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RESUMO 0 presente estudo contempla a crenga no poder expiatorio da missa, 
considerada a mais sublime oragao nos diversos niveis culturais da epoca 
Moderna. Verticalizamos a atengao nos livros das irmandades do setecentos 
mineiro que, no transcurso da primeira metade do seculo XVIII, aumentaram 
expressivamente a quantia de missas na intengao dos "irmaos defuntos", o que 
constitui urn notavel prejuizo a pompa barroca. 

Antes mesmo da Reforma, a missa constitui o rito central do Cristianismo 
na Europa. Muito divulgada é a crenga em seu poder expiador, reparador e na 
sua eficacia para aplacar a ira diving e alcangar a pacificagao no piano social, 
a elevagao espiritual e notadamente a salvagao da alma. A unidade dessa 
crenga so foi abalada corn o cisma religioso, duvidando da transubstanciagao, 
isto e, da conversdo sacramental da hOstia e do vinho em corpo e sangue de 
Jesus, os protestantes recusam absolutamente as propriedades do sacramento 
do altar. Considerando a importancia desse dogma para os catOlicos tem-se, a 
partir do Concilio de Trento (1545-1563), urn verdadeiro destaque para a liturgic 
eucanstica que atinge profunda popularidade na epoca barroca. 

Em nosso estudo contemplamos os capitulos relativos a celebragao de 
missas, presentes nos livros de compromissos das irmandades e ordens tercei- 
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ras existentes no setecentos mineiro, indicando as tendencias verificadas a 
respeito das demandas e da aparencia do culto. 

A significagao da missa 

A missa e uma cerim6nia litOrgica baseada em urn texto, dotado de partes 
fixas corn destaque para a consagragao da eucaristia, que represents o momen-
to mais elevado deste rito, pois reatualiza o sacrificio e a redengao de Cristo e, 
outrossim, a promessa de salvagao aqueles que acreditam neste misted°. 

As fontes doutrinarias e a literatura piedosa da epoca em questao nao 
duvidam de que mandar celebrar uma missa, melhor ainda, freqUenta-la, traz 
grandes frutos para os vivos e para os mortos. Trata-se de salutar remedio para 
males deste e do outro mundo, a tal ponto que Nuno Marques Pereira (1728), 
sensivel a mentalidade do seu tempo, chega a considers-la "a melhor obra, e 
de mais proveito, que podemos offerecer pelas almas do Purgatorio..." 

No period° contemplado a crenga no poder absolutamente eficaz da 
celebragao eucaristica apresentava excelente enraizamento sociologico. Os 
freqUentes roubos de hOstias, objetos e paramentos especificos da consagragao 
eucaristica indicam o conhecimento a respeito dos poderes do sacramento do 
altar. No Brasil ColOnia Indios, mulatos, brancos e negros furtaram hOstias 
consagradas, pedagos de pedra d'ara, de sanguinho e corporal tendo em vista 
a confecgao de bolsas de mandinga que, segundo a crenga popular, preservava 
dos perigos. Esse poder magic° ficaria mais eficaz ainda se o amuleto retornasse 
temporariamente para a mesa do altar: "que para ficar a mandinga bem forte 
a havia de meter entre a pedra d'ara e toalha do altar para se dizer missa 
sobre ela". 

Segundo a concepgao difundida pela Igreja Catolica assistir, dizer ou dar 
esmola para a celebragao de missas em datas relevantes do calendario religioso 
— domingos e dias santos resultava em remissao de culpas, aquisigao de 
tesouros espirituais, verdadeiras indulgOncias concedidas atraves de bulas e 
oraculos apostolicos. 

Modalidade de missa e as fundacoes perpetuas 

Conforme o missal tridentino considera-se "padrao" a missa privada, isto e, 
celebrada a baixa voz pelo sacerdote "assistido por um unico ajudante e na 
presenga eventual de alguns Ms". De liturgia abreviada (desprovida da 
homilia), corn a possibilidade de ser celebrada consecutivamente, foi absoluta-
mente a modalidade mais requisitada na cultura barroca, em contraste corn a 
missa solene, verdadeiro espetaculo musical, reservada exclusivamente as 
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celebragbes muito pomposas do calendario liturgic°. Denominadas privadas, 
principalmente em razao da assistencia reduzida, na verdade tinham uma 
fungdo mais ampliada, podendo ser feitas na intencao de todos os fieis, vivos e 
defuntos. 

Esse tipo de celebracao, profundamente sintonizado corn as vultuosas 
demandas presentes nos testamentos da alpaca Moderna, foi o mais concorrido 
e considerado tao eficaz, sem nada a perder para a missa solene, corn uma 
qualidade ainda, pois considerada bem mais em conta, conforme taxacao feita 
em sinodo diocesano. Desse modo, o devote podia recorrer a urn numero mais 
expressivo de santos intercessores, em favor de sua alma. E a modalidade mais 
frequente nos testamentos e cotidiano das irmandades do period°. Corn isso, 
tern-se urn aumento expressive e simultaneo dos monumentos religiosos e do 
clero que, em grande parte, vivia das espOrtulas de missas ou de contratos 
estabelecidos corn as irmandades, tambern visando as celebragbes semanais. 

Nao so nas disposigOes individuais presentes nos testamentos — bem 
come na vida confrarial das Gerais a missa privada apresenta dominio incontes-
te. Nos estatutos das irmandades mineiras geralmente vem especificado o 
numero de confrades que deve assisti-la semanalmente, convencionalmente em 
torno de quatro, fate esclarecedor de que a missa era concebida come urn valor 
em si, independentemente da major ou menor freq0encia dos fieis. Ademais, 
observamos ser inviavel pelos pr6prios confrades o comparecimento as missas 
promovidas pelas irmandades e pela igreja paroquial de onde e paroquiano 
("fregues"), tal a abundancia dessas celebragbes no context° da cultura sete-
centista. 

A exigencia de participagao mais freq0ente dos fieis na missa dominical é 
prOpria do oitocentos, decorrente entao da romanizacao do catolicismo no Brasil. 

Na mentalidade religiosa tradicional nao foi rara a pratica de se fundar 
missas. Atraves da cloaca() de bens a uma ordem ou irmandade, o testador 
preserva os recursos para a realizacao perpetua de missas em louver ao santo 
de sua devocao, visando o bem da prOpria alma ou de seus familiares ou ainda 
das almas do PurgatOrio. De acordo corn os estudos de Jean de Viguerie e de 
Michel Vovelle o tempo glorioso das fundagbes de missas foi a segunda metade 
do seculo XVII, para apresentarem queda notavel nas primeiras decadas do 
setecentos, quando se anuncia uma mentalidade distinta daquela do Antigo 
Regime. 

Apesar da colonizagao tardia das Minas, a Capitania nao foi insensivel ao 
costume de se instituir a fundagao de missas, tao care a cultura lusitana. Exemplo 
elucidador e dado pela Ordem Terceira de Sao Francisco (Vila Rica) que, durante 
quase urn seculo — entre 1762 e 1850 —, celebra missa no dia de Nossa 
Senhora da PorciOncula (2 de agosto), na intencao da alma do capita° Jose 
Gomes da Rocha, considerado urn benfeitor daquela agremiagao. Visando 
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tambem a fundagao de missa perpetua, agora no dia da morte de Sao Joao 
Nepomuceno, o portugues Jose SimOes Borges, morador em Congonhas, legaliza, 
no ano de 1771, a cloaca° de terreno localizado no Alto das Cabegas, em Vila 
Rica, para a edificagao da Capela dos Sagrados Coragbes e Sao Miguel e Almas. 

A pratica de se fundar missas, tab comum ao Antigo Regime, tem uma feigao 
providencialista, pois se acreditava que sendo pr6digo — nos gastos com o 
sagrado, erodindo-se as fortunas em louvor a corte celestial e na intengdo das 
almas do PurgatOrio, o resultado seria a protegao divina. Enfim, uma mentalidade 
pouco afinada com a aurora burguesa, quando os recursos passam a ser 
empregados segundo criterios utilitaristas, deste modo no setor produtivo, com 
vistas a reprodugao do capital. Assim sendo, as fundagoes perpetuas caem na 
caducidade em face de um mundo que deixou de ser sacral. 

Tendencias verificadas nas missas em intencao dos "irmaos 
defuntos" 

Os estatutos das irmandades de Sao Miguel e Almas, cujas datas sao mais 
recuadas (anteriores a 1730), sempre apresentam um numero menor de missas 
reservado aos irmaos defuntos. E quando eles passam por reformas, geralmente 
a partir do segundo quartel do setecentos, ampliam os sufragios. As irmandades 
jamais restringem a quantidade de missas e, se atingidas por dificuldade 
financeira, conservam o mesmo numero. Em caso de melhoria, chegam a 
dobra-los, como, por exemplo, as Almas de Caete; ou triplicar, como as Almas 
de Prados e da matriz do Pilar, de Vila Rica. Observe-se o quadro abaixo: 

irmandades do Glorioso Sao Miguel e Almas 

Localidade Ano Missas 

1. Acuruf (Rio das Pedras) 	  1725 15 
2. Barbacena 	  1785 10 
3. Caete 	  1713 10 

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

10. Prados 	  1722 10 
idem 	  1727 40 

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

12. Sta. Rita Durao (Inficcionado) 	  1765 40 
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Na sede da Capitania, a irmandade das Almas da matriz do Pilar oferece 
nOmero excepcional, dentro do conjunto referido. Mas alerta que e reservado 
aos irmaos solteiros, pois se fossem casados seria a metade "... porque nao he 
justo que se fagao suffragios dobrados a quem nao paga mais que qualquer 
Irma° solteiro...". A mesma disposigao e freqUente em muitos compromissos, 
ficando claro que a mulher e os filhos, geralmente entre 12 e 14 anos, tem di reito 
a sepultura e acompanhamento da irmandade a que pertence o marido, enquan-
to os sufragios sao rateados entre o casal. Ela goza plenamente das missas se 
paga os anuais. Durante a epoca em estudo, as irmandades das Almas conser-
vam-se como sodalicios de homens, tal qual as do Santissimo Sacramento, 
Senhor dos Passos, dentre outras. A figura feminina entra em fungao do marido, 
para compartilhar dos privilegios pr6prios aos filiados. Sorte diferente tem a 
mulher agremiada no Rosario dos Pretos, nas irmandades de mulatos, e mesmo 
nas ordens terceiras de Sao Francisco de Assis e na Senhora do Carmo, onde 
exerce cargos "administrativos", constituindo mesa especifica. 

As missas referidas no quadro anterior foram celebradas, de preferencia, 
imediatamente apps a morte do irmao ou durante os oito dias sucessivos, 
portanto, dentro do "oitavario do falecimento". Sao abundantes as refer8ncias 
as preces, missas e °tidos durante o oitavario do falecimento, considerado 
decisivo para a remissao das culpas e salvagao. Acreditava-se que a rapidez 
na celebragao das missas era fundamental para tirar a alma, o mais breve 
possivel, das penas da prisao de Deus. Nenhum irmao imaginava, a principio, 
que sua alma se perderia no inferno. A entrada em irmandade ja constitui aval 
da crenca na eficacia das preces e na solidariedade dos colegas de devogao. 
A irmandade das Almas de Camargos promete 40 missas, a serem ditas no dia 
seguinte ao falecimento. Portanto, a liturgia, a forga do tempo, e rapida, 
entrando assim, na categoria de missas sucessivas ou quem sabe simultaneas, 
pois necessariamente celebradas antes do meio dia. Mas o mais recorrente, na 
documentagao consultada, trata-se da distribuigao das missas durante o oita-
vario do falecimento, o que significaria em media 5 celebragOes por dia. Ou 
entao, dentro do mes do falecimento. 

Nao foi raro encontrar a ocorrencia de atrasos e, por isso, a irmandade 
ficava em debit° com a alma do falecido. Mas como atender a tantos sufragios, 
quando nao se tem ainda, na Capitania, o Seminario, criado posteriormente por 
D. frei Manoel da Cruz? A legislagao diocesana entra em profunda contradigao 
com as demandas de missas, para nao dizer com a mentalidade barroca, na 
medida em que so permitia "a cada hum sacerdote celebrar huma vez cada 
dia." Por outro lado, trata-se de antidoto eficaz contra o abuso que resultaria das 
celebragOes excessivas. Esclarecemos que tal exigencia nao e especifica para 
a ColOnia, pois tambern na MetrOpole ela se faz presente. Segundo o estudo de 
Ana Cristina D'Araujo, D. Joao V solicitou, junto ao papa Bento XIV, a permissao 
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"para que todos os sacerdotes regulares e seculares pudessem rezar, em 
vez de uma, fres missas no dia dos fieis defuntos", isto e em 2 de novembro. 
0 papa foi sensivel a sOplica do rei piedoso. 

Geralmente levanta-se o debito em relagao a alma do irmao defunto durante 
uma visita da autoridade diocesana, que estabelece prazo para a colocagao 
dos sufragios em dia. Seguindo a orientagao das Constituictiens Primeiras, as 
autoridades religiosas defendem o direito das almas. Quando o atraso e muito 
grande, envelhecido pelo tempo, duas alternativas sao freqUentes. Uma delas 
consiste em recorrer ao clero da freguesia ou mesmo externo a Capitania, 
solugao muito utilizada nas Minas. A missa externa torna-se o expediente que 
contorna as dificuldades suscitadas pela proibicao imposta ao sacerdote no 
sentido de nao celebrar mais de uma missa diaria. Outra saida e traduzir ou 
"comutar" os atrasos em uma quantia "x" de missas, possiveis de serem 
celebradas no pr6prio altar do santo de devocao. Essa foi a via encontrada pela 
irmandade das Almas de Itatiaia que, desde a fundagao em 1727 e ate 1761, 
contava 23 irmaos "assim antigos, como modernos" sem gozarem dos sutra-
gios. Na visita ali ocorrida, em 1761, o debit° foi convertido em 50 missas, 
montante bem inferior, porque a irmandade alega nao possuir recursos para 
mandar dizer as 345 de direito, isto e, 15 para cada filiado. 

Observe-se que os atrasos nao dizem respeito apenas as irmandades, mas 
tamb6m, como decorrencia, ao capelao que assina urn termo anual comprome-
tendo-se a celebrar nos domingos e dias santos na intencao dos irmaos vivos e 
defuntos, a acompanhar os feretros e procissOes daquele sodalicio. E importante 
frisar que dentro da irmandade, o sacerdote, comumente denominado "cape-
lao", nao passa de urn funcionario da irmandade, submetido a mesa administra-
tive. 0 atraso atinge tambern os parocos, funcionarios da Coroa de "alto esca-
lao", responsaveis pela igreja paroquial e corn jurisdicao sobre as capelas 
curadas. 0 vigario nao constitui urn simples "cura de almas", urn capelao, 
tratado pelos seus fregueses por "reverendo paroco". E mesmo tal sacerdote, 
que, a principio, deveria ser muito zeloso, incorre em faltas corn as almas, 
conforme se observa no comentario feito na pastoral de D. frei AntOnio de 
Guadalupe, datada de 1727: 

"E porque muitos Parochos juntao em si as esmolas das Missas que se 
devem dizer pelos fregueses defunctos e as mandao dizer fora da sua 
Igreja por quem Ihes parece, mandamos que os ditos Parochos nao dem 
Missa destas para Ora, mas as que nab puderem dizer no tempo conve-
niente de tres meses as distribuao pelos Sacerdotes que as digao logo 
na dita Igreja para nao dilatar o suffragio das Almas e fazendo o contrario 
se the darn em culpa na visita." 
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Irmandades do Santissimo Sacramento 

Localidade 'Arlo Missas 

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

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

idem 	  1740 40 
7. Nova Lima 	  1726 12 
8. Ouro Preto (freg. Pilar) 	  1738 100 
9. Sta. Rita Durao 	  1736 12 

10. Tiradentes 	  1722 12 

Analisando o quadro anterior, notamos que os sufragios sao mais avultados 
a partir de fins do primeiro quartel do setecentos. Contudo, na segunda metade 
do seculo, quando as "conveniencias" dos sodalicios nao sao as mesmas, nem 
sempre se cumpre o estabelecido nos estatutos e reformas respectivas. 

Observemos agora dados relativos as irmandades do Santissimo Sacra-
mento, vizinhas no mesmo recinto religioso, pois so assim podemos constatar 
se o montante de sufragios foi substantivo ou irrisOrio, e outrossim se houve 
alguma especialidade no comportamento das irmandades das Almas: 

As irmandades do Santissimo Sacramento, consideradas as responsaveis 
pela erecao e ornamentagao das igrejas matrizes, constituem aqueles sodalicios 
que administram as obras corn recursos proprios, oriundos de esmolas, e corn 
aqueles provenientes das irmandades situadas em altares laterais, pois a sede 
paroquial sempre é o resultado da reuniao de esforgos. Supostamente mais ricas 
que outras associagoes leigas, alas muitas vezes igualam em fortuna as colegas 
situadas no mesmo recinto religioso. Por isso, o numero de sufragios oferecidos 
aos irmaos defuntos nao é major que aquele ofertado pelas irmandades das 
Almas. 

Na vila do Ribeirao do Carmo, em 1745 denominada Mariana, a irmandade 
do Santissimo Sacramento oferecia 5 missas ao irmao falecido, numero relativa-
mente baixo, mais adequado as irmandades do Rosario dos Pretos. A partir de 
alteragao do compromisso primigeno, a irmandade eleva-as para 40, quantia 
considerada expressiva, propria aos sodalicios de brancos ricos, que deveria 
ser dividida caso o filiado fosse casado. 

Do mesmo modo, nos estatutos dos irmaos do Santissimo Sacramento nao 
e rara a ocorrencia de preces suplementares, exigindo-Ihes rezar tantos pai 
nossos e tantas ave-marias. Em alguns casos, exige-se dos filiados mandar 
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celebrar missa, como, por exemplo, as irmandades do Santissimo do Inficcio-
nado (atual Santa Rita Durao) e de Congonhas do Sabara (Nova Lima), que 
oferecem apenas 12 missas em sufragio, mas, em compensagao, cada confrade 
deveria pagar do prbprio bolso missa "com certidao passada", por ocasiao da 
morte de urn irmao. 

Na maioria dos casos em que foi possivel localizar as reformas de estatutos, 
percebemos o aumento substantivo das quantias de missas. Iniciadas ja no 
primeiro quartel do setecentos, inegavelmente as alteragoes, apontam sempre 
para uma demanda maior de missas. Tal fenOmeno, como demonstra nossa 
pesquisa suplementar, nao e prerrogativa exclusiva das irmandades do Glorioso 
Arcanjo das Almas, atingindo inclusive as do Santissimo, Rosario dos Pretos e 
ordens terceiras. Observe-se o quadro complementar: 

Outras lrmandades 

Localidade Ano Missas 

1. Caete - N. Sra. Born Sucesso 1718 12 
2. Caete - Sto. AntOnio 1722 10 
3. Itabirito - Rosario dos Pretos 1744 8 
4. Mariana - Cordao de S. Fco. (pardos) 1760 8 

0. 3a. S. Fco. de Assis 1750 30 
0. 3a. N. Sra. do Carmo 1751 40 

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

Rosario dos Pretos do Alto da Cruz 1733 4 
Merces e Perd6es 1754 10 
sao Jose dos H. Pardos 1730 8 
0. 3a. S. Fco. de Assis 1754 24 
idem 1760 40 
idem 1820 40 

As vezes a irmandade nao dobrou o numero de sufragios por ter sido erigida 
numa ocasiao em que eles ja eram significativos. Nesse caso, ela tenta estabi-
lizar a quantidade oferecida. 

Atraves dos dados empiricos aqui arrolados, percebemos a inclinagao para 
aumentar o numero de missas, nunca para reduzi-las. Essa tendencia, de feicao 
barroca por excelencia, ocorre no momento em que as populagOes já se 
encontram fixadas a regiao, fazendo-se representar atraves das irmandades e 
a sociedade encontra-se entao, bastante hierarquizada. Surpreendentemente, 
o aumento na demanda de missas acelera-se a partir do segundo quartel do 
seculo, justamente no period() em que as irmandades reclamam constantemente 
de dificuldades econbmicas. Durante o primeiro quartel, elas nao fazem qual-
quer tipo de queixume dessa natureza; mas dai em diante abundaram informa- 

26 



toes relativas as "demenutas (as) conveniencias das Minas", "a grande 
decadencia em que esti° as freguesias...", "e hoje pello mizeravel estado da 
terra...", a "decadencia do Pais (percebida) por todos". Data desta epoca a 
reducao das entradas, dos anuais e da remuneragdo dos capeldes, a perma-
nente dificuldade em encontrar quem aceitasse o cargo de provedor, cuja 
esmola passou a ser considerada alta e, por conseqdencia, o barateamento das 
esmolas dos cargos da mesa diretora e a substituigao dos offcios por missas, 
dentre outras medidas. 

0 aumento da demanda de missas para os "irmaos defuntos" exigiu, 
inclusive, um numero major de altares ou ate mesmo de templos, visto que as 
celebragOes nao podiam aproveitar da capacidade ociosa de ambos, pois 
obrigatoriamente deveriam ser feitas na parte da manha. Contemplando o surto 
arquitetOnico 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 
direcao aos sufragios pelas almas. Trata-se de period° muito significativo nas 
artes das Minas, que por essa razao foi destacado corn a qualificagdo de 
barroco mineiro. Datam de entao as edificagOes erigidas pelas confrarias de 
mulatos e mesmo pelas ordens terceiras de Sao Francisco e da Senhora do 
Carmo, representativas da elite local. Na mesma alpaca foram edificadas as 
inumeras capelas corn invocagao alusiva a Paixao e temas correlatos. Dentro do 
periodo contemplado, o recinto sagrado serve ao conjunto de atividades religio-
sas, mas principalmente a celebracao eucaristic,a. Portanto, a propagagao dos 
edificios religiosos e as reformas da maioria das igrejas matrizes devem ser 
compreendidas dentro das preferencias devocionais daquele tempo e como 
exigencia para o atendimento da demanda crescente de missas. 
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