
MODELOS DE SANTIDADE PARA UM CLERO DEVASSO: 
A proposito das pinturas do Cabido de Mariana, 1760 

Luiz Mott 
do Departamento de Antropologia da UFBa * 

"Nas Minas, o crow e contrthio ao 
temperarnento da inocencia 

(D. Domingos Loreto Couto, 1757) 

RESUMO 

D. Frei Manuel da Cruz mandou pintar, em 1760, nove santos 
cOnegos e arcediagos em duas ab6badas da SO de Mariana: quais 
teriam sido os motivos de ter escolhido santos espanhois, em sue 
maioria completamente desconhecidos do devocionario popular? 
Neste artigo, alOm de oferecer a biografia destes santos varies, 
reconstroi-se o panorama indisciplinado do clero e cabido de Ma-
riana atravOs das acusag6es enviadas contra tais sacerdotes ao 
Santo Officio da Inquisigao de Lisboa, privilegiando as denOncias de 
sodomia e solicitagao ad turpia no confissionario. Conclue-se que 
provavelmente a escolha dos nove santos presbfteros foi estrategi-
ca: para que protegessem, e servissem de modelo ao clero maria-
nense. 

ABSTRACT 

D. Frei Manuel da Cruz ordered to paint, in 1760, nine saint ca-
nons and archdeacons in two arched roof of the Mariana's Cathe-
dral: what reason to choose spanish saints, most of then completely 
unknow by the popular devotion? In this paper we offer a descrip-
tion of the biography of those blessed men and we try to reconstruct 
the situation of the indisciplinable clergy and canonship by the ac-
cusations sent to the Lisbon Inquisition against those priests, spe-
cially the denounces of sodomy and solicitatio ad turpia in the con-
fession-chair. The conclusion suggest that probaly the choice of ni-
ne presbyter saints was strategic: for protecting and to became 
model to Mariana's clergy. 

INTRODUcA0 

Dentre as muitas realizagOes do primeiro Bispo de Mariana, 
Dom Frei Manuel da Cruz, inclue-se a conclusao das obras inter- 
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nas da Catedral Diocesana, notadamente a pintura de duas ab8ba-
das, situadas na capela-mor, onde estao representadas nove figu-
ras de sanbs: oito vestidos da mesma forma, sentados numa porn-
posa cadeira de espaldar, vestem batina, sobrepeliz e murga tfpica 
dos C8negos; um nono figurante difere dos demais por trazer os 
simbolos do episcopado: tiara e bawl° doirados. 

Para felicidade dos estudiosos, estes santos var8es tern seus 
nomes e localidades onde viveram inscritos ao p6 de seus retratos, 
permitindo inclusive sua leitura a olho nu estando o observador na 
mesa da comunhao. 

Destes nove santos, apenas urn 6 conhecido pelos fiOis, tendo 
seu dia de festa incluido no calendario litOrgico: Sao Lourengo mar-
*, aquele famoso diacono dos primbrdios do Cristianismo que mor-
reu queimado numa grelha, tendo antes sugerido ao carrasco que o 
virasse do lado oposto, pois a outra banda ja estava assada Os 
demais santos, sao todos absolutamente desconhecidos nao so 
dos devotos, como dos estudiosos consultados, tanto que s6 en-
contramos informagao sobre suas biografias em raros Santorais, 
nos mais especializados. Mem de pouqufssimo conhecidos, tais 
bem-aventurados intrigaram o pesquisador por outra caracterfstica 
comum: corn excegao de urn deles que morreu em Portugal, todos 
os demais viveram na Espanha, a maior parte deles nos primeiros 
seculos do Cristianismo. 

Perante tais surpresas e incOgnitas, colocamo-nos algumas 
questoes que constituirao o conteirdo deste ensaio: Quern sao es-
tes nove cidadaos celestes? Como explicar a pintura de santos es-
panhois numa catedral luso-brasileira? Qua razoes levaram o pri-
meiro Bispo de Mariana a privilegiar estes oragos tao desconheci-
dos da devogao popular antiga e contemporanea? 

Duplo, portanto sera nosso objetivo: contribuir corn a historia 
da pintura barroca mineira, divulgando as biografias destes santos 
varoes, assim como trazer novas informageres a respeito do clero 
das Minas Gerais, utilizando aqui sobretudo as deneincias registra-
das nos arquivos secretos da Inquisigao. 

OS SANTOS MODELOS 

"Vi tuna grande multidtio de santos diante do 
Cordeiro, de vestes broncos e pabnas nas meas." 

(Apocalipse, 7:9) 

1. BAZIN, Germain. A Arqultetu-
ra Rellgiosa no Brasil. Rio de 
Janeiro, Record, rid, p. 69; RI-
BEIRO, Myriam. "A pintura de 
perspectiva em Minas colonial". 
Revista Barroco. 10 (1979) : 27-
37. 

Ate o presente, nenhum dos estudiosos da pintura barroca mi-
neira se deu ao trabaiho de divulgar sequer a lista completa dos 
nomes dos nove santos que emolduram as duas abbbadas da S6 
de Mariana. Descobriram porem o autor destes retratos: Manoel 
Jose Rebelo de Sousa, pintor portuguas natural da freguesia de 
Sao Victor de Braga, o mesmo que executou as pinturas das matri-
xes de Santa Barbara (1752), Catas Altas (1760), Santa Efigenia de 
Ouro Preto (1768) e Inficcionado (1772), sendo de 1760 a realiza-
gat) das pinturas da Catedral marianense, pelas quais recebeu em 
pagamento 260$000. 
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Transfiro a dois especialistas da pintura mineira a descrigao e 
andlise deste conjunto pict6rico: 

"A pintura destas ab6badas comeca por um embasamento ao 
nlvel da parte mais elevada dos arcos plenos, sobre o qual 
aparenta assentar uma ordem arquitethnica de colunas gemi-
nadas que divide as ab6badas em compartimentos. Alternam-
se quatro belches nab salientes, de face plan, onde se sen-
tam figuras de Arcediagos, corn vasos de flores entre colunas 
geminadas. As colunas sac mindsculas comparadas a esta-
tura das figuras. Os Arcediagos cobrem-se de murce corn vi-
vos vermelhos e sobrepeliz branca. Embora sejam cruas as 
cores, constituldas de branco, amarelo, vermelho e preto, a 
pintura tem vigor." 2  

0 autor de "A pintura colonial em Minas Gerais" tambern colo-
ca certas ressalvas a este trabalho de Mestre Rebelo: 

"A obra barrete corn os chnegos se ressente do Impeto e va-
lentia que estava a reclamar do pintor o espaco circular do 
teto, desafiando-o a aventura de uma composick movimen-
tada Toda a pintura ali denuncia aquele retardamento de 
estilo e de gosto manifestado tanto na rigidez das figuras dos 
chnegos, quanto na escolha e disposicao dos elementos si-
mulados da arquitetura. 0 desenho a tfmido e bisonho, e so-
mente o colorido revela certa audacia mascula no artista pe-
los constrastes violentos de branco e preto espacados sime-
tricamente em tiras verticais, a volts dos barretes, parecendo 
visar muito menos a enquadrar corn destaque as figuras dos 
chnegos, do que a dividir o espaco das ab6badas, por meio 
de formas definidas e passantes como trofeus." 3  

Consideramos urn tanto severa a avaliagao destes dois crfti-
cos ao conjunto pictorico em aprego: compartilhamos neste parti-
cular a mesma opiniao de Salornao Vasconcelos que considerou 
"genial o artista que concebeu e executou tao admiraveis traba-
lhos". 4  Pois sua visa() a deleitosa e agrada o olhar. 0 contraste 
chocante entre o negro das vestes clericais e o fundo branco do in-
finito provocam grande impacto no observador situado na nave da 
igreja, efeito obtido mesmo quando o templo esta apenas iluminado 
pela luz do sol. As proporgetes dos corpos e a perfeigdo dos tragos 
facials dos figurantes, sem falar na perspectiva correta da decora-
gdo obrigam-nos portanto a relativizar as crfticas ao Mestre Rebelo. 
Passemos ao que mais nos interessa. 

Quem sao estes ilustres santos desconhecidos? Por que te-
riarn sido escolhidos para ornamentar a parte mais nobre do princi-
pal templo da Diocese Marianense, considerando que via de regra 
em tais espagos sdo privativos quer dos quatro Evangelistas, quer 
dos quatro DoutoresiMagnos da lgreja? 

Comegamos respondendo a segunda questdo. 
Ciiegandolem Minas Gerais para tomar posse de seu Bispado, 

D. Fr. Manuel da Cruz teve de enfrentar intlmeras e graves dificul-
dades comp Cabido (conjunto dos Conegos da Catedral), proble-
mas que detalharemos mais adiante. Assim sendo, homem piedoso 
que era este Bispo da Ordem de Sao Bernardo e desejando since-
ramente que os C6negos Capitulares fossem dignos e virtuosos 

2. DEL NEGRO, Carlos. Contri-
buicao ao estudo da pintura ml-
noire. Rio de Janeiro, SPHAN, 
n9 20, 1958. 

3. ANDRADE, Rodrigo de Melo 
Franco. "A pintura colonial em 
Minas Gerais'. Revista do Patti-
mOnio Historic° e Artistic° Na-
cional, 18 (1978), p. 24. 

4. VASCONCELOS, Salornao. 
Mariana e seus templos. Belo 
Horizonte, 0. Breyner, 1938. 
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auxiliares no pastoreio da Diocese, tirou da historia sacra alguns 
exemplos de santos var6es que servissem de protegao e modelo 
para o Cabido mineiro. Certamente teve dificuldades em encontrar 
no Martiriologio tantos santos C6negos para preencher os oito bal-
cries das ababadas da Catedral, pois embora a instituigao do Ca-
nonicato date da Alta Idade-Media, pouquissimos sacerdotes in-
vestidos desta dignidade ascenderam a gloria dos altares. Daf ter 
incluido entre os santos clerigos, Warn dos C6negos, tambem os 
Arcediagos e dois Arcebispos. Segundo ensinam as constituigoes 
eclesiasticas, Conegos sao os clerigos pertencentes a Colegiada 
ou Cabido da Catedral. Primitivamente identificavam-se corn a vida 
cenobftica, tendo Santo Agostinho (354-430) escrito uma regra dis-
ciplinando a vida comunitaria destes religiosos, regra que serviu de 
inspiragao para diversas ordens religiosas, entre alas a Ordem 
Dominicana, dos C6negos Premonstratenses, dos C6negos Re-
gulares de Sao Joao Evangelista, etc. 5  Foi o Condi° 'de Trento 
(1545-1563) quern regulou a disciplina atual do Canonicato, subdi-
vidindo os Conegos em Regulares, Seculares, Prebendados, Nu-
merarios e Honorarios. A fungao dos C6negos 6 auxiliar o Bispo na 
condugao de sua Diocese, notadamente ocupando-se da recitagao 
diaria do Offcio Divino — as "Horas Can6nicas" — alem de participa-
rem de todas as liturgias e cerim6nias da Catedral. Estabeleceu o 
Concflio de Trento que para o aspirante ao canonicato sao condi-
goes: notavel espfrito de piedade, capacidade para o cumprimento 
das fung6es do cargo, idade minima de 25 anos, nascimento legfti-
mo, ordens sacras, instrugao necessaria, conhecimentos de canto-
chao, born carater e corregao de costumes, devendo a Colegiada 
possuir ao menos a metade de Doutores em Teologia ou Direito 
Canonic°. 0 habit° coral ou canonical destes clerigos consta da 
sotaina preta e sobrepeliz branca, podendo usar solideu e borlas de 
cor vermelha ou roxa na batina e sobre a murga, uma espOcie de 
pequena capa preta, corn capuz simbolico nas costas, tudo filetado 
de vermelho ou pOrpura. 0 Arcediago, por sua vez, depois do Bis-
po, 6 a principal autoridade da diocese. E urn dignatario eclesiastico 
investido pelo Prelado de certos poderes e agao pastoral, espe-
cialmente do direito da Visita junto aos Parocos e curas das fre-
guesias. Ele administra juntamente corn o Chantre e o Arcipreste 
os oficios da SO. Antigamente era o primeiro dos Diaconos, admi-
nistrando junto corn o Antfstete a parte temporal da lgreja. 

Todos os santos pintados nas ab6badas da SO de Mariana 
ocuparam tais fungoes eclesiasticas, muitos deles passando de 
Diaconos a C6negos, de COnegos a Arcediagos, alguns poucos 
chegando a Bispos e mesmo Arcebispos. Vejamos entao, sumaria-
mente, os principals dados biograficos de cada um destes santos 
varOes, que estarao aqui arrolados em ordem cronologica. 5  

— Sao Torquato, Arcebispo de Toledo: 

Segundo uma lenda do Seculo VIII, Sao Torquato e alguns 
companheiros teriam sido enviados por Sao Pedro e Sao Paulo 
ainda no primeiro seculo do Cristianismo para evangelizar a Hispa-
nia, daf serem chamados de "Sete VarOes Apostalicos". Desem-
barcados em Cadiz, foram perseguidos pelos nativos pagaos, sen-
do miraculosamente salvos por uma ponte de pedra que desabou 
quando os inimigos tentaram atravessa-la. Foi o primeiro Bispo de 
Cadiz e supostamente Arcebispo de Toledo, daf em sua pintura ma- 
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rianense constar duas tiaras identificadoras destas dignidades 
eclesiais. Reza a tradigao que uma oliveira plantada pelo santo em 
frente a sua catedral floresce todos os anos no dia de seu aniver-
sari°. Nada se sabe sobre sua morte e virtudes, tendo recebido a 
palma martfrio juntamente corn os santos Cecilia, Eufrasio, Hisfcio, 
Tefison, Segundo e Indalecio. E festejado no dia 15 de maio. 

— Sao Felix, Arcediago em Toledo: 

S6 na Espanha encontramos mais de uma dezena de santos 
venerados corn o nome de Felix: Sao Felix de Sevilha, diacono; 
Sao Felix eremita de Aragao; dois Sao Felix martires em Cordoba; 
Sao Felix martir de Catalunha; Sao Felix de Bilibio; Sao Felix ermi-
tao em Saragoga, etc, etc. Suspeitamos que o santo retratado na 
cOpula do altar mor de Mariana foi ;Sao Felix martir, natural de Lion, 
enviado no seculo III por Santo lrineu para pregar na Espanha em 
companhia dos santos diaconos Fortunato e Aquileu, todos degola-
dos por ordem do Imperador Sevemo na cidade de Valencia. Festa: 
dia 29 de maio. 

— Sao Lourengo, Arcediago em Saragoga: 

Desta constelagao beatifica, é o mais conhecido, sendo vene-
rado em toda a cristandade desde priscas eras. Teria nascido na 
Hispania, de onde emigrou para Roma: foi ordenado diacono pelo 
Papa Xisto II, sendo martirizado na grelha tits dias apeks a execu-
gao do Sumo Pontffice, no ano de 258. Em vida destacou-se pela 
caridade corn os pobres, sendo urn dos santos mais populares do 
hagiologio, tanto que seu nome consta no Canon da Missa. Quando 
pteso, foi ordenado que entregasse os bens da igreja a seus exe-
cutores, pois sendo diacono, competia-Ihe a administragao dos 
mesmos: "Eis o tesouro da Igreja", disse, mostrando os fieis reuni-
dos aguardando a palma do martfrio. Sobre seu turnuIo , em Roma, 
foi construido a igreja Sao Lourengo extra-muros. 0 pintor Rebelo 
desenhou-o bastante jovem, vestido corn os trajes cananicos em-
bora tais vestimentas s6 tenha se padronizado nos infcios dos tem-
pos modernos: ao seu pe, pequena grelha recorda seu martfrio. 
Festa comemorada aos 10 de agosto. 

— Sao Felix, Arcediago em Braga: 

o enico destes santos que teria nascido em Portugal, na vila 
de Santarem. Foi diacono e arcediago do bispo Sao Narciso, de 
Braga, a quem acompanhou sempre em todas as !ides evangelicas, 
sendo ambos martirizados em Gerona, na Catalunha, aos 18 de 
margo de 277, sob o poder do Imperador Aureliano. Os estudiosos 
de hagiografia consideram estes dois santos como."fantSsia sem 
qualquer fundamento histOrico". Festa: 18 de margo. 

— Santo Evanclo, Arcediago de Toledo: 

Sobre este santo, as informag6es sao mfnimas: provavelmente 
fez parte de urn grupo de dezoito martires executados por ordem do 
lmperador Daciano nos primeiros anos do seculo IV. E citado pelo 
poeta Prudencio, juntamente corn Sao Optato, Sucesso, Marcia!, 
Urbano, Saturnino, entre outros. Saragoga teria sido o local 
deste martfrio coletivo. Sua festa é comemorada a 16 de abril. 
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— Sao Martinho, Conego em Coimbra: 

Nasceu na Hungria, no seculo VI, viajando em romaria para a 
Terra Santa, tomou conhecimento que na Luzitania e Galicia a he-
resia dos Arianistas ameagava a ortodoxia crista, recebendo em 
visa() a missao de it converter estes hereges. Providencialmente, 
desembarcou na Galicia no mesmo dia em que of chegavam as 
preciosas relfquias de Sao Martinho de Tours, aquele santo cavalei-
ro que repartiu seu manto corn urn indigente. 0 Imperador Teodomi-. 
ro  impressionado corn as virtudes e poderes sobrenaturais do mis-
sionario, fez-se por ele batizar, construindo-lhe urn mosteiro em 
Dume, onde foi sagrado Bispo. Tambern a chamado de sao Marti-
nho d6 Dume. Fundou diversos mosteiros beneditinos em Portugal, 
mostrando-se sempre exemplar nas virtudes da penitencia e cari-
dade. Em 569 tornou-se Arcebispo de Braga, participando do II 
Concflio Bracarense. Escreveu entre outros livros, De Correction 
Rusticorum. Foi zeloso na reforma do clero e no desterro das here-
sias. Morreu aos 20 de marco de 583, vestido de saco e sobre urn 
monte de cinzas. E festejado aos 20 de margo. 

— Sao Julian , Bispo de Cuenca: 

Nasceu em Burgos, Castilha, em 1127. Ao sair do ventre ma-
terno levantou a maozinha abengoando os presentes como fazem 
os bispos. No seu batismo mavioso coro de anjos encantou os 

Desde pequenino jejuava fres dias por semana, sendo preco-
ce no conhecimento das Sagradas Escrituras. Foi professor de 
Teologia na Universidade de Palencia, e Arcediago de Toledo e o 
primeiro Bispo de Cuenca logo apes a reconquista dos mouros. 
Percorreu a p6 sua diocese pregando aos camponeses. Exemplo 
de humildade, se sustentava fazendo cestos de fibras — cestos que 
curavam a peste de quantos os beijavam. Comemora-se sua festa 
no dia de sua morte: 28 de novembro de 1208. 

— Sao Gudila, Arcediago de Toledo: 

De todos estes, foi o que mais dificuldades ofereceu para loca-
lizarmos informagoes sobre sua biografia, pois sequer os Bollan-
distas assinalam sua existencia. Foi este santo diacono e arcedia-
go de Sao Felix, Arcebispo de Toledo, corn ele participando do XI 
Concflio realizado nesta cidade. Teve singular amizade corn Sao 
Juliao de Toledo: "entre os dois parece que havia uma s6 alma". 
Dentre suas virtudes destacaram-se a pontualidade na obediencia 
aos superiores e a instrugao dos inferiores. Morreu em 679, sendo 
enterrado no Mosteiro de Sao Felix de Caliense. Festa: dia 8 de 
setembro. 

— Sao Pedro Arbues, Conego em Saragoca: 

De todos os nove retratados na S6 de Mariana, 6 o que tern 
sua biografia mais fidedigna, pois morreu em 1485. Teve como terra 
natal Epila, no reino de Arageo, recebendo o batismo em 1441. 
Descendia dos Condes de Aranda. Estudou em Bolonha, onde ob-
teve o tftulo de Mestre em Filosofia, e o de Doutor em Teologia no 
Colegio do Cardeal Albomoz. Em 1474 foi nomeado c6nego da S6 
Metropolitana de Sao Salvador de Saragoga, e por sugestao do In-
quisidor Geral Tomes Torquemada, designado Inquisidor de Ara- 
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gao, ganhafido grandes inimizades sobretudo entre os Cristaos-
Novos. Na noite de 14 de setembro de 1485, quando is a Se cantar 
Matinas, dois judeus o mataram a golpes de espada dentro da pr6- 
pria igreja. Foi reconhecido pbr seus contemporaneos como exem-
plo de virtude, abnegagao e caridade fraterna: morreu rezando pe-
los seus assassinos. Seu sangue derramado no chao do templo 
fervilhava ainda nos dias seguinte a seu enterro. Canonizado em 
1664, Bento XIV autorizou em 1742 que tambem em Portugal e 
suas conquistas fosse cultuado corn ritos especiais de primeira 
classe. Festa: 12 de setembro. 

Al estao sumarizadas, as biografias destes nove santos, in-
cluindo cinco Arcediagos, dois C6negos, urn Bispo e urn Arcebispo. 
Vedas destas vidas levantam mais dividas e vazios, do que certe-
zas, considerando que apenas dois pertencem a nosso milenio. 
Dorn Frei Manuel da Cruz deve ter enfrentado grande dificuldade 
em encontrar tantos prebendados eclesiasticos, tanto que destes 
nove, apenas cinco constam no Flos Sanctorum, o principal hagio-
16gio corrente em Portugal desde a Idade Media. Urgia, porem, lo-
calizar na historia da igreja iberica alguns modelos de santidade pa-
ra o clero secular — o Calico permitido nas Minas Gerais — sobretu-
do modelos para os padres capitulares, considerando que desde a 
chegada do primeiro Bispo a esta cidade, ate sua morte, criaram-
lhe estes inilmeros e graves problemas disciplinares. PrIvilegiou 
entao na escolha dos retratados apenas santos da Peninsula 'bed-
ca, pois embora dois santos conegos ja fossem bastante venera-
dos nas Minas — Sao Joao Nepomuceno, natural da Boernia, cano-
nizado em 1729, e sobretudo Sao Gaetano, italiano, elevado aos 
altares em 1671, escolheu D. Frei Manuel apenas santos murcados 
mais pr6ximos geografica e culturalmente, pois no domfnio da san-
tidade, Espanha e Portugal nao tinham fronteiras. 

Os santos selecionados, repetimos, eram e continuam sendo 
pouqufssimos venerados, e tao secundarios na devocao popular, 
que sequer ousou o Prelado incluf-los na lista dos dias festivos do 
Seminario de Mariana, onde, alem da vintena de dias de guarda 
prevista pelo Ca!ended° litUrgico, celebravam corn primeira pompa 
a Sao Bernardo, o fundador da Ordem do Bispo; Santo Inacio, o 
fundador da Congregacao dos Diretores do Seminario; Sao Luiz 
Gonzaga, modelo da mocidade e as Onze mil Virgens, devocao 
muito querida da Companhia de Jesus e espalhada por todo canto 
onde abriam Colegios. 

Deixemos por urn tempo estes santos no ceu, e vejamos como 
se comportavam o clero em terras de Minas Gerais. 

0 CLERO NO BISPADO DE MARIANA 

"Mais parecem os sacerdotes mercadores e 
negociantes, do que ministros de Deus e 

cura das almas." 
(0 Peregrine da America, 1728) 

Ao• chegar ern Mariana, encontrou D. Frei Manuel da Cruz 
imenso clero secular em sua diocese: 435 sacerdotes entre cape- 
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laes, vigarios, coadjutores, fabriqueiros, sacristaos. 6  A major parte 
deles oriundos do Reino, mas tambem muitos procedentes dos bis-
pados da Bahia, Rio de Janeiro e Sao Paulo. Desde que se erigiu 
em 1696 a primeira capela nas Minas Gerais, tendo como sacer-
dote pioneiro a celebrar na regiao o Padre Francisco Gongalves 
Lopes.'? Centenas .de presbfteros se dirigiram para a regiao, died-
gos seculares do habit° de Sao Pedro em quase sua totalidade, 
posto que a legislacao proibia a construcao of de conventos de reli-
giosos. 8  Nao obstante, desde os prim6rdios da exploracao aurffe-
ra, ja o Padre Antonil denunciava a presenga of de uclerigos e reli-
giosos de diversos institutos, muitos dos quais nao tern no Brasil 
convento nem case. 9  Diagn6stico identico ao feito por Nuno Mar-
ques Pereira: "Alguns missionarios costumam it as Minas e sertoes 
mais levados pelos interesses do ouro e cabedais que do zelo de 
servir a Deus e ao bem das almas." 10  

Se em Portugal e na maioria das vilas litoraneas do Brasil o 
clero nao se distinguia pelo born exemplo moral e de observancia 
dos conselhos evangelicos, nas Minas, dado o nomadismo dos ar-
raiais, a avidez do enriquecimento rapido, o desequilfbrio dos sexos 
e a predominancia demografica dos africanos e seus descenden-
tes, todos estes fatores contribuiram de maneira sensfvel para urn 
maior relaxamento dos costumes nesta sociedade pioneira. Imora-
lidade associada ao fanatismo religioso e ignorancia generalizados, 
sendo uma das maiores preocupagoes da populacao garantir urn 
born sucesso na hora do julgamento final, temendo o purgatorio e 
sobretudo as chamas do inferno como algo de absolutamente real e 
evitavel gragas as missas, indulgencias e demais exercfcios espi-
rituais administrados pelos padres. 0 charlatanismo sacro e as 
mistificagOes encontraram of terreno fertil para os espertalhoes de 
batina. Este foi o filao explorado pelo dolt° "in minoribus" Joao 
Rois Morals, portugues natural de Miranda, morador em Ouro Pre-
to, preso pela Inquisigao em 1734. 

Confessou nos Carceres Secretos do Santo Offcio de Lisboa, 
que percorrera as minas do Serro Frio e da Comarca de Vila Rica 
vendendo urn sem nOmero de rosarios, bentinhos, veronicas e ou-
tras relfquias e indulgencias, tudo fabricado por ele pr6prio, trocan-
do sobretudo corn os negros, bocadinhos de Agnus Dei por ouro e 
diamantes, garantindo que corn seus bentinhos "podiam meter-se 
debaixo dagua sem perigarem". A preta Manuela, viOva forra de 
Itaubira, vendeu urn rosario que disse conferir mil anos de perdao 
em cada conta que rezasse, e para conferir-Ihe ainda mais algumas 
indulgencias de lambuja, matreiro, fechou-se corn a mesma dentro 
de urn quarto, mandando que tirasse o quimao e ficasse nua da 
cintura para cima a fim de Ihe apertar urn cilfcio e agoitar-Ihe as 
costas corn disciplina. Repugnando a negra tal novidade peniten-
cial, "rasgou-lhe a camisa dizendo que nao sabia aproveitar o que 
era tao grande bem para sua salvagaol" Sadico, o clerigo simonista 
apOs arguir outra negra, Joana, 22 anos, a respeito de seus peca-
dos carnais — o que reforga seu diagnostic° como perfeito "sado-
voyeurista" — deu-lhe muitas, chicotadas nas nadegas corn a saia 
alevantada; a escrava Quiteria vendeu a preco de ouro urn papeli-
nho contendo urn p6 branco que garantiu tratar do legftimo leite em 
p6 da Virgem Maria, recomendando que o tirasse do pescogo 
quando fosse copular corn algum homem. Ao negro forro Faustino, 
30 anos, enquanto rezava o salmo Miserere, queria aplicar-Ihe 200 
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1974, p. 178. 
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chibatadas em castigo pelos seus pecados, vendendo-lhe no final 
uma verdadeira lasquinha da Cruz de Cristo, 11  

Outro sacerdote que das Minas foi transferido preso para os 
carceres do Santo Offcio foi o Padre Dionlsio de Almeida da Costa, 
33 anos, natural de Lorvao e assistente no Rio das Mortes. All de 
estar escandalosamente amancebado corn uma mulher casada, 
Rosa Maria, o mais grave aos olhos do Santo Tribunal, fingiu-se 
Familiar da Inquisigao, capitaneando urn magote de escravos que 
por pouco nao executaram o esposo de sua amante, sendo nesta 
ocasido preso pelo Capitao-mor de Paraiba quando fugia para o Rio 
de Janeiro. 12  

Mais do que a simonia ou a falsidade, eram os prazeres da 
came o major resvaladouro do clero na regiao das Minas. Os nu-
merosos Livros de Devassa conservados na Carla de Mariana.13 
revelam grande n6mero de padres que viviam concubinados corn 
mulheres de todas as cores e condicoes sociais, notadamente corn 
negras e mulatas, sem falar nos padres inquietadores de donzelas 
honestas, clorigos bebados e jogadores, "padres infratores" tao 
bem definidos por Laura de Mello e Souza. 14  

Concentrar-me-ei tao somente em dois tipos de padres des-
viantes, cujos nomes encontrei no Arquivo da Torre do Tombo: os 
padres sodomitas e os padres solicitantes. 

JA em 1727, quando as Minas ensaiavam seus primeiros pas-
sos de vida urbana, comparecia perante o Bispo do Rio de Janeiro 
o Padre Baftazar Pereira de Meireles, 35 anos, Capelao da igreja de 
Nossa Senhora da Gloria da Passagem, confessando-se que ha 
urn ano passado, cometera dezenas de atos sodomfticos corn seu 
escravo Paulo, nacao Courana, "sendo mais paciente do que 
agente, por muitas vezes, nao se lembra quantas," o mesmo fa-
zendo corn outro seu cativo, Francisco, nagao Ladano. Disse que 
desde 1708, quando ainda vivia no Reino, era dado a estes "brin-
cos desonestos", e gale ao vir para o Brasil, trouxera consigo o jo-
vem Joao Gongalves, corn quem nefandou longos anos, lembran-
do-se que no ano de 1725, no mos de janeiro, solicitara ao pecado 
nefando de sodomia a urn Manuel Gongalves, que recusou o con-
vite; em junho do mesmo ano praticou duas sodomias corn urn es-
tudantinho lisboeta morador nas Minas e em agosto, mais outras 
duas copulas corn outro mogo reinol residente em Caete. 15  

Em 1737, outro epis6dio de sodomia ocorrido nas Gerais é en-
viado a Inquisigao: o Vigarid da Freguesia dos Camargos declarou 
que urn moleque Mina, Joao, escravo de Inacio de Paula, revelou-
Ihe que o franciscano Frei Antonio de Santa Maria tivera corn ele, 
violentamente, urn ato sodomftico em juiho de 1736, isto ocorrendo 
na Freguesia dos Carijos, "e sendo escravo estava impedido de fa-
zer a dentincia pessoalmente." 16  

Nenhum destes casos redundou em processo: a Inquisigao s6 
mandava prender sodomitas quando Arias den6ncias comprova-
yarn a pratica de ao menos duas copulas anais, tratando corn be-
nignidade aqueles que tomassem a iniciativa de se auto-acusarem, 
como sucedeu corn o Vigario da Passagem. 

Pior sorte teve o Padre Jose Ribeiro Dias, vigario de Sao 
Caetano, Comarca de Vila Rica, 55 anos. Foi acusado de ter man-
tido dezenas de "atos desonestos de molfcia (masturbacao) e atos 
nefandos sodomfticos pelas partes traseiras" corn diversos mogos 
e adultos, alguns levando-os para sua cama, outros copulando no 
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17. ANTI., IL, Proc. 10426. In-
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mato. Eis seus cimplices mineiros: Felipe Santiago, seu escravo, 
que disse ter "muitas noites ido dormir em cama do Padre"; Luiz 
Abreu Lobato, aprendiz de boticario em Sao Caetano, 16 anos; 
Carlos, mimic° em Sao Caetano; Joao da Costa, pardo forro, mo-
rador no Ribeirao do Carmo; Manoel Ramos, harpista, pardo forro 
morador no mesmo Ribeirao; Francisco Messias e Joao Alves, re-
bequistas de Vila Rica; Joao Boquinha, rebequista e alfaiate, pardo 
forra do Morro de Santana; Fernando Almeida Costa, cujo o pai as-
sistia no Rio de Janeiro; Francisco Pereira do Lago, idem; Nicolau 
da Silva Bello e Fernando, estudantes. (Nos Cadernos do Nefando 
encontram-se nomes de varios mOsicos do barroco mineiro, varios 
deles instrumentistas em Ouro Preto e Sao Joao del Rei notada-
mente). 

Apesar de ser o crime de sodomia dos mais gravemente puni-
dos pelas leis civis e eclesiasticas, este sacerdote nao temia ex-
por-se publicamente, tanto que o citado aprendiz de boticario de 
Sao Caetano declarou que passando pela porta do clarigo, sem co-
nhecerem-se previamente, "este o chamou e o induziu por algumas 
vezes a ter atos de polugao consumada pelas maos dele, testemu-
nha, ou no seu vaso prep6stero." Preso e embarcado para os car-
ceres do Rossio, foi condenado a dez anos de galas, pena comu-
tada tits anos antes de seu final. 17  Este foi o 6nico dos padres so-
domitas das Minas a ser efetivamente preso e sentenciado: os de-
mais nao foram considerados suficlentemente culpados para justifi-
car os gastos corn sua prisao e transferancia para Lisboa. Entre 
eles, o vigario dos Prados, Padre Joao Ferreira Ribeiro, acusado 
pelo vigario de Sao Jose do Rio das Mortes de ter sido flagrado em 
ato sodomftico possuindo o moco Joao Francisco "sendo o acusa-
do useiro deste absurdo", tanto que no tempo em que morava em 
Santa Marinha, ern Coimbra, provocara a seu irmao, hoje Prior de 
Castelo Viegas, para o mesmo mau pecado. Completa o denun-
ciante que os moradores do arraial se escandalizavam corn a nota-
vel familiaridade como o sacerdote tratava seu aimplice Joao 
Francisco e a outros rapazes de pouca idade, inclusive mulatos, 
fazendo consideravel despesas corn os mesmos. Mesmo jogando 
mais lenha na fogueira, acusando tambarn o mesmo escandaloso 
sacerdote de revelar o segredo da confissao, falando alto no con-
fissionario corn seus penitentes, nem por isto o Santo Offcio inte-
ressou-se pela dernincia, arquivando a acusagao sem determinar 
diligencia alguma. 18  Como em muitas outras acusagees contra so-
domitas, o que mais escandalizava seus contemporaneos era a in-
timidade e igualitarismo democratic° como aqueles senhores trata-
vam aos jovens, pela idade ou condicao socio-racial, inferiores aos 
agentes, e portanto merecedores de serem mantidos a distancia. 18  

Outro religioso a ter nas Minas praticado fanchonices foi Frei 
Jose de Nossa Senhora da Penha de Franca, irmao leigo francis-
cano, que em 1763 confessou-se do seguinte: ha nove anos pas-
sados, portanto, em 1754, sendo mandado tirar esmolas nas Minas 
do Sabara, onde residiu ate o presente, estando em Gaeta pernoi-
tando em casa do almocreve Manuel da Rocha, "cometeu a enor-
me culpa de sodomia corn urn crioulo preto que the servia para 
conduzir as esmolas, cujo nome nao sabe, dormindo na mesma 
casa, onde o somitigou perfeitamente." (Sodomia perfeita, de acor-
do corn os Regimentos da Inquisicao, consistia na penetragao do 
membro viril desonesto no vaso traseiro corn derramamento de 
semente intravas). Noutra oaasiao, na Capela dos Cocais em 
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Caete, "teve brincos torpes e desonestos corn dois mogos, urn 
branco e urn negro, corn efusao extra vas". Ha tres anos, novo 
deslise, agora na freguesia de Santo Antonio da Roga Grande no 
Rio das Mortes, corn urn mogo de 15 anos, cujo nome nao se lern-
bra, em cuja casa tinha se hospedado. Entre Idgrimas o frenetic° 
donato franciscano foi admoestado severamente pelos Inquisidores 
que nao mais caisse em tao feios pecados, e que voltasse em paz 
para seu convento. Se cumpriu o ordenado, os documentos nao di-
zem; se teve alguma recafda, foi suficientemente cauteloso para 
manta-la secreta. 20  

Bern mais numerosos e ousados que os sodomitas, foram os 
padres que em Minas Gerais, desrespeitando a sacralidade do sa-
cramento da penitencia, solicitaram suas penitentes para atos tor-
pes, urn dos crimes pertencentes ao conhecimento do Santo Offcio: 
solicitatio ad turpia. De urn total de 290 denancias de solicitagao, 
datadas entre 1610-1810, a historiadora Lana Lage, que prepara te-
se de Doutoramento sobre este tema, localizou 64 casos referentes 
a Minas Gerais, fres destas rendundando em processo dos cleri-
gos faltosos. 

Eis uma amostra de algumas denenicas de padres solicitantes 
registrados no Santo Offcio antes e durante o mandato do primeiro 
Bispo de Mariana, cujos desejos libidinosos e atos contra a casti-
dade ilustram de maneira viva e espontanea uma faceta absoluta-
mente inedita do ministerio sacerdotal, histeria secreta guardada 
debaixo de sete chaves nas arcas da Inquisigeo, e cujos autores e 
Mims" jamais imaginariam que algum dia viessem a ser do co-
nhecimento pOblico. Que este nosso penetrar na intimidade dos 
confissionarios e no &nag() das consciencias destas muiheres se-
duzidas — ou sedutoras — nao seja interpretada . como a busca do 
sensacionalismo, nem da contemplag'ao perversa da volt pia alheia, 
como Foucault sugere ter sido a move' dos confessores e inquisi-
dores ao prescrutar os meandros incognitos da libido dos peniten-
tes: assim fazendo, nosso escopo, enquanto estudioso da sexuali-
dade humana, e3 conhecer urn terreno fertil da ars erotica obtida 
exatamente atraves de urn tribunal onde se alicergou nossa scien-
tia sexualis: as grades de urn confissiondrio. Fago minhas as sa-
bias palavras do Dr. Tardieu, escritas em plena epoca vitoriana: 
"Miseria ffsica ou moral nenhuma, nenhuma ferida, por mais cor-
rompida que esteja, deve espantar aquele que se devota a ciencia 
do homem, obrigando-o a tudo ver, permitindo-Ihe tambem tudo di-
zer." 21  

Deixarei a Professora Lana Lage tipologizar e interpretar o 
complexo fen6meno dos padres solicitantes: contentar-me-ei aqui 
em arrolar sumariamente pouco mais de uma dezena de denencias 
contra estes sacerdotes registradas nos Cadernos dos Solicitantes 
da Torre do Tombo, material rico para comprovar o quao devasso e 
libidinoso era o clero a epoca em que o Bispo Bernardino chegou 
na sua Diocese. Na minha relagao de solicitantes a data mais re-
cuada e3 1738, sendo dois os presbfteros a serem denunciados 
neste ono: 

— 1738, Padre Joao de Matos, Vigario de Nossa Senhora de 
Montesserrate de Baependi 

0 • cunhado de Maria Nogueira denuncia ao Comissario do 
Santo Offcio que este sacerdote sempre solicitava esta donzela no 
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22. ANTT, IL, Caderno dos Soli-
citantes ng 143-3-20, II. 48, 
13-5-1738. 

confissionario para cometer atos carnais: "como nao tinha outra 
ocasiao de, fatar corn eta, por ser mulher recoihida, mais do que tao 
somente no ato da confissao sacramental, nela a perseguia para ter 
corn ete trato ilfcito.". Diz que o mesmo fazia corn a mulher dale, 
denunciante, quando ainda solteira, sendo ambas fithas do Capita° 
Mor Tome Rois Nogueira. 22  Este Capitao é o av6 paterno do Mar-
ques de Baependi "urn dos maiores fithos de Sao Joao del Rei", Mi-
nistio do lmperio e Presidente de duas Provfncias. 23  

- 1738, Padre Filipe Correia Pinto, Vigario de Pousos Altos 

E acusado de ter perguntado a bastarda solteira Antonia de 
Sousa, natural de Taubate, se era donzeta, sugerindo-lhe que fosse 
a sua casa que "em sete dias the teria marido pronto". LA chegan-
do, tentou o sacerdote pecar carnalmente corn a mesma, resistindo 
porem eta as investidas sacerdotais. Indo posteriormente confes-
sar-se na desobriga quaresmal, o desprezado sacerdote nao dei-
xou-a sequer ajoethar-se no confissionario, dizendo que assim o 
impedia "por nao querer fazer-lhe o gosto". 24  

22. ANTT, IL, Caderno dos Soli-
citantes ng 143-3-20, II. 96. 

23. CINTRA, Sebastlito de Oli-
veira. EfemerIdes de Sao Joao 
del Ref. Belo Floilzonte, Impren-
sa Oficial do Estado de Minas 
Gerais, 1982, p. 373. 

A. ANTT, IL, Idem, fl. 
17-7-1739. 

- 1739, Padre Luiz FaIcao, Vila do Ribeirao do Carmo 

Francisca Xavier FaIca° denuncia que he 4-5 anos, mandou-
the este sacerdote uma carta "toda provocativa para atos deso- 

44, nestos", e indo confessar-se, renovou a solicitagao ap6s o ato sa-
cramental. 25  

26. ANTT, IL, Idem, 
1740. 

- 1740, Padre Roma° Furtado de Mendonca, Vigario de Ouro 
Branco 

E acusado de ter dito no confissionario a uma mulher casada 
"que the queria mandar urn mimo de doces e falar corn eta sem que 
seu marido soubesse: Sentindo-se ultrajada e temendo nova soli-
citagao, esta mulher afastou-se por dots anos seguidos do confis- 

IL 129, sionario, deixando de desobrigar-se como ordenavam as Constitui- 
c6es Primeiras do Arcebispado da Bahia. 26  

27. ANTT, IL, Caderno dos Soil-
citantes Ile 145-5-171, fl. 45. 

- 1744, Padre Bento Ferreira, Capelao da Igreja de Santo Antonio 
do Rio das Mortes 

Teresa Antonia, preta forra, casada, acusou que ha sete anos 
passados, apes a confissao da quaresma, este clerigo the disse 
"se the queria dar urn bocado frase corn que alguns homens se 
explicam nesta terra quando solicitam alguma mulher para atos de-
sonestos." Tentada do dem6nio, a negra aceitou o convite, e no dia 
seguinte, apes a celebragao da Missa, onde recebeu a Sagrada 
Eucarfstia das mks de padre enamorado, este chamou-a para a 
sacristia a fim de dar-lhe o escrito comprobaterio do cumprimento 
do dever quaresmal e la, excitou-a sensualmente, consumando urn 
ato copulativo. 27  

Neste mesmo ano, encontramos no Repert6rio dos Solicitan-
tes a denuncia contra o Padre Antonio Alves Pugas, da Vila de Sa-
bard, que segundo gentl informagao de Lana Lage,, inclue-se entre 
os tits confessores que chegaram as barras do Tribunal do Santo 
Offcio. 
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— 1745, Padre Joao Nunes da Gama, Capelao de Nossa Senhora 
do Pilar da Barra 

Quern o acusa 6 a negra Mina escrava do Sargento Mor da 
Freguesia, Maria: num dia de missa, no confissionario da capela 
onde costumava atender as mulheres, the disse o sacerdote "que 
queria ser seu fitho e tomar uns amores corn ela", ao que a negra 
respondeu "que nao era capaz de ser sua mae", retrucando o 
confessor: "eu sempre tenho gosto de que voce seja minha mae, 
voce 6 bem capaz e sempre ha de ser minha mae ..." e muitas 
mais galanterias que disse ter se esquecido. A partir daf, por dois 
anos seguidos, "viveram se desonestando", continuando a absol-
ve-la quando se confessava. Amancebia publics , tanto que seu se-
nhor, revoltado corn o sacerdote, trancou-a numa camarinha, in-
duzindo ao padre ciumento mandar urn seu moleque it espiar se ela 
"fatava corn algum homem". Acompanha esta dernIncia urn parecer 
do Comissario do Santo Offcio pondo em dtivida a veracidade de tat 
solicitacao, informando que ha quinze dias o padre e o Sargento 
Mor haviam brigado, dando Padre Joao uma chinetada na cabega 
do dono de sua amante Mina, sendo tatvez esta denCincia a vingan-
ca do agredido contra seu vigario imoral e valentao. 28  

— 1745, Padre Bernardo Jose de Matos, Vila do Carmo. 

Este sacerdote tomou a iniciativa de confessar-se perante o 
Comissario do Santo Offcio, que nos (limos dois anos, ensinou a 
algumas mulheres meretrizes a baterem no peito pedindo perdao a 
Deus, aproveitando-se desta ocasiao para tocar-Ihes no peito arre-
pendido. Disse mais, que certa vez, ao procurar uma prostituta, foi 
por ela rechacado. Passados atguns dias, urn clerigo veio confes-
sar-se corn ele, e presumiu que tivera c6pula corn a mesma. Vinga-
tivo, foi a porta desta marafona e the disse zombeteiro: "Nao dor-
mes corn clOrigos, hen?!" infringindo assim, indiretamente, o sigilo 
da confissao, pois utilizara de uma informacao de urn seu penitente 
para tomar satisfacao corn a dimplice. 29  

— 1745, Padre Paulo Mascarenhas Coutinho, Vigario de Sao 
Bartolomeu 

DenCincia de Vit6ria Pereira Brito, donzela parda, 20 anos, mo-
radora do Morro de Santana de Mariana: indo confessar-se disse 
ao sacerdote que tivera urn sonho corn seu vigario, ao que ele res-
pondeu: "tern-no antes comigo e nao corn ele " Disse tambern 
que o Padre Antonio Vieira de Matos mandava-a soticitar atraves 
de terceiros, e no dia do Corpo de Deus perguntou-the "por que pa-
gava corn ingratidao o amor que the tinha?" 30 

— 1746, Padre Joao Ferreira Ribeiro, Vigario de Santo Antonio da 
Vila de Sao Jose do Rio das Mortes 

A parda Violante Maria, dectara ter mantido tratos ilfcitos corn 
este sacerdote, e enviando-the certb dia urn bithete, ficou este des-
confiado que nao era dirigido a si, mas para urn seu h6spede. En-
ciumado, mandou-lhe urn recado atraves de urn mutato de sua con-
fianca para que Violante viesse confessar-se para esctarecer a do-
vida. Desfeito o quiproqu6, voltaram a se desonestar. Seu detito, na 
perspectiva inquisitorial, nao era os atos lascivos em si, mas a 

28. ANTI, IL. Idem, II. 90, 28-9-
1745. 

29. ANTI. IL, Idem, II. 74, 15-3-
1745. 

30. MAT, IL, !dem, fl. 345. 
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profanagao do espago sagrado do confissionario, sacrilegamente 
31. ANTI, IL, Idem, fl. 139. 	utilizado pare solicitagao ad turpia. 31  

32. ANTI, IL, Idem, fl. 372. 

— 1748, Padre Manuel Francisco Torres, Vigario da Freguesia de 
Nossa Senhora do Rosario do Sumidouro 

Maria Teixeira, solteira, que ao confessar-se de tentag6es no 
sexto mandamento, mandou-lhe o sacerdote "que fizesse corn 
suas maos pulsagoes a si mesma", igual conseiho pecaminoso 
tendo sido feito por outro confessor, o Padre Jose de Lemos. 32  

— 1748, Padre Gaspar Fontes Coelho, Vigario da Freguesia de 
Antonio Pereira 

A denunciante a Bernarda da Conceigao, parda solteira: diz 
que confessando ao sacerdote sua intengao de fugir da casa pa-
terna, este Ihe sugeriu que fugisse para sua casa, que a casaria. 
Passado urn ano, ao desobrigar-se, mais uma vez voltou o confes-
sor a repetir-Ihe o convite, ao que a donzela ponderou que se assim 
procedesse, seu pai a descobriria. Mais ousado, Padre Coelho 
perguntou-Ihe se poderia it a sua casa sem que o velho o visse, 
pois queria falar-lhe em particular. No terceiro Natal, sempre no ato 
da penitencia sacramental, retornou o clerigo corn o mesmo dialogo 
interrompido no ano anterior, indagando agora a mogoila se seu pai 
viajava e se estava sempre em casa, concluindo por fazer-lhe pa-
t1 tica declaragao de amor: "que a queria muito e Mr) haveria quem 
mais bem a quizesse do que ele!" Teriam chegado a ludibriar a vi-
gilancia paterna? A denuncia desta jovem, recusando aceitar a pai-
xao recolhida por fres anos seguidos pode ser interpretada ou co-
mo desencargo de consciencia, arrependida de ter sido camplice 
das tentagOes do vigario, ou quem sabe, uma vinganga por ter dado 
a outra paroquiana a paixao que dissera ser s6 dela. 

33. ANTI", IL, Idem, O. 379 	— 1748, Padre Antonio Ribeiro, Mariana 33  

Josefa Morals, mulher casada, denuncia que no ato da confis-
sao este sacerdote fez-Ihe a seguinte declaragao amatoria: "que 

34. ANTI", IL, Idem, ft, 358. 	andava perdido por ela 	34  

35. ANTI, IL, Idem, fl. 352. 

— 1748, Padre Joao Cameiro, Igreja de Sao Jose , Mariana. 

Trata-se aqui de uma carta-denOncia de Anastacia Maria de 
Jesus: pelo seu sabor e espontaneidade, merece ser transcrita ip-
sis litteris: 35  

"Hido eu me confecar dia deanobom com o pader Joao car-
neiro medice mequeria muit9  eu Ihe dice que cim. elleme dice 
setinha na camarinha jinella, eu Ihedice que nao. elle me per- 
guntou onde dormia, eu dice emcasa de minha irma. 
Em hua cestafera, a terceria dacoresma me fui meconfecar 
corn o elle, medice que tinha hido em minha casa porque Ihe 
nao fallei? eu dice que estavadoente. elle medice que nab ca-
bia ce nao mevisitava. eu  olhei pa ele e riime. perguntou ce-
mefiava de algua mulata. eu Ihe disse que nao. Anastacia M 9 

 deijus." 
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Esta nao e a primeira vez que mulatos, mulatas e escravos 
sao referidos nestes documentos denunciatorios, utilizados como 
alcoviteiros ou portadores de recados para encontros proibidos. 
Nao 6 a toa que ja em 1650 D. Francisco Manoel de Mello, na sua 
famosa Carta de Guia dos Casados assim aconselhava ao pater-
familias: "Negras e mulatas que saem fora de casa, nao tivera! Ne-
grinhos, mulatinhos filhos destas, sao os mesmos diabos, ladinos e 
chocarreiros, por castanhas trazem e levam recados as mogas e 
sac) delas favorecidas." 36  

— 1749, Padre Manuel Francisco Torres, Vigario de Itaberaba 

E a segunda den6ncia contra este sacerdote (que em 1748 
aconselhara a uma donzela a masturbar-se como lenitivo contra as 
tentagOes carnais). Agora a acusagao a mais grave, pois foi o pro-
prio Arcediago da S6 de Mariana, o Comissario do Santo Offcio Pa-
dre Geraldo Jose Abranches quem transmitiu ao Tribunal de Lisboa 
as fanfarrices deste padre devasso. Diz Domingas Conceicao, 
parda forra, que o confessante mandou "que falasse corn ele sem 
temor de sua inteireza (virgindade), por que tinha remedio para a 
repor no mesmo estado quando cdzasse — no que ela nunca con-
sentia falar." Mesmo depois de casada, intentou o padre possui-la 
carnalmente, convidando-a "corn palavras expressivas e portugue-
sas que fossem bugiar." (Bugiar ao pe da letra significava o mesmo 
que fazer momices, macaquices, sendo usado tanto em Portugal 
quanto no Brasil Colonial como sirtnimo de fornicar, sendo este 
mesmo termo encontrado nos processos de sodomia nesta acep-
gao er6tica). Nao consentindo a confessanda em aceitar esses tor-
pes convites, levantou-lhe o sacerdote falso testemunho dizendo a 
seu marido que "ela era de ma condigao." 

Completa a informagao o Arcediago Abranches que este s6- 
frego sacerdote era infamado de galanteador tambern em Brumado, 
e la o sapateiro Antonio dos Reis dissera-lhe que s6 tivera notfcia 
que sua mulher fora solicitada pelo Padre Torres fres anos ap6s o 
ocorrido "e que por isto nao o matara, mas que sempre o descum-
puzera de palavra e ele respondera que o tentara o Dem6nio 
e !he fizera varios oferecimentos de ouros, mostrando-lhe grande 
amizade e atengOes." Completa a denOncia urn depoimento do cu-
nhado do sapateiro, que costumava dizer-Ihe que "podia estimar 
muita a mulher que tinha, por que se levantara do confissionario 
sem se confessar quando solicitada." 37  

— 1755, Padre Jose Bernardo da Costa, Rio Verde 
Acusagao de Teodora de Morais: diz que este sacerdote, 

sentado num tamborete a porta do batisterio da lgreja — "cousa ex- 
tranhada por todos por ser fora do confissionario" — dirigiu-lhe o se-
guinte convite: "Mulatinha, querei-vos confessar?, acrescentando 
se podia it a sua casa sem ser visto por ninguem. Sentindo-se ul-
tra1ada, Teodora conta o sucedido ao Vigario da freguesia, Padre 
Joao Teixeira de Melo. Sabedor da den6ncia, o solicitante levanta 
falso testemunho que tal vigario prometera dar doffs escravos a so-
licitada para que inventasse esta histOria, levando a sede do Bispa-
do urn rol de testemunhas falsas para prejudice-lo. A mulatinha para 
provar que nao mentia; oferecia-se a submeter-se ao vexame de 
repetir a deraincia na missa dominical, no meio de todo o povo, 
postura tao corajosa que obriga-nos a dar-Ihe crOdito de confian-
ca. 38  

36. MELLO, Francisco Manuel. 
Cartes de Gala de Casados. 
Porto, Renascenga Portuguesa, 
1916, p. 118. 

37. ANTT, IL, Caderno dos Soli-
cltantes n2  145-5-171, II. 348. 

38. ANTI, IL, Caderno dos Soll. 
cltantes n5  143-3-18, fl. 50. 
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41, ANTT, IL, Idom, Ii. 57, 

— 1756, Padre Joao Antonio Brandi°, Vigario da Freguesia de 
Sao Caetano 

Maria Cordeiro diz que na hora da confissao lhe disse o minis-
'tro que largasse a amizade que tinha corn certo fulano pobre, sendo 
ela solteira e de boa familia, "pois se ela tivesse amizade corn ele, 
confessor, a havia de dotar corn doffs escravos e prepara-la corn os 
vestuarios necessarjos". Tudo leva a crer que a jovem aceitou a 
oferta, tanto que era vista viajando no cavalo do padre, frequentan-
do-lhe a casa. Apesar das graves penas previstas pelas Constitui-
cdes contra as barregas de clerigos (§ 994-1001), e da crendice 
popular que tais mulheres tornavam-se ao morrer, mulas sem ca-
bega. 39  0 conforto de cavalgar na montaria do padre e ser caval-
gada pelo reverendo vigario parece ter sido mais valorizado pela 
ambiciosa Maria Cordeiro. 40  

— 1759, Padre Manuel de Oliveira Rabelo, Macailbas 

Este Oltimo caso refere-sea seducao intentada por duas inter-
nas do Recolhimento de Nossa Senhora da Conceicao do Monte 
Alegre das Macatibas contra o confessor da comunidade, que as-
sim escreveu ao Santo Oficio: "Me denuncio e acuso que sendo 
Capelao do Recolhimento das Macailbas, certa recolhida, ouvindo-
a em confissao, me encareceu por palavra amorosas, ao que eu 
respondi que cuidasse na conta que havia de dar a Deus. E tornou 
segunda e terceira vez corn os mesmos encarecimentos profanos, 
queixando-se de mim, dizendo que era urn ingrato, que nao amava 
a quem tanto venerava e que nunca tinha boca para a mandar 
chamar para confessar." Alem desta recoleta impetuosa, outra re-
colhida tambem dizia que o amava, pedindo-lhe 6sculos e escre-
vendo-lhe palavras afetuosas, ao que o sacerdote respondia "que 
nao fosse louca." 41  Amores freiraticos, paixtes clericais: a tenta-
cao da came e a seducao do Pai da Impureza penetrando conven-
tos e igrejas a dentro, travestindo-se o Tentador de confessor para 
levar para as profundezas os concupiscentes e imorais. 

Uma palavrinha final a guisa de esciarecimento: nao pense o 
leitor que as Minas Gerais destacavam-se do resto do Brasil no to-
cante as Investidas dos solicitantes na seducao das confessandas. 
Em outras Capitanias, e .mais ainda em Portugal, as ousadias dos 
sacerdotes, inclusive dos professos nas Ordens Religiosas, exce-
dia em muito estes namoricos clericais, registrando-se muitos ca-
sos de padres que chegaram a ter c6pulas corn suas penitentes 
dentro do prOprio confissionario. Teria sido para evitar esses peri-
gos que na matriz do Pilar de Ouro Preto a grade do confissionario 
fica bem a vista, na pr6pria balaustrada que separa os altares late-
rais dos bancos dos fieis? 

IV. PRIMEIRO BISPO DE MARIANA E SEU CABIDO 

"Muiher desdenhada e filria infernal 
urn Bispo contristado, exempla iguaL'" 

(Provdrbio do Paragual Jesuftico) 

Nasceu Manuel da Cruz na Casa do Carvalhal, a 40 kms. do 
Porto, no dia 5 de fevereiro de 1690, sendo seu pai Manuel Noguei- 

39. LAGE, Lana. Mutheres, 
addlteras a padres. Rio de Ja-
neiro, Dols Pontos, 1987. '0 
Padre e a moca: o crime de soli-
citagao no Brasil do shout° XVI-
II-. AnaIs do Museu Paulista, 
Sao • Paulo, 	Tomo 	35, 
1986-1987, p. 15-29. 

40. ANTT, IL, Caderno dos Soli-
citantes rig 143-4-18, fl. 16. 
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ra e mae Maria Duarte da Cruz. Entrou adolescente para o novicia-
do da Ordem Cisterciense, sendo ordenado sacerdote em 1712. 
Doutorou-se em teologia, sendo promovido a Abade do Colegio do 
Espirito Santo de Coimbra em 1732, eleito pouco depois Mestre dos 
Novigos da principal casa da Ordem de Sao Bernardo em Portugal, 
o Mosteiro de Alcobaga. Em 1738 é nomeado por D. Joao V, e con-
firmado pelo papa Clemente XII, Bispo de Sao Luiz do Maranhao, 
sendo o sexto prelado a ocupar aquela diocese. Sempre preocupa-
do em aumentar o ntimero dos operarios da vinha do Senhor, orde-
nou naquela Capitania 110 sacerdotes, dos quais 65 para o Clero 
secular. Fez demorada visita pastoral pelo territerio de sua prelazia, 
dando particular atencao a disciplina eclesiastica, contando sempre 
com o apoio dos Jesuitas na reforma de sua diocese. Teve de en-
frentar acirrada oposigao de , alguns sacerdotes, notadamente do 
Cura da Se Episcopal, alimentando prolongada contenda que exigiu 
inclusive o julgamento do Conselho Ultramarino, o que redundou na 
prisao de quatro sacerdotes seus opositores que foram remetidos 
para as cadeias do Reino. 42  

Criada a nova diocese de Mariana, é nomeado entao seu pri-
meiro titular, realizando por terra sua viagem do Maranhao para as 
Gerais, gastando neste inespito percurso um ano e dois meses, 
nao faltando nesta odisseia pastoral dois perigosos naufragios flu-
viais e a necessidade de ser sangrado seis vezes para atenuar re-
petidas enfermidades. Entrou em Mariana aos 15 de outubro de 
1748, dia de Santa Tereza d'Avila. Sua posse, montado num ma-
gestoso cavalo branco coberto corn precioso damasco, foi.o acon-
tecimento mais notavel em toda a historia deste Bispado, imortali-
zado na obra Aureo Trono Episcopal, de Francisco Ribeiro da Sil-
va, impressa em Lisboa em 1749. 

Governou sua diocese por 16 anos, ate sua morte, em 1764. 
Entre suas obras, destacam-se a criagao do seminario diocesano; 
a reforma, aparelhamento e conclusao da catedral, assim como a 
instalagao de seu cabido; a,,ordenagao de centenas de sacerdotes; 
a determinagao de quase uma dezena de Devassa ordinarias por 
todo o territorio diocesano; o revivamento da piedade popular atra-
yes da instituicao do culto aos Sagrados Coragoes e a divulgagao 
da pratica da oragao mental nas par6quias; as comemoragoes so-
lenes das exequias de D. Joao V. 43  

A opiniao de seus contemporaneos e dos estudiosos que in-
vestigaram sua vida, geralmente 6-lhe bastante favoravel: Gomes 
Freire de Andrade descreve-o como "cheio de bondade, que Ihe 
chega a ser prejudicial, em demasia credulo." 0 autor da Hist6ria 
Eclesiastica do Maranhao, D. Felipe Conduru Pacheco retrata-o 
assim: "Virtuoso, cheio de ciencias‘ e virtude, tinha a envergadura 
de apestolo e a coragem de confessor, era suave na corregao, in-
flexivel na justiga e compassivo na caridade." 44 . Monsenhor Trin-
dade, o principal historiador de Mariana comunga da mesma im-
pressao, incluindo entre os meritos deste prelado, ter sido muito ar-
doroso na criagao do cabido, amigo do clero mineiro e disciplinador 
eclesiastico. Seus tits retratos conservados em Mariana mostram-
no corn olhar bondoso, ora corn Iivro de oragOes na mao, ora aben-
goando. Apesar de constar em seu brasdo episcopal a figura horri-
pilante de duas serpentes dentadas em curiosa postura, como se 
beijassem boca a boca, interpretam os estudiosos como sendo tais 
aspides o simbolo dos Ferreira, veiha cepa lusitana da qual des-
cendia. 45  Sua preocupacao corn a devocao popular e corn a mora- 

42. PACHECO, D. Felipe C. 
HistOria Eclesiastica do Mara-
nhao. Sao Luiz, Departamento 
de Cultura, 1968. 

43. TRINDADE, Ralmundo. Ar-
quidlocese de Mariana. Belo Ho-
rizonte, Imprensa Oficial, 1953, 
p. 29. 

44. PACHECO, op. cit. p. 29. 

45. GARDEL, Louis. Les Armoi-
ries Ecciesiastiques au Brasil 
(1551-1962). Rio de Janeiro, 
1963. 
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46. Frei Manuel da Cruz, car-
melita do Maranhao. Sarnia° em 
acao de grape na aperigao da 
Capela dedicada a memoria da 
Purtssima a Beatissima Virgem 
Maria de Nazareth e do Proto-
martir Santo Estavao. Lisboa, 
Oficina de Miguel Rots, 1748. 

47. TRINDADE, op. cit. 1953, p. 
313. 

lizagao do clero reforgam nossa impressao de que o discfpulo do 
Doutor fylelffluo por sua vida e virtudes fez-se merecedor da bem-
aventuranga celeste. Alguns pequenos detalhes de sua biografla 
ratificam tal ilagao: sua cama, bastante simples e austera, conser-
vada no Museu de Arte Sacra da Bahia, tern esculpidos na cabe-
ceira os sfmbolos da Sagrada Eucaristia — urn cake resplandes-
cente corn a sagrada partfcula elevada a moda de urn sol nascente. 
Seu testamento, alem de provar que nao amealhou tantos bens 
como outros pancipes da Igreja seus contemporaneos, revela 
grande preocupagao espiritual corn sua salvagao: reservou esp6r-
tulas para encomendar 2900 missas em sufragio de sua alma (s6 
D. Joao V sobrepujou-o corn suas 700.000 missas!); deixou 200 
oitavas de ouroide esmolas para os pobres, outro tanto para as Ir-
mandades dos Sagrados Coragoes, alern de alforriar dois mole-
ques de sua propriedade. Grande devoto das reffquias, teve no 
culto dos Santfssimos Coragoes de Jesus, Maria e Jose o principal 
foco de sua piedade devocional, tendo interpretado o terremoto de 
Lisboa de 1755, como castigo divino a "Babilonia de vfcios" que 
era a code lisboeta, opondo-se a determinagao do Marques de 
Pombal em expulsar os Jesuitas do Brasil, tanto que havia entregue 
a Companhia de Jesus a diregao do seminario que recem-fundara. 
Nao deixou nenhuma obra impressa, malgrado seu tftulo doutoral: 
erroneamente algumas enciclopedias atribuem-Ihe a autoria de urn 
sermao de Nossa Senhora de Nazar& pregado no Maranhao em 
1746 — de fato, seu autor é Frei Manuel da Cruz, s6 que se trata de 
urn hom6nimo, frade carmelita, ambos vivendo em Sao Luiz a 
mesma epoca. 46  Teve admiradores em outras Capitanias, sendo-
the oferecido o Panegfrico Funeral nas solenes exequias que na 
igreja de Sao Pedro da vita do Recife de Pernambuco fez a lrman-
dade dos Clengos em 22 de fevereiro de 1742, disse-o o Padre 
Joao Luiz Bravo, Presbftero do Habit° de Sao Pedro e oferece-o ao 
ExcelentIssimo e ReverendIssimo Senhor Dom Manuel da Cruz, do 
Conselho de Sua Magestade, Bispo que foi do Maranhao e ultima-
mente primeiro Bispo das Minas, o Beneficiado Antonio Pereira 
Henriques, impresso em Lisboa em 1748. 

0 relacionamento de D. Frei Manuel da Cruz corn o cabido ma-
rianense foi particularmente conflitivo, enfrentando tambem algumas 
desgastantes contendas corn alguns vigarios e corn certas autori-
dades civis. A primeira crise teve infcio em 1749, atingindo seu cli-
max em 1752, sendo o porno da discordia nada menos do que o 
veneravel culto ao Sagrado Coragao de Jesus, que segundo ava-
liagao do Monsenhor Trindade, representava "a devogao por exce-
lencia que abateu o Jansenismo, deteve a marcha do Luteranismo 
e afervorou os povos Culto contra o qual se erguia Pombal nos 
domfnios portugueses, e o Dem6nio em toda a parte." 47  

Certamente fora no Maranhao que o Bispo Cisterciense teve 
major contacto corn esta nova devogao, pois era amigo fntimo e 
depois correspondente do principal propagandista do culto cordf-
cola no Brasil, o jesuita italiano Padre Gabriel Malagrida. Embora 
datasse de 1673 as primeiras aparigoes do Sagrado. Coragao de 
Jesus a freira Visitacionista Santa Marguerite Marie Alacoque, no 
Mosteiro de Paray-le Monial, é a partir de 1729 que se inicia em 
Portugal tal devogao, sendo publicado o primeiro livro em lfngua 
portuguesa consagrado ao dito culto ja em 1731. Trata-se da obra 
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de Frei Jeronimo de Belem, OFM, Coragao de Jesus comunicado 
aos coragoes dos homens. DA-se noticia de uma prodigiosa visa() 
em que Cristo manifestou a Veneravel Madre Margarida Maria Ala-
coque, (Lisboa, Oficina Maurfcio Vicente de Almeida, 1731). A partir 
deste, muitos outros tratados abordam a mesma tematica, inclusive 
contando corn grande apoio da familia real, notadamente de D. Ma-
ria I, que em paga de uma promessa construira a primeira basilica 
portuguesa ao Coragao de Jesus, na Estrela. 

Grande devoto desta novidade espiritual, o Padre Malagrida, 
quando da presenga de D. Frei Manuel da Cruz na Se do Mara-
nhao, fundou af, e mais tarde na Bahia e em Pernambuco, varias 
casas pias e recolhimentos dedicados ao Coragao de Jesus. 48  
portanto lfcito supormos que foi gragas a influencia deste jesuita, o 
major taumaturgo do Norte . e Nordeste do Brasil, maquiavelica-
mente queimado na fogueira inquisitorial por ordem do Marques de 
Pombal em 1761, que nosso bispo cisterciense incorporou tal novi-
dade devocional ao seu apostolado. 

Cumpre informar que nos primerdios deste culto, venerava-se 
apenas o coragao de Jesus separado de seu divino corpo, pois fora 
assim que a primeira e demais videntes divulgaram sua imagem. A 
representagao do Sagrado Coragao incorporado no meio'ou no lado 
do peito de Jesus, tal qual se venera hoje, tern sua origem tao so-
nnente nos infcios do seculo XIX. 

Entusiasmado corn este culto, por representar "a ultimo atrati-
vo de Cristo, o que considerou mais eficas para conquistar os co-
ragees dos homens nestes eltimos tempos, remate e consumigao 
das maravilhosas obras que fez para nosso remedio." 49  

Alem dos incontaveis prodlgios e gragas que foram prometidos 
a Santa Margarida Maria a quantos cumprissem a devogao das 
"nave primeiras sextas feiras do mos", D. Manuel da Cruz no ano 
seguinte a sua posse decidiu inaugurar na sua diocese tal devogao. 

0 ano de 1749 iniciou-se tendo este Bispo de enfrentar desa-
gradavel situagao: na Freguesia do Inficcionado, a 6 leguas da se-
de diocesana, uma escrava africana de etnia Cour& da Costa da 
Mina, comegou a atrair gentes dos arredores para presenciar es-
tranhos fen6menos mistico-diabelicos: seu nome, Rosa Maria 
Egipcfaca da Vera Cruz, cujo demOnio, ou melhor, sete dem6nios 
foram exorcizados e revelados gragas aos rituais de urn padre mi-
nhoto, Francisco Gongalves Lopes, homenimo do primeiro sacer-
dote a celebrar nas Minas, conforme jd referimos anteriormente. 
Rosa Egipcfaca, ex-prostituta, cativa de Dona Ana Garcez, a pro-
genitora de 'Frei Jose de Santa Rita Durk, o autor de 0 Caramu-
ru (1779), alem de estrebuchar e cair desarcordada no chao quan-
do possufda por Belzebu, percorria a Comarca de Ouro Preto e Rio 
das Mortes pregando nas igrejas, admoestando os mineiros que se 
convertessem pois o castigo divino estava para ser aplicado bre-
vemente. Certa feita, nos infcios deste ano de 1749, na Matriz do 
Pilar de Sao Joao del Rei, no exato momenta em que urn missiona-
rio capuchinho visitante fazia empolgado sermao, Frei Luis de Pe-
regia, eis que a negra Rosa, possuida por Satands, interrompe a 
pregagao, dizendo ser ela pr6pria o Diabo que la estava para levar 
para as profundezas aqueles maus cristaos a quem o barbadinho 
aconselhava que perdoassem a todos os seus inimigos. Foi a gota 
d'agua 'para que o Vigario da Vara de Sao Joao a mandasse pren-
der, remetendo-a em seguida para a sede do Bispado. Julgada fal- 
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sa possessa e embusteira, alum de sublevadora da populagao, D. 
Frei Manuel da Cruz mandou que fosse agoitada pela Justiga civil 
em pleno pelourinho, coisa rara para mulheres. Foram tantos os 
acoites que Rosa Egipcfaca ficara para o resto da vida corn o lado 
direito lesado. 50  

Para os muitos finis que ja a esta epoca a negra espiritada 
possufa assim como para os moradores de Mariana, esta ordem do 
Bispo para agoitar uma pobre maluca, ex-mulher do fandango re-
cem-convertida, deve ter sido recebida como mau sinal, preancio 
de muita intolerancia e violencia. Tamanha severidade, embora 
perfeitamente acordada corn as determinagoes das Constituicoes, 
deve ter sido motivada corn o intuito de servir de ligao aos inOrneros 
e incontaveis feiticeiros, calunduzeiros, benzedores, curadores, 
adivinhos, etc, de ambos os sexos, e de todas as cores, que fervi-
Ihavam pelos arraiais da Capitania: que se convertessem e aban-
donassem a gentilidade, caso contrario, o agoite podia cantar. Os 
interessados em exercer funcOes curativas permitidas pela Igreja, 
ou mesmo tirar esmolas corn veronicas ou registros de santos, que 
procurassem a chancelaria da Diocese para obter alvara de autori-
zagao para tais exercfcios. 51  

Seguindo o conselho evangelic° — "sede astutos como as ser-
pentes e mansos como as pombas" (Mat. 10:16), talvez para nuan-
gar a severidade da sentenga aplicada contra a desafortunada 
possessa, resolve D. Manuel instalar em sua Catedral o culto do 
Coragao de Jesus, enfatizando corn isto nao seu lado repressor, 
mas de pastor zeloso corn o bem espiritual de suas ovelhas. 

A imagem utilizada para a entronizagao deste culto na Catedral 
conserva-se ate hoje no Museu de Arte Sacra de Mariana: trata-se 
de urn coraga'o rodeado de coroa de espinhos, repousando sobre 
urn querubim, tudo emoldurado por raios de urn resplendor, exata-
mente como tinha visto a santa francesa e divulgavam sua imagem 
as estampas impressas em Portugal. Tal novidade devocional cau-
sou grande rebuligo no Cabido diocesano, pois consideraram al-
guns c6negos que alem de "horrenda", tai imagem feria a ortodoxia 
litOrgica ao cultuar-se apenas uma parte isolada do santissimo cor-
po de Cristo, comungando as mesmas ressalvas de diversos te6- 
logos e ate de alguns Papas, como Bento XIV, que se opuseram 
tenazmente a devogao cordfcola. 52  

Em Mariana liderou esta oposicao a segunda autoridade dioce-
sana: o Arcediago e Comissario do Santo Offcio, Pe. Geraldo Jose 
Abranches, apoiado por mais sete c6negos, que executaram ousa-
dfssima insubordinagao: apearam do altar a sacrossanta imagem 
do Coragao de Jesus, escondendo-a num quarto de despejos da 
Catedral, frustrando desta sorte a iniciativa do Bispo na introduca . o 
desta nova piedade em seu territ6rio. Humilde, D. Frei Manuel as-
sim escreveu aos conegos inssurrectos: "A dita imagem nao este 
tao monstruosa como Vossas Merces exageram, antes, vendo-a 
eu, me pareceu tao perfeita que a mandei colocar noutra igreja para 
que se the rendam as veneracees e cultos que Vossas Merck in-
devidamente the quiseram negar." 53  Transferiu a dita imagem para 
a Matriz da Passagem, a mesma igreja onde duas decadas antes 
fora vigario o ja citado padre sodomita, Battazar Pereira Meireles. 
Verdade seja dita: a razao estava corn o Bispo, pois mesmo sem a 
pintura que primitivamente a encarnava, este Coracao de Jesus 
este perfeitamente de acordo corn os canones da epoca, bem pro- 
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porcionado e corn linhas perfeitas. Os conegos utilizaram o argu-
mento material para nao entrar em quest6es formais no questiona-
mento teologico deste novo cufto, que ainda nesta data, repetimos, 
encontrava muitos adversarios mesmo entre te6logos e autorida-
des eclesiasticas, embora o povo, sempre aberto a expressOes 
devocionais melffluas ou sanguinolentas, ja por esta Opoca se 
agremiasse em centenas de irmandades do Coragao de Jesus es-
palhadas pela cristandade a fora, da China a PoIonia, de Lima aos 
Acores. 

Este gesto tao insolente do Cabido desacatando a autoridade 
do Bispo recem-chegado tinha precedentes na hist6ria do clero mi-
neiro, pois poucos anos antes, em 1743, quando D. Frei Joao da 
Cruz, Bispo do Rio de Janeiro, visitou a mesma vila do Carmo, para 
vingar-se do que julgaram ser.  prepotencia do Prelado, retiraram os 
padres os badalos dos sinos das igrejas locais, impedindo assim 
que saudassem o antfstete corn a pompa que lhe era devida. 

Nao desiste D. Manuel da divulgagao deste culto que conside-
rava importante auxiliar em sua missao pastoral: ataca agora corn 
mais argumentos. Desde 1733 circulava em lingua portuguesa uma 
obra dedicada nao apenas ao Coragao de Cristo, mas a toda a Sa-
grada Familia: Aljava dos Sagrados Atos, os Santissimos Coracoes 
soberanos Senhores Jesus Maria e Jose, de autoria do Padre Ma-
nuel Consciancia, datando de 1738 um segundo opOsculo sobre o 
mesmo tema, Saudacao Angelica aos Santissimos Coracbes de 
Jesus, Maria e Jose, assinada pelo Padre Bernardo Fernandes 
Gaioso. Embora Santa Margarida tenha visto apenas o coragao de 
Cristo, resolveram alguns misticos ampliar tal piedade, incluindo to-
da a "Santfssima Trindade na Terra", Jesus, Maria e Jose. 

Salvo erro, foi D. Frei Manuel da Cruz quem primeiro divulgou 
a devocao tricordiana nao apenas em Minas, mas no Brasil, tanto 
que mandou esculpir em substituicao a primeira imagem rejeitada 
pelos c6negos, uma nova representagao, igualmente conservada 
no mesmo Museu: sobre uma especie de calice ou ostens6rio, 
saem abundantes chamas como uma fornalha ardente, pairando 
em seu mein tits corag6es — o do centro, corn os mesmos simbo-
los tradicionais, é o do Cristo; o da esquerda, tambern pintado de 
vermelho, da Virgem das Dores; e o da direita, corn cor de ouro, de 
Sao Jose. Ate agora localizamos em Minas Gerais tras belos os-
tensorios tricordianos: o original de D. Manuel, urn segundo ainda 
em exposicd'o na igreja de Nossa Senhora da Conceicao de Saba-
ra e urn terceiro no Museu de Arte de Belo Horizonte. Certamente 
devem axis* outras semelhantes na cidade de Tits CornOes e 
em outras localidades mineiras setecentistas. 

Tambern contra esta nova imagem rebelaram-se os c6negos, 
capitaneados nOvamente pelo Arcediago Abranches e pelo Mestre 
de Cerim6nias Domingos Xavier Martins. 0 quiproqu6 sucedeu no 
dia de Sao Jose de 1752: programara D. Frei Manuel uma missa 
solene na Se, onde seriam cantadas algumas jaculatorias aos -San-
tissimos CoragOes, tendo sido encarregado de fazer o sermao so-
bre a nova devocao o Vigario Geral, Padre JosO dos Santos. Des-
respeitando gravemente os regimentos da Catedral e as Constitui-
gbes, o Cabido recusou-se fazer a procissao que devia acompa-
nhar o Bispo de seu palacio ate a Se, e mais ainda, retiraram-se os 
cOnegos• ostensivamente da igreja no justo momento em que Sua 
Excels ncia Reverendissima entrava, deixando de cantar a missa 
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solene. Assim ja era demais, pois perserverar no erro, como diz o 
brocardo popular, é diabOlico: oficia entao o Prelado ao Rei, man-
dando urn "auto de desobediencia e injuriosos desacatos ao culto 
divino", onde os principais acusados foram o Arcediago e seu 
Mestre de Cerimenia. 54  Preso por sua ordem, o Arcediago, apes 
tres dias consegue escapar, somente conseguindo o Bispo apazia-
guar os &limos do Cabido apes meses de contemporizacao. 55  

Alern destes desgastantes atritos corn seu Arcediago, o pri-
meiro bispo de Mariana desentendeu-se tambern corn varios outros 
membros do cabido e da clericatura. Brigou corn dois de seus pri-
meiros Mestres de Cerimenias, o jO citado Padre Domingos Xavier 
Martins e corn o clerigo Francisco Cardoso Faria: este ultimo fora 
indicado para ocupar este cargo pelo Bispo do Para, D. Frei Gui-
lherme de Sao Jose (1739-1748), sendo, pouco tempo depois de ter 
comecado a desempenhar tai fungao, afastado, por considers-lo 
inapto para o cargo. Foi atacado por uma especie de loucura, ou 
fazendo-se passar por louco "tornado por profunda fatuidade, furor 
e ins6nia, pelas ingratidoes dos prelados a quem servira tantos 
anos", cometeu uma serie de desatinos contra as ordens sacras, 
redundando em sua prisao pelo Santo Offcio e a conderiagao de 
oito anos de degredo para Angola. 56  

Av ausentar-se D. Manuel da sede de Mariana, entre 8 de maio 
a 7 de dezembro de 1753, ocasiao em que fez visita pastoral a di-
versas freguesias de sua diocese, introduzindo nalgumas igrejas o 
culto aos Sagrados CoragOes, o cemego Domingos Fernandes de 
Barros cometeu alguns insultos contra a fabrica de vinho e hestias 
que o Bispo instalara a fim de suprir a diocese destas indispensa-
veis materias para a celebragao do Santo Sacriffcio da Missa, cas-
tigando corn a prisao a este e outros c6negos insubordinados. 

Outro clerigo que tambern se atritou corn nosso Prelado foi o 
sacristao da Se, Joao Afonso Brandao, denunciado por D. Manuel 
de ser conturnas em desacatar os sacerdotes, chegando inclusive 
a atirar uma naveta de prata na cara do Padre Jose da Cunha. Mais 
ainda, a acusado de ser profanador das alfaias sacras, pois em-
prestava casticais e outros pertences das igrejas para teatros e 
batuques de mulheres desonestas, beneficiando entre outras as 
Estalagens de urn tai Lourengo Ribeiro e Ana Cardosa. 

Mesmo ap6s sua morte, D. Manuel foi alvo da tirania de seu 
cabido: em 1765, urn ano apes seu passamento, o c6nego Fran-
cisco Gomes de Sousa, urn dos sequazes da facgao do Arcediago, 
espalhou na cidade que vira a alma do Bispo ser condenada ao in-
ferno em castigo por ser muito amigo de dinheiro e de ter persegui-
do o Cabido. Note-se, contudo, que este c6nego nunca fora corn-
pletamente isento de suspeita, tanto que confessara perante o Co-
missario do Santo Offcio de Mariana diversas condutas heterodo-
xas: disse que nos primeiros anos de sua ordenagao sacerdotal, o 
Diabo the perseguia corn sugestes demonfacas de que depois da 
consagragao, o Cristo nao estava na partfcula, duvidando da tran-
substanciagao. Disse tambern que vira a alma de uma crianca ino-
cente ream batizada it diretamente para o ceu. 58  

Sempre preocupado ern disciplinar o cabido de sua catedral e 
o clero de sua diocese, Sua ExcelOncia Reverendfssima baixou al-
gumas portarias visando tai fim: bem dentro do espfrito do Concflio 
de Trento e das Constituicoes do Arcebispado da Bahia, proibiu 
aos padres que andassem s noite pelas ruas a nao ser quando 
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chamados para atender os moribundos, tentando assim tolher as 
visitas dos clerigos as casas das meretrizes, tavernas, fandangos 
e lundus, que numerosos movimentavam a vida noturna nas princi- .. 	. 
pais vilas da Capitania; proibiu que celebrassem missa e. demais 
cerim6nias Idirgicas calgados de chinelos ou sem a loba clerical ou 
samarra (batina aberta na frente); exigiu dos Juizes Eclesiasticos 
major rigor nos exames das justificagoes De genere et moribus dos 
227 sacerdotes que orden9u entre 1749-1762; autorizou, gragas a 
urn breve pontiffcio, que os padres celebrassem fres missas nos 
dias de Finados, uma importante conquista considerando a impor-
tancia maxima que desempenhavam as missas de sufragio das al-
mas nos seculos passados. 

Tais preocupagOes de moralizagao do clero aparecem clara-
manta no Regimento de seu Seminario, determinando aos semina-
ristas que s6 fossem a cidade quando premidos por negocios ina-
diaveis, devendo sempre estar acompanhados de algum colega 
embatinado, retornando ao internato "via recta". no § 8 do Regu-
lamento onde mais transparecem tais preocupagoes moralizantes: 

"Nao entrem nos cubfculos uns dos outros, nem admitirao 
nos cubfculos pessoas alguma de fora, nem vao falar corn al- 
guem a portaria e igreja, nem falar corn mulher ainda que seja 
parenta, sem terem para tudo a referida licenga expressa do 
Padre Reitor, o qual castigara severamente qualquer destas 
faltas." 59  

Outra area de atrito do Bispo Bernardino corn seu clero foi na 
questao dos rendimentos paroquiais: para limitar a cobiga de certos 
vigarios, acostumados a cobrar muitas oitavas de ouro pela admi-
nistragao dos sacramentos e demais servicos liturgicos, baixou D. 
Frei Manuel um Regimento sobre os emolumentos e taxas paro-
quiais, encetando trabalhosa contenda sobretudo corn o vigario de 
Nossa Senhora da Conceigao do Mato Dentro, Padre Joao Alvares 
da Costa, Bacharel em Canones, acusado pelo Bispo de extorquir 
abusivas esportulas de seus paroquianos, alem de divulgar "doutri-
nas hereticas, para que nao acreditassem nos impressos das in-
dulgencias." Tambern contra este clerigo agiu o Antfstete corn rigor: 
alem de excomunga-lo e expulsa-lo da vigaria, mandou que a justi-
ga secular "o prendesse ignominiosamente, corn cordas e tormen-
tos de negros e mulatos, colocando-o na enxovia da Vila do Princi- 
pe." 60 

pois neste clima de variegada insubordinagao do Cabido, 
simonia e desbragada luxiiria do clero diocesano que Dom Manuel 
decide, como fina estrategia de sua cruzada moralizadora e disci-
plinadora mandar estampar nas duas abobadas de sua catedral, as 
figuras daqueles nova santos ibericos, todos sacerdotes, a maior 
parte dales c6negos e arcediagos, santos que alem de protegerem 
os clerigos das Minas em paga por sua homenagem — posto que 
nao eram geralmente lembrados pelos finis — certamente serviriam 
de exemplo e modelo para o Cabido, cujos primeiros anos de mi-
nisterio foram marcados por tantos cismas, insultos e contendas. A 
presenga de cinco santos corn a dignidade de Arcediago mais do 
que sutil vinganga ou desforra do Bispo contra seu principal oposi-
tor o Arcediago Geraldo Jose Abranches 7- ja ausente de Mariana a 
epoca da execugao destas pinturas — pode ser interpretado como 
salutar preocupacao em oferecer diversos modelos de santos ar- 
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cediagos aos futuros ocupantes desta fungao na Diocese de Ma-
riana. Devendo ser o Arcediago "os olhos do Prelado", confomie 
definigao do Concflio de Trento, colocando bem a vista do Cabido 
nada menos que cinco santos arcediagos — Sao Gudila, Santo 
Evancio, Sao Lourengo e os dois Sao Felix — contava o zeloso 
Prelado garantir para seus futuros sucessores uma pleiade de co-
laboradores mais virtuosos, concordes e identificados corn o zelo 
pastoral. Que seguissem o exemplo do virtuoso Conego Joao Ma-
ximo, do Cabido de Olinda, Arcediago impoluto assim retratado pelo 
autor do livro Desagravos do Brasil e Gl&las de Pernambuco, D. 
Domingos Loreto Couto, tambem ele amigo do Padre Malagrida: 
"No coro da Catedral causou sempre admiragao, nao faltando em 
tempo algum aos louvores divinos, por mais que as ocupagaes o 
dispensassem e os Estatutos lho permitissem. No confissionario 
fazia tanto servigo a Deus, como no pOlpito, dirigindo copiosas al-
mas peio caminho seguro da sua lei e amor. Concedeu-Ihe o mes-
mo Senhor grata de pacificar disc6rdias, extinguir 6dios, reconciliar 
vontades, reformar costumes, o que sendo visitador deste Bispado 
executou corn geral aplauso. Ocupado felizmente nos santos exer-
cfcios da devogao, humildade, paciencia, zelo e caridade, tratando 
sempre da salvagao pr6pria e alheia, chegou a idade decrOpita e 
corn muita paz e socego entregou sua alma ao seu criador." 61  

Qua° longe estavam o Arcediago e os C6negos marianenses 
deste modelo de virtudes do Arcediago de Olinda. Que os noves 
santos sacerdotes orientassem o futuro cabido por caminhos mais 
adequados a santidade clerical. 

A menos que estas polOmicas pinturas da S6 de Mariana se-
jam reprodugOes de alguma outra catedral iberica ainda nao identifi-
cada, por nao ser de todo raro no Brasil reproduzir-se nas igrejas 
barrocas cenas extraidas de outros templos estrangeiros, 62  consi-
deramos que o mais provavel 6 que nosso Bispo tenha privilegiado 
santos tao desconhecidos por serem os principais clerigos, na Pe-
ninsula lberica, que de seus cabidos passaram a gldria dos altares. 
Portanto, modelos possfveis de santidade para urn clero devasso e 
urn cabido insubmisso. 

V. EPiLOGO 

Os tiltimos anos de vida deste enfermo prelado devem ter sido 
16gubres: alOm das escaramugas de seu Cabido, cal6nias de al-
guns sacerdotes que oficiaram a Lisboa denunciando-o de prepo-
tente e por demais materialista, teve serios conflitos de jurisdigao 
corn o Ouvidor da Comarca de Vila Rica e corn o Juiz de Fora de 
Mariana, ambos excomungados pelo Antfstete por terem soltado 
presos da algada eclesiastica. A expulsao dos Jesuitas e condena-
gao a motto de seu amigo Padre Malagrida devem ter-Ihe causado 
doloroso golpe, e a certeza de que estes novos tempos capitanea-
dos pelo Marqu6s cle Pombal estavam levando a cristandade para 
lamentaveis desvios. D. Frei Manuel da Cruz 6 urn perfeito repre-
sentante da piedade beata e da hierarquia tipica do period° de D. 
Joao V, seu protetor, cujas exequias celebrou corn pompa maxima 
nao s6 em Mariana, como em Sao Joao del Rei. 63  Pombal devia 
senao odia-lo, quando menos incluf-lo-na lista negra dos ctimplices 
dos Jesuitas, defensor inclusive da beatificagao do Padre Anchieta, 
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da( o apoio que sempre deu aos opositores deste Bispo beato, es-
pecialmente ao Arcediago Abranches, que por sua influencia ha de 
ser nomeado, alguns anos mais tarde, Visitador do Santo Oftcio no 
Grao-Para. 

Morreu D. Frei Manuel da Cruz a 3 de janeiro de 1765, aos 75 
anos de idade. Foi enterrado numa vala comum, na nave da Se Ma-
rianense: diferentemente do que sucedeu corn os bispos de seus 
contemporaneos do Litoral, que tiveram ricas lapides de marmore 
ou bronze, os seus restos mortals integraram-se anonimamente 
a terra dos alicerces de sua catedral. Por pouco nao coincidia seu 
passamento corn a festa de um dos figurantes que mandara pintar 
corn major destaque na abobada do altar mor: Sao Julian de Cuen-
ca, o 6nico vestido corn os srmbolos do Episcopado. Certamente 
escolheu este santo como modelo e protetor para si e para os futu-
ros bispos seus sucessores, pois conforme ensinam seus bi6gra-
fos, entre outras muitas virtudes, como a pobreza, sabedoria, pure-
za e caridade, Sao Julian Bispo "visitava todos os anos, a pe, sua 
diocese, agindo mais como pastor do que como senhor, banindo os 
abusos e corrigindo os eclesiasticos escandalosos e ignorantes, 
pois segundo ele, estes eram a causa da rurna do povo." 
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