesus (1515 +1582) na re-
forma do Carmelo.' Apreciava a austeridade e a meditacao, tendo feito 
meros milagres. Pedro de Alcantara foi uma veneracao absolutamente restrita 
nas Minas, não atingindo o espaco publico. Ja Teresa d'Avila era cultuada 
regularmente entre os terceiros carmelitas, aparecendo sobretudo em nichos 
desses sodalicio. 

35. MONTES. Op. cit. p. 125; 
36. Em 1627 Urbano VIII canonizou 23 ou 26 mártrires (n5o se sabe ao certo), executados em 

Nagasaki cf. MALE, Emile. Le martyre In: L'art religieux du XVIle siecle — Italie - France- Espagne-
Flandres. Paris: Armand Colin, 1984. pp. 115-42. 

37. Cf. BOSCHI. Op. cit. p. 202. 
38. MONTES. O. cit. p. 84. 
39. Cf. outras localidades In: TRINDADE, Raimundo. InstituisOes de Igrtjas no Bispado de Mariana. 

Rio de Janeiro: Publicacao do SPHAN, 1945. pp• 278-282 
40. MONTES. op. cit. p. 88-9; VORAGINE. Op. cit. V.2 pp 953-4. 
41. ROIG, Juan F. Iconografia de los santos. Barcelona: Omega, 1950. p. 221; MONTES. Op. cit. 

pp. 107-8. 
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Goncalo do Amarante (+ 1259), protetor do Amarante, terra de 
Guadalupe, destacou-se como peregrino e eremita, abracando a regra 
dominicana. 42  Nas Minas gozou de popularidade, sem contudo motivar rnui-
tas agremiacoes, destacando-se corno titular de matrizes (Amarantina, Acaiaca, 
Bacao, Catas Altas da Noruega, Sao Goncalo do Rio Abaixo, Sao Goncalo da 
Contagem, Ibituruna, etc.), constituindo mormente imagem de nicho. 

Francisco Xavier (1506 + 1552) jesuita, aos 23 anos alcancou titulo de 
catedratico em filosofia. Por sua corajosa atividade na Asia, comemora-se a 
vocacao missionaria no dia de sua morte.' Teve pouca expressao na religiosi-
dade das Minas, onde os rnissionarios nao puderarn constituir seus aldeamentos 
e conventos, abrigando-se em nichos. 

Caetano (1480 +1547) eminente reformador anterior ao Concilio de 
Trento (1545/63), estudou na Universidade de Padua, fundando a ordem 
teatina, muito afeita aos estudos biblicos. Destacou-se pela ajuda aos pobres e 
melhoria do nivel do clero. 44 Muito culto, foi titular de poucas matrizes minei-
ras (Monsenhor Horta, antigo Sao Caetano), nao obtendo sucesso corno santo 
de irmandade. 

Dos prirnordios do Cristianismo tern-se Barbara, jovem, bela, inteligente 
e culta e, nao obstante a origem nobre, isenta de vaidades. Devido a conversao 
foi martirizada pelo tribunal romano em 235, tendo sido decapitada pelo pro-
prio pai. Foi uma grande defensora dos sacramentos do batisrno, da confissao, 
comunhao e extrema-uncao." Esta devocao, muito frequente nas Gerais no 
ambito privado e no interior de templos de brancos, mulatos e de negros, nao 
constituiu irmandade prOpria, sendo excepcionahnente titular de Santa Bar-
bara do TugOrio. 

Sebastiao pertenceu a guarda pretoriana de Diocleciano, autor de mila-
gres e de muitas conversOes entre as elites, foi supliciado corn flechas e pouco 
depois executado em 288, tornando-se importante invocacao de cura e contra 
a peste. Sua irnagem tornou-se indispensavel em altares laterais ou nichos das 
matrizes do prirneiro terco do setecentos mineiro, em oratorios de todo o de-
zoito, embora nao tenha tido igual sucesso como sodalicio (quatro irmandades 
ate o momento). Destacou-se como titular de mais de urna dezena de matrizes 
e de capelas mineiras. 

José foi o eleito para conservar a castidade através do matrimônio corn a 
Virgem. E simbolo de carater, da discricao, do trabalho artesanal e da pobreza — 
nao obstante a procedencia ilustre. 46  Dom Guadalupe deu essa invocacao ao 

44. ATTWATER. Op. cit. pp. 62-3. 
45. VORAGINE. V.2. pp. 896-903. 
4G. VORAGINE. V.2. pp. 962-3. 
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43. MONTES. Op. cit. p. 151-2. 



Seminário que criou no Rio de Janeiro." Suas irnagens são frequentes em 
oratorios particulares, isoladas ou compondo a Sagrada Familia, em altares e 
nichos; também se destacam em trono principal de cerca de uma dezena de 
matrizes mineiras. 

Observe-se nesse conjunto de intercessores celestes a preferencia por pes-
soas cultas, virtuosas, militantes, intrepidas, perseverantes, corn destaque na 
prédica, teologia, vida pUblica; expoentes do clero regular, que deveria ser 
reformado e moralizado, através de valores como a austeridade, a caridade, a 
disciplina, corn ênfase na atividade missionária. Sao invocacoes impregnadas 
de Razdo (Logos), em detrimento do emocional (pathos), não obstante o bispo 
tenha aquela veneracdo, ja cristalizada nos testamentos, pelos rnéritos da Pai-
xdo de Cristo. Apesar de sua formacdo clerical, fruto dos estudos universitários 
em Coirnbra, Guadalupe não deixou de contemplar mártires do Cristianismo 
primitivo, ignorando por completo errnitdes, anacoretas e santos oficiais (pon-
tifices e bispos). 

Em face das invocacOes sobreditas, algumas restritas e outras mais popu-
larizadas, observarnos que em Guadalupe se destaca a santidade ativa/mili-
tante, herOica corno verdadeiro modelo. Era urn religioso culto, plenamente 
sintonizado corn o declinio da via conternplativa ou penitencial eremitica. Sao 
devocoes relacionadas aos nücleos urbanos e não ao mundo agrário ou ao ere-
rnitério, pertinentes aos mornentos dificeis da Cristandade, como o da funda-
cao da Igreja, de ordens regulares, de reformas intestinas e de missaes pelo 
Oriente. Da relevo a fé incondicional que, corajosarnente, aumenta o orbe 
católico através da pregacao e não raro dos suplicios, verdadeiros chamados 
conversao. No conjunto, predominam as qualidades relacionadas a austerida-
de, castidade e militancia através de pregacdo evangelica mais culta e sacra-
mental, coerentemente exteriorizadas pelo bispo innrneras vezes em sua ativi-
dade pastoral, cujo objetivo era reforrnar os costumes, enquadra-los dentre da 
religiao tridentina. 48  

Nessa atuacão dirigida aos sacerdotes, sobretudo ao baixo clero, aos pa-
roquianos, neófitos e irmandades leigas , enfocavarn-se as práticas religiosas, os 
costumes, as prerrogativas paroquiais e diocesanas, a doutrina e o culto propri-
arnente dito em urn periodo em que o sagrado apresentava-se bastante alarga-
do e ate banalizado, pois a Igreja CatOlica cumpria rnuitas funcoes que seriam 
reservadas ao Estado no XIX. 0 bispo, autentico portador do ideal tridentino, 
assumiu essa empreitada de dissipar as heresias, clarear as mentes, estabelecer 
oposicipes (sagrado/profano, supersticao/religiao), que so reformaria de fato o 
cotidiano das gentes mineiras no oitocentos. 

47 ' Rio de Janeiro urna IgTeja Perseg-uida In: Revista Ettesiastica Brasileim.N" 123, fasc. 03 (1971): 610. 
48.  Cf. nosso estuclo A mentalidade religiosa do setecentos: o Curral del Rei e as Visitas Pasto- 

rals In: Varia História — Revista do Depto. de História da FAFICH/ UFMG. 18 (1997): 11-28. 
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Vejarnos alguns pontos que foram considerados modelares e repetidos 
por muitos visitadores durante o setecentos mineiro. Do ponto de vista da dou-
trina, adotou clararnente as rna.ximas d'As Constituifiks Primeiras do Arcebispado da 
Bahia, instituindo as Conferencias de estudos eclesicisticos quinzenais, voltadas para o 
preparo dos parocos e capeldes no tocante ao cerimonial do Missal e Breviario 
Rornano. 0 Ensino da Doutrina Crista" era oferecido uma hora antes da missa 
dorninical por parocos e capelaes, em matrizes e capelas, para menores de 
idade e escravos, condenando-se em uma oitava os senhores que não envias-
sem seus escravos a referida catequese, de cada vez.' 

Foi urn defensor da decéncia ou decoro do culto, fato cultural que corn-
preendia fatores rnateriais (espaco, condicoes de preservacdo e objetos), tern-
porais (calenclário religioso), o preparo do clero, conhechnento do cerimonial, 
tratamento e relacionamento corn seres e coisas sagradas etc. 0 decoro era o 
atuar corn respeito dentro da concepcdo de comunhão dos santos e por isso 
envolvia homens cornuns e religiosos, vivos e defuntos, espacos e objetos sagra-
dos, o transcendente e as inter-relacoes. Essa nocão tao cornplexa e exigente 
para a realidade colonial acambarcava aspectos objetivos e espirituais como a 
limpeza, estado de conservacao, a ornamentacdo, a iconografia adequada e 
reverência condizentes aos espacos diferenciados em sua sacralidade — o adro, 
o cemiterio e o ternplo, internamente dividido de acordo corn as funcoes sim-
Micas (nartex, batistério, nave, capela-mor, sacristia etc.) —, objetos e coisas 
(altares, imagens, alfaias, santos Oleos, Agua benta) e por fim a hierarquia ecle-
siastica. 0 decoro ou reverencia corn as coisas e seres sagrados requeria tam-
bern urna certa pompa — valorizacao da magnificência e reconhecimento dos 
graus distintos de santidade e das ordens hierarquicas eclesiásticas, conforme o 
ideal da cultura barroca tao }Dem expresso nas Constituiroes, Cartas e Visitas 
Pastorais, em oposicão ao espontaneo, popular ou libidinoso, como batuques, 
dancas, serenatas, desacatos, invocacdo ao dernônio, praticas mágicas e outras 
rnanifestacoes.'" 

Enfim, o divino se revela aquele que cre atraves de uma realidade finita, 
mas não coincide corn ela, pois e o absoluto, o invisivel, a comunicacão entre a 
terra e o alto e por isso so se manifesta na negacdo dialética do profano. Sagra-
do e profano são duas modalidades absolutamente distintas de ser no mundo.' 
0 homern que nao ere vive apenas a existencia finita "ao correr dos aconteci-
mentos, nos limites do provavel, no curso habitual das coisas, numa certa soma 
banal de experiência", so reconhecendo a responsabilidade consigo e corn ou- 

41).  AEAM, Livro H 14 1727-1831, fl. 5-12. 
5° ' Cf. DEL PRIORE, Mary. Deus da licenca ao Diabo In: VAINFAS, Ronaldo. História da 

sexualidade no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1986. pp. 89-106. 
51 ' Cf. ELIADE, Mircea. 0 sagrado e o profano. Lisboa: Livros do Brasil, s.d. 
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tros homens ( Igreja Peregrina e Padecente). 0 devoto vivencia as duas mo-
dalidades, a ordindria e a transcendental que a transfigura e por isso, além dos 
deveres consigo mesmo e corn os outros, coloca-se perante o seu Deus (Igreja 
Triunfante), a quem deve uma prestacao de contas diaria, mais rigorosa con-
forme a interiorizacdo psicológica alcancada, o que, em contrapartida, lhe 
ameniza a soliddio, alarga a imaginacao, conforta e lhe da esperancas nesta e 
na outra vida. Ele tern uma vida dupla e muitas referencias, abundantes mode-
los a seguir. 0 homem religioso quer ser pleno e imortal, jamais se completan-
do no mundo das ocupacOes. Na sua particularizacao barroca, a necessidade 
da visa() beatifica, a vontade de salvacdo da alma, verdadeira obsess -do 
ontologica, atingiram niveis inauditos porque mediadas pela thavida e angtastia 
existencial." 

No tocante aos vigArios, coadjutores e capeldes de irmandades, a tenden-
cia era definir o papel de cada urn dentro da hierarquia eclesidstica e em rela-
c -do a comunidade paroquial. Aos pdrocos e ate aos seus coadjutores (corn a 
devida licenca diocesana) caberia ministrar os sacramentos em geral (batismo, 
eucaristia, penitencia, confirmacao, matrimônio, extrema-unc -do), excetuando 
a ordenac -do, própria dos bispos, registrando o nome do paroquiano no livro 
especifico, bem como a importante tarefa de doutrinar através dos sermOes e 
de aulas de Catecismo. 

A partir da visao reformada, procurava-se destacar o religioso dos secula-
res pela vida recolhida e exemplar, costumes graves, tonsura, habito clerical 
conforme o grau hierarquico, roupa de baixo sempre em cor parda, preta ou 
roxa, vestes despojadas de enfeites e do luxo de acessôrios (botOes de ouro, 
perucas, armas, chapéus, etc...), "Porque todas as accOes dos Clerigos devem 
ser apartadas do comum exercicio dos homens vulgares, e ordinarios..."" 

Guadalupe e seus sucessores observaram frequentemente a perseveranca 
do concubinato na populacao colonial mineira, sob a condescendéncia de pd.- 
rocos e de capelaes, assunto que ja mereceu excelentes estudos." 0 sacramen-
to do matrimônio deveria ser incentivado, inclusive entre os escravos, que nao 

52. Cf. KIERKEGAARD, S. Aabye. 0 clesespero hurnano In: Os Pensadores. Sao Paulo: Abril 
Cultural, 1984. p. 215. 
WEISBACH, Werner. El barro•o el arte de la Contrarreforma. Madrid: Espasa Calpe, 
1942. pp. 31-39. 

54. Cf. ConstitulOes Prirneiras, Livro III, I-XII, cit. VII-467; AEAM, Linro H 14 1727 - 1831, fl. 5 - 12. 
Tentava-se preservar o celibato clerical, os eclesiasticos nao pocleriam ter "portas a dentro" 
mulheres de qualquer condicao, exceto avo, mae, irrnas, tias ou primas, conquanto que 
estas nao tivessern escravas corn costumes suspeitos e corn menos de 50 anos. 
Cf. SOUZA, Laura de 1\4. e. Desclassificados do Ouro. Rio de Janeiro: Graal, 1982; Figueiredo, 
Luciano R. de Almeida Banocasfamilias. Sao Paul: Hucitec, 1997; VAINFAS, Ronalclo (org). 
História e sexualidade... Op. cit; SILVA, W Beatriz N. da. Sistema de casarnento no Brasil 
Colonial. Sao Paulo: EDUSP, 1984. 



deveriarn se casar por imposicao, ao contrário, por escolha propria, motivo 
pelo qual reservou a pena de suspensao Agueles que confessassern os 
concubinarios, a rid() ser que des estivessern separados. 

"E porque muitos concubinados para enganar os Parochos se fazem corn-
padres urn do outro parecendo-lhe que corn esta capa podem viver juntos, (....) 
alérn disso nos Baptismos não admitdo aquellas pessoas que souberem ficdo corn-

padres dos curnplices dos seus delitos..." 5" 

Guadalupe era rigoroso em sua concepcao de pecado. Os concubinários 
morando juntos (caso de senhor e escrava) deviarn se evitar para nao pecar; 
encontrando-se rararnente insistiam no "costume de pecar", o que era consi-
derado mais grave. Colocando-se a concubina para fora de casa, mas ainda 
ligado a ela "separacao local e nao moral", também nao poderia receber a 
absolvicao sacramental, pois tais amantes "pecavarn por pensamento". 57  

A Quaresma, quarenta dias de penitencia e reconciliacao corn Deus, ex-
cetuando-se os dorningos (dia da Ressurreicao do Senhor que funciona corno 
mini-pascoa). Era reconhecida do ponto de vista sagrado e politico corno urn 
tempo extraordinariarnente qualificado, pois nela se dá a preparacão religiosa 
através dos serrnOes, ritos expiatórios e jejuns apropriados a penitencia corpo-
ral e espiritual, quando entao era feito o controle das populacoes através de um 
recenseamento denorninado rol dos confessados ou dosfregueses (paroquianos) que 
confessararn ©, e comungaram (cc), satisfazendo a desobriga, isto é, o preceito 
da confissao e comunhao, lista esta enviada depois aos juizes da Cornarca em 
questao.' Párocos e coadjutores nao deveriam admitir a confissao quaresmal 
pessoa alguma sem a averiguacdo prévia do conhecimento da doutrina, que 
estivesse separada (e sem a devida licenca) da consorte, quern na.o havia se 
desobrigado no ano anterior, concubinarios etc. exame apeis o qual era dado 
urn bilhete probatório para acesso a cornunhão. Era urn periodo ern que rnui-
tos proprietarios escondiam escravos, certamente para não gastarem corn esse 
preceito, taxado em seis vinténs (1 /5 de oitava) e para continuarern a utilizá-
los ilicitamente em trabalhos aos dorningos e dias santos, o que era constante-
rnente denunciado nas Pastorais." 

36. TRINDADE. Op. cit. p. 63; AEAM, Livro H 14 1727-1831, fl. 7. 
57.  AEAM. Pastorais 1727-1863, caps. 2 a 6, fls. 55 e ss. ; Livro H 14 1727-1831, fl. 7. 
58.  Quando o devoto havia confessaclo e comungado, e alérn disso era crismado, portanto tres 

sacramentos, consta lia frente do 'seu nome ccc. 
59. Tenclo-se em vista "q. os Vigarios haviao introduzido por sua ambicao, q. as pessoas de 

Comunhão pagassem cada huma pela desobriga do anno huma oitava, e as q. herão de 
ConficAo somenta meia pataca, sem Constituicao q. sua vontade..." Guadalupe estabeleceu 
"q. cada pessoa ou seja de comunhao ou so de conficao pague somente de conhecença seis 
vintens de outro a Quinta parte de huma oitava ..." Cf. AEAM. Pastorais 1727-1863,11. 55v 
e ss. 0 bispo considerou clue tanto os padres quanto os senhores de escravos eram relapsos 
corn relacao aos preceito da Quaresma, não fazenclo o rol ou ocultando pessoas da familia 
cf. Livro W3- Disposlroes Pastorals 1727-1853, f. 10 
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Contemplando diversas Visitas e Cartas Pastorais pertinentes ao setecen-
tos mineiro, observamos que os pontos levantados por Guadalupe em 1727 se 
mantiveram atuais, pois mudar costumes e mentalidades em uma sociedade 
colonial era muito complexo, exigia urn processo lento. 0 texto da Pastoral de 
1727 que, em sua época, fora enviado em sua época a muitas paróquias que 
não puderam ser diretamente visitadas por Guadalupe, continuou sendo utili-
zado na integra, publicado todos os anos por ocasido do 1" Domingo da Qua-
resma, conforme se pode comprovar em visita feita ao Curral del Rei em 
21/10/1756 pelo doutor Theodor() jacome, Promotor do Juizo Eclesiastico da 
Comarca de Vila Rica: "Cumpram as pastorais atual deste Bispado, os capitulos 
de sua visita, e as pastorais dos seus antecessores, com atencdo especial as do 
Exmo. Rrno. Snr. D. fr. Antonio de agua de Lupe (sic).'" 

Concluindo, ressaltamos a coerência havida entre o sentimento religioso 
de Guadalupe e sua atuacao evangelica, destacando a atualidade da pastoral 
de 1727 no Ambito de todo o dezoito e primeiras décadas do dezenove, produ-
to do conhecimento da realidade religiosa mineira. 
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60. AEAM. Disposifoes Pastorais de Frei Antth o de Guadalupe 1727. Livro W3. Fl. 131. 
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