








O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é a empresa que mais investe 

na preservação do patrimônio cultural brasileiro. Desde 1997, o Banco já investiu mais de R$ 200 

milhões em apoio a centenas de projetos que possibilitaram a revitalização de monumentos como 

igrejas, museus, teatros, fortes e centros históricos em todo o país; a restituição desses bens públicos à 

sua função social e sua reintegração à vida cotidiana das cidades.

O BNDES é um agente promotor do desenvolvimento sustentável do Brasil e sua ação na preservação do patri-

mônio cultural brasileiro é também uma forma de cumprir essa missão. O Banco considera ser o patrimônio 

cultural uma alavanca para o desenvolvimento local, que deve ser usufruído pela comunidade e trazer benefícios, 

como o fortalecimento do turismo e de outras atividades que possibilitem a geração de renda, a inclusão social e 

demais externalidades favoráveis às populações.

As ações do BNDES no campo do patrimônio cultural não se restringem a monumentos isolados, mas estende sua 

concepção à ambiência dos bens públicos, abrangendo sítios urbanos que contam com relevante presença de bens 

imóveis de valor histórico. Sob essa ótica, a atuação do BNDES alinha-se ao programa do Governo Federal PAC 

Cidades Históricas, capitaneado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que entende 

o patrimônio como um ativo capaz de dinamizar o desenvolvimento das localidades envolvidas.

A cidade de Tiradentes é um bom exemplo de como o BNDES busca associar preservação de patrimônio público 

com desenvolvimento sustentável. O Banco já apoiou a restauração arquitetônica e artística da Matriz de Santo 

Antônio, das igrejas de Nossa Senhora das Mercês e do Pilar do Padre Gaspar e da capela de São Francisco de Paula, 

assim como a Casa do Padre Toledo, testemunha ocular da Inconfidência Mineira.

A implantação do Museu da Liturgia insere-se no Plano de Ação da cidade, um plano maior de revitalização do sítio 

histórico de Tiradentes, para o qual também deverão contribuir os projetos de criação de um circuito de museus 

e igrejas, a implantação de um centro de artesanato, o estabelecimento do programa de educação patrimonial e a 

elaboração do Plano Diretor da cidade. 

Nesse contexto, o objetivo da ação do BNDES em Tiradentes é o de prestar sua contribuição na construção de um 

arcabouço estruturante, que lastreie o desenvolvimento sustentável do município, beneficie a população local e 

possibilite a preservação permanente de todo o seu patrimônio histórico e cultural. 

O Museu da Liturgia permite, de forma pioneira, instruir o público sobre o significado dos rituais litúrgicos e de 

seus objetos, que remetem à arte sacra característica das igrejas das cidades históricas mineiras setecentistas. O 

Museu da Liturgia faz parte de uma iniciativa modelar de desenvolvimento sustentável e preservação do patrimônio 

cultural brasileiro, da qual o BNDES muito se orgulha de participar.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES





Em abril de 2009, o Grupo Gestor da cidade de Tiradentes, formado de acordo com as Diretrizes dos 65 

(sessenta e cinco) destinos indutores do Turismo Nacional e Internacional, recebeu a visita dos técnicos 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que vieram com a missão de 

informar ao Poder Executivo sua decisão em apoiar várias ações de Restauração do Patrimônio Cultural 

desta cidade, devido à importância de seu Conjunto Arquitetônico no contexto de Minas Gerais e do Brasil.

Desde então, a sociedade civil tomou conhecimento desse projeto e, em maio do mesmo ano, foi marcada a 

primeira reunião para definir sua estruturação formal. Em todos os encontros realizados, estavam presentes os 

representantes da Câmara Municipal de Tiradentes, do escritório técnico local do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN) e membros do Grupo Gestor.

Para coordenar as atividades, foi constituído um Grupo de Trabalho desvinculado do Grupo Gestor, já que as 

finalidades e os objetivos de ambos são distintos. A partir daí, e com inúmeras reuniões mensais, foi iniciado o 

levantamento de todos os projetos de restauro de elementos artísticos e estruturais do patrimônio arquitetônico 

de Tiradentes. As obras contemplam ações de restauração em todos os monumentos tombados individualmente 

pelo IPHAN.

Entre essas ações, o Museu da Liturgia, sob responsabilidade do Proponente – Paróquia de Santo Antônio – e 

coordenação técnica do Santa Rosa Bureau Cultural, foi a iniciativa que recebeu o maior aporte de recursos do 

BNDES, por sua envergadura e seu significado como empreendimento cultural fundamental para a cidade.

Outro fator determinante foi a participação e o absoluto envolvimento da comunidade, por intermédio de 

diversas instituições locais, que se organizaram para assumir a proponência dos projetos, com o objetivo 

de viabilizar a construção de conhecimento para os moradores de Tiradentes, garantindo a capacitação 

de profissionais aptos a desenvolver, futuramente, projetos para o município. Dessa forma, são criadas 

oportunidades para que um maior número de pessoas se envolva para desenvolver e ampliar o conhecimento na 

área de projetos, planejamento e gestão cultural.

Grupo Gestor da Cidade de Tiradentes
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A   cidade de Tiradentes teve o seu início graças à grande quantidade de ouro aqui descoberto, bem no início 

do século XVIII. Ao longo de mais de trezentos anos de história desse povo religioso e interessado na arte e 

na cultura, o seu profundo sentimento religioso foi retratado nas igrejas. Um acervo extraordinário em  

   ouro, prata, vestuário, imaginária e móveis acumulou-se ao longo dos anos, ornamentando as igrejas 

barrocas da cidade. A maior parte desse acervo tricentenário ainda existe e permanece sob a custódia da Paróquia.

Há muitos anos, as peças mais importantes foram recolhidas e guardadas em um cômodo seguro preparado para 

esse fim, chamado “cômodo da prata”, no interior da Matriz de Santo Antônio. O tempo foi passando e os tira-

dentinos mais novos não tiveram a oportunidade de conhecer esse acervo precioso. O pároco e a população de 

mais idade temiam pela segurança das peças escondidas no cofre improvisado. Esse medo tornou-se coletivo. Todo 

o povo se preocupava com a prataria da Matriz. Por isso, foi instituído que, se porventura ocorresse um assalto na 

igreja, qualquer paroquiano acionaria a polícia, o padre e o sacristão para tocar o sino, durante o dia ou a noite. 

Mas, graças a Deus, não foi preciso usar o sino para essa finalidade.

O atual pároco e os paroquianos sempre tiveram o sonho de encontrar um local mais seguro para abrigar e expor 

essas peças com segurança. Em julho de 2009, houve uma importante reunião em Tiradentes com o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Estando o pároco presente, falou à assembleia sobre o acervo da 

Paróquia e o seu desejo de ver exposto em um museu tantas peças guardadas, uma preciosidade. Essa tentativa do 

pároco de construir um museu fora feita diversas vezes com empresas de renome nacional, mas sem êxito. A senhora 

Marta Prochinik, que ali representava o BNDES, mostrou-se interessadíssima e, naquele momento, todos foram ver 

o acervo. Aqueles que não o conheciam ficaram encantados e a ideia de erguer um museu veio forte.

Mas e o local? Onde expor com segurança tantas peças? O padre apresentou a Casa das Almas, que foi descartada. 

Então, nesse momento, o pároco abriu mão da Casa Paroquial. Elogiaram seu desapego, já que ele morava ali há 25 

anos e sairia para ceder o lugar para a construção do museu junto ao BNDES. Um bom e competente projeto foi 

feito rapidamente pelo Santa Rosa Bureau Cultural e apresentado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). O projeto foi aprovado, os recursos vieram e o sonho tornou-se realidade. O que estava escon-

dido no interior da Igreja Matriz, agora, poderá ser visto por todos no primeiro Museu da Liturgia, no Brasil.

Padre Ademir Sebastião Longatti - Pároco
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Para tudo seu momento
E tempo para todo evento  
Sob o signo da comunhão, da fraternidade, da sabedoria Daquele 
que Sabe, nascem o compromisso e a força motriz do projeto de 
criação do Museu da Liturgia

Tempo de plantar    
tempo de colher os frutos da história, das práticas, dos ritos, das 
celebrações genuínas com seus atos de fé, de arte e de devoção
tempo de construir entendimentos em prol de muitos 
num lugar de todos 

Tempo de falar
o Museu fala por si 
o árduo e dedicado trabalho de mais de 300 pessoas transformado 
em realidade 
o sonho de uma comunidade

Tempo de retirar as pedras 
da vida
do coração
dar abertura aos sentidos, ao que os olhos não veem, ao que não se 
escuta, ao que não se compreende

Tempo de rir
Tempo de abraçar 
espaço de entendimento, da renovação do espírito 
da crença na bondade do homem humano

Tempo de calar
Tempo de reter
o Museu como templo de aprendizado, reflexão, silêncio ex/interior
acolhimento na entrada e aconchego na saída
aberto sempre ao retorno 

Tempo de paz
sob as bênçãos da fraternidade, gerenerosidade  
imersão e transcendência pela experiência da fé e comunhão com o 
outro





II -

Durante dois anos, a equipe do Santa Rosa Bureau Cultural, junto com seus consultores e parceiros associados, 

trabalhou, incansavelmente, para conceituar, estruturar e implantar, a convite da Paróquia de Santo Antônio e do 

então Grupo Gestor da Cidade de Tiradentes, sob os auspícios do BNDES, o projeto do Museu da Liturgia.

Longa jornada envolvendo numeroso e multifacetado grupo de profissionais; criteriosa restauração da edificação 

histórica, a partir de um complexo trabalho de elaboração de projetos de arquitetura e dezenas de projetos 

complementares;  proposição de partido museográfico contemporâneo; abrangente e minuciosa restauração 

de mais de 420 peças do acervo, em acentuado estado de deterioração; acalentada pesquisa histórica visando 

ao suporte de todas as fases de execução; extensas jornadas de debates e discussões em seminários internos de 

trabalho; produção de belas e sensíveis instalações audiovisuais que dialogam com os objetos expostos; composição 

de trilha original para completa imersão do visitante;amplo e complexo levantamento de dados para a composição 

do valioso multimídia e site do Museu, ambos ferramentas importantíssimas para a extensão e multiplicação do 

raio de ação da nova instituição, sobretudo em sua dimensão educativa e formativa; enfim, uma delicada, planejada 

e articulada orquestração de várias frentes de trabalho, para além de todas as ações relacionadas ao processamento 

jurídico, institucional, de gestão executiva, de administração financeira e de infraestrutura.

O desafio de não criar mais um museu de arte sacra ou de mera e estrita exibição de coleção, mas de construir um 

espaço público aberto, de imersão e transcendência, de aprendizado e fruição, de beleza estética e densidade cultural, 

foi cumprido. Não há qualquer instituição congênere deste porte e singularidade no Brasil ou na América Latina.

O DNA do Museu da Liturgia está não só em seu precioso acervo, mas, sobretudo, na forma de sua estruturação, 

de sua compreensão, da montagem dos conjuntos dos materiais que o compõem, numa perspectiva aberta e plural, 

que articula recursos expositivos atualizados e tratamento expográfico inovador e ousado, abrangendo todos os 

espaços internos e externos, em que o pátio de recepção assume um papel fundamental de acolhimento junto a 

um  muro que sinaliza a seus visitantes hospitalidade, regozijo, numa recepção plena de significado e convite à 

transcendência  e quem sabe à transformação.

Homenagem à comunidade tiradentina, à sua história de devoção e fé que se mantém intacta através de sua 

tricentenária existência. Um exemplo para todos. 

Eleonora Santa Rosa

Diretora Geral do Projeto do Museu da Liturgia
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É BOM ESTARMOS AQUI

Quando Cristo se transfigurou, no alto do Monte Tabor, ante seus discípulos, São Pedro gritou o que 

todos teríamos gritado se estivéssemos lá: “É bom estarmos aqui!”.

Esta poderá ser, de agora em diante, a exclamação de quem entre neste Museu da Liturgia e percorra 

seus espaços, sozinho ou acompanhado. Se for sozinho, significa estar aqui com Deus, que será a grande 

presença ao nosso lado. Estaremos aqui, sentindo forte a presença dele. Se estivermos acompanhados, com os filhos, 

com toda a família, com um amigo, com outros turistas ou estudiosos, será bom sentir-nos tocados, junto com eles, por 

momentos de beleza, de devoção, de saudade, de esperança, de amizade ou ainda simplesmente pela sua companhia. 

Este pode ser um museu onde nosso sentimento seja muito concreto e verdadeiro: um museu de onde não tenhamos 

vontade de sair, onde queiramos ficar, sentados, olhando, respirando devagar, ouvindo os outros e o que acontece 

quando Deus fala ao nosso coração e ao nosso ouvido. Ficar parados ou andar de novo os mesmos espaços, revendo, 

vendo o que nos escapou à primeira emoção, descobrindo coisas novas, sensações adormecidas, surpresas miúdas ou 

grandes revelações, conforme o momento, conforme a vida nos ajude a sentir. 

Pode ser um museu ao qual queiramos voltar, trazendo conosco o amigo necessitado, o poeta cheio de sentimentos, 

a amiga sonhadora, o filho desastrado, a pessoa angustiada que quer se reencontrar, alguma gente ressentida ou 

tranquila que se sentirá bem nestes espaços, criados especialmente para isso, e o físico, o engenheiro, o professor, o 

rapaz, a moça, a criança, meu pai, minha mãe, aquela irmã imaginosa e faladeira, o namorado caladão, o vizinho 

que nunca pensou que o mundo pudesse ser assim. 

Este Museu terá dado um salto em sua significação e em seu poder se você sair daqui e quiser ver isto repetido 

em outros museus, sobretudo na igreja da sua paróquia, na capelinha de sua novena, onde quer que você esteja e 

sinta vontade de encontrar Deus, de se encontrar com Deus, de ver Deus ou algum Santo ou Nossa Senhora. 

Esta ideia nos apresenta um desafio muito sério: será que nossa capela, nossa igreja, nossa matriz, nossa cate-

dral são assim? Onde entramos para rezar ou pedir uma graça seja assim um ambiente em que as pessoas andem 

devagar, em que até o tempo vá andando devagar, onde a gente ande em grupo ou sozinho, dizendo o tempo 

todo “Que bom!”, ou ficando calado para não quebrar o encanto, em que a gente pare e sinta a vida, como é 

densa, como é feita de mil favores, de mil aventuras do olho, do ouvido, da memória, do coração, do sangue e da 

saudade, do ontem e do futuro que tememos.

Resplendor circular de Nosso Senhor dos Passos [século XVIII, Minas Gerais]

prata lavrada

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)
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Mesmo que eu entre aqui apenas para ver o que 

fizeram, que eu saia modificado.

Em vez de museu de arte sacra, temos aqui um museu 

de liturgia por motivo muito simples: arte sacra pode 

existir por todo lado, até esquecida ou guardada ou 

escondida nalgum porão, ou enfeitando ambientes 

impróprios, como apartamentos e empresas de colecio-

nadores. Já a liturgia supõe uma comunidade viva, uma 

gente que participa e celebra, gente que vive ideais e reza 

com fé, que sabe que há um Deus que nos vê, nos ama, 

nos escuta, nos ajuda e vai conosco, a vida inteira.

Este Museu da Liturgia é, portanto, uma homenagem 

à tradição de Tiradentes e de toda a Minas, conhecida 

por sua devoção, suas irmandades, seus santos, seus 

milagres, suas novenas, seus sinos, suas grutas, seus 

anjos, suas dores e suas glórias. Este Museu não 

será visitado apenas por turistas, pois os próprios 

moradores da rua, do bairro, da cidade, todos virão e 

quererão vir mais vezes, para verem seus gestos, sua 

fé, suas promessas, sua arte, sua vida, no que tem de 

dores e esperanças, de nascimentos e mortes, tudo 

proposto didaticamente, para nos ensinar como Deus 

está comprometido conosco e nos acompanha em 

nossa existência precária e gloriosa ao mesmo tempo.

Nestes espaços iluminados ou misteriosos, a liturgia da 

Igreja e da gente de Tiradentes é apresentada e cele-

brada em suas várias dimensões. 

Aqui aparecem os Sacramentos, com suas raízes 

fortes em nossa vida de cada dia: o nascimento, com 

o Batismo e suas Águas; a Crisma, com a confirmação 

de nossa fé e a irrupção do Espírito Santo sobre nós; 

a Eucaristia, com nossas fomes e com a Mão poderosa 

e providente de Deus, nosso pão diário, nosso vinho 

de festa, nossa mesa acolhedora e nossa casa sempre 

aberta; a Confissão de nossos pecados e fraquezas, o 

perdão criador de Deus e nossas vitórias sobre o mal 

de cada dia e sobre a morte. Ainda, o sacramento da 

dor, da agonia, da morte, com a Unção dos Doentes, 

que nos ilumina no sofrimento e nos liberta do medo, 

da angústia, pondo-nos palpitantes de esperança nas 

mãos de Deus ou, melhor ainda, no coração de Deus. 

O sacramento do Matrimônio, que consagra nosso 

amor, nossa família, a beleza, o convívio, as paixões, 

a fidelidade, a lealdade, a confiança, a fecundidade, 

a educação dos filhos, o futuro de cada um, nosso 

amadurecimento, nossa velhice, o riso de nossos filhos, 

a adolescência bonita de nossos filhos, o namoro e o 

casamento de nossos filhos, a surpresa de cada neto, a 

paz num fim de tarde, o silêncio dos filhos ressonando 

no quarto, os choros escondidos, um dia a morte em 

nossa própria casa, essas realidades do dia a dia, a vida. 

E o sacramento da Ordem, que consagrou aquele moço 

bonito e o fez nosso padre, nosso guia, nosso pastor, 

quem reza por nós, quem nos perdoa, quem abençoa 

nossas plantações e nossas colheitas, aquele padre que 

vive sozinho, mas é o pai de todos, o bispo e o Papa, 

todos consagrados em sua juventude, na pureza do seu 

amor e na integridade de seu coração.

Além dos Sacramentos, aqui aparecem os Sacramentais, 

as bênçãos, a água benta, o pão de Santo Antônio, a 

caridade, a oração, a leitura da Palavra de Deus, o canto 

litúrgico, as procissões, as ladainhas, a visita de Nossa 

Senhora às nossas casas, o velório de nossos falecidos, 

as novenas, as medalhas milagrosas, o ofício de Nossa 

Castiçal de banqueta [1770, Rio de Janeiro]

prata lavrada

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)
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Senhora, os toques das Ave-Marias na voz dos sinos 

e nossa oração da manhã, do meio dia e da noite, as 

esmolas, a visita aos doentes, o catecismo, a adoração 

ao Santíssimo Sacramento, as vigílias, as horas santas, 

todos os atos de nossa devoção pessoal, o que a mãe nos 

ensinou a rezar, o que rezamos com nosso pai, nossa 

avó, nossos irmãos ou os companheiros de trabalho. 

E também certas ações coletivas, feitas como espírito 

de quem deseja transformar o que faz em um ato que 

o ligue a Deus e aos outros, como os mutirões, as 

campanhas nas inundações, o apoio aos desempregados 

quando se fecha a fábrica, milhares de atitudes e gestos 

que mostram a religião influindo na vida, como se 

dizia quando começaram as primeiras Comunidades 

cristãs: “Vejam como eles se amam!”. Essa dimensão 

sacramental enriquece cada ato, se o fazemos 

conscientes de nossa fraternidade em relação aos outros 

e de nossa filiação em relação a Deus. E não só cada ato, 

mas tudo, do ano inteiro, toda a vida, completa.

***

Nossa intuição inicial foi estender, uma depois da 

outra, as quatro partes da Missa, quando Deus nos reúne 

(chegamos, nos cumprimentamos, pomos as notícias 

em dia, pedimos perdão a Deus e uns aos outros por 

nossas faltas, pelo que fazemos aos outros e entristece 

o coração de Deus, Pai de nós todos, e depois reunimos 

nossas intenções e nossos pedidos, nossas necessi-

dades, nossos doentes e falecidos, e rezamos por todos), 

quando Deus nos fala (nas histórias do Antigo Testa-

mento e nos textos dos Apóstolos e nos Evangelhos, 

a vida bonita de Jesus Cristo como foi conservada no 

coração e na memória das primeiras Comunidades, e 

que depois o Padre explica no sermão dele), quando 

Deus nos alimenta com o Corpo e o Sangue de Jesus 

Cristo, que eram o pão e o vinho que oferecemos e 

Cristo consagrou pela voz do Padre, dando-nos em 

seguida como refeição fraterna (“Tomai e comei: isto 

é meu corpo. Tomai e bebei: este é o cálice do meu 

sangue”). Depois disso, Deus nos envia em missão, para 

multiplicarmos a bênção rica que nos deu pela mão do 

Padre, levando-a para nossa casa, o trabalho, a escola, o 

clube, o bar, a praia, a fila do banco, a sala de espera do 

médico, a porta de casa, o jogo, o namoro, as fofocas, 

as brigas, as visitas, a todos os lugares aonde vamos, a 

todas as pessoas a cujo encontro Deus nos manda, a 

todos que Deus manda ao nosso encontro.

Vê-se que esse Deus é um Deus muito comprome-

tido conosco, muito presente e ativo em nossa vida, 

se somos atentos, se o escutamos, se vamos rezar e 

ouvi-lo na igreja e o reconhecemos, depois, em tudo 

que nos acontece na vida, fora da igreja. 

***

Simbolizamos tudo isto ao integrar o jardim de 

entrada e a casa, o chão que pisamos e a escada que 

nos leva aos outros ambientes deste Museu. Por isso, 

para transfigurar nosso olhar, fizemos como que um 

tapete, uma parede, umas imagens que sobem conosco 

ou descem conosco, para descobrirmos como a vida 

é bonita e pode ser maravilhosa, rica de Deus e rica 

também para os outros.

Por este Museu querer ser assim, uma leitura e uma 

celebração de nossa vida, a partir das vivências 

religiosas, do fenômeno religioso, pusemos, além do 
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evidentemente sacro, as sementes e o fogo (a vida que 

nasce e o mistério que a precede e sagra, o trabalho 

que a fecunda, a espera que a valoriza), a luz e o 

silêncio (o espetáculo do mundo variado que Deus foi 

desdobrando, dia após dia, cada coisa que Deus fez tão 

bem, ele tão hábil, generoso, imaginoso e inesgotável, 

e o fato de às vezes ficarmos sem palavras, sem saber o 

que dizer, de tanto que estamos felizes, surpreendidos 

pelo que descobrimos, pelo que acontece de bom e 

mesmo de ruim, como o nascimento e depois a morte, 

ou a doença e depois a cura, a ressurreição, a volta ao 

trabalho, chegar de novo em casa, depois do hospital). 

E ainda pusemos juntos o olho e o ouvido. Que tudo 

aqui fosse bom e bonito, surpreendente e integrado, 

exatamente para não querermos sair daqui, ou então, 

quando tivermos que sair, para sairmos modificados, 

transformados. E já me explico:

Depois de sairmos destas paredes, deste ambiente, 

destes contatos, da companhia de quem visitou 

conosco, andou mais rápido ou mais lento do que nós, 

apreciando estas coisas, amadurecendo estas orações, 

depois de sairmos deste Museu, queremos levar conosco 

um especial cuidado com as coisas, uma atenção 

delicada com as coisas, um respeito pela beleza de cada 

sombra, de cada gesto, de cada lágrima, de cada risada, 

de cada pessoa, mesmo dos companheiros anônimos 

da fila ou do ônibus, do trem ou da calçada. Não é só 

ver como cada gesto pode ser revelador do coração e da 

alma de quem estamos vendo à nossa frente ou ao nosso 

lado, seja um filho ou um irmão, seja um desconhecido: 

é procurar descobrir o sentido das coisas, investigá-las, 

estudá-las, pensar nelas como sinais e mensagens de 

Deus e da vida para nós, não já no quadro excepcional 

de um museu criado pensando em nós, mas no 

rotineiro e fundamental de nosso dia a dia, quando tudo 

pode ser uma revelação, um encontro, um mergulho na 

beleza, um desafio a acreditar na bondade, uma aposta 

no valor das coisas e das pessoas, um gosto de participar, 

de conviver, de andar comentando como a gente faz no 

museu: “Olhe que bonito!”.

É este nosso maior sonho: que este Museu seja um 

modo de despertar nossa consciência da presença e 

do amor de Deus por nós, do gosto que devemos ter 

em viver com os outros e do gosto que os outros têm 

vivendo conosco.

Padre Lauro Palú, C. M.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2011

Festa de Nossa Senhora Rainha
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DELICADEZA, ÁGAPE E LIBERDADE DA LITURGIA

Carlos antônio leite Brandão1

“O que existe, já havia existido; o que existirá, já existe,

 e Deus procura o que desapareceu.”

Eclesiastes 3, 15

liturgia e divindade: deliCadeza

Faz-se a liturgia de palavras, objetos, ritos e estados da alma e do corpo, sucedendo-se, entre outros lugares, 

em missas, procissões, devoções públicas ou íntimas. São estes os elementos integrados no Museu da 

Liturgia de Tiradentes. Os objetos vistos ou tocados, as músicas e palavras lidas ou escutadas, os perfumes 

e líquidos que simbolicamente nos banham e nos lavam: todos eles organizam-se para dar ao corpo e à 

alma, unidos em Cristo e em nós, um sabor de transcendência, temperado com a leveza e a simplicidade caracterís-

ticas do encontro de Jesus e seus amigos, discutindo a vida, seus impasses e seus mistérios.

Liturgia – do grego leitourgia – significa a reunião de pessoas em torno de uma obra ou ação dirigida ao mundo 

público ou sagrado. Isso não se prepara nas tendas, nos altares e templos a que nos acostumamos, mas naquilo 

que lhes deu origem: ao redor de uma mesa ou toalha estendida sobre o chão, conversando no jardim, passeando 

pela cidade e sua periferia, lendo sobre uma pedra, comendo, bebendo e cantando juntos, refletindo e se banhando 

nas margens de um rio, ajudando o vizinho a construir sua morada e a criar os filhos, compartilhando o pão e o 

vinho com hóspedes e viajantes. Salientar essa dimensão prosaica leva-nos a entender os objetos, palavras e ritos 

litúrgicos não em si mesmos, mas como caminhos para uma fraternidade e uma delicadeza que esquecemos em 

nossa lida cotidiana, sobretudo num mundo inflacionado de produtos, discursos e estímulos sensórios que nada 

celebram e jamais casam a profundidade do nosso corpo com a epiderme de nossa alma. Sem este casamento, só 

temos o sensório de um lado e, de outro, o discurso e o pensamento vazio. O que nos torna “sensíveis” é combi-

narmos o corpo e a alma, o Verbo e as coisas, a palavra e a ação, os sentidos imanentes da pele e o impulso de 

transcendência a que eles nos conduzem. Além da fraternidade que reúne os homens, a memória da liturgia 

1 Professor da UFMG e pesquisador do CNPq.

Cálice [século XVIII]

prata lavrada dourada

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)



ergue-se sobre a pedra dessa sensibilidade entendida 

como união e celebração, pois “o ouvido que ouve, o 

olho que vê, o Senhor os fez a ambos”.2

Uma das traduções possíveis do versículo 4 do nono 

capítulo dos Provérbios soa como um convite: “Quem 

for simples, apresente-se!”. Essa união em torno da 

sensibilidade, simplicidade e delicadeza se dá em várias 

dimensões. Na dimensão do espaço, esta sensibilidade 

se faz entre pessoas que, colhidas da dispersão das ruas, 

se encontram e se reúnem como numa praça ou num 

jardim. Aí se prepara um lugar para o advento do ser 

fraterno que urge cultivar, tanto na cidade dos homens 

como na civitas Dei, para usarmos a expressão de Santo 

Agostinho. Na dimensão do tempo, esta sensibilidade 

nos faz encontrar, por um lado, o momento arquetí-

pico e fundador, em que residem os valores centrais do 

cristianismo – como a fraternidade, a paz e a justiça. 

Compartilhar e retomar este momento e estes valores 

é fundamental para enfrentarmos a carência deles em 

nosso presente. Por outro lado, o registro temporal do 

sensível nos leva a prospectar o futuro, não enquanto 

vida eterna, mas enquanto vida comum, pautada na 

solidariedade, na justiça e nos ritos compartilhados. 

Dessa forma, o lugar de onde viemos e o lugar para 

onde vamos passam a habitar e a interrogar o que 

somos e onde estamos, hoje, na história e no espaço 

físico, ético e moral. 

Esse encontro com a história implica desvelar uma 

cultura que se traduz em ritos, devoções e objetos 

artísticos, sacros e populares, os quais não são meros 

2 Provérbios 20, 12. Nossas citações bíblicas foram retiradas da 

Bíblia de Jerusalém (São Paulo: Paulus, 2002).

elementos estéticos, mas caminhos para o ser humano 

descobrir os seus semelhantes, a natureza que o cerca 

e o Absoluto, seja na intimidade de sua condição como 

indivíduo, seja como membro da assembleia. Enquanto 

culto comunitário, a liturgia se imanta nessas peças 

para nos confirmar em uma cultura através da qual 

celebramos a comunhão e a salvação em Cristo:

[...] a liturgia, nos seus ritos e palavras e em sua 

multiplicidade de formas, é especial epifania da 

Igreja, expressão e realização do seu mistério de 

comunhão e salvação. É, sobretudo, nas celebra-

ções litúrgicas que a Igreja se mostra, mais clara e 

eficazmente, como sacramento ou sinal e instrumen-

to da íntima união com Deus e da unidade de todo 

o gênero humano, capaz de revelar e de ao mesmo 

tempo realizar o mistério do amor de Deus para com 

o homem.3

A liturgia que serviu ao Museu tiradentino associa a 

Igreja como instituição e a Igreja como assembleia 

e reunião dos homens, de suas experiências, de seus 

ofícios e do produto dos seus trabalhos, sem os quais 

nenhuma casa e nenhuma cidade poderiam ser cons-

truídas, nem mesmo a casa e a cidade de Deus.4

3 SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achille M. dicionário de 

liturgia. Trad. Isabel Fontes Leal Ferreira. São Paulo: Paulus, 

2009. p. 572 (edição original: nuovo dizionario di liturgia. 

Roma: Paoline, 1984).

4 “Todos esses [profissionais] depositam confiança em suas mãos 

/ e cada um é hábil na sua profissão. / Sem eles nenhuma cidade 

seria construída / não se poderia nem instalar-se nem viajar. 

[Eles] asseguram uma criação eterna, e sua oração tem por objeto 

os problemas de sua profissão.” eclesiástico, 38, 31-34.



Esta concepção não entende a liturgia como a forma 

clerical do culto cristão, que muito serviu para afastá-la 

do pensamento, do cotidiano e da cultura. Condizente 

com uma Igreja participativa e viva, cumpre ligar culto e 

cultura, fé e pensamento, Igreja e comunidade, a palavra 

e a obra de Deus, e as palavras e as obras dos homens 

que lhes dão continuidade. A liturgia só se torna ação 

na medida em que existe uma comunidade e uma 

cultura específicas que, como a de Tiradentes, a celebra 

em um determinado contexto temporal, social e espa-

cial. Celebrar o Mistério Pascal de Cristo é, portanto, 

celebrar também o trabalho e a cultura dos homens que 

Ele purificou, redimiu e reconciliou.5

Os universos eclesiástico, teológico e devocional se 

entrecruzam na liturgia. Assim, por exemplo, “as 150 

ave-marias do rosário reproduzem os 150 salmos do 

altério litúrgico dos clérigos”.6 Da mesma forma, a 

sensibilidade e a delicadeza de um memorial da liturgia 

devem traduzir para a linguagem museográfica, por 

exemplo, a água da fonte batismal que nos lava o 

corpo e a alma. Se a liturgia se propõe a atualizar cons-

tantemente a encarnação do Senhor, a sensibilidade 

deste memorial também continua a tarefa de unir os 

homens a Deus e Deus aos homens, e de valorizar o 

Mistério Pascal, pelo qual a morte de Cristo destruiu 

a nossa morte e sua ressurreição nos restituiu a vida e 

5 “O culto sacerdotal de Cristo compreende um segundo 

elemento: a santidade do homem, que, desta maneira, entra 

necessariamente no conceito de liturgia. [...] Ora, esta mesma 

obra deve realizar-se na liturgia: aí o homem é santificado 

e deste modo pode dar glória ao Pai.” SARTORE; TRIACCA. 

dicionário de liturgia, p. 641 e 645.

6 SARTORE; TRIACCA. dicionário de liturgia, p. 650.

glorificou Deus e homens juntos.7 A ação e a pessoa de 

Cristo cumprem a promessa e o caminho preparados 

no Antigo Testamento. Portanto, essa reunião dos 

homens entre si e com Deus traduz a coerência entre a 

palavra veterotestamentária e a ação que o culto atua-

liza, recorrendo, entre outras coisas, aos evangelhos, às 

epístolas, às hóstias, aos paramentos, às toalhas, aos 

varais, aos cálices, às patenas, aos óleos e aos incensos.

Não se trata de explicar o Mistério, mas de desvelá-

-lo e prolongá-lo em várias linguagens e por todas 

as partes. As instalações projetadas para o Museu de 

Tiradentes almejam o mesmo norte. Desde o jardim, 

onde as palavras preparatórias do Antigo Testa-

mento são ouvidas com intimidade e poesia ao longo 

do percurso do muro junto à entrada, o Mistério é 

pensado como união entre carne e espírito, natu-

reza e alma, corpo e ação, até que “o Senhor esteja 

tanto em nossos corações como em nossos lábios”. 

Nosso operador da sensibilidade ganha, assim, uma 

conotação contemporânea, não apenas pelo aparato 

conceitual e técnico com que aquele Mistério se 

amplifica, mas, sobretudo, por interrogar um tempo 

no qual o divórcio extremo entre as palavras e as 

ações, como acusado pelo Sermão da Sexagésima do 

Padre Vieira, tende a eliminar todo mistério, toda 

transcendência e toda noção de durabilidade e resis-

tência, sem a qual não conseguimos compreender 

nossas próprias fugacidade, fragilidade e imanência. 

Os Provérbios resumem a sabedoria requerida pela 

hospitalidade, seja em nossa casa, seja na casa do 

Senhor: “Vinde comer do meu pão e beber do vinho 

7 Cf. SARTORE; TRIACCA. dicionário de liturgia, p. 643.



que misturei”.8 Convém ao Museu da Liturgia divulgar 

este mesmo convite e esta mesma hospitalidade 

num mundo que tanto carece deles, fazendo-o de 

forma lúdica, saborosa e dedicada “ao Deus que é 

nossa alegria”, como recomendam os missais. Afinal, 

“coração sábio tem fama de inteligente e a doçura dos 

lábios aumenta o saber”.9

liturgia e antroPologia: ÁgaPe

São quatro as etapas que estruturam a missa: na 

primeira, Deus nos reúne; na segunda, Ele nos fala; 

na terceira, Ele nos alimenta; na quarta e última, 

Ele nos envia de volta ao mundo. Esse rito tem 

como propósito reunir as pessoas e mantê-las juntas 

em torno do ofício público e da palavra de Deus 

mediada por um leitourgós, responsável por conduzir 

a celebração comum em que penetramos o Mistério. 

Isso é feito remetendo-se à Palavra como guia para 

iluminar nossas vidas. Contudo, o termo leitourgia 

não se reduz nem ao universo que orbita em torno 

da missa, nem à sua interpretação cristã. Enquanto 

“serviço público”, tal como compreendido em sua 

raiz grega, ele comporta um significado antropo-

lógico, político e laico, em que o reunir, o falar, o 

alimentar e o enviar horizontalizam-se em direção 

ao mundo e à comunidade humana, deixando de 

enclausurar-se no território eclesiástico.

É o fato de os homens se reunirem o que funda a 

liturgia e o que precede a palavra divina e a penetração 

8 Provérbios 9, 5.

9 Provérbios 16, 21.

no seu Mistério. Os homens se reúnem por serem 

frágeis quando isolados. Frágeis e diversos. Só reunidos 

com aqueles que são diferentes, que têm outras habili-

dades, culturas e ofícios, e com os quais podemos trocar 

experiências e saberes, é que nos tornamos capazes de 

compensar esta fragilidade original, de construir as 

coisas, como um templo ou uma cidade, e de dar sentido 

à nossa existência. Reunir-nos em torno de um rito 

ou de uma celebração, qualquer que seja ela, é apenas 

uma das formas de compensar essa fragilidade. Porque 

nos reunimos, inventamos as palavras e a linguagem, 

sem as quais os intercâmbios e a constituição de um 

mundo público e comum seriam impossíveis. Pão e 

vinho servem para manter o prazer desse encontro 

periódico com o qual mitigamos os suores, as dores, os 

cansaços. Mas pão e vinho compartilhados no meio de 

conversas, como nas refeições entre os apóstolos, não 

são feitos apenas de trigo e uvas apanhadas ao redor da 

cidade. São resultado também daquilo que foi colhido 

por nossas experiências, que nos foi transmitido pelas 

gerações anteriores e que nos alimenta sob a forma de 

um passado, de um desejo e de um futuro comum que 

desejamos construir e compartilhar. Para este futuro, 

para isto que está fora do espaço onde os homens se 

encontram empiricamente reunidos, é que a liturgia 

nos lança e nos envia. A missa nos religa com Deus. Em 

outros espaços, como uma praça, um jardim, um museu 

ou uma ceia, cumpre ligar-nos com nós mesmos, com 

os outros, com nossa cultura, nossa comunidade e nossa 

condição. Na missa, é Deus quem primordialmente 

nos envia. Mas nesses outros espaços, como em torno 

de uma mesa ou em um museu, é o humano que nos 

projeta e é ao humano que somos enviados.  



Não substituindo o espaço do templo e o que ocorre 

dentro dele, a tarefa desses espaços também “litúr-

gicos” é inversa: são nossas vidas, nossos atos, nossas 

obras, nosso corpo e nossa palavra que iluminam o 

mundo e a palavra da própria divindade, dando-lhes 

sentido e compreensão.

Uma liturgia da práxis pode ser investigada no cuidado 

com que o artesão ou o ourives concebem um copo 

de vinho ou um cálice, uma cruz de beira de estrada 

ou um crucifixo a ser colocado no altar, um ex-voto 

ou uma iluminura, um santinho ou um vitral. Há um 

caráter sagrado nesse “artefazer” possibilitado pelo fato 

de os homens se reunirem e se servirem uns aos outros. 

Nos espaços da cultura, da política e da antropologia, 

não cumpre à liturgia sacralizar ainda mais o que já 

é sagrado. Diferentemente do que ocorre no interior 

das igrejas e dos mosteiros, por exemplo, o papel da 

liturgia, aqui, é retirar o sagrado do domínio exclusiva-

mente clerical para melhor consagrar as relações que 

se dão no mundano, cotidiano e laico. Assim como 

os dias festivos só têm sentido em sua relação com 

o cotidiano e com os trabalhos que desenvolvemos, 

assim como os monumentos só têm sentido diante 

do casario da cidade que abriga nossa vida e nossos 

amores, também o Advento, o Natal, o Pentecostes, 

a Quaresma e a Páscoa – acontecimentos e períodos 

que marcam o ano litúrgico – só têm sentido porque 

esperamos por eles durante as mais de trinta semanas 

do Tempo Comum. Compete-nos tornar visível o 

“comum” no qual se apoia a liturgia. Não se trata de 

opor um mundo ao outro, de opor uma liturgia da 

Igreja à liturgia da comunidade civil, mas, ao contrário, 

de torná-los complementares na construção da 

fraternidade, da solidariedade, da ágape e da justiça que 

devem regular a cidade dos homens, frágeis homens, 

por mais que os tempos atuais divulguem a noção de 

que o indivíduo, com os objetos e crenças que consegue 

adquirir, se basta a si próprio.

Esta complementaridade possibilita colocar, lado a lado, 

os objetos da devoção popular e os objetos que primam 

na solenidade da missa. Trata-se de abrir caminho para 

compreender que a liturgia não está nos objetos, mas 

no modo com que nos dirigimos a eles, com que eles se 

dirigem a nós, no conteúdo e na capacidade de nos dire-

cionarem para a fraternidade. São objetos feitos a partir 

da vivência humana, que servem para qualificá-la conti-

nuamente. Não são objetos de contemplação e osten-

tação, nem objetos mortificados em depósitos mais ou 

menos luxuosos, seja uma vitrine, seja um almoxarifado 

no fundo da sacristia. São instrumentos para compre-

ender e transformar a nós mesmos, em uma igreja 

ou em um museu: expomo-nos à luz e ao sentido que 

emanam de suas formas, de seus dizeres e da maneira 

com que se articulam uns com os outros, com o espaço 

ao seu redor, com os modos com que são exibidos e 

com a alma despertada em quem os aprecia, os toca 

e é tocado por eles. Essa articulação de instituições e 

objetos entre si, similar àquela necessária aos homens 

com suas fragilidades individuais, é uma das formas 

com que a fraternidade e a solidariedade se traduzem. É 

isso que diferencia o ágape sem hierarquia dos apóstolos 

dos banquetes e pompas que se costuma conferir a atos 

e objetos que pouco têm de realmente litúrgico.
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Mas há também outras formas de traduzir a solidarie-

dade. Cada elemento de um rito litúrgico associa-se 

a outros que o acompanham. Na missa ou numa 

procissão, por exemplo, o gesto do celebrante ou do 

coroinha que balança os odores do incenso, a palavra ou 

o hino cantado, a postura do membro da assembleia, as 

cores dos paramentos, as esculturas, a luz, os ambientes 

e todos os demais elementos tendem a fraternizar-se 

em torno de um ato e objetivo comuns. Contrapondo-

-se à justaposição banal de elementos, informações e 

estímulos com que nos deparamos na dispersão da vida 

urbana, a fraternidade requerida pela liturgia demanda 

diálogo, interação e fusão entre as coisas que ela amal-

gama. Compondo essa sinfonia de vários sentidos, ela 

rearticula as palavras de Deus e dos homens com tintas 

e luzes que remontam à gênese do fiat lux10 e ao calen-

dário litúrgico; recorta os gestos do celebrante para 

focar suas mãos desenhando no ar a razão e as formas 

do Mistério; remete o ouvido do espectador a expe-

rimentar intimamente a sabedoria bíblica e os vários 

modos com que seu corpo habita um jardim ou uma 

cidade; distingue e projeta os elementos primordiais 

da natureza tal como o Criador fez quando trans-

formou o caos em cosmos; intercala objetos sacros com 

símbolos da simplicidade, como um ninho ou os grãos 

da terra e das plantações. Tais símbolos funcionam 

como veículos que reúnem o micro e o macrocosmo. 

Nessa simplicidade da natureza encontra-se a poesia 

divina, e são os simples de alma que a compreendem 

melhor.11 O dourado de um cálice dá menos a sonhar 

10 gênesis 1, 3.

11 “Numerosas são as pessoas altivas e famosas, mas é aos 

humildes que ele revela seus segredos” (eclesiástico 3, 19).

e a transcender do que tais imagens de simplicidade, as 

quais são encontradas depois de decompormos a forma 

complexa e misturada com que o Caos se oferecia e 

se oferece a nós. A simplicidade dos encontros entre 

familiares e amigos, como Cristo e os seus, e a do 

trabalho humano dedicado e delicado, como as rendas 

das camisas tecidas para a primeira comunhão ou uma 

representação de São Jorge, nos conduz à poesia mais 

forte que o frágil humano confecciona para si.

Fraternidade e simplicidade fundam a liturgia, assim 

como também fundaram o cristianismo antigo. Eram 

simples os memoriais que marcavam as grandes ações 

e os grandes momentos de sua história. Assim, por 

exemplo, o Senhor recomendou a Josué e aos israe-

litas em relação às pedras que deveriam ser recolhidas 

para comemorarem a travessia da Arca da Aliança 

pelo Rio Jordão: “Que elas fiquem para sempre 

como um memorial no meio de vós!”.12 Reunidas 

com simplicidade, “elas estão ali até o dia de hoje”. 

A simplicidade permeia o pensamento e os atos da 

liturgia, por mais elaborados que venham a se tornar 

seus objetos. Ela se converte em resistência e durabi-

lidade, como ao traduzir-se na pedra, capaz de atra-

vessar séculos e manter-se como um memorial. Ela 

constrói e mantém os homens dentro de uma socie-

dade, dentro de uma cultura e de uma história que 

os objetos ajudam a sustentar. Tais objetos se tornam 

símbolos de pensamentos e ações vividas, e chegam a 

nós como indícios deles, e não apenas como atalhos 

para o sagrado. De uma geração a outra, a liturgia 

serve como elemento de regulação, ordenação e 

12 Josué 4, 7.

turíbulo globular [século XVIII]

prata fundida

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)
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transmissão daquilo de que dependem a própria cons-

tituição e manutenção de uma sociedade, como os 

ritos de passagem pelos quais se procura compreender 

as fases da vida de um indivíduo ou de uma comuni-

dade; os ritos que compassam o cotidiano e harmo-

nizam o tempo cósmico com os tempos que regulam 

nossa vida; os ritos de crise, através dos quais procu-

ramos enfrentar situações anormais ou difíceis de 

lidar. Esses ritos e as apostas em descortinar sentidos 

transcendentes e mágicos na matéria da natureza, no 

grão de milho, na imagem de um santo protetor, num 

cálice de vinho ou numa hóstia podem ser conside-

rados supersticiosos por uma racionalidade técnica e 

objetivista, que nada mais pretende do que se fazer, 

ela própria, o objeto da crendice. Desvalorizar esses 

objetos e elementos interdita duas perguntas maiores 

feitas por aquele que os vivencia, seja num templo, 

numa procissão, seja num museu. 

A primeira pergunta é pela sua própria identidade; 

a segunda, pela sua própria divindade. Se não for 

apenas um voyeur, um colecionador, um pesquisador 

movido exclusivamente pelo interesse catalográfico, 

um turista interessado em preencher seu tempo com 

supostas obras de arte ou alguém desse tipo, o que 

mais se descobre num objeto, nas palavras e nos atos 

litúrgicos e devocionais são as identidades da pessoa e 

da comunidade, ciosas de encontrarem nas manifes-

tações culturais produzidas aquilo que lhes dá sentido 

e as ordena. Nem que seja para contrapor-se a isso. 

Mesmo o encontro com Deus no culto comum não se 

distancia do encontro consigo mesmo e com o meio 

no qual transcorre sua vida. À dimensão simbólica 

adere-se uma dimensão funcional e social que confere 

à liturgia uma camada antropológica inseparável da 

sua espessura religiosa. De maneira direta ou indi-

reta, desses ritos participam mesmo aqueles que não 

acreditam no ritual da Igreja. A liturgia opera também 

sobre eles, por exemplo, ajudando a regular o tempo e 

a estabelecer o domingo como o dia em que se baseia 

essa regulação. Um sentimento mais social e geral 

de “religação” – “religar” é o termo que dá origem a 

“religião” – se estabelece. Encontramo-lo também nos 

ritos pregressos ou nos ditos “primitivos”. Mesmo o 

cristianismo – como ao ressemantizar os banhos, as 

imersões e emersões dos ritos judaicos – reescreve em 

novas formas, temas e ritos que o precederam a busca 

conjunta do senso individual (sensus) e do consenso 

comum (con-sensus) o modo de penetrar na dimensão 

do simbólico e do social esboçada em formas que lhe 

eram anteriores. Assim como o Novo Testamento se 

liga ao Antigo, ao cumprir as promessas esboçadas 

neste, também os primeiros edifícios da ecclesia reuti-

lizavam as estruturas arquitetônicas polifuncionais 

anteriores, construídas sem a intenção de servir a culto 

algum (mesmo porque importava dissimulá-los para 

evitar perseguições).13 Ao nos dirigirmos à liturgia, 

portanto, cumpre ir além do estritamente teológico 

e encontrar as estruturas culturais nas quais ela se 

ancora e através das quais ela se retira do isolamento 

em que permaneceu durante longo tempo, muitas 

vezes por equívocos da própria Igreja. Os elementos 

litúrgicos são um apelo ao conhecimento de si e da 

sociedade em que se inserem e que ajudam a ordenar.

13 Cf. SARTORE; TRIACCA. dicionário de liturgia, p. 78. Sobre a 

dimensão antropológica e cultural verificar nesta mesma obra 

todo o verbete antropologia cultural, p. 63-79.
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A arte e a tecnologia contemporânea servem para 

acentuar o apelo desses elementos e para aprofundar 

no Mistério, na transcendência e na ágape a que 

induzem, sem alterar o significado e as exigências litúr-

gicas. Desse modo, consorciam-se as três dimensões 

do tempo e multiplicam-se as possibilidades interativas 

que tais elementos estabelecem com a contempora-

neidade e com os meios de acentuar a delicadeza, o 

mistério e a fraternidade, os quais geralmente ficam 

escondidos em espaços e ritos que tendem a demons-

trar prestígio, solenidade e monumentalidade. Isso 

desarticula a liturgia do mundo cívico e laico da 

cidade, fazendo dela um objeto de contemplação, e não 

o lugar de um caminhar, de uma pergunta, de uma 

ação e de uma reconciliação com a divindade, com o 

mundo, com a cidade e com os nossos semelhantes.

liturgia e Cidade: liBerdade

Quando vemos as pessoas em um culto, movimen-

tando-se e orando segundo os mesmos gestos e as 

mesmas palavras, ou em uma procissão, seguindo 

o mesmo ritmo, entoando em coro as ladainhas 

e ave-marias conforme o compasso definido pelo 

grupo e pelo leitourgós, temos a impressão de que se 

comportam como massa. Não é assim: as pessoas não 

se encontram totalmente abstraídas de si mesmas 

e entregues ao impulso coletivo. Elas mantêm a 

distância recíproca e não deixam de mergulhar dentro 

de si próprias e no interior da aliança que as une em 

rito. O olhar delas não se volta apenas para o espetá-

culo ao redor, mas mira também o horizonte interior e 

o vizinho com quem estabelecer o ritmo comum. Não 

se trata de “ovelha num rebanho”, mas de alguém que 

se vê como parte de um todo, ao qual serve e no qual 

encontra o seu sentido e a sua forma. Nesse todo, a 

pessoa não se define isoladamente, mas como membro 

de uma assembleia (e não de uma massa). Sua iden-

tidade não emerge de um ego, de uma personalidade 

autodefinida e autossustentável, mas de um self que 

se constrói mediante um ethos compartilhado. Como 

a cidade e a polis, a unidade última que compõe essa 

assembleia não é o indivíduo, mas o cidadão, o ser 

humano que se delineia por troca de palavras, ideias 

e experiências, que se reúne para edificar e celebrar o 

que é comum e convergente, sem abolir sua distância 

crítica e sem amontoar-se em multidão – como se 

vê nos desfiles militares ou nos grandes espetáculos 

concebidos como shows, que não são apenas os musi-

cais. A liturgia e a cidadania requerem interstício entre 

seus membros reunidos e articulam a transcendência 

sem perda da imanência, dos limites em que nos 

sabemos e da presença daquele que está ao nosso lado, 

com seu corpo, sua alma, sua voz, seus desejos e suas 

aflições, com as quais devemos nos compor. 

O grande acontecimento da liturgia não é o que está 

à frente, em um palco espetacular, mas o que ocorre 

entre os membros da assembleia e dentro de cada um. 

Cumpre à atmosfera que envolve esse acontecimento, 

tal como aquela que envolvia Jesus e seus discípulos, 

preservar a discrição e o decoro, de modo a não nos 

distrair do acontecimento comunal polarizado pela 

Palavra divina e dos mergulhos no Mistério Pascal e 

no próprio mistério pessoal: a liturgia nasce e reside 

nisso. Mesmo empreendida na polis e na ecclesia, a 

liturgia promove as condições favoráveis para um 
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autoconhecimento e para uma autodescoberta que 

o fruidor dos eventos de massa ignora. Mais do que 

a história da Igreja, entram em cena a história e as 

memórias das pessoas e da comunidade em que se 

integram. Basta o exemplo das irmandades e ordens 

terceiras de Minas Gerais para entendermos a impor-

tância dessas comunidades. Elas foram o instrumento 

de máximo alcance social, capaz, por exemplo, de 

libertar e apoiar os escravos, reuni-los e mantê-los 

juntos. Nelas se compartilhavam, por livre adesão e/ou 

por necessidade, o rito e os riscos, as alegrias e as desi-

lusões, os trabalhos e a falta deles, a vida e a morte. 

Esses agrupamentos forneceram e ainda fornecem 

as condições mínimas para o indivíduo desenvolver-

-se, conhecer-se e reconhecer-se, compreender e ser 

compreendido, servir e ser servido, ter sentido e ser 

sentido. Por isso, sua oração não se dirige apenas para 

si mesmo, mas também para o seu povo e para a sua 

comunidade: como na polis, ele compreende que sua 

salvação não pode se dar isoladamente, mas só em 

conjunto com a dos demais. Sua prece, então, mesmo 

que feita em solidão, dirige-se a todos e ao comum. 

O ethos da leitourgia e da civitas opõe-se, portanto, 

ao da sociedade de massa e de consumo. Esse mesmo 

ethos litúrgico motiva também festas que estão fora do 

calendário litúrgico oficial, como as de Nossa Senhora 

do Rosário ou do Sagrado Coração: não há menos 

liturgia no ethos dessas festas do que nas formas e 

regras canonizadas pela Igreja, mas muitas vezes 

vividas apenas em sua exterioridade, ou nos cultos de 

massa, quaisquer que sejam eles, mesmo que se digam 

feitos em nome de Deus, Cristo e Senhor. Nestes, 

há pouco lugar para encontrar e escolher a si e à 

comunidade à qual servir e pela qual se libertar. Neles, 

encobre-se o divino que há dentro de cada pessoa.

À compreensão deste divino, que se projeta em nós 

mesmos e nos grupos sociais até envolver o mundo 

inteiro com sua ágape, servem os cultos, os ritos, os 

objetos litúrgicos e sua exposição. É frequente, como 

no barroco mineiro, que esta compreensão parta das 

imagens e das formas para posteriormente chegar ao 

conceito e ao modo de ser. Mas mesmo a “sinfonia 

litúrgica” museografada visa promover e expandir 

esta compreensão, esta ágape, esta fraternidade e 

este despertar da divindade no interior das pessoas e 

da assembleia. Esta fraternidade conforma a experi-

ência comum e dá origem a tudo, pois nada se edifica 

isoladamente. Compreendê-la e senti-la é o propósito 

da experiência do ciclo litúrgico e também, na escala 

menor que lhe cabe, o da exposição de seus elementos 

num ambiente de museu. É raro ver isto em museus, 

mesmo naqueles que primam pela excepcionalidade 

de seu acervo. Quando as peças são menos suntuosas 

e convergem em um ambiente em que o popular, a 

fantasia, o mítico e a delicadeza são também prota-

gonistas, talvez seja mais fácil, como no cristianismo 

primitivo, elevar a pessoa e conduzi-la ao encontro 

com os seus semelhantes e com o divino. 

Fora do templo ou fora da órbita do universo da 

liturgia, o mundo continua mesquinho, com suas 

guerras, fomes, ambições, individualismos, vaidades, 

imagens publicitárias, opressões, diversões e obras artís-

ticas de toda espécie: isto é uma porção do mundo. Mas 

é diante desta porção que a fraternidade, a solidarie-

dade, a ágape, a justiça e a delicadeza ganham energia. 
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Também elas são forças que integram este mundo, 

mesmo que nos pareçam, hoje, em vias de desaparecer. 

Com estas forças virtuosas, a parte final da missa nos 

reenvia. Ao seu modo e com a linguagem que lhe é 

própria, um museu da liturgia deve servir à mesma 

tarefa. Ele move os elementos que compõem a liturgia 

canônica para um novo universo, no qual eles nos 

interrogam de modo inédito, alteram nosso olhar sobre 

eles e se revelam sob uma forma capaz de nos mover 

por dentro, de nos “co-mover”, de nos mudar, de nos 

tornar melhores e reenviar-nos ao mundo, depois de 

visitadas e acolhidas aquelas forças virtuosas no abrigo 

de nosso corpo e de nossa alma. Encontrar essas forças 

é encontrar novas possibilidades e potencialidades, o 

que não seria possível se os frágeis homens, em sua 

diversidade de culturas, saberes, ofícios, experiências 

e ideias, não se reunissem para ajudar uns aos outros, 

edificar um mundo comum, celebrar e compartilhar a 

linguagem, os ritos, a assembleia, o templo que a abriga 

e o Verbo ou a “ação criadora e transformadora” que 

está nele e em toda parte, inclusive em cada um de nós, 

no corpo e na alma. Desvelar essa divindade em cada 

um e na coletividade humana faz descobrir potenciali-

dades que antes não suspeitávamos, penetra o Mistério 

e eleva-nos em relação a ele. Essa transcendência 

comporta um terceiro vetor, além de ágape e delica-

deza: a liberdade. Uma liberdade que não se define pela 

satisfação de nossos gozos e desejos imediatos, mas que 

se faz pelo fato de sermos frágeis, de nos reunirmos, 

de descobrirmos nossas possibilidades enquanto indi-

víduos e enquanto grupo social e político, de servir-

-nos uns aos outros e ao mundo público que elegemos 

construir e cuidar. Sem esse mundo público, não 

conseguiríamos cultivar e salvar a nós próprios. Mesmo 

que, hoje, se advogue o contrário, nenhuma salvação 

individual ou pela aderência à massa e ao consumo é 

possível. Mas salvar-nos do quê? De um mundo escu-

recido pela mesquinhez e pelo pragmatismo, incapaz de 

qualquer transcendência – poética, litúrgica, amorosa, 

delicada ou fraternal –, e onde não haja mais nada 

compartilhado, nem mesmo um destino, uma origem 

ou um passado. “Serviço público”, leitourgia e liberdade 

em divino sentido: Fiat lux! Deus procura o que desa-

pareceu e o que está em vias de desaparecer.
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MUSEU DA LITURGIA            
EDIFICAÇÃO HISTÓRICA E PERCURSO MUSEOGRÁFICO

Inaugurado em abril de 2012 e sediado no histórico casarão que, entre 1894 e 2010, serviu como presbitério 

da Paróquia de Santo Antônio, o Museu da Liturgia de Tiradentes apresenta a intensa devoção religiosa 

que caracteriza a sociedade da região desde suas origens. Com um acervo composto por mais de 420 peças 

sacras dos séculos XVII a XIX, antes mantidas nas sacristias de diversas igrejas, o Museu evidencia aspectos 

fundamentais da vivência e da produção cultural de um povo cuja identidade sempre foi marcada pela riqueza e 

pela diversidade de práticas e manifestações de fé.

Do grego leitourgia, liturgia significa, originalmente, a reunião de pessoas em torno de obras ou ações dirigidas ao 

mundo público. Como é próprio de muitas palavras, contudo, o termo sobreviveu através de evoluções constantes de 

sua acepção. A conotação religiosa, hoje essencial à compreensão plena da liturgia, provavelmente só veio a se fixar 

nos centenários imediatamente anteriores ao início da era cristã. Na Septuaginta ou “LXX”, uma das primeiras tradu-

ções do Antigo Testamento para o grego, liturgia designa, especificamente, o culto judaico. No contexto cristão, embora 

venha sendo empregado nas Igrejas orientais desde a virada do primeiro para o segundo século, o vocábulo perma-

neceu desconhecido até o século XVI nas Igrejas latinas lideradas por Roma. 

A despeito da diversidade de circunstâncias em que foi empregada, a palavra jamais perdeu seu sentido antropoló-

gico e cultural. Em sua ampla variedade de manifestações, a cultura é para o homem o lugar dos hábitos que dão 

constância e direção ao seu agir. Gestação incessante de valores e bens, pertencem à cultura os valores materiais que 

alimentam a vida, assim como os valores espirituais que exprimem as razões do viver. Portanto, ultrapassando o estri-

tamente eclesiástico, o Museu da Liturgia propõe uma abordagem consciente da dimensão plural e das significações 

distintas da liturgia para pessoas de diferentes contextos ou lugares. Por esse motivo, buscou estabelecer relações entre 

elementos que, fora do contexto familiar do templo, estimulassem o visitante a fazer imersões em seu arsenal próprio 

de informações e crenças, em seus recursos afetivos e acervo de experiências. 

Mediadas pelo exercício do olhar e dos sentidos, são as ideias de fraternidade e transcendência que alicerçam a 

definição do partido museográfico, simples na forma, porém funcional e ousado no diálogo que estabelece com o 

acervo, ao mesmo tempo exuberante e diverso. A disposição dos objetos em vitrines que se erguem sobre o piso, 

como se dele fizessem parte, bem como a iluminação delicada e sutil articulam-se de modo a propiciar aos visitantes 
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um ambiente de suspensão, reflexão e, sobretudo, 

encontro, tanto com a dimensão do sagrado quanto 

com o próximo e com a comunidade em que vive.

Sob a perspectiva museológica, e diante das mais de 

cem tipologias que compõem o acervo, a definição da 

localização das peças nos espaços expográficos baseia-se 

em suas funções litúrgicas, geralmente associadas a um 

dos quatro eixos que articulam o conceito de liturgia, 

a saber, o rito, os sacramentos e sacramentais, o ano 

litúrgico e a devoção popular. Esses eixos estabelecem as 

prerrogativas e os marcos dos percursos propostos pelo 

Museu da Liturgia, que recebe seus visitantes em um 

pátio externo destinado ao acolhimento e ao encontro.

Percursos

Inspirado nos dois períodos do ano litúrgico que 

antecedem o Natal e a Páscoa, o pátio conduz à 

reflexão própria da Quaresma e à alegria e expectativa 

que caracterizam o Advento. Este espaço, entrada e 

saída do Museu, representa ainda os ritos iniciais e 

finais da missa, em que Deus reúne e envia seus fiéis, 

respectivamente.1 No grande muro do pátio, uma 

instalação sonora sugere uma audição recolhida de 

trechos bíblicos, salmos e provérbios. Aqui, todos os 

elementos convidam o visitante a tomar parte em 

um percurso de meditação e escuta. Antes de serem 

encontradas as palavras, ações, ritos, devoções e 

objetos litúrgicos no interior do Museu, o pátio acolhe 

e convida ao encontro com o outro, com as cores e 

1 A missa pode ser dividida em quatro momentos: ritos iniciais 

(Deus nos reúne), liturgia da palavra (Deus nos fala), Euca-

ristia (Deus nos alimenta) e ritos finais (Deus nos envia).

os aromas da natureza, com a luz do dia ou da noite, 

com as sombras que refrescam o corpo e a alma, e 

com as experiências e histórias diversas que podem ser 

relatadas e comungadas ao redor de uma mesa. 

No hall de entrada, o piso em mosaico alude aos 

tradicionais tapetes de serragem confeccionados para 

algumas celebrações religiosas e culturais locais. Neste 

espaço, são apresentadas imagens de devoção popular 

que estabelecem a relação do litúrgico com a comuni-

dade que lhe dá sentido. Inspirado nos trabalhos e na 

fé dos tiradentinos, o hall celebra o corpo e a alma dos 

que viveram na cidade, com o pensamento voltado 

para os que nela viverão. Combinando as dimensões 

do público e do sagrado, presentes na prática litúr-

gica, aqui se aborda a vida dos homens em reunião e 

comunhão com seus corpos, atos, obras e palavras. 

Também são tratados os processos que o levam tanto 

ao universo da cultura como da divindade, na busca 

da compreensão e do sentido de sua existência. Os 

mundos da comunidade civil, da cultura e da liturgia 

não se opõem. Ao contrário, complementam-se na 

busca pela delicadeza, pela fraternidade, pela justiça 

e pela liberdade, que regulam a cidade dos homens 

e a cidade de Deus. Único espaço do casarão com 

pé-direito duplo, este ambiente interliga os dois 

andares do Museu e dá acesso às duas salas que 

completam o primeiro pavimento.

Se o visitante optar por continuar seu percurso no 

térreo, seguirá para a sala Liturgia da Palavra, dedicada 

aos ensinamentos e àqueles que difundiram a palavra 

de Deus. É a sala onde estão expostas as peças iniciais 

do acervo – primeiro contato entre objeto litúrgico e 

Bolsa de corporal em damasco com galão de fio metalizado [século XIX]

tecido

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)
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espaço museográfico. Além dos elementos relacionados 

à leitura e à transmissão do conhecimento, como os 

missais e suas estantes, a sensorialidade se faz presente 

nos objetos que ajudam a criar a atmosfera adequada 

para a recepção da palavra, caso dos paramentos. O 

propósito do rito litúrgico é, afinal, reunir as pessoas e 

mantê-las juntas em torno da palavra de Deus, ofere-

cida como guia para iluminar a vida. Cada elemento, 

cada gesto do rito, associa-se, portanto, a vários outros, 

fraternizando-se em torno de atos e objetivos comuns.

Contíguo à sala Liturgia da Palavra, o antigo porão 

da casa abriga a sala eucaristia e Páscoa, que enfoca, 

respectivamente, o mais importante sacramento e 

o principal ciclo litúrgico, colocando lado a lado o 

mistério da presença de Cristo e o Mistério Pascal, 

ápice do simbolismo cristão. A luz é utilizada não 

apenas como elemento ornamental, mas como instru-

mento de transformação que ajuda a desvelar o Verbo 

latente, induzindo à ação, à criação e à recriação do 

mundo, das coisas e de nós mesmos. Candelabros, 

serpentinas, castiçais e tocheiros – a articulação entre 

esses objetos, os móveis e o odor do incenso é similar 

à articulação necessária entre os homens. Outras 

peças relacionadas à Eucaristia ajudam a compor 

este ambiente, tais como cálices, patenas, navetas, 

galheteiros e píxides. Complementando a simbologia 

cristã, há ainda uma imagem da Ressurreição, custó-

dias e elementos decorativos de altares, com especial 

destaque para a urna do Santíssimo Sacramento.

No segundo andar, a sala sacramentos e sacramen-

tais inaugura os espaços dedicados ao dia a dia da fé. 

Assim como Deus se fez homem para habitar entre 

nós, também o sagrado se traduz nos sete sacramentos 

e diversos sacramentais investidos em nosso corpo 

e em nossa alma, expressões da vivência cotidiana 

da devoção. Os ritos, fatos e objetos pelos quais são 

reconhecidos os dons divinos de Cristo e sua incor-

poração à vida do homem comum são representados 

por crucifixos e cruzes, insígnias de Cristo e outros 

objetos. Ainda, há uma imagem do Senhor da Coluna 

– referência ao flagelo de Cristo –, um relicário, uma 

caldeirinha de água benta, uma salva, frascos dos 

santos óleos, concha de Batismo, confessionário e 

chaves do sacrário. 

Nesta sala, um terminal multimídia aprofunda os 

eixos temáticos do Museu por meio de documentos 

históricos, imagens, vídeos e fotos referentes a cada 

uma das peças do acervo. Disponível também pela 

internet, esse conteúdo sintetiza e analisa os princi-

pais temas abordados no Museu da Liturgia, possi-

bilitando aos visitantes e, em especial, aos grupos de 

estudantes que se familiarizem e entendam melhor o 

universo litúrgico antes mesmo da visita.

Seguindo o percurso, no pavimento superior, chega-se 

finalmente às duas salas denominadas Devoção 

Popular, em que são evidenciadas as inúmeras 

celebrações religiosas de Tiradentes, por meio de 

imagens processionais, ex-votos e objetos relacionados 

à devoção mariana e aos santos. Aqui se encontram 

as estruturas culturais nas quais a liturgia se ancora e 

das quais não deve ser isolada. É o momento em que 

o eclesiástico se une à liberdade das manifestações 

populares e em que os elementos litúrgicos ajudam a 

compreender a sociedade que ordenam.
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Nesse contexto, uma videoinstalação apresenta os 

elementos da natureza na liturgia, como a água, o 

óleo, o fogo e as cinzas, encontrados nas mais diversas 

formas de devoção, dentro e fora do templo. Entre as 

peças e os objetos do espaço, destacam-se as imagens 

sagradas, as pinturas, resplendores, diademas, cruzes 

processionais, varas de pálio, coroas, broches, brace-

letes, brincos e anéis.

O último espaço do Museu da Liturgia é dedicado 

exclusivamente aos gestos litúrgicos, expostos em uma 

composição de telas em mosaico, sem o aporte de 

explicações ou referências a seus significados especí-

ficos. Ambiente privilegiado para a introspecção e a 

transcendência, aqui o visitante pode contemplar, fora 

do lugar tradicional, os sinais que conduzem à comu-

nhão do mistério, de forma a experimentá-lo como 

uma celebração, e não como catequese.

Ao longo de toda a visita ao Museu, uma música-

-percurso original acompanha o visitante através 

das salas, ajudando a criar uma atmosfera propícia à 

imersão no contexto litúrgico. Mais do que simples 

ambientação sonora, a composição, com duração 

aproximada de cinquenta minutos, foi concebida espe-

cialmente com inspiração nos espaços e nas temáticas 

abordadas pelo Museu da Liturgia.

A eDificAção

Para entender a história da edificação do Museu da 

Liturgia, é necessário conhecer um pouco da história 

de Tiradentes. A cidade tem sua origem por volta dos 

anos 1702-1704, quando os primeiros moradores, 

homens que viviam de minerar os vários ribeiros da 

região em busca de ouro, constituíram, em torno de 

uma pequena capela dedicada a Santo Antônio, o 

primeiro arraial da futura e próspera Comarca do Rio 

das Mortes, em Minas Gerais.

O arraial cresceu rapidamente e, em 1710, foi fundada 

a Irmandade do Santíssimo Sacramento, responsável 

pela construção da Igreja Matriz de Santo Antônio, em 

substituição à antiga capela. A Matriz foi concluída por 

volta de 1713 e sua instalação em local privilegiado 

foi fator determinante para o processo histórico de 

ocupação do território e de implantação dos espaços 

públicos de Tiradentes.

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histó-

rico e Artístico Nacional (IPHAN), responsável pela 

proteção do centro histórico de Tiradentes, o núcleo 

inicial de formação da vila – também chamado núcleo 

setecentista – é constituído pelo traçado atualmente 

formado pelas ruas da Câmara, Jogo de Bola e as 

aberturas para as ruas Direita e Padre Toledo. Nesse 

núcleo básico, estariam inseridos, ainda, os becos e 

caminhos que davam acesso às “áreas de serviço”, 

como a beira-rio e as fontes de água.
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casa paroquial, antes e depois dos acréscimos construídos nas décadas de 1950 e 1970.
Acervo Escritório Técnico do IPHAN em Tiradentes.
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O Museu da Liturgia situa-se no número 15 da Rua 

Jogo de Bola, a mais antiga da cidade, cujo nome se 

deve ao fato de que, no século XVIII, os moradores 

tinham como lazer uma competição em que bolas 

eram jogadas ladeira abaixo para derrubar estacas. 

Construída para servir de residência, a casa que 

abriga o Museu da Liturgia seguiu os parâmetros 

das moradias típicas de Tiradentes, que diferem, por 

exemplo, dos sobrados e das casas de dois andares 

predominantes nos traçados antigos de São João 

del-Rei e Ouro Preto. O prédio é hoje vizinho da Casa 

da Câmara e fica próximo a uma pequena praça que 

faz junção com a Rua do Chafariz, onde supostamente 

havia um pelourinho.

Em 1893, os paroquianos compraram a edificação 

para doá-la com a finalidade de “servir de presbitério” 

para a Paróquia de Santo Antônio da Vila de São José 

del Rei, o que aconteceu no ano seguinte. A própria 

condição de prosperidade da Vila de São José e da 

Comarca do Rio das Mortes contribuiu para atrair 

religiosos com maiores posses, que por meio de suas 

rendas tinham residência própria ou alugada na vila. 

Tal foi o caso de Padre Toledo, um dos principais 

nomes da Inconfidência Mineira. 

Ao longo do século XX, novas doações de terrenos 

contíguos fizeram com que a Casa Paroquial 

ampliasse sua ação caritativa, com a instalação de 

creches, postos de saúde, organizações de apoio aos 

pobres e outras entidades. 

Antes de iniciado o processo de restauro, um amplo 

estudo arquitetônico revelou que o casarão sofrera três 

acréscimos ao longo do século XX. Por esse motivo, foi 

necessário identificar seus elementos originais, nota-

damente aqueles pertencentes ao núcleo mais antigo, 

representado em roxo nas figuras 1 e 2. Partido em “L” 

e com 250 metros quadrados, nele se localiza a maior 

parte da área expositiva do Museu da Liturgia. 

O primeiro acréscimo, em verde nas figuras e também 

em formato de “L”, foi implementado na década de 

1950 pelo Padre José Bernardino de Siqueira. Anexado 

ao núcleo original, comportava alguns quartos e uma 

capela interna dedicada a São José. 

Na década de 1970, o Padre Lourival de Salvo Rios fez 

um segundo acréscimo, em amarelo nas figuras, para 

abrigar novos banheiros internos, uma lavanderia e a 

ampliação da cozinha. Em pavimento único, desen-

volve-se no mesmo sentido longitudinal em relação ao 

fundo do terreno. 

Finalmente, o acréscimo mais recente, representado 

em vermelho, foi construído para servir de garagem. 

Junto ao anterior, ele compõe a área hoje dedicada à 

Casa Paroquial.

Todos os elementos característicos da construção, bem 

como suas cores, foram mantidos ou restaurados. As 

janelas das fachadas laterais, que haviam sido reti-

radas ao longo das reformas e dos acréscimos, foram 

resgatadas e tiveram novas folhas implantadas a partir 

da prospecção e localização de seus vãos originais. A 

restauração preservou as alvenarias externas em pedra 

e taipa de pilão, e há um trecho ainda visível delas na 

sala eucaristia e Páscoa. 
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figura 1 – Etapas construtivas: visão aérea.

figura 2 – Etapas construtivas: perspectiva da rua.
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À exceção das alvenarias internas originais, locali-

zadas entre as salas sacramentos e sacramentais e 

Devoção Popular, todas aquelas que delimitavam 

quartos, salas, cozinha e banheiros foram retiradas 

para tornar os ambientes do Museu mais amplos. 

Além disso, foram projetados um elevador e uma 

escada interna para ligar os dois níveis, função antiga-

mente cumprida por uma escada externa, desativada 

em função dos riscos de sua utilização.

O piso do pavimento superior foi refeito em tábuas 

corridas de madeira, apoiadas em estrutura metálica. 

Forros de madeira com tratamento acústico foram 

instalados em ambos os pavimentos para que se alcan-

çasse uma melhor condição sonoro-ambiental. 

A cobertura de telhas curvas dos dois módulos origi-

nais foi recomposta. O restante do telhado, que era 

coberto com uma mescla de amianto, laje e telhas 

francesas, foi refeito de modo a preservar a harmonia 

do conjunto e todas as lajes foram impermeabilizadas. 

Na parte externa, onde havia um quintal, localiza-se o 

pátio, espaço expográfico guarnecido por um muro de 

pedra que também foi restaurado e teve sua extensão 

original recuperada.

Finalmente, um novo anexo foi construído, ao 

fundo, para abrigar as instalações para funcionários, 

reserva técnica, laboratório, núcleo de pesquisa e 

espaço educativo.

O ACERvO

Composto por mais de 420 peças dos séculos XVII a 

XX, o acervo apresenta pinturas, ex-votos, esculturas 

e imagens, objetos em metal e madeira, paramentos, 

missais e outros objetos religiosos confeccionados 

com uma ampla diversidade de técnicas e materiais. 

Guardados em sacristias durante longo período, 

alguns estavam em estado avançado de deterioração, 

especialmente a prataria e as peças em estanho. O 

acervo pode ser dividido em quatro grandes grupos, 

explicitados a seguir.

Paramentos e alfaias

Os paramentos são as vestes oficiais do clero nas 

funções do culto divino e variam de cor de acordo 

com as marcações do calendário litúrgico e das 

festas celebradas. Há seis cores litúrgicas: a branca é 

usada no Tempo de Natal, na Páscoa e em festas de 

Nossa Senhora, Santos Anjos, Santos não mártires e 

aquelas do Senhor que não sejam diretamente ligadas 

à Paixão; a verde, em sinal de esperança, é usada 

no Tempo Comum; a roxa é reservada à Quaresma, 

como expressão de luto e penitência, ao Advento e 

às missas dos fiéis defuntos; a cor rosa é usada no 

terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da 

Quaresma, como expressão da alegria pelas festas que 

se aproximam; a vermelha é utilizada no Domingo 

de Ramos, na Paixão do Senhor, em Pentecostes, 

Apóstolos, Evangelistas e nas festas de Santos mártires; 

finalmente, a cor preta é usada exclusivamente nas 

missas dos fiéis defuntos. 
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Além das vestes sacerdotais, o Museu da Liturgia 

possui um rico acervo de alfaias – conjunto de objetos 

necessários para o culto cristão – constituído de peças 

de fatura elaborada, grande parte de origem nacional. 

Nesse grupo, incluem-se os chamados vasos sagrados 

– os cálices com suas patenas, as âmbulas, os púcaros, 

píxides, galhetas e custódias –, além de turíbulos, 

calderinhas de água benta e navetas. Completam o 

grupo as cruzes e lanternas processionais, a sacra, as 

varas de juízes e do pálio, o relicário e as banquetas de 

altar compostas de castiçais e crucifixos.

Escultura e imaginária

A escultura, em suas diversas manifestações, tem 

inegável importância no âmbito da arte colonial 

mineira, destacando-se os belíssimos trabalhos de 

talha das igrejas, termo que designa a escultura dos 

altares e retábulos de madeira, além dos relevos orna-

mentais em geral. Nesse grupo se incluem também as 

imagens religiosas, esculpidas na madeira ou mode-

ladas em barro cozido por escultores e santeiros, bem 

como o trabalho em pedra. 

Dá-se o nome de imaginária à arte de esculpir ou 

talhar imagens religiosas em madeira ou outros mate-

riais. Outra acepção possível é o conjunto de imagens 

que constituem o acervo de uma igreja, museu etc., 

ou mesmo a obra de determinado artista.

Destaca-se o grupo de peças em prata utilizadas 

como acessórios da imaginária: coroas, resplendores, 

diademas e também cruzes, espadas e emblemas. São, 

de maneira geral, objetos de pequeno porte, elabo-

rados de forma simples e ao gosto popular, que, ao 

longo dos séculos XVIII e XIX, vinham sendo produ-

zidos – e por vezes reparados – por ourives locais. 

Muitos desses ourives, aliás, exerceram seu serviço 

de maneira clandestina durante o período colonial, 

devido à proibição que a Coroa Portuguesa impôs ao 

ofício de ourivesaria no território das minas.

Pinturas e ex-votos

No período colonial mineiro, a pintura tem caráter 

eminentemente ornamental, restringindo-se às 

paredes e aos forros das igrejas. Em Tiradentes, é 

exatamente nos forros das igrejas que ela atinge seu 

ápice, como no caso das obras do pintor Manuel 

Victor de Jesus. Desse importante artista, foram 

selecionados para o Museu da Liturgia três quadros, 

representando São Carlos Borromeu, São Bento e 

Nossa Senhora do Desterro. A execução dos quadros 

deve ter ocorrido no final da década de 1780, como 

se deduz da despesa feita com as molduras e tintas 

para os quadros, contabilizada no livro da fábrica da 

Matriz em 1788. Além disso, a arte da pintura está 

presente em outros quadros, nas imagens religiosas e 

nos ex-votos.

Ex-voto é o registro de um milagre ou graça alcançada 

por intermédio de um santo intercessor ou de Deus. 

Essa tradição foi bastante cultivada em Minas Gerais e, 

nos séculos XVIII e XIX, não havia capela ou igreja que 

não tivesse um conjunto de ex-votos, com pinturas 

regionais elaboradas de maneira despretensiosa e pito-

resca, algumas vezes de cunho erudito. 
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Objetos decorativos e utilitários

Ainda no período colonial, era dada a denominação 

de fábrica ao acervo de objetos litúrgicos, decorativos 

e utilitários das capelas e igrejas, que também incluía 

os rendimentos destinados às obras, à conservação e 

ao reparo dos templos. 

Os bens patrimoniais que integravam as fábricas das 

igrejas eram rigorosamente inventariados em livros 

próprios para esse fim. Grande número constituía-se de 

objetos decorativos e utilitários que, mesmo sem uma 

função litúrgica específica, eram necessários tanto no 

contexto da realização dos rituais católicos como nos 

procedimentos rotineiros de guarda e devido acon-

dicionamento dos paramentos e das alfaias. Esse é o 

caso, por exemplo, das palmas, arandelas, castiçais, 

custódias e arcas.

Notas sobre o restauro do acervo

Durante o processo de restauro do acervo, o manuseio 

de alguns objetos exigiu cuidado particular, como no 

caso das raríssimas palmas de papel e malacacheta, 

últimos três exemplares do tipo em Minas Gerais. Em 

razão de sua fragilidade, foram criadas estruturas metá-

licas de sustentação para preservar sua integridade.

Outro destaque do acervo de especial interesse para o 

restauro é a imagem de São Jorge, uma das mais pecu-

liares em exposição no Museu. Esculpida em madeira e 

com articulações nas pernas que lhe permitem montar 

um cavalo vivo, tem peruca de cabelo natural e arma-

dura em tecido encolado com relevos folheados a ouro. 

A técnica mista utilizada em seu feitio é incomum 

em Minas Gerais. Estudos recentes atribuem o uso 

de tecido encolado em imagens a Rodrigo Francisco 

Vieira, artista que viveu na região de Tiradentes e São 

João del-Rei durante o século XVIII. ex-voto de são frascisco de Paula [1776, Minas Gerais]

têmpera sobre madeira

Procedência: Capela de São Francisco de Paula (Tiradentes)
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ACERVO DO MUSEU DA LITURGIA, PATRIMÔNIO NACIONAL

OLINTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

A preocupação com a preservação do patrimônio construído e dos bens móveis da cidade de Tiradentes 

vem de longa data. Ainda no século XIX, o sentido histórico da cidade de Tiradentes começa a ser 

despertado no imaginário do povo brasileiro. Antes da proclamação da República, era comum grupos 

de intelectuais e republicanos fazerem visitas à cidade e se reunirem em sessão solene na Casa do 

Padre Toledo, que àquela época se pensava ser a casa onde viveu o Tiradentes. No mesmo ano da proclamação 

da República, o jornalista e republicano Antônio da Silva Jardim passa pela antiga São José del-Rei em campanha 

republicana e, na própria estação da Estrada de Ferro Oeste de Minas, faz um discurso em que sugere a mudança 

do nome da cidade para o do herói da Inconfidência Mineira, o que é efetivado em 6 de dezembro de 1889, em 

decreto assinado pelo presidente do estado, José Cezário Alvim.

O próprio ato de a cidade homenagear o Tiradentes já implica a preservação do conjunto arquitetônico e seus 

monumentos como patrimônio da nação brasileira, como irá dizê-lo o poeta Olavo Bilac em 1894: 

Quizeram (sic) com essa mudança de nome perpetuar a memória do grande inconfidente, fechando-a 

numa sorte de sacrário imenso, em que ninguém possa entrar sem um grande respeito e comoção 

invencível.1

Ainda no final do século XIX, uma triste prática começa a arruinar o casario vetusto da Velha Vila de São José: a 

demolição de sobrados e casarões, como o testemunhou Carlos Laet, em visita à cidade, com o referido Olavo Bilac, 

naquele ano de 1894:

Aí soubemos que a depreciação das propriedades urbanas, aliás, muito arejadas, vastas e bens 

construídas, chegava ao ponto de se comprarem para serem demolidas e utilizados os materiaisna 

construção de outros prédios da vizinha cidade de São João. Uma postura municipal, com todo acerto, 

pôs termo a essa destruição sistemática.2

1  BILAC, Olavo. Crônicas e novelas 1893-1894. Rio de Janeiro: Cunha e Irmão Editores, 1894. p. 81.

2  LAET, Carlos de. Em Minas. Rio de Janeiro: Cunha e Irmão Editores, 1894. p. 93.

Urna do Santíssimo ou dos Pré-santificados [século XVIII, Minas Gerais]

madeira recortada e entalhada

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)
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O escritor aí se refere a uma lei municipal proposta 

pelo vereador Herculano Veloso em 1892, que 

proibia aos proprietários de sobrados e casarões a 

demolição de seus imóveis e estabelecia a aplicação 

de multa a quem iniciasse obra de demolição.3 

Essa lei foi, possivelmente, o primeiro instrumento 

jurídico no Brasil em defesa do patrimônio 

histórico construído.

Entre 1889 e 1893, a Matriz de Santo Antônio, prin-

cipal monumento da cidade, uma vez que estava 

com sua estrutura muito comprometida, passou por 

grandes obras de restauração e reforma, com aporte 

de parcos recursos da Paróquia e a colaboração da 

Câmara Municipal. Socorreu-se de numerários 

obtidos a partir da venda de alguns objetos de prata 

pertencentes à igreja. Não se sabe ao certo quais 

peças foram vendidas, mas supõe-se que tenham sido 

dois conjuntos de castiçais de banqueta dos altares 

laterais, faltantes no acervo.

Na Semana Santa de 1924, a cidade recebeu a visita de 

um grupo de intelectuais paulistas que acompanhava 

o poeta Blaise Cendrars. Mário de Andrade e Tarsila 

do Amaral se encantaram com a cidade e com o velho 

ritual da Sexta-feira da Paixão, com o plangente canto 

da Verônica. Tarsila fez esboços a lápis retratando 

alguns figurados da Procissão do Enterro, como o 

centurião. Mário de Andrade adquiriu um quadro a 

óleo, em que é representado o São João Evangelista, 

que ele acreditou ter pertencido ao vigário Padre 

3 Lei Municipal n. 6, de 18 de novembro de 1892, artigo 107, 

parágrafo 1º. Documento esparso. Arquivo da Câmara Muni-

cipal de Tiradentes.

Toledo (1738-1803). A visita dos modernistas 

coincide com a pastoral conjunta dos bispos mineiros 

relativa à preservação do patrimônio histórico e 

artístico da Igreja Católica. É nesse momento que 

nasce a ideia da criação de um órgão fiscalizador e 

responsável pela preservação do patrimônio nacional, 

tendo sido incumbida a Mário de Andrade a redação 

do projeto de lei, que constituía o Decreto n. 25, de 

30 de novembro de 1937.

Logo após a criação do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 20 

de abril de 1938, foi efetivado o tombamento do 

conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de 

Tiradentes, que incluía todas as sete igrejas localizadas 

no núcleo urbano. Na década de 1940, foram 

executadas pelo SPHAN as primeiras restaurações da 

Casa do Padre Toledo, então sede da prefeitura, em 

1944, e da Matriz de Santo Antônio, em 1945/46. 

Posteriormente, percebeu-se a necessidade de 

proceder a tombamentos individuais dos diversos 

monumentos religiosos e civis, para a proteção efetiva 

do interior das edificações, da decoração de talha, 

pintura das igrejas e capelas e dos seus bens móveis, 

constituídos pela imaginária sacra, prataria, pintura, 

mobiliário, indumentárias, livros, missais e objetos 

litúrgicos diversos. Por isso, em 1949, efetivaram-se 

os tombamentos isolados do Chafariz de São José e da 

Matriz de Santo Antônio, da Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário, da Casa do Padre Toledo em 1952, da Casa 

do Forro Pintado em 1954 e, em 1964, das igrejas da 

Santíssima Trindade, de Nossa Senhora das Mercês, 

São Francisco de Paula, São João Evangelista e Bom 
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Jesus da Pobreza; ficando assim protegidos todos os 

bens integrantes do acervo sob a tutela do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

elevados à condição de patrimônio da nação brasileira.4

ARqUITETURA, TALHA E PINTURA

O acervo patrimonial da paróquia e da cidade de Tira-

dentes é constituído por um conjunto de edificações 

religiosas de origem setecentista de grande valor arqui-

tetônico e artístico. A Matriz de Santo Antônio, maior 

e mais importante monumento da cidade, é também 

uma das mais belas igrejas do período barroco-joanino. 

Foi construída entre 1710 e 1750 em substituição a 

uma capela bandeirante de madeira e palha. Apre-

senta planta baixa tradicional constituída pelos retân-

gulos da nave e capela-mor, ladeadas pelas sacristias e 

consistórios das várias irmandades nela sediadas. 

A nave e a capela-mor, nos moldes da primeira metade 

do setecentos, ostentam janelas e portas de vergas retas, 

algumas ainda guarnecidas com balaústres torneados, 

enquanto outras tiveram esses elementos substituídos, 

no século XIX, por caixilharia de vidros de guilhotina. 

Os telhados, em amplas águas e largos beirais de 

cimalha de madeira perfiladas na parte alta e de beira 

seveira na parte baixa, revelam na capela-mor um 

desenho complexo de oito águas formando rincões. 

Em oposição à antiguidade do corpo da igreja, o fron-

tispício elegante, projetado por Antônio Francisco 

4 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INSCRITOS NOS LIVROS DE TOMBO 

DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

NACIONAL. Rio de Janeiro: MinC; IPHAN, 1994. p. 89-91.

Lisboa (1738-1813), mostra sua leveza rococó nas bem 

desenhadas torres cobertas com cúpulas quadripartidas 

e movimentadas, ou nas amplas curvas em volutas 

do seu frontão, com decoração em concheados. A 

portada, único elemento em pedra-sabão da fachada, 

tem projeto e execução de outro artífice mulato, 

Salvador de Oliveira, autor também da talha do 

órgão. Constituída por grandes concheados em leque 

e elementos em folhas de acanto, arremata-se com o 

medalhão contendo o Agnus Dei, este já de massa de 

cal e areia, acrescido em época posterior. 

O interior desse belo templo ostenta o inusitado 

conjunto de talha da capela-mor executado pela oficina 

do entalhador português João Ferreira Sampaio entre 

1739 e 1750. Desde o arco-cruzeiro até o camarim do 

trono a “talha gorda”, diretamente herdados das igrejas 

barrocas do Minho, tudo é decorado com grandes 

volutas, mascarões, cornucópias, guirlandas e flores, 

laços, fitas, lambrequins e grandes figuras escultóricas, 

com seus corpos contorcidos sensualmente. 

Ocupam o centro das paredes da capela-mor duas 

grandes telas ovais saídas do pincel de João Batista da 

Rosa por volta de 1737, ornadas com largas molduras 

concheadas. O monumental retábulo do altar-mor 

estrutura-se em dois pares de colunas de fuste reto 

com decoração floral e drapejados de inusitada figura 

para a época de sua concepção. Apoiam as colunas 

grandes atlantes seminus barbados. Coroa esse retá-

bulo um grande dossel, donde cai cortinado colorido, 

aberto por dois anjos e encimado por bela e rebuscada 

tarja contendo o Agnus Dei. 
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O camarim, revestido totalmente de talha, sustenta 

um trono de forma não usual, sendo constituído por 

uma piramidal sucessão de volutas, conchas, com 

lambrequins e acantos até o cume, executado em 

nuvens onde se assenta a imagem do orago Santo 

Antônio, rodeado por glória de anjos e raiação. Ao 

entalhador dessa obra, falecido em 1771, pode-se atri-

buir ainda a imagem do Senhor da Coluna do acervo 

do Museu da Liturgia, o conjunto de quatro tocheiros 

da capela-mor, dois deles no acervo do Museu, e parte 

da talha do retábulo-mor da Matriz de Santo Antônio 

de Ouro Branco, antigo distrito de Ouro Preto, talvez 

sua única obra fora de Tiradentes.

O conjunto de seis retábulos da nave atribuído a 

outras oficinas data de momento diferente e ligei-

ramente anterior à capela-mor. Os retábulos de São 

Miguel e Nossa Senhora da Conceição, ainda de 

transição do estilo nacional português para o joanino, 

ostentam colunas torsas com videira e pássaros, assim 

como grande massa de decoração em folhas de acanto, 

além das arquivoltas concêntricas. Alguns acréscimos 

joaninos e rococó foram introduzidos nesses retábulos. 

Os retábulos do Senhor dos Passos e do Descendi-

mento, executados na década de 1730 pelo entalhador 

bracarense Pedro Monteiro de Souza, mostram uma 

talha miúda e confusa, com profusão de anjos, flores 

e elementos diversos, bem ao gosto da talha da mesma 

época da cidade de Braga. 

Ambos os retábulos tiveram intervenções posteriores. 

No dos Passos, o camarim foi refeito ao gosto rococó 

por Salvador de Oliveira e pintado por Manoel Victor 

de Jesus, em 1788. No retábulo do Descendimento, as 

colunas foram retiradas na década de 1760 para dar 

lugar aos nichos de Santana e São Joaquim. O último 

par de retábulos, semelhante nas formas, mas diferente 

na execução e nos detalhes, apresenta um coroamento 

mais recortado e uma grande quantidade de anjos, 

laços e flores executadas por entalhadores não identifi-

cados, datáveis por volta de 1740-45. A todos os retá-

bulos sobrepuja uma águia dourada, da lavra de Ferreira 

Sampaio, que sustenta lâmpadas de prata feitas no Rio 

de Janeiro por ourives exímios, também nos anos 1740. 

Completa a decoração barroca o par de púlpitos 

com abaixa-voz piramidais e a decoração do coro em 

pilastras em estípete, atlantes e enormes guirlandas 

flutuando no ar. Tudo obra das oficinas de Pedro 

Monteiro e Ferreira Sampaio. A talha rococó que 

vai ser introduzida na Matriz nos anos 1780 é 

representada pelos retábulos da capela do Santíssimo 

Sacramento, do consistório dos Passos, da sacristia da 

irmandade e, principalmente, pelo órgão monumental, 

todos saídos da lavra de Salvador de Oliveira e Romão 

Dias Pereira Cardoso. 

Das pinturas dos templos, restaram-nos da primeira 

metade do setecentos os três painéis de João Batista 

da Rosa e as pinturas dos forros da nave, capela-mor 

e coro, estas já datando de meados do século. Os 

grotescos da capela-mor em ouro e castanho não têm 

paralelo no Brasil, dadas a inventividade e excelente 

execução. Os mesmos grotescos a cores se repetem no 

coro, tanto em cima quanto embaixo. Já na nave, o 

forro de “caixotões” tem representações de símbolos 

bíblicos em excelentes cercaduras a ouro, em grotesco.
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De estilo rococó, em cores vibrantes e frescas, são 

as pinturas de Manoel Victor de Jesus (1755-1828) 

nas duas sacristias e nos consistórios dos Passos, do 

Santíssimo, Descendimento e Batistério. São pinturas 

de forro e parietais, com cenas do Antigo Testamento, 

santos e elementos decorativos. A pintura do órgão, 

feita em 1798, constituída por rocalhas de cores 

vivas, flores e cenas bíblicas, parece ter sido executada 

ontem, tamanho o seu frescor e a vivacidade das cores.

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 

destaca-se pela construção em alvenaria de pedra e 

cantaria. Única na cidade com esse sistema constru-

tivo, data, provavelmente, de meados do setecentos, 

com seus cunhais duplos, muito marcados na alve-

naria branca, portada entalhada e sobrepujada pelo 

nicho com a imagem de São Benedito e o caprichoso 

frontão encurvado, ladeados por coruchéus.

Internamente, há três retábulos de talha, sendo os do 

cruzeiro os mais antigos, possivelmente originários da 

capela anterior, a se julgar pelas proporções acanhadas, 

mas com belas pinturas do primeiro quartel do 

setecentos. O retábulo do altar-mor, de transição do 

barroco joanino, apresenta elementos ornamentais do 

rococó, já prenunciado nos concheados muito abertos. 

As colunas salomônicas e o coroamento em dossel são 

típicos da época. O trono se baseia no da Matriz de 

Santo Antônio, embora mais simplificado, e o frontal 

do altar, com decoração assimétrica, constitui-se em 

preciosidade artística. Soma-se a tudo um belo púlpito 

com base de cantaria. A pintura do retábulo e do 

forro da nave em caixotões é, sem dúvida, da mão de 

Manoel Victor de Jesus, um tanto perdidas e apagadas, 

enquanto a do forro da capela-mor, de autor não 

identificado, em perspectiva arquitetônica de cunho 

barroco mas já com elementos rococó, representa a 

Virgem do Rosário, com São Domingos e São Francisco, 

podendo datar da década de 1770.

A Igreja de São João Evangelista, sobre a qual há 

pouca documentação, parece ter sido construída na 

segunda metade do setecentos, com planta retilínea, 

nave e capela-mor rodeada por sacristias e consistório, 

e um grande depósito ao fundo. Os amplos beirais 

do telhado são em cachorrada e beira seveira. O 

frontispício, com frontão triangular, óculo e duas 

janelas rasgadas à altura do coro, tem puxados ou 

prolongamentos laterais, sendo que um deles serve de 

sineira. Esse partido arquitetônico vai se repetir nas 

capelas de Nossa Senhora das Mercês, São Francisco, 

Santíssima Trindade e, de certo modo, no Rosário, com 

o acréscimo da sineira, bem como em outras capelas 

da região, como a de Nossa Senhora da Conceição do 

Saco ou a do Rosário de Lavras.

A talha dessa igreja é constituída por um conjunto de 

dois retábulos colaterais, de chanfro e arco-cruzeiro, 

em talha rococó constituída por rocalhas e acantos, 

podendo ser atribuído a Salvador de Oliveira e datado 

de 1790 a 1810. O retábulo do altar-mor, de grande 

altura, foi montado com partes de talha de períodos 

e estilos diversos, indo de elementos joaninos, como 

o sacrário, até os de gosto neoclássico. A data inscrita 

por trás (1863) pode marcar essa montagem ou 

alguma reforma. As pinturas dessa igreja, do mais puro 

gosto popular e primitivo, provavelmente, datam já da 

primeira metade do oitocentos. São duas grandes telas 
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na capela-mor relativas à vida de São João, uma tarja no 

forro representando a visão do santo, descrita no Apoca-

lipse, e painéis dos quatro evangelistas. O conjunto de 

imaginária destaca-se pela proporção, execução esme-

rada e excelente policromia. Todas as peças da igreja 

são atribuídas a um mestre desconhecido.

A Igreja de Nossa Senhora das Mercês, construída já no 

último quartel do setecentos e só concluída em meados 

do século XIX, repete a planta retilínea das outras 

igrejas, com os puxados laterais na fachada, sendo um 

para a sineira. A introdução de um frontão curvilíneo 

na década de 1830, com as armas da irmandade, deu 

graça e leveza ao frontispício. A talha da igreja dentro 

do espírito rococó, bastante reduzida, é constituída 

pelo único retábulo, arco-cruzeiro com tarja, nicho e 

respaldo do arcaz de sacristia, obras de artesãos igno-

rados, à exceção de José Morais Pereira, que em 1808 

recebe pequena quantia por talha. O que caracteriza 

esse interior notadamente rococó são as pinturas de 

Manoel Victor de Jesus (1755-1828), executadas nos 

fins do século XVIII e início do século XIX. A pintura 

e o douramento do retábulo e arco-cruzeiro, aliados 

aos forros da nave e capela-mor, fazem nascer um 

ambiente de leveza e forte colorido rococó. Na nave, 

o artista criou uma perspectiva com balcão, santo e 

anjos, com a Virgem flutuando no céu de nuvens de cor 

gris. Na capela-mor, em caixotões, representou invoca-

ções da ladainha da Virgem. 

O Santuário da Santíssima Trindade, originalmente 

uma pequena capela de 1776, foi totalmente reconsti-

tuído entre 1810 e 1822 sob planta de Manoel Victor 

de Jesus, repetindo os velhos modelos da cidade. O 

frontispício ainda mostra ondulações e volutas no 

frontão e puxados laterais, mas sem força arquitetô-

nica. Não há talha ou pintura digna de nota, à exceção 

de oito painéis pertencentes originalmente à Matriz, 

pintados em 1785 por Francisco de Paula e Oliveira, 

em que são representadas cenas da vida de Cristo e 

os quatro doutores maiores da Igreja, tudo baseado 

em gravuras de missais. A grande importância dessa 

construção reside na imagem em tamanho natural do 

Pai Eterno, em seu trono de nuvens, com excelente 

policromia estofada sobre ouro.

As capelas do Bom Jesus da Pobreza e de São Francisco de 

Paula, ambas construídas na segunda metade do sete-

centos, não têm talha ou pintura digna de nota. O partido 

arquitetônico é simples, apenas com nave e sacristia, com 

os puxados laterais na fachada para a sineira. 

A do Bom Jesus passou por reforma no século XIX, 

com o aumento da altura da nave e novo frontão 

curvilíneo, com cimalha e molduras estreitas. A de São 

Francisco de Paula, embora em grande parte recons-

truída na década de 1940, mantém a feição externa 

primitiva. Pinturas do século XX de gosto popular 

revestem o forro e o retábulo pobre e sem talha. Nas 

duas capelas, destacam-se as imagens dos oragos, de 

grande qualidade escultórica.

A capela de Santo Antônio do Canjica, ainda de 

origem setecentista, sofreu grande reforma desca-

racterizante em 1948, com a introdução de pequena 

torre sineira e a destruição do altar na década de 

1970, restando apenas os seus bens móveis. A capela 

rural de Nossa Senhora do Pilar do Padre Gaspar, 
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construída antes de 1730, mantém a planta original, 

embora a construção de uma torre muito alta tenha 

descaracterizado a fachada original. Internamente,  

mantém um retábulo de fins do setecentos, o púlpito, 

balaustrada, pia batismal e excelente pintura no forro 

da capela-mor, datada da década de 1770 e em que é 

representada a Assunção da Virgem. 

Completam o conjunto de igrejas e capelas as cinco 

capelas dos Passos da Paixão, de arquitetura simples, 

datando entre 1745 e 1807. Três delas, porém, mantêm 

os retábulos originais de talha e painéis pintados, 

executados por João Ferreira Sampaio. O Passo da Rua 

Direita, reformado em fins do século XVIII, guarda 

talha rococó atribuída a Salvador de Oliveira e exce-

lente pintura de autoria de Manoel Victor de Jesus.

BENS MóvEIS: PRATARIA, IMAGINáRIA, 

MOBILIáRIO, PARAMENTOS, MISSAIS E DIvERSOS

O acervo de bens móveis das igrejas e capelas de 

Tiradentes, com cerca de duas mil peças devidamente 

documentadas pelo IPHAN em inventário detalhado, 

sobreviveu por mais de duzentos anos, apesar da sanha 

destruidora, dos cupins, do descaso, dos roubos e do 

assédio dos compradores de antiguidades. O tesouro 

em prataria da Igreja Matriz, adquirido ao longo dos 

anos pelas sete irmandades nela sediadas, desperta 

o interesse e a admiração de quantos dela tenham 

conhecimento. No inventário procedido pela Paróquia 

em 1852, no qual se incluíam todas as igrejas e capelas 

da Paróquia e outras capelas do município, como 

Lagoa Dourada, Santa Rita do Rio Abaixo e outras, o 

número de peças de prata da Igreja Matriz chega a 217. 

Tocheiro [1740-1750, Minas Gerais]

madeira entalhada

Oficina de João Ferreira Sampaio

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)
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A já referida venda de peças para custear a reforma da 

igreja em 1889 desfalcou um tanto esse grande tesouro 

artístico, mas, ainda em 1894, o escritor Carlos de Laet 

e o poeta Olavo Bilac referiram-se à famosa prataria:

Em prataria tocheiros, lâmpadas, castiçais e relicá-

rios-existirão 48 arrobas do precioso metal.5

Dizem que a igreja possue (sic) uma quantidade 

fabulosa de salvas, de candelabros, de lâmpadas, de 

ornatos de prata. Não podemos ver esse tesouro. 

[...] por precaução, a irmandade escondeu toda a 

prata.6

Atualmente, o conjunto de alfaias, executado por 

ourives da prata no Rio de Janeiro em 1740, é cons-

tituído pela grande lâmpada do Santíssimo Sacra-

mento, que pesa 55 quilos e mede mais de dois metros 

de altura, e pelas outras seis lâmpadas pendentes 

dos altares laterais, de menores proporções, mas, da 

mesma forma, com base e cúpula abauladas e coní-

feras ligadas por seis quartelas curvas, decoradas com 

elementos vegetalistas, anjos, conchas etc. 

Nesse conjunto, insere-se a belíssima banqueta do 

altar-mor, com seis tocheiros, feita no Rio de Janeiro 

em 1770, que tem uma história no mínimo curiosa. 

A Irmandade do Santíssimo recolheu o dinheiro para 

pagar a fatura dos castiçais e entregou ao tropeiro 

Nicolau de Souza Guedes. Este, em vez de pagar 

a conta total, desviou o dinheiro, sendo depois a 

5  LAET. Em Minas, p. 83.

6  BILAC. Crônicas e novelas 1893-1894, p. 83.

irmandade obrigada a entrar com mais numerários e 

o tropeiro, a ressarcir a irmandade financiando toda a 

obra do assoalho e balaustrada da igreja. São peças de 

grande porte, com base triangular à romana, decoradas 

ao gosto rococó com concheados e anjos. 

Para os altares laterais, as irmandades das Almas, 

Passos, Descendimento, Caridade e as confrarias do 

Terço e Nossa Senhora da Conceição mandaram fazer 

banquetas de quatro castiçais encomendadas no Rio 

de Janeiro, restando hoje quatro delas. Todas em estilo 

D. João V, constituem excelente conjunto. Ainda, a 

fábrica da Matriz mandou executar, em 1734, um 

crucifixo para o altar-mor, com imagem de chumbo e 

seis castiçais pequenos para iluminar a imagem de Santo 

Antônio, tudo também em estilo D. João V. Completam 

o conjunto de castiçais dois pares de candelabros de 

três luzes ou “serpentinas”, sendo um setecentista e 

outro adquirido no Porto, Portugal, no século XIX, de 

gosto clássico. Cerca de treze cálices de prata branca e 

dourada, com suas patenas e destaque para dois cálices 

lavrados, sendo um com medalhões contendo símbolos 

eucarísticos e da Paixão de Cristo, todos de origem 

setecentista, compõem o conjunto de vasos sagrados 

nos quais se inclui uma rara caixa com decoração 

adamascada para levar o cálice em viagem. 

A custódia grande da Irmandade do Santíssimo foi 

adquirida em Lisboa antes de 1727 e tem modelo de 

“templete” usual em Portugal desde o século XVI. Essa 

rara peça de transição do estilo nacional português 

para o joanino era usada para expor o Santíssimo no 

trono da Matriz. Duas outras custódias integram o 

acervo: uma de prata dourada, do tipo sol raiado, com 

Caixa de cálice de viagem [século XVIII]

prata fundida e gravada

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)
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decoração joanina, proveniente da desaparecida capela 

de Nossa Senhora do Despacho do Córrego; e outra de 

prata branca com decoração rococó, datável do fim do 

setecentos e possivelmente originária de Minas. Além 

dos vasos sagrados, outros objetos se destacam, como 

o Santo Lenho em forma de cruz de cobre dourado, 

de gosto rococó e pertencente à antiga Irmandade de 

São João Evangelista; e a calderinha de água benta, 

o galheteiro, os frascos de santos óleos, a concha do 

batismo e a bela escrivaninha com bandeja, campainha 

e tinteiros, de gosto D. José I.

Para procissões e ofícios solenes, existem: um conjunto 

de cinco cruzes processionais, sendo duas tubulares 

e duas joaninas, feitas quase todas no Rio de Janeiro; 

um raríssimo par de lanternas processionais datado 

do início do século XVIII, pertencente à Irmandade do 

Santíssimo e que originalmente integrava um conjunto 

de quatro; seis varas de pálio com desenho adamas-

cado; duas varas de irmandades e três turíbulos, sendo 

dois setecentistas e um oitocentista. Duas navetas 

acompanham os turíbulos, sendo a mais antiga em 

forma de galera e a outra, feita no Rio de Janeiro, no 

século XIX. Para recolher esmolas, três salvas de pé, 

com decoração em gomos e tremidos, são originais de 

Lisboa e de Minas Gerais.

Para ornamento das imagens, um grande número de 

acessórios com resplendores de todos os tamanhos, 

coroas, cruzes, diademas, espadas, estandartes, cajados 

e rosários foi recolhido das igrejas e capelas para ser 

guardado com segurança. São peças em sua maioria 

executadas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais em 

estilo D. João V e D. José I. Um pequeno número de 

joias de baixo valor faz parte do acervo do Museu. 

Era comum os fiéis doarem as suas próprias joias ou 

deixarem por morte às imagens, principalmente as 

processionais. Portanto, existem cinco peças de prata e 

crisólitas (anel, broches e braceletes) de origem oito-

centista, pertencentes a Nossa Senhora das Dores e 

Nossa Senhora das Mercês, dois pares de brincos de 

ouro e prata, e um broche de filigrana. Possivelmente, 

os brincos foram feitos por ourives de Tiradentes em 

fins do século XIX ou início do XX.

Entre os metais, o mais importante grupo é o de 

estanho, composto por uma banqueta torneada com 

base triangular, um conjunto de castiçais de bojão, um 

exemplar de castiçal inglês torneado e um interessante 

conjunto de vasos dos santos óleos guardados em caixa 

de madeira. O estanho foi matéria-prima de muito uso 

no período colonial, importado da Europa ou fundido 

em Minas. A Matriz de Santo Antônio, por exemplo, 

chegou a ter 198 castiçais feitos dessa liga metálica em 

1854. Devido ao baixo preço e à fragilidade do mate-

rial, a maior parte se perdeu por fundição ou abandono 

quando danificada. Hoje são raras as peças originais.

No gênero da imaginária sacra, o acervo do Museu 

conta com poucas mas representativas peças reco-

lhidas nos depósitos das igrejas, sem nunca retirar 

peças dos altares ou de culto público. O grande 

destaque é a imagem de São Jorge, esculpida por 

Antônio da Costa Santeiro para o Senado da Câmara 

em fins do século XVIII. Essa imagem saía na 

procissão de Corpus Christi em um cavalo verda-

deiro, ajaezado de prata, à frente da milícia e com seu 

“estado”. Peça excepcional, esculpida em madeira, 

Missal romano [1721, Antuérpia, Bélgica]

Impressão tipográfica sobre papel

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)
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com as pernas articuladas à altura dos quadris, vestida 

com uma armadura à romana, em tela grossa acabada 

com relevos de gesso dourado, prateado e policro-

mado. Além disso, usava cabeleira natural, meias de 

seda e capa de veludo carmesim. Essa imagem saiu em 

procissão até cerca de 1880, sendo depois entregue 

à Matriz. Já esteve exposta no Museu Diocesano de 

Arte Sacra, entre 1966 e 1969, na Igreja do Rosário e, 

posteriormente, no Museu Padre Toledo (1972-1976). 

O escudo que atualmente usa foi feito pelo mesmo 

Antônio da Costa para o centurião da Semana Santa. 

Outras imagens de importância são as de São Fran-

cisco de Assis e Nossa Senhora do Parto. Ambas em 

técnica de tela enrijecida com cola e depois policro-

mada; a primeira pertenceu aos pardos da Confraria 

de São Francisco, que funcionou na Igreja de São 

João Evangelista; e a segunda, proveniente da Igreja 

de Nossa Senhora das Mercês, era padroeira das 

parturientes e pode ser atribuída ao escultor Rodrigo 

Francisco Vieira, autor da imagem de São Joaquim 

e do crucifixo da sacristia da Matriz, feitos com o 

emprego da mesma técnica. 

A imagem da primitiva capela de Nossa Senhora do 

Rosário, de origem portuguesa, data do primeiro 

quartel do século XVIII. De excelente escultura e poli-

cromia esmerada, representa a imaginária de origem 

lusitana. Três outras peças provenientes da Igreja 

Matriz, todas de origem setecentista, têm grande 

significado: o Cristo da Coluna, única obra de escul-

tura independente de João Ferreira Sampaio (?-1771); 

o Cristo da Prisão, de roca, mas com bela e erudita 

cabeça; e o interessantíssimo São Sebastião, obra de 

cunho popular e feições indígenas.

A imaginária de pequeno porte está representada por 

três imagens de Santana Mestra, todas de origem 

mineira, procedentes da Igreja de São João Evangelista, 

assim como as primorosas imagens de São João Batista 

e São João Evangelista. Quatro crucifixos de origem 

mineira setecentista, sendo um de chumbo policro-

mado, representam esse tipo de imagem. Ainda há que 

se citar a imagem de Santa Luzia, com excelente poli-

cromia, o Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição 

e Nossa Senhora das Dores, da capela do Canjica, 

obras de cunho popular. Ainda, há duas imagens redu-

zidas de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das 

Dores, que antigamente eram colocadas sobre o altar 

do Passo do Encontro, sendo a Virgem de impressio-

nante policromia. Citem-se também a imagem de São 

Geraldo feita em barro cru, no início do século XX, por 

Joaquim Vicente do Carmo, e a interessante imagem 

portuguesa de terracota de Nossa Senhora da Piedade, 

ambas provenientes da Igreja das Mercês. Comple-

tando a coleção, lá estão o primitivo São Benedito do 

nicho da fachada da Igreja do Rosário, duas cabeças 

de santos de roca, um Divino Espírito Santo e outros 

fragmentos de imagens de roca.

O gênero pintura é representado no acervo do Museu 

por quatro quadros em têmpera sobre madeira de 

autoria de Manoel Victor de Jesus (1755-1828), 

datados de 1788, de cunho rococó. Constam também 

a pintura da figura de Cristo Ressuscitado, recortado 

na madeira, um grande painel de cunho barroco, 

centrado por cruz, retirado dos fundos de um armário 
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do consistório da Irmandade do Descendimento, e 

a pequena, mas importante, coleção de ex-votos dos 

séculos XVIII, XIX e XX procedentes das igrejas da 

Santíssima Trindade, Nossa Senhora das Mercês, São 

Francisco de Paula, Senhor Bom Jesus da Pobreza, 

Santo Antônio do Canjica e São João Evangelista, 

sendo três deles atribuídos a Manoel Victor de Jesus.

Grande parte do rico mobiliário da Matriz de Santo 

Antônio e outras igrejas se perdeu com o tempo. Já 

em 1894, Carlos de Laet registra que “havia na igreja 

uma soberba coleção de móveis, de gosto da época, 

magnificamente lavrados. Foram vendidos e dispersos, 

e por aí além se acham em mãos que talvez nem lhe 

conheçam a valia!”.7

Felizmente, a Igreja Matriz manteve seu arcaz de 

fachada ondulada, com talha em jacarandá cabiúna 

e ferragens prateadas, feito pelo entalhador Manoel 

Rodrigues Coelho, além de três mesas setecentistas e 

cinco cadeiras em estilo D. José I, parte de uma dúzia 

adquirida em 1775, e as arcas de guardar valores. A 

mesa D. José, com joelheiras de saída suave, ainda 

manteve os pés de garra e bola do estilo D. João V e 

a bela aba recortada, entalhada com frisos dourados. 

Outra mesa D. José proveniente da Igreja de São João 

Evangelista, de desenho erudito e delicado, tem pés 

tripartidos em volutas. Duas peças de mobiliário reli-

gioso têm grande destaque pela beleza e excelência na 

execução. Trata-se do dossel verde e dourado, com teto 

em concha, para expor o Santíssimo Sacramento, e a 

urna dos pré-santificados para encerrar o mesmo na 

7  LAET. Em Minas, p. 83.

Quinta-feira Santa. Essa peça, sextavada e abaulada na 

caixa e na tampa, tem excepcional talha em cabeças 

de anjos, palmetas, flores e acantos de gosto D. João V, 

podendo ser datada entre 1730 e 1750. 

Há ainda outras peças de mobiliário de menor porte, 

como as sete estantes de altar ou atril setecentistas, 

algumas policromadas, e o baú de guarda-joias e nume-

rários da Confraria das Mercês. Dos doze existentes na 

Matriz, apenas um mocho torneado e coberto de couro 

sobreviveu, da mesma forma que o esmoleiro policro-

mado da capela do Bom Jesus. Os missais, em número 

de treze, vão de 1721 a 1893, em belas impressões e 

encadernações feitas em Antuérpia, Veneza, Malinês e 

Lisboa, com seus frontispícios e gravuras que serviram 

de fonte para os pintores brasileiros. 

Dos paramentos sacerdotais e de altar, expõe-se 

apenas um conjunto de damasco vermelho, adamas-

cado branco e veludo preto, com suas franjas e seus 

galões de fio metalizado a ouro, restando na reserva de 

objetos a serem restaurados as belas peças de damasco 

brocado, originárias de Braga e de Veneza, datadas 

de fins do século XVIII. Poucas foram as peças mais 

antigas que se salvaram da sanha incendiária de um 

vigário nos anos 1960.

Finalmente, outros objetos diversos foram incorporados 

ao acervo, como uma coleção de vasos de altar em cerâ-

mica vidrada, de gosto eclético, feitos na região nos fins 

do século XIX; conjuntos de sacras impressas na França 

e no Brasil no século XIX; registros de santos oitocen-

tistas; conjuntos de castiçais e tocheiro de madeira, ora 

torneados, ora entalhados e dourados, provenientes 
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de várias igrejas; lanternas processionais de folhas de 

flandres; confessionários; mortuária para as exéquias; 

luminárias; cruzes; oratórios; matracas; e fôrma para 

fazer hóstias em modelo setecentista. 

Devem também ser citados um par de tocheiros 

em talha com mascarões na base atribuídos a João 

Ferreira Sampaio e as raras gravuras em maneira 

negra, originárias de cidade de Augsburgo e repre-

sentando São Luiz Gonzaga com Santo Estanislau de 

Kostka e Santa Catarina de Ricci, sendo uma delas 

assinada pelos famosos irmãos Klauber.

Para decorar as banquetas e os retábulos, eram 

confeccionados ramos artificiais de grande tamanho 

ou palmas, que eram colocados entre os castiçais. 

Restaram no acervo três exemplares de palmas de 

papelão, pintadas e revestidas com malacacheta feitas 

ainda no século XVIII, e um par de palmas de madeira 

entalhada e policromada de grande efeito plástico.

Por todo o exposto sobre o acervo, o Museu da 

Liturgia de Tiradentes torna-se um depositário impor-

tante do patrimônio móvel de nossas igrejas, que 

doravante estará exposto aos olhos do povo brasileiro, 

seu verdadeiro proprietário.

Escrivaninha [século XVIII, Rio de Janeiro]

prata fundida e martelada

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)
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MUSEU DA LITURGIA: HISTÓRIA, CULTURA E RELIGIÃO1

MARIA MARTA ARAÚJO

As grandes forças que dominam a sociedade hoje são de ordem material. Elas produzem meios e multi-

plicam objetos, mas, por sua própria natureza, não são portadoras de fins e valores a não ser o fim de 

uma produção sem fim e o valor de uso inscrito na destinação dos objetos produzidos. A dialética do 

produzir-usar é, na verdade, aquela que rege a corrente de fundo da cultura moderna. Assim, a crise 

do nosso tempo apresenta essa feição paradoxal de ser uma crise em meio à abundância ou ainda uma 

crise que tem talvez sua raiz mais profunda no aumento prodigioso da capacidade humana de produzir 

e no definhar, até quase ao desaparecimento, da capacidade humana de contemplar.

Padre Henrique de Lima Vaz2

O pensamento do Padre Henrique Vaz em relação aos fins da cultura3 foi um dos norteadores da pesquisa 
histórica do Museu da Liturgia. E é com base em suas ideias que se propõe pensar este equipamento 
cultural não apenas como lugar de memória ou de visualização do passado, mas como espaço que se 
destina a exercitar a capacidade humana de contemplar, ou seja, de olhar, discernir e imaginar.

1 Este texto aborda de forma bastante sintética algumas das questões levantadas no Relatório Final da Pesquisa Histórica, elaborado pelo 

Instituto de Estudos Pró-Cidadania-Pró-Città para subsidiar a implantação do Museu da Liturgia, em Tiradentes. Para a realização desse 

trabalho, foram consultados diferentes acervos de Tiradentes, São João del-Rei e Belo Horizonte. A pesquisa da documentação da Paróquia 

de Santo Antônio de Tiradentes foi feita no Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei, responsável pela guarda desse acervo, 

que já se encontra inventariado graças ao projeto Levantamento, Cadastramento e Indexação, em Banco de Dados, do arquivo Eclesiástico 

- documentos avulsos e códices - das Paróquias e Capelas Filiais da Diocese de São João del-Rei (Minas Gerais - Séculos XVIII e XIX), desen-

volvido pelo DECIS/PROEX/UFSJ, sob a coordenação de Maria Leônia Chaves de Resende. Fonte importante sobre as festas da região é 

também o projeto Nas vertentes da Estrada Real: cartografia etnográfica das práticas devocionais e festas remanescentes da Minas Gerais Sete-

centista, também coordenado por Maria Leônia Chaves de Resende. Profundo conhecedor da história local, há que se destacar o apoio do 

pesquisador Olinto Rodrigues dos Santos Filho, do Escritório Técnico do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

em Tiradentes, cujos textos são referências obrigatórias para o estudo da cidade.

2 LIMA VAZ, Henrique C. de. A cultura e seus fins. Revista Síntese, Belo Horizonte, CES/ Edições Loyola, v. 19, n. 57, p. 149-159, 1992. p. 149.

3 LIMA VAZ. A cultura e seus fins.

Relicário de Santo Lenho [século XVIII]

cobre fundido e dourado, relíquia do Santo Lenho

Procedência: Capela de São João Evangelista (Tiradentes)
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Cristo crucificado [século XVIII, Minas Gerais]

madeira esculpida e policromada

Procedência: Capela de São João Evangelista (Tiradentes)

Uma das mais fortes razões para que o cristianismo 

pudesse sintetizar a história, demarcar o tempo e, no 

mesmo movimento, afirmar-se como projeto universal 

foi sua forte sensorialidade.

Apesar de, nos primeiros tempos, a religião cristã ter 

assumido uma atitude contrária à idolatria e negado 

claramente os prazeres dos sentidos, a própria tensão 

que viria a expressar-se com o filho de Deus se fazendo 

carne apontaria para importantes alterações.

Se o próprio filho de Deus se fizera homem como 

nós, abria-se uma nova dimensão para pensar e 

valorizar a dimensão carnal da experiência humana, 

vinculada às experiências sensoriais do mundo. O 

reconhecimento da divindade do filho implicava, 

em alguma medida, a aceitação da matéria no 

espírito; e especialmente a partir do Concílio de 

Éfeso, proclamando a maternidade divina de Maria, 

deificava-se a carne do filho de Deus, do Salvador. 

Como prosseguir na estrita separação entre verdade 

do espírito e falsidade da carne, quando o próprio 

filho de Deus se tornava carne?5

Esse caminho inevitável em direção ao sensorial ganhou 

ainda maior intensidade à medida que o cristianismo 

foi se tornando uma religião oficial, assimilando 

aspectos significativos da cultura do Império romano 

e dos diferentes povos que o integravam. Mesmo que a 

alta hierarquia da Igreja continuasse reticente  

5 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Vendo o passado: 

representação e escrita da história. Anais do Museu Paulista, 

São Paulo, v. 15, n. 2, p. 11-30, julho/dezembro 2007. p. 20.

E de que outra forma seria possível adentrar-se em 

algo tão performático e variável como a experiência 

religiosa?

Uma advertência — válida para qualquer museu — 

toma aqui maior relevância, pois é sabido que cada 

visitante constrói seu próprio percurso de acordo com 

suas motivações e necessidades, em suma, a partir de 

seu contexto pessoal. Este é o elemento fundamental 

que direciona as expectativas do visitante e não pode 

ser negligenciado, pois os interesses, as crenças e os 

conhecimentos prévios sobre os museus e os conte-

údos das exposições influenciarão a visita e o que lhe 

sucederá, variando conforme cada pessoa”.4

Essa diversidade de interesses e crenças é algo que 

caracteriza tanto a população de Tiradentes quanto os 

turistas e demais visitantes que a frequentam e que, 

no seu conjunto, podem ser considerados o público do 

Museu da Liturgia.

Diferentemente do ensino estruturado, muitos museus 

vêm buscando insistir mais nas motivações dos visi-

tantes e menos no conteúdo, ou seja, colocando em 

primeiro lugar, e antes dos objetivos cognitivos, os 

objetivos afetivos, o que também é válido, no caso, 

tanto para os moradores de Tiradentes quanto para 

seus visitantes, dada a universalidade histórica da 

experiência cristã.

4 ALMEIDA, Adriana Mortara. O contexto do visitante na 

experiência museal: semelhanças e diferenças entre museus de 

ciência e de arte. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, Rio 

de Janeiro, v. 12, p. 5, 2005.
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em relação às imagens, os fiéis imergiam nelas para 

representação de sua religiosidade. 

Educados na religião do filho feito carne para salvar 

os homens, essa massa de fiéis necessitava “contem-

plar” a Deus com os seus olhos, senti-lo próximo e 

tangível, adorar algo mais perto do que o espírito 

paterno imaterial sobre o qual se podia pensar com 

o intelecto mas não captar com os sentidos.6 

Rendida ao apelo das imagens, a Igreja buscou impor 

lógicas rigorosas em relação ao seu sentido, evitando 

ambiguidades e usos inadequados. Entretanto, 

sacerdotes e fiéis, de acordo com lógicas ainda mais 

variadas, interpretaram e reinventaram tais símbolos, 

sem abandonar sua fé no transcendente, no espírito 

que se fez carne para salvação dos demais.

Condizente com seu objeto, o Museu da Liturgia 

investe no olhar como mediador para o conheci-

mento, evitando, dessa forma, o aprisionamento 

do sentido pela inserção indiscriminada do escrito. 

Entretanto, mesmo o olhar não se exercita sem inter-

mediações dos outros sentidos humanos, e é por 

isso que cabe ao Museu oferecer ao seu visitante a 

possibilidade de exercitar esse tipo de olhar inter-

mediado pelos vários sentidos e que permita o ver e 

o rever constantes do passado. Em outras palavras, 

trabalhar a percepção de modo que seus visitantes 

passem a observar não apenas coisas belas ou “visões 

6 TOMÁS, Facundo. Escrito, pintado: dialéctica entre escritura 

e imágenes en la conformación del pensamiento europeo. 

Madrid: A. Machado, 2005. Citado por GUIMARÃES. Vendo o 

passado, p. 20.

do passado”, mas dimensões da vida humana nem 

sempre percebidas e imaginadas. 

A concepção museográfica proposta para o Museu da 

Liturgia caminha nessa direção, ou seja, apresenta, 

a partir de formas contemporâneas de visualização, 

novas possibilidades cognitivas e de inteligibilidade 

para as experiências humanas, contribuindo para o 

alargamento da capacidade imaginativa.

E é a partir desse direcionamento que se enfatiza, no 

âmbito do Museu, a dimensão plural das experiên-

cias históricas e de suas significações para os homens 

que viveram ou vivem em determinados contextos 

e lugares. Mesmo que se considere o papel histó-

rico da religião cristã em Tiradentes e no Brasil, há 

uma concomitância de experiências diversas, seja no 

passado, seja no presente, que impede a construção de 

narrativas simples e redutoras.

Os objetos dos museus não falam por si só ou 

encerram em si mesmos as chaves de sua decifração; 

são os sujeitos, em diferentes tempos e lugares, as 

verdadeiras chaves das narrativas, dos segredos e 

mistérios das coisas inanimadas. 

Grande parte do acervo do Museu da Liturgia é prove-

niente da Matriz de Santo Antônio, cuja história se 

confunde com a de Tiradentes, e remete também aos 

anos de 1702-1704, quando seus primeiros moradores, 

homens que viviam de minerar os vários ribeiros da 

região em busca de ouro, constituíram, em torno de 

uma pequena capela dedicada a Santo Antônio, o 
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primeiro arraial da futura e próspera Comarca do Rio 

das Mortes, em Minas Gerais.7

Graças ao empenho de seus habitantes, o Arraial Velho 

de Santo Antônio conseguiu, em 1718, sua autonomia 

política. Nesse ano, por intermédio do então gover-

nador das capitanias de São Paulo e Minas, D. Pedro 

Miguel de Almeida Portugal, conde de Assumar, foi 

criada a vila com a denominação de São José del-Rei e, 

consequentemente, autorizadas a criação da Câmara e 

a instalação do pelourinho. 

Não é difícil explicar a rápida ocupação do território 

do Rio das Mortes e a criação de várias povoações na 

região ainda nas primeiras décadas do século XVIII, 

assim como a escolha do local onde foi estabelecido 

o seu primeiro arraial. Situado na margem direita 

do rio, com vista privilegiada para o vale ladeado 

pela imponente Serra de São José, possuía todas as 

condições necessárias para sua sobrevivência econô-

mica – seja por meio da mineração, da agricultura ou 

criação de animais, seja também pela salubridade e 

segurança, com fartura de riachos e nascentes e abun-

dância de lenha. Por outro lado, também é bastante 

compreensível a predileção por Santo Antônio, 

a quem foi dedicada sua primeira capela, que 

7 A cidade vizinha de São João del-Rei foi criada no ano seguinte, 

com a denominação de Arraial Novo, e, em função de seu 

maior desenvolvimento, foi elevada à condição de vila em 

1713, incorporando em sua jurisdição o Arraial Velho de 

Santo Antônio. Antes disso, as duas povoações presenciaram, 

entre 1708 e 1709, violentos combates na famosa Guerra dos 

Emboabas. Segundo certa tradição, ela teria sido responsável 

pela denominação do rio, que em função de suas águas tingidas 

de sangue dos combatentes passou a se chamar Rio das Mortes.

permaneceu como orago de sua matriz e é reveren-

ciado até os dias atuais como padroeiro de Tiradentes, 

com procissões, festas e foguetes.

Santo Antônio de Lisboa (1195-1231), também 

chamado de Santo Antônio de Pádua, “foi o mais 

português de todos os santos e, um pouco por causa 

disso, foi também o mais brasileiro deles”, sendo a 

maleabilidade ou plasticidade de sua devoção um dos 

traços marcantes da religiosidade colonial.8 Obstinado 

na defesa do cristianismo, foi missionário e professor, 

notabilizando-se, porém, por sua fama de grande 

taumaturgo, constando oficialmente de sua hagio-

grafia a realização de mais de cinquenta milagres. Sua 

popularidade e a difusão de seu culto em Portugal e 

no Brasil foram extraordinárias. “Advogado das causas 

perdidas”, sua forte presença no cotidiano dos colonos 

encontra-se fartamente documentada. Foi o santo que 

mais emprestou seu nome à toponímia brasileira. Em 

Minas, até o século XIX, foram 118 localidades dedi-

cadas a ele. As relações dos fiéis com Santo Antônio 

eram “tão íntimas quanto o eram com Cristo e com 

a Virgem, sempre invocados a cada dificuldade ou 

simplesmente pontuando o vocabulário cotidiano, as 

frases, as conversas sobre os mais variados assuntos”.9

Sob a proteção de Santo Antônio e de São José, 

ampliou-se o termo da vila, que passou a ter sob sua 

jurisdição inúmeros arraiais. No início do século XIX, 

8 VAINFAS, Ronaldo. Santo Antônio na América Portuguesa: 

religiosidade e política. Revista USP, São Paulo, n. 57, p. 28-37, 

março/maio 2003. p. 28.

9 VAINFAS. Santo Antônio na América Portuguesa, p. 31. 
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as povoações que contribuíam para a ampliação das 

rendas da Câmara da Vila de São José eram: Bichinho, 

Prados, Lagoa, Olhos D’Água, Lage, Passa Tempo, 

Japão, Cláudio, Oliveira, Santo Antônio do Amparo, 

Santana do Jacaré, Bom Jesus do Jacaré, Bom Jesus 

dos Perdões, São Bernardo, Bom Sucesso, São Tiago, 

Santa Rita, Córrego, São Sebastião e Padre Gaspar.10 

Muitas dessas povoações são hoje municípios, 

inclusive alguns deles com a mesma denominação: 

Prados, Lagoa Dourada, Resende Costa, Passa Tempo, 

Carmópolis de Minas, Cláudio, Oliveira, Santo 

Antônio do Amparo, Santana do Jacaré, Perdões, Bom 

Sucesso, São Tiago e Ritápolis.

Tal prosperidade não se manteve, contudo, no decorrer 

do século XIX e em boa parte do século XX, o que não 

impediu os moradores, mesmo com menores recursos, 

de ampliar os serviços e equipamentos urbanos, de 

manter e reinventar tradições e costumes forjados no 

âmbito da experiência citadina que se consolida em 

Minas Gerais a partir do século XVIII e cuja paisagem, 

felizmente para a memória, se mantém preservada em 

Tiradentes até os dias de hoje, sobretudo em função 

de sua elevação à categoria de monumento nacional 

tombado em 1938. 

De todo modo, reforça-se que nem sempre há relação 

direta entre qualidade e riqueza das manifestações 

culturais e o fervor religioso de uma comunidade e 

sua estabilidade material. No caso de Tiradentes, o 

10 Conforme dados de 1802 existentes no Arquivo Público 

Mineiro e citados por BARBOSA, Waldemar de A. Dicionário 

Histórico-Geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte: Saterb, 

1971. p. 510. 

que é mais relevante notar é o esforço de sacerdotes 

e paroquianos, buscando, apesar das adversidades, a 

reparação dos templos e seu provimento adequado, 

a sobrevivência de algumas de suas irmandades mais 

atuantes e a manutenção de rituais e festas que sempre 

congregaram e ainda congregam seus moradores.

Cidade setecentista e roteiro obrigatório para aqueles 

que querem conhecer a arte, a cultura e a história de 

Minas Gerais, Tiradentes passa a contar, a partir da 

implantação do Museu da Liturgia, com um impor-

tante espaço de reflexão sobre a dimensão religiosa das 

diferentes práticas e representações dessa sociedade 

singular que se formou nas Minas Gerais a partir da 

ocupação do seu território no início do século XVIII.

O Museu da Liturgia, entretanto, não propõe uma 

abordagem histórica unívoca para sua temática, pois 

a construção do passado é sempre relacional, o que 

implica múltiplas visões e pontos de vista. A apro-

ximação entre história e teologia, por exemplo, tem 

rendido bons frutos, no sentido de se repensarem os 

fundamentos teóricos e metodológicos da historio-

grafia religiosa: “a leitura histórica possibilitou às 

teologias uma maior abertura às variadas manifes-

tações eclesiais da fé, que passaram a ser conside-

radas como reinterpretações da tradição cristã, numa 

identidade jamais completamente circunscrita no 

âmbito institucional e doutrinário das igrejas”.11 Por 

outro lado, o reconhecimento da especificidade e da 

relevância hermenêutica da fé eclesial na construção 

11 BUARQUE, Virgínia A. Castro. A especificidade do religioso: um 

diálogo entre historiografia e teologia. Projeto História, São 

Paulo, n. 37, p. 53-64, dez. 2008. p. 62.
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da história do cristianismo pode “viabilizar cria-

tivas respostas da produção científica, sempre 

atenta às tessituras entre espiritualidade, poder e 

subjetividade”.12

Sem diminuir a influência da Igreja Católica – naquele 

momento sob a orientação rigorosa do Concílio de 

Trento (1545-1563) – no contexto da religiosidade 

mineira no século XVIII, interessa-nos destacar as 

brechas entre a norma e a vivência cotidiana da reli-

gião em Tiradentes e outras cidades mineiras sete-

centistas, principalmente suas aberturas aos influxos 

culturais advindos de seus diversos grupos formadores. 

Aqui, a religião cristã convive com outros rituais e 

práticas mágicas tanto de origem africana quanto indí-

gena, disseminados inclusive entre a população branca, 

reforçando os processos de mestiçagem cultural que 

teve lugar na capitania.

O propósito do Museu de abordar a liturgia numa 

perspectiva histórica e de memória, buscando, neste 

último caso, identificar e valorizar práticas e rituais 

litúrgicos do passado e do presente, e que dialogam 

com diferentes tradições, já lhe dá um caráter bastante 

inovador, pois a liturgia – e sua história – é algo que se 

mantém confinado no âmbito de um conhecimento 

erudito e especializado, sendo essencial o seu enten-

dimento em qualquer abordagem do fato religioso, por 

assim dizer.

Por outro lado, um de seus maiores méritos é o de 

construir e apresentar um conceito mais amplo de 

liturgia, capaz de evocar formas, ofícios e rituais 

12 BUARQUE. A especificidade do religioso, p. 62.

próprios dessa religiosidade cristã presente em 

Tiradentes e em Minas Gerais, cuja compreensão 

histórica é de fundamental importância, uma vez que 

foi a partir dela que se fundiu toda uma sociedade a 

partir dos primeiros anos do século XVIII.

Recorda-se que, no contexto inicial da formação dos 

primeiros núcleos ligados à mineração, as ações da 

Igreja Católica foram bastante limitadas pela Coroa 

Portuguesa, proibindo-se, com a finalidade de evitar 

possíveis desvios do ouro, o estabelecimento de ordens 

religiosas na região das Minas. Lembremos, também, 

que a edificação e manutenção dos templos, assim 

como promoção dos ofícios e das celebrações, foram 

tarefas assumidas pelas irmandades que aqui tiveram 

caráter totalmente singular em relação a Portugal.13

Nas Minas, as invocações e os oragos não se 

pautaram pela influência ou indução da autoridade 

religiosa ou de determinadas congregações eclesiás-

ticas. Corresponderam às reivindicações mais imedia-

tistas e temporais, retratando o caráter intimista e 

familiar do culto, assim como identidades raciais e 

étnicas. Assim, por exemplo, enquanto em outros 

territórios portugueses, inclusive no Reino, a invo-

cação de Nossa Senhora do Rosário se vinculava à 

pastoral dos dominicanos, em Minas ela se difundiu a 

partir da população negra. E ainda:

13 BOSCHI, Caio César. Irmandades, religiosidade e sociabilidade. 

In: RESENDE, Maria Efigênia Lage e VILLALTA, Luiz Carlos 

(Org.). As Minas Setecentistas. Belo Horizonte: Autêntica; 

Companhia do Tempo, 2007. p. 64. Ver ainda: BOSCHI, Caio 

César. Os leigos e o poder. São Paulo: Ática, 1986.
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Enquanto em Portugal a função social das irman-

dades tinha caráter essencialmente beneficente e 

mutualista, nas Minas Gerais se apresentavam como 

organismos sociais multiformes, que proporcionaram 

aos seus membros, entre outros benefícios, um 

espaço de convívio social. Aliás, foram elas veículo 

e instrumento de manifestações sociais, sobretudo 

para as camadas subalternas. [...] A sociabilidade 

nelas intrinsecamente praticada extrapolava o cunho 

estritamente religioso que se lhes possa conferir. 

Mais; foram, ainda, promotoras e patrocinadoras 

de atividades culturais que não se reduziam apenas 

a festas – o que já seria considerável –, mas também 

à manutenção de vigoroso mercado de trabalho de 

natureza artístico-cultural.14

Só esporadicamente, a corte subsidiava obras, compra 

de paramentos e ornamentações; quase nunca, cele-

brações de ofícios religiosos. Esse mecenato leigo criou 

condições especiais para artistas, artífices e artesãos 

(termos aplicados de forma indistinta na linguagem 

da época). Ao contratar os serviços de artistas, oficiais 

mecânicos e músicos, entre outros, as irmandades 

“tanto potencializavam a força criativa e interpreta-

tiva desses indivíduos quanto se lhes facultava libertar 

das restrições e amarras inerentes à produção corpo-

rativa ou gremial que norteava o mercado de arte no 

litoral da Colônia, e em outras terras do ultramar 

português e no Reino”.15 

14 BOSCHI. Irmandades, religiosidade e sociabilidade.

15 BOSCHI. Irmandades, religiosidade e sociabilidade, p. 66.

Santa Efigênia [séculos XIX / XX, Bahia]

madeira esculpida e policromada

resplendor em prata

Procedência: Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Tiradentes)

O reconhecimento do papel exercido pelas irman-

dades permite recolocar em outros termos a vivência 

religiosa das povoações coloniais mineiras, que, em 

muitos aspectos, se afastava do que era esperado pelas 

autoridades civis e religiosas e pela doutrina católica 

então vigente. 

Essa religiosidade variava entre os africanos, por 

exemplo, em função de “seus universos cosmológicos, 

que se alteravam significativamente de acordo com as 

regiões de origem, tornando-se ainda mais complexos 

com a mestiçagem cultural”.16 De outro modo, 

explorando essas mesmas ambiguidades e espaços 

oferecidos pelo meio social, encontraram brechas 

dentro de sua condição de escravos, apropriando-se 

do catolicismo enquanto “mecanismo legítimo para 

refazer identidades, perceber direitos e se defender 

dos abusos dos senhores, não perdendo, porém, sua 

capacidade de reação, que se expressou, inclusive, 

através da violência”.17

É o que se comprova ao se tomar como base a grande 

presença das irmandades de negros no território de 

Minas Gerais.

Espaço de coesão grupal, espaço de devoção, espaço 

de (re)construção de identidades, os únicos que lhes 

eram facultados formar, as confrarias instituídas 

pelos negros, para além de promotoras e locais de 

16 DIAS, Renato da Silva. Entre a cruz e a espada: religião, política 

e controle social nas Minas do Ouro (1693-1745). Varia 

História, Belo Horizonte, v. 26, n. 43, p. 155-175, janeiro/

junho 2010. p. 174.

17 DIAS. Entre a cruz e a espada.
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práticas sincréticas, impuseram-se porque nelas se 

revitalizaram as referências culturais africanas. 

Verdadeira mestiçagem cultural se observa no inte-

rior desses sodalícios, com o catolicismo europeu 

sendo inoculado pelas marcas expressivas das 

crenças nativas da África.18

Todavia, para além do universo dos diferentes grupos 

sociais e de suas irmandades, a mestiçagem social 

e cultural é o elemento principal que caracteriza 

essa sociedade, bastando para isso observar a forma 

peculiar como foram apropriados o Barroco e outras 

concepções estéticas em circulação no Império ultra-

marino. Conforme Affonso Ávila, o que se trans-

plantou aqui foi “um estilo mais de civilização que 

estritamente de arte, o qual, favorecido pelas condi-

ções geográficas da região, acabou cristalizando-se no 

seu insulamento e marcando fundamente a trajetória 

mental do povo das montanhas”.19

A esse estilo de civilização é dado, apropriadamente, 

o nome de Barroco Mineiro, que, mais do que sua 

dimensão artística e cultural, passou a designar o 

universo mental da sociedade colonial mineira. Ainda 

segundo Ávila, “é o tônus barroco que anima o inteiro 

organismo da sociedade mineradora” as suas festas 

públicas, as suas solenidades religiosas, o cenário 

18 BOSCHI. Irmandades, religiosidade e sociabilidade, p. 69.

19 ÁVILA, Affonso. Resíduos setecentistas em Minas. Belo 

Horizonte: CEM/UFMG, 1967. v. 1, p. 8-9.

de formas e cores onde elas decorrem.20 Em outras 

palavras, uma visão de mundo envolvendo formas de 

pensar, sentir, representar, comportar-se, acreditar, 

criar, viver e morrer”.21

Cabe, porém, não esquecer que essa cultura sensível 

é marcadamente religiosa, e não poderia ser de outra 

forma, uma vez que a questão contemporânea das 

relações entre cristianismo e cultura não se colocava 

para os homens que, no século XVIII, erigiram templos 

e cidades no bravio território das Minas Gerais. 

Tal questão só nasce, conforme adverte o Padre 

Henrique de Lima Vaz, “no clima de um mundo 

cultural no qual o Cristianismo não é mais o centro 

organizador das constelações simbólicas que orientam 

os rumos do devir social”.22 Compreender isso, no 

âmbito da narrativa histórica proposta para o Museu da 

Liturgia de Tiradentes, é de fundamental importância, 

pois ajuda a romper com algumas interpretações mais 

20 ÁVILA, Affonso. O que é o Barroco Mineiro. In: ÁVILA, Affonso 

et al. Barroco Mineiro: glossário de arquitetura e ornamentação. 

3. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro; 

Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1996. p. 6.

21 CAMPOS, Adalgisa Arantes. Introdução ao Barroco Mineiro: 

cultura barroca e manifestações do rococó em Minas Gerais. 

Belo Horizonte: Crisálida, 2006. p. 7. Conforme a autora, o 

Rococó, por exemplo, não teve aqui a mesma dimensão que 

alcançou na Europa, devendo ser entendido enquanto estilo 

artístico imerso numa cultura barroca. Esse estilo ganhou 

força em Tiradentes a partir da iniciativa das irmandades que 

erigiram ou renovaram seus templos entre 1760 e a primeira 

metade do século XIX, bem como a partir do talento de artistas 

locais como Manuel Vitor de Jesus.

22 LIMA VAZ. A cultura e seus fins, p. 149.
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simplistas e redutoras das representações e práticas 

dessa sociedade, de suas sensibilidades e sentimentos 

perante o transcendente proposto.

É no contexto de uma cultura vigorosa, urbana e 

religiosa por sua natureza, que se produz em Minas 

Gerais uma arte também complexa e exuberante, 

imbuída de dramaticidade, que visava, sobretudo, 

comover e arrebatar o espectador, criando nele 

um estado de excitação e tornando-o receptivo aos 

postulados de sua Igreja. Persuasória, ela apela aos 

sentidos, adaptando-se às exigências ainda mais 

amplas de sua sociedade heterogênea. Apesar de 

a Igreja Católica tradicionalmente fixar os traços 

essenciais dos edifícios, dos ornamentos e dos objetos 

litúrgicos, ela deixa, sabiamente, aos artistas de cada 

época e lugar, suas disposições exteriores, conciliando 

as exigências da arte e os postulados reafirmados pela 

tradição. De certo modo, pode-se resumir, assim, a 

regra fundamental das artes litúrgicas. 

Esse apelo aos sentidos e às emoções é próprio da 

arte em geral, mas o mais importante é destacar que 

uma emoção não se reduz apenas ao subjetivo. Na 

maior parte das vezes, ela se prende a lógicas sociais 

complexas, e tanto os homens do passado quanto 

os de hoje não desconhecem o papel catalisador das 

emoções no universo coletivo, ou seja, do mesmo 

modo que as sensibilidades refletem e exprimem o 

mundo social, elas também são responsáveis pela sua 

construção e ordenamento. 

Explorar o mundo das percepções sensoriais, das 

emoções e dos sentimentos religiosos dos homens 

do passado não é tarefa fácil, o que não impede, 

porém, de se tentar inscrever os fatos da sensibili-

dade humana na problemática da história. Graças aos 

estudos antropológicos e à sua influência nas demais 

ciências humanas, tem-se cada vez mais a certeza da 

grande alteridade dos mundos sensíveis e das gamas de 

emoção de uma cultura para outra. 

Toda cultura sensível é ordenada por uma trama de 

sentidos e valores preexistentes e varia “à medida 

que se transformam as crenças religiosas, as convic-

ções científicas e os sistemas simbólicos, e também as 

normas sociais, os gêneros de vida e os gostos estéticos, 

todas as coisas influenciam profundamente a vida 

dos afetos. De sorte que nesse domínio toda redução 

a causalidades simples será vã. Reinam, ao contrário, 

determinações complexas e entrecruzadas”.23

Por outro lado, não há como descrever a religião e a 

cultura de um povo a partir apenas do estudo de suas 

sensibilidades e representações, pois elas se inscrevem 

sempre no social, articulando-se aos atos, às condutas 

e aos comportamentos.24 De outra parte, há que se 

acabar com a esterilizante oposição entre uma presu-

mida objetividade das práticas e a subjetividade assu-

mida das representações. “Não há nem prática nem 

estrutura que não seja produzida pelas representações, 

23 MAZUREL, Hervê. Histoire des sensibilités. In: DELACROIX, 

Christian et al. Historiographies: concepts e débats. Paris: 

Gallimard, 2010. p. 259.

24 KALIFA, Dominique. Représentations et pratiques. In: 

DELACROIX et al. Historiographies, p. 876.



76

contraditórias e em luta, pelas quais os indivíduos e os 

grupos dão sentido ao mundo que é seu.”25 

Nas Minas, a cultura barroca foi reinventada à luz das 

particularidades locais e das injunções de uma socie-

dade escravista ainda pouco estudada e, por isso, a 

necessidade de um olhar mais atento em relação aos 

diferentes grupos sociais e sua atuação por meio das 

irmandades e confrarias que, muito além de patrocinar 

o culto público ou exercer a caridade, conforme esta-

belecido nos documentos da Igreja, foram responsáveis 

por tornar mais elásticas as possibilidades de partici-

pação e ascensão numa sociedade que se tornou cada 

vez mais mestiça e menos estamental.26

A ampliação do número de mulatos no conjunto da 

população mineira no decorrer do século XVIII é fato 

que vem sendo reforçado pela historiografia recente, 

assim como a pressão exercida por pardos e libertos 

no cotidiano dessa sociedade, redefinindo seus limites, 

para além dos padrões morais e das normas sociais 

vigentes. A Vila de São José e seu termo não fugiram a 

esse quadro, chegando às primeiras décadas do século 

XIX com uma população formada em sua grande 

maioria por pardos e negros, contabilizando-se o 

25 KALIFA. Représentations et pratiques, p. 881. As representações, 

assim compreendidas, são, simultaneamente, expressivas e 

construtivas do social, assim como constitutivas de práticas e 

de instâncias da ação.

26 Sobre a atuação de irmandades de negros na alforria dos 

irmãos, ver especialmente, RUSSELL-WOOD, A. J. R. Escravos 

e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2005.

número de brancos em menos de 30%.27 Importante 

salientar que, mesmo que o acesso aos altos cargos 

tenha se mantido como privilégio dos brancos, muitos 

homens pardos ocuparam cargos no âmbito da gestão 

dos negócios locais, distinguindo-se e alcançando o 

respeito de suas comunidades. Por outro lado, também 

a despeito das proibições, eles tornaram-se membros 

do clero secular, atuando, muitas vezes, sob o patro-

cínio das irmandades e confrarias de pardos e negros, 

como ocorreu efetivamente em todas as cidades 

mineiras setecentistas, entre elas Tiradentes.

Esses homens também encontraram no fazer artístico 

diferentes formas de inserção e de promoção social. 

Considerado atividade manual e, por isso mesmo, 

socialmente desvalorizado, o exercício da pintura, 

escultura e arquitetura acabou sendo relegado a 

escravos e mulatos forros. Segundo Olinto dos Santos 

Filho, “os mulatos sempre libertos na pia batismal, 

ou já nascidos livres, por serem filhos de negras 

alforriadas”, empregam-se nos ofícios mecânicos e, 

paralelamente, buscam obter cargos nas instituições 

militares, definindo como que um padrão de compor-

tamento identificado em vários artistas e artífices da 

virada do século XVIII para o XIX.28

27 De acordo com dados da Câmara para o ano de 1826, citados 

por BARBOSA. Dicionário Histórico-Geográfico de Minas 

Gerais, p. 510.

28 SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Características 

específicas e escultores identificados. In: COELHO, Beatriz. 

Devoção e arte: imaginária religiosa em Minas Gerais. São 

Paulo: Edusp, 2005. p. 126.
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Na música, também predominará a presença de 

compositores e artistas pardos, e a excepcional quali-

dade da produção musical no contexto do Barroco 

Mineiro é destacada por diversos especialistas. Tal 

atividade não envolveu apenas compositores, instru-

mentistas e cantores, mas também copistas, mestres, 

fabricantes e negociantes de instrumentos musicais. 

Lembre-se, inclusive, que a música, no contexto da 

liturgia católica, era de fundamental importância, 

garantindo a presença de músicos em praticamente 

todas as cidades mineiras, sobretudo nas missas e 

festas solenes.

A força desses grupos no espaço mais restrito da antiga 

Vila de São José pode ser medida por suas irmandades 

e pelos templos por elas mantidos. Na capela do 

Rosário, instituída por volta de 1727, funcionaram as 

irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, 

São Benedito dos Pretos Africanos e Nossa Senhora 

das Mercês dos Pretos Crioulos, criada em 1756 e 

que ali permaneceu até a construção de sua capela 

própria, em fins do século XVIII. A capela de São 

Evangelista foi construída pela Irmandade de São João 

Evangelista dos Homens Pardos, fundada em 1740 e 

que funcionou inicialmente na Matriz. Nessa mesma 

capela, instalou-se também a Confraria de Nossa 

Senhora das Dores, por volta de 1801, e a Irmandade 

de São Francisco de Assis dos Pardos, criada em 1812, 

mas que teve curta duração.

Tão importante legado de obras de arte e de monu-

mentos históricos que hoje atraem visitantes para 

Tiradentes e demais cidades originárias do século 

XVIII só foi possível, portanto, graças ao trabalho 

árduo e criativo dessa grande maioria de homens 

pardos e negros, cujos talentos eram inegáveis na 

pintura, escultura, música, no domínio das técnicas 

construtivas e metalúrgicas, da ourivesaria e demais 

ofícios mecânicos. Alguns desses artistas mestiços e 

negros libertos conseguiram alçar posição econômica 

que os permitiu, inclusive, se distinguir da camada 

mais pobre, chegando a compor, ao lado de alguns 

brancos, o estrato intermediário da população das vilas 

e arraiais mineiros, tornando-se pequenos e médios 

proprietários de terras e escravos. 

Entre os mestres que se destacaram no exercício das 

artes em Minas, temos o artista mulato Manuel 

Victor de Jesus, cujo melhor conhecimento se deve às 

pesquisas realizadas por Olinto Rodrigues dos Santos 

Filho.29 O pintor, que também era alferes do Terço dos 

Pardos de São José, nasceu por volta de 1760, tendo 

iniciado sua obra em 1782, quando decorou o consis-

tório do Santíssimo Sacramento da Matriz de Santo 

Antônio. Depois disso, assumiu as pinturas das duas 

sacristias da Matriz de Santo Antônio, da capela dos 

Sete Passos, do consistório da Irmandade do Descen-

dimento, do altar e consistório dos passos, do Batis-

tério e da caixa do órgão. Entre 1804 e 1824, executou 

a pintura dos forros e retábulo da Igreja de Nossa 

29 SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Manoel Victor de Jesus, 

pintor mineiro do ciclo Rococó. Barroco, Belo Horizonte, 

Universidade Federal Minas Gerais, n. 12, p. 231-242, 1978. 

SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Pintores mulatos do 

ciclo Rococó Mineiro. In: ARAÚJO, Emanoel (Org.). A mão 

afro-brasileira: significado da contribuição artística e histórica. 

São Paulo: Tenenge, 1988.
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Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos e o forro da 

nave da Igreja do Rosário dos Pretos. 

São também de sua autoria a decoração do Passo da 

Paixão da Rua Direita e toda a decoração pictórica 

da capela de Nossa Senhora da Penha de França do 

Arraial do Bichinho. Exerceu, além disso, o ofício de 

riscador, sendo de sua autoria o projeto da capela da 

Santíssima Trindade e a nova fachada da Matriz do 

Pilar de São João del-Rei. 

Ainda segundo Santos Filho, viveu solteiro, servido 

pelo escravo Gregório, seu ajudante no ofício de pintor. 

Pertencia às irmandades de São Francisco de Assis dos 

Homens Pardos e de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos. Recomendou, porém, que seu corpo fosse sepul-

tado na Igreja do Rosário, sob o teto onde acabara de 

pintar os mistérios do Rosário. Faleceu em 27 de abril 

de 1828, deixando na cidade e em seus arredores uma 

importante obra de cunho rococó.

No campo da música, o destaque é para o compositor 

Manoel Dias de Oliveira, mulato, nascido em São José 

em 1735,30  cuja obra tem sido comparada em impor-

tância à de Emérico Lobo de Mesquita. Autor de cerca 

de 29 composições já conhecidas, entre graduais, ofer-

tórios, responsórios, faleceu na cidade em 1813, sendo 

sepultado na capela de São João Evangelista. Francisco 

30 Ver SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Capitão 

Manoel Dias de Oliveira. ENCONTRO DE MUSICOLOGIA 

HISTÓRICA/FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 

COLONIAL BRASILEIRA E MÚSICA ANTIGA. 1./5., Juiz 

de Fora, Centro Cultural Pró-Música de Juiz de Fora, 1994. 

Anais... Juiz de Fora, 1994. p. 54-61.

Conjunto de peças (mãos) pertencentes a imagens de roca [século XVII, Minas Gerais]

madeira esculpida e policromada

de Paula Oliveira foi o primeiro organista a estrear o 

belo órgão da Matriz de Santo Antônio.31

A tradição musical de Tiradentes mantém-se ricamente 

preservada por meio da Orquestra e Banda Ramalho, 

presença obrigatória nas festas e nos ofícios religiosos 

mais importantes da cidade e que executa com maes-

tria composições de autores mineiros dos séculos XVIII 

e XIX, sobretudo aqueles que atuaram na antiga vila e 

na região do Rio das Mortes. A corporação foi criada, 

por volta de 1860, por José Luiz Ramalho, com a parti-

cipação de outros músicos importantes como Antônio 

de Pádua Alves Falcão e João Francisco da Mata. 

Outro elemento importante que caracteriza a vida 

religiosa dos séculos XVIII e XIX, na Vila de São José 

ou em qualquer outra vila setecentista mineira, é a 

própria diversidade do clero, que não nos permite 

compreendê-lo apenas dentro da visão de “interme-

diários do poder”, e menos ainda a partir de interpre-

tações estereotipadas inversas, como a de um clero 

desordeiro e corrompido, ideia reforçada pela gene-

ralização de comportamentos individuais que foram 

objeto de censura tanto por parte da Coroa como dos 

prelados da época. 

No século XVIII, e no caso específico de Minas Gerais, 

em virtude da mencionada proibição da instalação de 

ordens religiosas, foi o clero fundamentalmente secular 

31 Podem ser mencionados, ainda, outros artistas importantes 

que atuaram na cidade no século XIX, como Manoel Marques 

Tenudo, Laureano Antônio do Sacramento, João Batista de Assis 

e o compositor Custódio Gomes. 
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(isto é, verdadeiros funcionários régios,32 mas sem 

condições de viver à custa das magras côngruas reais 

e dos direitos paroquiais cobrados aos seus fregueses) 

que se dedicou à prática de diversas atividades ligadas 

à produção agrícola, mineradora e ao comércio.33 Os 

padres não constituíam, portanto, um grupo homo-

gêneo e à parte da sociedade, vivendo grande número 

deles como homens comuns, distinguindo-se uns dos 

outros por seus costumes, ilustração, hierarquia e pela 

posse ou não de propriedades e escravos. Alguns deles, 

pela importância de seus cabedais, compunham a 

oligarquia dominante da época: a medicina, o comércio 

de medicamentos ou boticas, em larga escala, estavam 

com os padres, que também possuíam fazendas de 

gado, engenhos de açúcar “e numerosas minerações 

próximas de Vila Rica, Ribeirão do Carmo, São João 

del-Rei e, sobretudo, em Sabará”.34

Muitos padres engrossaram também as fileiras da 

elite cultural e política da capitania, exercendo o 

magistério, a advocacia e as atividades políticas, como 

32 Em virtude do regime de padroado, cabia à Coroa recolher em 

seu favor os dízimos eclesiásticos e, em troca, arcar com as 

despesas com os sacerdotes e o culto divino. Por outro lado, o 

pároco colado recebia benefício perpétuo e inamovível, ou seja, 

tornava-se “colado” à sua paróquia. A remuneração anual paga 

pela Coroa ao clero secular com cargos colados (confirmados), 

para seu sustento, era denominada côngrua.

33 CALIXTO, Valdir de Oliveira. O clero secular em Minas 

Gerais: (1745-1792) sua participação na Conjuração Mineira. 

Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

1979. p. 70.

34 LIMA JÚNIOR, Augusto de. A Capitania das Minas Gerais. 

Belo Horizonte: Itatiaia, 1978. p. 94.

membros das câmaras municipais e como rebeldes 

nos diversos motins e rebeliões, sendo o maior deles 

a Inconfidência Mineira. É o caso do vigário de 

Tiradentes, Carlos Correia de Toledo e Melo, o Padre 

Toledo, um dos inconfidentes mais atuantes de 1788-

1789 e solidamente estabelecido na Comarca do 

Rio das Mortes, onde possuía fazendas de produção 

agrícola diversificada e lavras.35 

Na Corografia Brasílica que publicou em 1817, Ayres de 

Casal descreve a Vila de São José e seu termo, desta-

cando o grande contingente de capelães36 que, a partir 

do que foi dito anteriormente, deveriam se diferir 

não apenas por suas rendas, como também pela sua 

inserção social e política, isso sem falar no próprio 

desempenho do ofício religioso.

Abundante de víveres, e bem provida de boas águas. 

Seus habitantes, e os do seu extenso termo, onde 

há grande número de capelas com capelães, para 

lhes facilitar o cumprimento com os preceitos 

eclesiásticos, recolhem muito milho, algum centeio, 

diversidade de frutas e criam gado vacum, com 

35 FURTADO, João Pinto. O manto de Penélope: história, 

mito e memória da Inconfidência Mineira de 1788-9. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. P. 24. Seu belo sobrado, 

conhecido como Casa do Padre Toledo, mantém-se preservado 

e é um dos monumentos arquitetônicos mais importantes de 

Tiradentes.

36 Eram assim designados tanto os sacerdotes auxiliares, 

encarregados do cuidado pastoral em uma comunidade de fiéis 

(hospitais, quartéis, cárceres) ou capela, quanto aqueles que, 

em uma igreja paroquial, como era o caso da Paróquia de Santo 

Antônio da Vila de São José, tinham o encargo do coro e outras 

funções sacras, sendo todos eles, porém, subordinados ao vigário.
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grandíssima quantidade de porcos, sua principal 

riqueza. Alguns mineram.37

A Paróquia de Santo Antônio da Vila de São José 

del-Rei, de grande rendimento para seus titulares 

e capelães durante todo o século XVIII, teve como 

primeiros vigários: Manoel de Almeida, a partir de 

1713; Domingos Alves Calado, em 1717; e José de 

Almeida e Portugal, provisionado em 25 de maio de 

1718. Porém, a paróquia só se tornou colativa em 16 

de fevereiro de 1724, no vicariato de José Nogueira 

Ferraz, que a partir daí passou a receber, por parte da 

Coroa Portuguesa, o pagamento das devidas côngruas. 

Até o final do século XVIII, a Paróquia de Santo 

Antônio teve, após a passagem do Padre José Nogueira, 

os seguintes vigários colados: Cônego Manuel de Pinho 

Cardido, colado a 7 de agosto de 1751 (renunciou à 

sua cadeira no Cabido Diocesano de Mariana para 

assumir a vigaria da Vila de São José); Carlos Correia 

de Toledo e Melo (o Padre Toledo, que já se encontrava 

provido na Igreja de Santo Antônio, pelo menos, desde 

1776); e Antônio Xavier de Sales Matos, apresentado 

por carta régia de 26 de maio de 1797, colado a 30 de 

janeiro de 1799.38

37 AYRES DE CASAL. Corografia Brasílica ou Relação Histórico-

Geográfica do Reino do Brasil. São Paulo: Cultura, 1947. tomo 

1, p. 267.

38 TRINDADE, Cônego Raimundo. Instituições de Igrejas no 

Bispado de Mariana. Rio de Janeiro: SPHAN; Ministério da 

Educação e Saúde, 1945.

Em 1824, quando da visita do bispo de Mariana,  

D. Frei José da Santíssima Trindade, o vigário colado 

da Vila de São José era o Reverendo Antônio Xavier de 

Sales e Matos, que permaneceu à frente da paróquia 

por mais de trinta anos e deixou importante legado de 

realizações. D. Frei José, no provimento que elaborou 

no contexto de sua inspeção, louvou muito “o zelo 

com que o reverendo pároco e paroquianos conservam 

a decência e ornato da matriz tão ricamente paramen-

tada de todo o mister, para que continue a distinguir-

-se tanto entre todas as outras na pureza do culto do 

Senhor e observância de todos os preceitos”.39 Obser-

vação que só reitera o título dado, à época, para a 

Matriz de Santo Antônio de mais bela igreja de Minas 

Gerais, algo que não passou despercebido aos vários 

viajantes estrangeiros que visitaram a Vila de São José 

durante o século XIX.

Um bom exemplo é o relato do viajante Johann 

Emanuel Pohl, que em rápida visita pela vila, em 1818, 

deixou as seguintes impressões sobre a Matriz: 

Consideram-na a maior e a mais linda igreja do 

Brasil. Num lugar isolado da encosta da serra, que 

é aplanado e murado, ostenta-se a igreja em impo-

nente aspecto. Conduzem à entrada duas largas 

escadas com balaustradas de xisto verde lavrado, de 

que também se revestem os lados das torres. 

39 TRINDADE, José da Santíssima, Dom Frei. Visitas Pastorais 

de Dom Frei José da Santíssima Trindade (1821-1825). Belo 

Horizonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais; Fundação 

João Pinheiro; Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais, 1998. p. 247.



82

O interior do templo é um tanto escuro, mas muito 

ricamente ornado com obra de talha dourada. Não 

pude fazer juízo sobre o retábulo do altar-mor, 

que, no país, é considerado obra-prima, porque na 

ocasião se celebrava um ofício religioso e, durante 

toda a missa cantada, a que assisti, nuvens de 

incenso subiam para o quadro e a encobriam.40

As obras dessa igreja, que substituiu a primeira 

capela, feita de pau a pique, foram iniciadas ainda 

nas primeiras décadas do século XVIII, sob a respon-

sabilidade, como era de praxe na época, da Irman-

dade do Santíssimo Sacramento. Apesar de já estar 

praticamente concluída em 1732, foram realizadas 

várias obras durante todo o século, como é o caso do 

trabalho de pintura e douramento geral do templo 

realizado por Antônio Caldas em 1751. Depois disso, 

o destaque maior é para os trabalhos em pintura de 

Manoel Victor de Jesus e para a modificação reali-

zada no frontispício em 1810, a partir de projeto de 

autoria de Aleijadinho.41

40 POHL, Johan Emanuel. Viagem ao interior do Brasil. Belo 

Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1976. p. 88. Outros 

relatos de viajantes sobre a Vila de São José nas primeiras 

décadas do Oitocentos podem ser encontrados em: ARAÚJO, 

José de Souza Azevedo Pizarro e. Memórias históricas do Rio 

de Janeiro e províncias anexas à jurisdição do vice-rei do 

Estado do Brasil dedicadas a el-rei o senhor D. João VI. Rio 

de Janeiro: Typografia de Silva Porto, 1822. tomo 8, parte II; 

SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelo distrito dos diamantes 

e litoral do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 

1974; SPIX, J. V.; VON MARTIUS, C. F. P. Viagem pelo Brasil. 

Imprensa Nacional: Rio de Janeiro, 1938.

41 IPHAN. Cidades históricas: inventário e pesquisa: Projeto 

Piloto Tiradentes. Rio de Janeiro: IPHAN, 2005. p. 143-144. 

SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Reconstrução do 

frontispício da Matriz de Tiradentes. Barroco, Belo Horizonte, 

Universidade Federal de Minas Gerais, n. 15, p. 401-410, 

1990/1992. 

Um aspecto importante a ser destacado em relação 

à história da Matriz de Santo Antônio é a forte 

presença de irmandades relacionadas às cerimônias 

da Semana Santa em seu recinto. Conforme Adalgisa 

Campos, a antiga Vila de São José “foi privilegiada 

com uma surpreendente proliferação de irmandades 

devotadas à Paixão, que reuniam brancos e mulatos, 

custeando expressivo acervo cultural e a vitalidade 

das procissões”.42

Ao final do século XIX, quando as rendas da cidade já 

não eram mais as mesmas, algumas peças do acervo da 

Matriz tiveram de ser vendidas para custear as obras de 

restauração e reforma que foram realizadas nos anos 

de 1889-1890 e que contaram também com recursos 

da Câmara Municipal. A comunidade ainda conseguiu 

viabilizar nova reforma em 1915 e, a partir do 

tombamento federal, em 1938, as obras de restauração 

da igreja passaram a ser realizadas pelo Instituto de 

Patrimônio  Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

com destaque para a grande intervenção realizada 

nos anos de 1944-45, quando foram restaurados, 

entre outros, telhados, esquadrias, assoalhos, rebocos, 

pintura e instalações elétricas.

Em certo sentido, podemos afirmar que o primeiro 

dos objetos materiais consagrados ao culto católico 

é a própria igreja, que se torna, pelo seu simbolismo, 

um verdadeiro memorial, histórico e doutrinário, 

da vida cristã e da religião católica. Suas torres, por 

exemplo, pontuando a paisagem das cidades mineiras, 

42 CAMPOS, Adalgisa Arantes. Mecenato leigo e diocesano nas 

Minas Setecentistas. In: RESENDE; VILLALTA. As Minas 

Setecentistas, p. 84 e 89. 
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são símbolo de poder, mas também de esperança e 

da crença então compartilhada na possibilidade da 

elevação das almas ao céu.

Para além da Igreja Matriz, destaca-se, no núcleo 

histórico de Tiradentes, a presença da capela de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos, edificada por sua 

irmandade em meados do século XVIII, em substi-

tuição a uma primitiva capela originária dos primeiros 

tempos da implantação do arraial. Desde 1779, há 

registro das eleições de reis e rainhas pela Irmandade 

do Rosário e a tradição do Reinado, com seus tambores 

e danças, ainda se manteve por longo tempo durante 

o século XX na cidade de Tiradentes. Coroar um rei 

e uma rainha negros, ao som de danças e músicas 

de origem africana, além de recordar e manter vivas 

certas tradições, permitia aos eleitos reconhecimento 

e distinção entre seus pares.43 As festas, realizadas em 

outubro, atraíam habitantes de municípios vizinhos e 

vários congados se reuniam. “O rei com uma rosa na 

boca controlava todos os congados.”44

A Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos 

Pretos Crioulos foi instituída por volta de 1756 e, 

segundo consta, já possuía capela própria por volta 

de 1789, quando é mencionado seu consistório. Em 

1872, a irmandade é elevada a confraria, tornando-se 

arquiconfraria no início do século XX. Em função 

dos escassos recursos da irmandade, a construção 

do templo atual foi lenta, porém já em pleno uso no 

43 Ver a respeito SOUZA, Marina de Mello e. Reis negros no 

Brasil escravista: história da festa de coroação de rei congo. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

44 Conforme depoimento do morador de Tiradentes Heitor Silva, 

citado por FROTA, Lélia Coelho. Tiradentes: retrato de uma 

cidade. Rio de Janeiro: Campos Gerais/Fundação Rodrigo de 

Mello Franco de Andrade, 1993. p. 87.

início do século XIX. No adro, cercado por mureta, 

encontra-se o cemitério onde são enterrados os irmãos 

da confraria. A tradição de dobrar os sinos aos irmãos 

falecidos mantém-se até hoje, utilizando-se um sino 

fundido em 1886, conforme apontado por Olinto dos 

Santos Filho.45 

A Irmandade de São João Evangelista dos Homens 

Pardos, criada em 1740, foi responsável pela edificação 

da capela em homenagem ao seu santo de devoção, 

entretanto, não há muitas informações sobre o início 

de construção, podendo-se datar sua conclusão em 

fins do século XVIII. Antes de ter seu próprio templo, 

a irmandade funcionou na Matriz de Santo Antônio, 

junto a outras irmandades, como já mencionado. É 

a segunda maior igreja de Tiradentes, localizada em 

ponto nobre, no atual Largo do Sol, aberto após a 

demolição do Sobrado da Rua Direita. 

Em 1801, foi erigida nessa mesma capela a Confraria 

da Virgem Mãe Santíssima das Dores, que, segundo 

consta, foi responsável pela construção do altar cola-

teral de Nossa Senhora das Dores e do oratório da 

sacristia. Não se sabe ao certo seu período de atuação, 

porém, encontram-se preservados no acervo paro-

quial alguns registros para o ano de 1835. Na Igreja de 

São João Evangelista, foi criada também, em 1812, a 

Irmandade de São Francisco de Assis dos Pardos, mas, 

ao que parece, teve duração curta. Além do altar dedi-

cado a Nossa Senhora das Dores, destaca-se também, 

no transepto, o altar dedicado a Nossa Senhora dos 

Remédios, cuja devoção se tornou muito difundida a 

45 IPHAN. Cidades históricas, p. 147. 
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partir do final do século XVIII, com simbologia asso-

ciada à saúde e ao tema da liberdade.

Implantada no alto de uma colina fronteira ao 

platô da Matriz, a capela de São Francisco de Paula 

começou a ser construída pelos seus devotos em fins 

do século XVIII, em substituição a uma antiga ermida. 

Praticamente em ruínas, passou por ampla reforma, 

concluída em 1942, empreendida graças ao empenho 

do Padre Bernardino de Siqueira.

A Igreja da Santíssima Trindade teve sua construção 

iniciada em 1810, também em substituição a uma 

capela menor, erigida por provisão de 1776. A 

realização da festa em honra à Santíssima Trindade 

inicia-se após a construção do novo templo, 

ampliando-se, a cada ano, a participação dos fiéis, 

inclusive de outras cidades, o que transformou a capela 

em importante centro de peregrinação. Em 1853, sua 

administração passou a ser feita pela Confraria da 

Santíssima Trindade, sob a proteção de Virgem das 

Dores, formada por brancos e pardos livres.

Localizada em ponto alto, no primitivo caminho de 

entrada na cidade, lugar de chegada do acesso por São 

João del-Rei, possui fachada simples, com o predo-

mínio do branco nas paredes e poucos elementos em 

cantaria, inclusive a portada de pedra-sabão inacabada. 

No seu interior, é destaque a belíssima e rara imagem 

do Pai Eterno com Cristo Crucificado, Nossa Senhora 

das Dores e São José. A capela, na década de 1960, 

recebeu o título de Santuário, e o Jubileu da Santíssima 

Trindade é uma das festas religiosas mais importantes 

Resplendor [século XVIII, Minas Gerais]

prata cinzelada 

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)

e populares de Minas Gerais, atraindo milhares de fiéis 

à cidade de Tiradentes.

A capela de Santo Antônio do Canjica também é origi-

nária do início do século XIX e encontra-se estabelecida 

naquela que foi, no passado, a principal área de explo-

ração aurífera da cidade. De acordo com Lélia Frota, 

observa-se, no seu interior, “uma verdadeira semiótica 

do gosto popular na disposição de imagens e altares, 

cuidadosamente conservados pela comunidade”.46

A capela do Bom Jesus, localizada no Largo das Forras, 

foi construída pelo capitão-mor Gonçalo Joaquim de 

Barros em 1771, e concluída por volta de 1786. Sofreu 

inúmeras reformas ao longo do tempo, mas grande 

parte de suas características originais foi recuperada 

pelo IPHAN. Esse pequeno templo, bem proporcionado 

e gracioso, possui decoração interna simples, com retá-

bulo de madeira e imaginária setecentista, destacando-

-se a excelente imagem do Bom Jesus e uma bela Nossa 

Senhora da Conceição esculpida em candeia, madeira 

pouco usual para escultura.

Além das capelas, construídas de acordo com a conve-

niência e disponibilidade financeira das irmandades, 

dos devotos e benfeitores privados, os seis Passos da 

Paixão, que segundo Olinto dos Santos Filho come-

çaram a ser construídos em 1719, são indicativos da 

demarcação do território que se desenvolveria poste-

riormente: “um no largo das Forras, que balizava a 

ocupação do núcleo setecentista; dois na Rua Direita 

46 FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 93. Para 

as informações históricas da capela, ver IPHAN. Cidades 

históricas, p. 137.
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e um na Rua Padre Toledo, principais eixos transver-

sais ao eixo da matriz; e os dois últimos nos largos do 

Ó e do Pelourinho, ambos no principal eixo inicial de 

formação do núcleo a partir da matriz”.47 Interessante 

observar que a cidade ainda mantém, enquanto área 

mais adensada, com lotes de menores proporções, o seu 

núcleo original de casas de um pavimento a partir do 

nível da rua, como a que abriga o Museu da Liturgia.

A Igreja Matriz de Santo Antônio, situada em ponto 

privilegiado, foi fator determinante do processo histó-

rico de ocupação do território e implantação dos 

espaços públicos de Tiradentes, como ocorreu no caso 

da instalação da Câmara e do pelourinho, após a sua 

elevação à condição de Vila de São José. A Rua Jogo 

da Bola, onde se localiza o Museu, é, provavelmente, 

a mais antiga, apesar de a Rua do Chafariz ter adqui-

rido maior relevância ao longo do tempo, por dar 

continuidade à Rua da Câmara e permitir o acesso 

direto à parte baixa da cidade e ao Chafariz de São 

José, construído em 1749.48 

O Museu da Liturgia encontra-se instalado, portanto, 

em ponto privilegiado do núcleo setecentista de 

Tiradentes e numa de suas primeiras casas, construída 

47 IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 28.

48 De acordo com o IPHAN, responsável pela proteção do centro 

histórico de Tiradentes, o núcleo inicial de formação da vila 

– o núcleo setecentista – é constituído pelo traçado que é 

atualmente formado pelas ruas da Câmara, Jogo da Bola e as 

aberturas para as ruas Direita e Padre Toledo. Nesse núcleo 

básico, estariam inseridos ainda os becos e caminhos que 

foram surgindo e que davam “acesso às ‘áreas de serviço’, tais 

como a beira-rio e as fontes de água, e ao espaço da produção e 

serviços”. IPHAN. Cidades históricas, p. 28.

provavelmente na primeira metade do século XVIII, 

e doada, em 1894, para servir de presbitério para a 

Paróquia de Santo Antônio de Tiradentes. O lote, que 

era então de 1.035 metros quadrados, foi acrescido de 

mais 10.000 metros quadrados doados por Joaquim 

Ramalho, em 1957. A casa também sofreu acréscimo 

nessa mesma década, executado pelo Padre José 

Bernardino de Siqueira, que ainda reforçou o porão 

e substituiu as paredes divisórias da antiga edificação 

por alvenaria de tijolos. “O acréscimo duplicou a 

fachada do imóvel, copiando o estilo da parte original 

com mais três janelas para a rua. Nos anos 1970, o 

Padre Lourival de Salvo Rios fez novo acréscimo com 

fachada em uma porta e uma janela no mesmo estilo 

das existentes.”49

A doação de propriedades para a Igreja foi prática 

comum no contexto da cultura barroca dos séculos 

XVIII e XIX, quando o medo das penas do inferno e a 

preocupação com a salvação da alma ocupavam lugar 

central no imaginário coletivo. Diante da morte, o 

fiel não buscava apenas se reconciliar com Deus, mas 

também com os seus desafetos, resolver pendências, 

expiar os pecados, praticar caridade – como alforriar 

escravos e reconhecer a paternidade de filhos ilegí-

timos – e perdoar as ofensas recebidas.

Dentro dessa mentalidade religiosa, não foi rara a 

prática de fundar missas por meio de testamento. 

Com a doação de bens a uma irmandade, o testador 

49 De acordo com os levantamentos feitos pela Século 30 Arquite-

tura e Restauro e pelo pesquisador Olinto Rodrigues dos Santos 

Filho: MUSEU de Arte Sacra – Tiradentes/MG. Projeto de 

Restauração. Século 30 Arquitetura e Restauro, 2009. p. 14-19.
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preservava os recursos para a realização perpétua de 

missas em louvor ao santo de sua devoção, buscando, 

dessa forma, a salvação de sua alma, de seus familiares 

ou, ainda, das almas do Purgatório.

O aumento da demanda de missas para os “irmãos 

defuntos” exigiu, assim, um número maior de altares 

ou até mesmo de templos, visto que as celebrações 

tinham de ser feitas obrigatoriamente na parte da 

manhã. Era comum, também, nos testamentos, a 

instituição de capelas, por meio das quais o testador 

destinava a renda de determinado bem à celebração 

de missas por intenção de sua alma. Os beneficiários 

das esmolas legadas pelo morto ficavam obrigados 

a ouvir as missas fundadas e a fazer-lhe orações em 

intenção da alma. 

Em certo aspecto, portanto, a propagação dos edifícios 

religiosos nos núcleos urbanos coloniais e as cons-

tantes reformas nas igrejas matrizes devem ser compre-

endidas com base nas preferências devocionais de seus 

promotores, mas, também, em função da demanda 

crescente por missas.

Antes mesmo da Reforma, a missa constitui o rito 

central do Cristianismo na Europa. Muito divul-

gada é a crença em seu poder expiador, reparador e 

na sua eficácia para aplacar a ira divina e alcançar 

a pacificação no plano social, a elevação espiritual e 

notadamente a salvação da alma. [...] Considerando 

a importância desse dogma para os católicos, tem-se, 

a partir do Concílio de Trento (1545-1563), um 

verdadeiro destaque para a liturgia eucarística que 

atinge profunda popularidade na época barroca.50

Conforme se acreditava, mandar celebrar missas e, 

mais ainda, frequentá-las, trazia grandes benefícios 

para os vivos e para os mortos. Assistir e dar esmola 

para a celebração de missas em datas relevantes do 

calendário religioso – domingos e dias santos – resul-

tava na remissão de culpas e aquisição de indulgências, 

verdadeiros tesouros espirituais.

A missa celebrada a baixa voz pelo sacerdote assistido 

por um único ajudante e na presença eventual de 

alguns fiéis era, por assim dizer, a celebração padrão. 

Denominada privada, principalmente em razão da 

assistência reduzida, tinha função ampliada, podendo 

ser feita na intenção de todos os fiéis, vivos e defuntos. 

De liturgia abreviada (desprovida da homilia), 

com a possibilidade de ser celebrada consecuti-

vamente, foi absolutamente a modalidade mais 

requisitada na cultura barroca, em contraste com a 

missa solene, verdadeiro espetáculo musical, reser-

vada exclusivamente às celebrações muito pomposas 

do calendário litúrgico.51

De modo geral, para além das missas e festas solenes, 

cuja realização era compartilhada com as câmaras 

municipais, as irmandades e confrarias tinham como 

50 CAMPOS, Adalgisa Arantes. Irmandades mineiras e missas. 

Varia História, Belo Horizonte, n. 15, p. 19-27, março 1996.

51 CAMPOS. Irmandades mineiras e missas, p. 21. A autora ainda 

observa que a exigência de participação mais frequente dos fiéis 

na missa dominical é própria do Oitocentos, decorrente então 

da romanização do catolicismo no Brasil.
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função primordial garantir aos irmãos a celebração do 

ritual necessário à boa morte, com sufrágios, esmolas, 

sepultamento em lugar sagrado, amortalhamento no 

hábito da Ordem e o acompanhamento do funeral 

pelos irmãos. A participação da comunidade no ritual 

fúnebre apoiava-se, por sua vez, na crença de que os 

vivos podiam aliviar o peso das penas do Purgatório, 

concorrendo com orações e missas ao morto. 

O conceito de devoção, que podemos designar como o 

apego sincero e fervoroso a Deus ou aos santos, é mais 

amplo que o de liturgia e, por sua vez, mais complexo, 

uma vez que remete aos sentimentos e às crenças que 

estão na base tanto das práticas litúrgicas quanto das 

orações individuais.

A Igreja cristã, desde sua origem, reuniu em sua 

prática religiosa tanto a oração privada quanto comu-

nitária, estimulada a isso pelo próprio Cristo, que na 

mesma proporção que condenou o ritualismo hipó-

crita dos fariseus, incentivando a oração individual 

– em segredo – ao Pai, encorajou a prece comunitária. 

Conforme suas palavras, em Mateus 18, 19-20: “se 

dois de vós se unirdes sobre a terra para pedir, seja o 

que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. 

Porque onde dois ou três estão reunidos em meu 

nome, aí estou eu no meio deles”. Em outras palavras, 

reuniu a contemplatio – a oração pessoal – e a liturgia, o 

culto público instituído por meio das normas eclesiais. 

Ambos, apesar de inseparáveis na visão cristã, assu-

miram conotações e formatos diversos, de acordo com 

cada realidade histórica, com a orientação religiosa e 

as necessidades espirituais dos fiéis.

No caso da religiosidade mineira dos séculos XVIII 

e XIX, o primeiro aspecto que se destaca é a forte 

presença – tanto no contexto do ritual público quanto 

da oração pessoal ou familiar privada – das imagens, 

sendo, principalmente, o culto à Virgem, aos santos e 

anjos intercessores e às relíquias sagradas, reafirmado 

pela reforma tridentina, o fator que mais contribuiu 

para impor e divulgar, no Brasil, a religião católica e os 

valores culturais portugueses.

A escolha dos oragos obedecia a diferentes 

simbologias, como é o caso dos santos de devoção 

associados à liberdade. Além de Nossa Senhora do 

Rosário, que carregava em seu culto um intuito 

consolador, São Benedito e Santo Antônio do Noto52 

eram bastante assimilados pela população escrava, 

que se identificava com a história de vida daqueles 

santos, de mesma cor da pele e origem escrava. Por 

outro lado, pardos e libertos, com a finalidade de 

se distinguirem socialmente dos cativos, foram se 

distanciando das devoções negras, agrupando-se em 

torno de outros santos, cujos significados eram mais 

condizentes com suas condições e pretensões. Era 

o caso, por exemplo, de Nossa Senhora das Mercês, 

cuja história é vinculada ao princípio do século 

XIII, quando os cristãos, então prisioneiros dos 

mouros na Espanha, recorreram à Santíssima Mãe. 

A Virgem apareceu, então, a Pedro Nolasco, homem 

bastante rico que empregava seus bens no resgate de 

cativos, e declarou-lhe que era vontade de seu Filho 

que instituísse uma nova ordem religiosa com a 

52 Do qual se tem uma rara imagem na capela de Nossa Senhora 

do Rosário, em Tiradentes.
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finalidade de remir cativos. Segundo consta, tiveram 

a mesma visão Thiago I, rei de Aragão na época, e São 

Raimundo Penaforte, sacerdote de notáveis virtudes. 

Os três homens se uniram e fundaram, em 1218, no 

Reino de Aragão, a primeira Ordem das Mercês, que, 

além de levantar o dinheiro necessário para libertar 

os cativos que necessitassem do imediato resgate, 

estabelecia que os filhos da dita ordem, na falta de tais 

recursos, deveriam se dar como reféns aos mouros, 

pela liberdade dos seus irmãos cristãos.53

A capela de Nossa Senhora das Mercês, uma das mais 

belas de Tiradentes, assim como os demais templos 

construídos por negros e pardos para devoção de seus 

santos prediletos, testemunha sua fé na religião cristã 

e também os sonhos, esforços e a conquista efetiva de 

espaços de liberdade e distinção social num mundo 

dominado por hierarquias e privilégios que bene-

ficiavam, em primeiro lugar, a elite formada pelos 

homens brancos e ricos. 

Ainda que não se possa atingir um conhecimento 

completo do variado universo mental e sensível 

que envolve a religiosidade cristã em Tiradentes, 

Minas Gerais ou qualquer realidade histórica – 

pois símbolos e emoções são como horizontes 

intransponíveis, que, quanto mais nos aproximamos, 

53 SOUZA, Daniela dos Santos. Devoção e identidade: o culto 

de Nossa Senhora dos Remédios na Irmandade do Rosário de 

São João del-Rei – séculos XVIII e XIX. Dissertação (Mestrado 

em Ciências Sociais), Universidade Federal de São João del-Rei, 

2010. p. 130.

mais nos escapam54 –, não se podem negligenciar 

os complexos estados mentais e de espírito de uma 

sociedade, tampouco suas necessidades, que são a 

verdadeira origem de suas produções sociais. 

Mesmo nos locais distantes, sem a assistência espiri-

tual da Igreja, os católicos mais devotos não deixavam 

de ter cruzes, diferentes imagens de seus santos prefe-

ridos e de rezar cotidianamente “o bê-á-bá do devo-

cionário popular: a ave-maria, o pai-nosso, o credo e 

a salve-rainha. Orações que via de regra todos sabiam 

de cor, inclusive os suspeitos ou convencidos de hete-

rodoxias atinentes à Santa Inquisição”.55 Isso nos leva 

a identificar, na casa e no seio da família, o espaço 

primeiro do exercício da religiosidade católica, com 

seus gestos e rituais próprios. 

O fiel que quisesse seguir à risca as orientações de 

sua Igreja tinha, porém, um amplo receituário a 

seguir, pois, conforme recomendava Frei Francisco da 

Conceição, um dos teólogos de maior influência no 

Brasil setecentista, 

Qualquer alma que quiser seguir a vida do espírito, 

confesse e comungue pouco mais ou menos todos os 

oito dias e nos de especial festividade e indulgência 

[...]. Faça cada dia uma hora de oração mental 

54 ALVES, Rubem. O que é religião? São Paulo: Abril Cultural; 

Brasiliense, 1984; e ALVES, Rubem. O enigma da religião. 

Campinas: Papirus, 1988. 

55 MOTT, Luiz. Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela e 

o calundu. In: SOUZA, Laura de Mello e (Org.). História da 

vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América 

Portuguesa. Companhia das Letras, 1997. p. 164-165.
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dividida em duas vezes, parte de manhã, parte à 

noite. Ouça missa todos os dias podendo, e não 

podendo, a medite espiritualmente. Reze a cada dia 

a Coroa de Nossa Senhora meditada56 ou o Rosário 

ou o Terço dele, a Novena das Almas, a Estação 

do Santíssimo Sacramento. Visite devotamente a 

Via Sacra todos os dias que puder, mas ao menos 

nos dias Santos e Sextas-Feiras. Faça todos os dias 

muitos atos de amor a Deus e muitas e fervorosas 

jaculatórias, e se lhe não se lembrar outra, repita 

esta muitas vezes: “Senhor, tende misericórdia de 

mim”. Faça um dia de retiro cada mês e os de oito 

ou dez dias uma vez no ano, podendo. Jejue nas 

sextas e sábados. Faça disciplina nas segundas, 

quartas e sextas. Ponha um cilício57 nas terças, 

quintas e sábados por tempo de uma ou duas horas. 

À noite faça exame de consciência pouco antes de se 

56 Esta oração, também chamada de Coroa de Nossa Senhora das 

Dores ou Coroa das Sete Dores, utiliza um rosário, formado por 

sete contas e uma um pouco maior, para recitação meditada 

em memória das dores da Virgem Santíssima. Esse sistema de 

oração data provavelmente de meados do século XVII, quando 

se estabeleceu um método unitário de contemplação das dores 

de Maria. “O sistema de oração obedece ainda hoje pratica-

mente a mesma sequência: introdução, enunciação da dor, 

um pai-nosso, sete ave-marias e uma oração; como conclusão, 

três ave-marias, ‘em reverência às lágrimas derramadas pela 

santa Virgem em suas dores’ e, depois, uma parte do Stabat 

Mater (mais tarde seria recitado inteiramente), com uma 

oração conclusiva”. Extraído de: <http://igrejadasdores.com.br/

devocao/o-setenario/>. Acesso em: 15 de dezembro de 2011.

57 Tecido de sedas picantes ou de arame com as pontas desco-

bertas para mortificar o corpo, conforme SILVA, Antônio de 

Morais e. Dicionário da língua portuguesa. Lisboa: Tipografia 

Lacerdina, 1813, p.396.

Coroa [século XVIII, Minas Gerais]

prata lavrada

Procedência: Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)

deitar, considerando que pode não se levantar senão 

para a sepultura.58

O cristianismo gira em torno da palavra (mito) e do 

ato (rito), de crenças e comportamentos inspirados 

em fatos, objetos ou pessoas, que, mais do que uma 

realidade em si, são uma representação de algo supe-

rior, transcendente, com o qual o ser humano não 

tem contato direto nem se dispõe a compreender, 

deixando-se guiar pela mediação de tais símbolos. 

Como uma espécie de espelho distorcido, o cristia-

nismo permite entrever e aproximar-se, por meio da 

palavra e do ato, daquilo que não é deste mundo, do 

que consola, cura e dá esperança, sobretudo, diante da 

infalibilidade da morte.

O mundo conhecera a verdade através da pregação 

de Cristo, mas tão importante quanto ela para 

definir a sociedade cristã foi seu gesto da divisão 

do pão entre os apóstolos e o rito decorrente de seu 

pedido para que aquilo fosse sempre repetido “em 

minha memória”. Foi através de palavras e gestos 

que o Deus encarnado propôs novos comporta-

mentos e curou os homens individual (milagres) 

e coletivamente (salvação graças ao sacrifício da 

Cruz). Palavras e gestos multiplicados pelos verda-

deiros seguidores de Deus, os santos, que pela sua 

58 Fr. Francisco da Conceição. Director instruido ou breve 

resumo da mystica theologia para instrucção dos directores 

que carecem da necessaria; e principalmente dos Parochos 

que de justiça, e obrigação do ministerio devem ser e saber 

ser directores... Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 

1779. p. 463.
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própria pregação e seu próprio martírio reatuali-

zavam palavras e gestos arquetípicos.59 

Outro aspecto importante da devoção aos santos é que 

ela ocorre dentro de uma relação contratual, ambos 

os lados cumprindo seus compromissos: “o devoto 

orando, jejuando, peregrinando, o santo recompen-

sando-o com saúde, prosperidade, salvação eterna”. 

Em função de sua bondade infinda, “a Virgem salvava 

adúlteros, ladrões, clérigos incultos e impuros desde 

que eles a honrassem com uma grande devoção: era 

mais importante a dedicação irrestrita que o compor-

tamento moral”.60

Por isso mesmo, as imagens religiosas no contexto da 

Minas colonial eram mais que reverenciadas, sendo 

tratadas, principalmente Nossa Senhora, com “piedosa 

adulação”. Para sua maior beleza, as mulheres confec-

cionavam capas e vestidos com ricos bordados e os 

enfeitavam com brincos, colares e broches preciosos.61 

“No século XVIII, a devoção às dores da Virgem Maria, 

por exemplo, se consubstanciava muitas vezes em 

doações de jóias, vestes ou cabelos para perucas das 

imagens de roca, como ainda é costume em algumas 

comunidades interioranas de Minas Gerais.”62

59 FRANCO JÚNIOR, Hilário Franco. Introdução. VARAZZE, 

Jacopo. Legenda áurea: vida de santos. Tradução do latim, apre-

sentação, notas e seleção iconográfica de Hilário Franco Júnior. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 21. 

60 FRANCO JÚNIOR. Introdução, p. 19.

61 MOTT. Cotidiano e vivência religiosa, p. 185-186.

62 EVANGELISTA, Adriana Sampaio. Santos e devoção: o culto 

às imagens. Imagem Brasileira, Belo Horizonte, Centro de 

Estudos da Imaginária Brasileira, n. 3, 11-19, 2006. p. 14.

E é exatamente o realismo das imagens de roca, em 

razão da possibilidade de movimento, acrescido da 

indumentária e adereços, que conferia sua maior 

atração para o fiel e deixava preocupadas certas auto-

ridades eclesiásticas. O realismo inerente às imagens 

processionais aproxima efetivamente o fiel da entidade 

celeste representada, podendo até mesmo suscitar uma 

identificação idolátrica do divino com a imagem, uma 

vez que, mais humanizada, parece ser mais sensível aos 

anseios e sofrimentos dos homens. Tanto que seu uso 

intensivo ocorria durante a Semana Santa, em procis-

sões e rituais que assumiam, na maioria das vezes, 

dimensões espetaculares.

De modo geral, no entanto, as imagens processionais, 

de acordo com Myriam Ribeiro, estavam presentes 

em todas as festas coloniais, principalmente nas dos 

santos padroeiros das irmandades, quando apareciam 

“sempre paramentadas com novas vestes, especial-

mente confeccionadas para a ocasião e adornadas de 

joias e coroas de prata”.63 

O gosto pela manifestação do sentimento religioso por 

meio da riqueza material, do fausto na ornamentação 

dos templos e imagens, assim como nas procissões e 

ricas encenações da Paixão de Cristo, longe de signi-

ficar mero exteriorismo ou desligamento de Deus, 

denota, de acordo com Adriana Sampaio, um compor-

tamento de deferência com o sagrado. “Para aqueles 

homens impregnados de ouro e de fé que habitavam as 

63 OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. A imaginária sacra em 

São João del-Rei. Ontem e hoje. Boletim do CEIB, Belo Hori-

zonte, v. 14, n. 45, p. 1, março 2010. 
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minas do século XVIII, era natural que no cotidiano se 

desvelasse a hierofania e, por essa razão, guardasse em 

si mesma poderes mágicos.”64

No lugar de perceber as práticas religiosas coloniais 

como que “enredadas no fausto e na encenação e 

julgadas por sua nenhuma profundidade espiritual”, 

conforme fazem alguns analistas criticados por Ronald 

Polito, deve-se reter que “nenhuma religião se sustenta 

apenas no aparato e luxo de seus templos”,65 mas 

nas práticas religiosas cotidianas comuns aos sacer-

dotes e fiéis, como bem sabiam alguns prelados da 

época, preocupados em zelar pelo estabelecimento da 

doutrina, manter os bons costumes, emendar os maus 

com exortações e admoestações e ascender o povo à 

religião, paz e inocência. 

Nesse âmbito, têm especial lugar a defesa e a admi-

nistração dos sacramentos, que, na visão da época, 

tinham o poder de sarar a alma e de lhe dar graça. 

Os sacramentos da religião católica são sete, sendo a 

Eucaristia o sacramento por excelência, o Santíssimo 

Sacramento. Além deste, têm-se o batismo; a confir-

mação ou santo crisma; a penitência, incluindo a 

contrição, jejum, esmola e confissão, sobretudo, por 

ocasião da Quaresma; o matrimônio; a ordenação 

sacerdotal e a extrema-unção.

64 EVANGELISTA. Santos e devoção, p. 20.

65 OLIVEIRA, Ronald Polito. Estudo introdutório. In: TRINDADE, 

José da Santíssima, Dom Frei. Visitas Pastorais de Dom Frei 

José da Santíssima Trindade (1821-1825). Belo Horizonte: 

Centro de Estudos Históricos e Culturais; Fundação João 

Pinheiro; Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Minas Gerais, 1998. p. 65.

Evidentemente, numa sociedade de muitos pobres, 

nem todos esses preceitos foram cumpridos, mesmo 

sob a ameaça das devassas, das denúncias aos visi-

tadores que percorriam o território das Minas no 

século XVIII, “vigiando e punindo aqueles que trans-

gredissem, sob qualquer forma, as normas de conduta 

exigidas pelos rigorosos padrões cristãos”.66

A administração dos sacramentos, assim como todos 

os rituais e as práticas da Igreja Católica no século 

XVIII no Brasil, incluindo a celebração das festivi-

dades públicas, era feita sob a observância direta 

das diretrizes exaradas pelo arcebispo D. Sebastião 

Monteiro da Vide, nas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia, editadas em 1707, consideradas 

o mais importante documento da Igreja Católica do 

Brasil Colônia.67 Conforme reiteram vários autores, a 

reforma tridentina só chegaria de forma sistemática 

ao Brasil no século XVIII, sobretudo a partir da edição 

das Constituições Primeiras, que condensou e adaptou 

para a realidade colonial as decisões do Concílio.

66 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. Barrocas famílias: 

vida familiar em Minas Gerais no século XVIII. São Paulo: 

Hucitec, 1997. p. 15.

67 A obra teve várias edições ao longo dos séculos XVIII e XIX. 

VIDE, Sebastião Monteiro da, Arcebispo (1642-1722). 

Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, feitas, 

e ordenadas pelo illustrissimo, e reverendissimo senhor 

D. Sebastião Monteiro da Vide, 5º Arcebispo do dito 

Arcebispado, e do Conselho de sua Magestade: Propostas, e 

aceitas em o Synodo Diocesano, que o dito senhor celebrou 

em 12 de junho do anno de 1707. São Paulo: Typographia 2 de 

Dezembro de Antonio Louzada Antunes, 1853.
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Vários títulos da obra são dedicados aos sacramentos, 

incluindo diversas determinações referentes aos 

escravos e, em particular, às obrigações que senhores e 

párocos deveriam ter com eles. No caso dos senhores, 

a atenção em relação ao ensino da doutrina cristã, a 

administração de sacramentos como o batismo e o 

matrimônio, a assistência à missa aos domingos e suas 

atribuições quando da morte de seus escravos.

A regra geral era que o batismo deveria ser ministrado 

ao recém-nascido antes que completasse oito dias. A 

cerimônia, corriqueira para a população livre, signi-

ficava um novo estatuto para o escravo de origem 

africana ou indígena, não sendo raro ser apadri-

nhado pelo próprio dono. Interessante observar que 

o batismo, no início da colonização das minas, foi 

apropriado de forma a reforçar certos laços entre a 

própria população cativa, o que levou a uma rápida 

intervenção das autoridades régias.68

68 Em 1719, o governador D. Pedro de Almeida determinou que 

fossem feitas diligências contra os senhores cujos escravos não 

tivessem sido catequizados e batizados, e instruiu os vigários 

no sentido de só aceitar padrinhos brancos, dado que “a maior 

parte dos negros que se batizam tomam por seus padrinhos 

outros que na sua terra são de mais autoridade e parentes dos 

régulos que os governam, a quem reconhecem algum gênero de 

superioridade e lhes ficam tão subordinados que não somente 

lhes obedecem quanto lhes é possível, e muitas vezes lhes 

entregam os jornais de seus senhores, sem temer o castigo 

[...] e são deles favorecidos nas suas fugidas, e ainda fomen-

tados nas suas velhacarias e desobediência a seus senhores.” 

BOTELHO, Angela Vianna; REIS, Liana Maria. Dicionário 

histórico Brasil – Colônia e Império. 3. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2002. p. 262. 

Como estabelecia laços de proteção e solidariedade 

entre padrinhos, afilhados e suas famílias, o compa-

drio não deveria ser fomentado entre os cativos, prefe-

rindo-se, por parte das autoridades e dos senhores, a 

adoção de práticas paternalistas.

O sacramento do matrimônio era permitido aos 

rapazes a partir dos 14 anos e às moças a partir de 

12 anos de idade, e cabia ao pároco fazer “correr os 

banhos”, ou seja, a leitura dos proclamas de casa-

mento, por três semanas consecutivas, durante 

a missa dominical, para evitar o risco de alguém 

cometer bigamia ou poligamia. Dado o horror ao 

concubinato, a Igreja não só estimulava os casa-

mentos inter-raciais como ameaçava com a excomu-

nhão os senhores que não casavam seus escravos, 

que tinham o direito, segundo as Constituições, 

de escolha de seu cônjuge. Direito frequentemente 

desrespeitado pelos senhores, que, igualmente, difi-

cultavam o casamento dos seus cativos com forros. 

Em virtude de vários motivos, entretanto, o sacra-

mento do matrimônio foi prática restrita na colônia; 

não só pelo pagamento dos padres para oficiarem a 

cerimônia, como também pela documentação que 

era exigida para as dispensas do impedimento matri-

monial. A prática costumeira foi a dos esponsais, 

promessa verbal de casamento que antecedia a cele-

bração e que ficou valendo como termo de compro-

misso para muitos casais. As uniões livres e não lega-

lizadas foram, portanto, bastante comuns, sobretudo 

entre os grupos menos favorecidos. Contudo, longe 

da suposta indisciplina, a família popular mineira 

traduziu-se enquanto espaço por excelência do afeto e 
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da resistência cotidiana, da solidariedade, contribuindo 

para o fortalecimento de uma moral comunitária e 

coletiva, menos tributária das convenções impostas 

por uma religião oficial.69

Outro sacramento a ser destacado é a extrema-unção, 

que, de acordo também com as Constituições, tinha a 

função de auxílio na hora da morte, momento em que 

as tentações “do nosso comum inimigo” eram mais 

fortes e perigosas. 

No espaço amplo e coletivo da liturgia e das festas 

religiosas nos séculos XVIII e XIX, temos, além dos 

sacerdotes, fiéis e irmandades de Tiradentes, outra 

instituição bastante atuante, que é a Câmara, a quem 

competiam atividades administrativas e de Justiça de 

primeira instância, a realização das obras públicas,  

o cuidado das crianças expostas e enjeitadas e a organi-

zação das principais festas religiosas (normalmente as 

de Corpus Christi, do anjo Custódio e as ladainhas de 

maio), os festejos públicos relacionados com eventos 

na família real (nascimentos, matrimônios, exéquias) 

e a entrada de governador ou bispo. De forma bastante 

complementar, todos esses agentes contribuíam, com a 

parte que lhes cabia, regimentalmente ou tradicional-

mente, e com os recursos disponíveis, para abrilhantar 

as principais festas do ano litúrgico, com destaque 

maior para a Semana Santa, para as festas dos padro-

eiros das matrizes e de suas capelas filiais e de Corpus 

Christi. Conforme destaca Olinto dos Santos Filho:

69 Como ressalta FIGUEIREDO. Barrocas famílias, p. 167.

A irmandade do Santíssimo Sacramento fazia celebrar 

no altar-mor, como era a missa conventual, a sua 

missa de capelania, aquela exclusiva da irmandade 

prescrita no compromisso. Essas missas eram cele-

bradas todas as quintas-feiras70 do ano, contando 

com música de orquestra e coro, e, por vezes, de 

órgão. Os irmãos deveriam comparecer com suas 

insígnias, opas [capas sem mangas utilizadas pelos 

irmãos das confrarias e irmandades em funções litúr-

gicas] vermelhas para todos, tendo como emblema 

uma custódia com a hóstia consagrada, e vara de 

prata para o juiz. A entrada solene era feita com cruz 

processional, lanternas de prata, turíbulo e naveta. 

Além disso, cada irmão levava uma tocha.71

Na Matriz de Santo Antônio, cada dia pertencia, por 

assim dizer, a uma de suas irmandades. A segunda-

feira era dedicada à Missa das Almas, promovida pela 

Irmandade de São Miguel e Almas no altar colateral 

dedicado ao santo, com os irmãos vestindo opas 

verdes. A Irmandade da Caridade realizava sua missa 

provavelmente na terça-feira e a do Bom Jesus do 

Descendimento, na quarta, o que não se sabe com 

certeza, pois eram realizadas missas também pelas 

confrarias de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa 

Senhora do Terço. O certo, porém, é que se seguia, na 

sexta-feira, a missa da Irmandade do Bom Jesus dos 

Passos, esta celebrada no seu altar próprio, à direita 

da nave, também com o mesmo ritual de entrada de 

70 Considerado o dia mais importante, pois foi nesse dia que 

Cristo instituiu a Eucaristia.

71 SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. A Matriz de Santo 

Antônio de Tiradentes. Brasília: IPHAN/Monumenta, 2011. 

p.85.
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música da missa da Irmandade do Santíssimo. “As 

opas que revestiam os irmãos do Passo eram roxas, 

com emblema no peito constituído de uma cruz 

latina, coroa de espinhos e três cravos.”72

Nas demais igrejas, as irmandades também se dividiam 

nas celebrações da semana e todas eram responsáveis 

por celebrar o ofício de defuntos. Além disso, durante 

o ano, eram rezadas pelos sacerdotes milhares de 

missas em sufrágio das almas dos irmãos falecidos. 

No caso da Matriz de Santo Antônio, as irmandades, 

ao sepultar os seus membros de maior destaque, 

realizavam missa cantada, assim como no dia de 

finados, “quando era montada uma essa [estrado alto 

onde se colocava o caixão ou o caixão vazio] orna-

mental no centro da igreja, coberta com um pano de 

veludo preto, com cruz amarela, ladeada por quatro 

tocheiros”.73 Próximo ao dia de Finados, a Irmandade 

das Almas promovia um ofício pelas almas de irmãos e 

do Purgatório, com canto gregoriano, coro e orquestra.

Algumas celebrações se restringiam apenas às missas 

nas igrejas, como no caso da Festa do Santo Nome, 

celebrada pela Irmandade do Descendimento em 

janeiro, entre o domingo da Circuncisão e o da 

Epifania. A Irmandade do Senhor dos Passos come-

morava também, com missa e sermão, a invenção da 

Santa Cruz, em 3 de maio, e a exaltação da Santa Cruz, 

em 14 de setembro. Nesta última, cantavam-se todas 

as antífonas de costume em sufrágio das almas dos 

irmãos falecidos. Já os irmãos de São Miguel e Almas 

72 SANTOS FILHO. A Matriz, p. 88.

73 SANTOS FILHO. A Matriz, p. 88.

festejavam seu santo no dia 29 de setembro com missa 

cantada, procissão e Te Deum. A festa de Nossa Senhora 

da Piedade competia aos irmãos da Caridade, e as festas 

de Nossa Senhora da Conceição e do terço, às suas 

respectivas irmandades, também instaladas na Matriz.74

Nas demais capelas, as festas dos santos padroeiros 

eram as mais importantes, como Nossa Senhora das 

Mercês, São João Evangelista, São Francisco de Assis, 

Nossa Senhora das Dores e Santíssima Trindade. 

A festa de Nossa Senhora do Rosário, assim como a 

de São Benedito, com a presença de seus reis negros, 

suas músicas e danças, para além dos rituais litúrgicos 

realizados, também com pompa, dentro de sua igreja, 

coloriram por muitos anos as ruas setecentistas de 

Tiradentes, isso até recentemente. 

Os gastos das irmandades de Tiradentes com a orna-

mentação de seus templos, altares, imagens e festas 

devem ser compreendidos dentro da tradição do Antigo 

Regime, onde magnificência era sinônimo de beleza 

e de devoção. Para os religiosos responsáveis pelas 

cerimônias, eram providenciados: além das dalmá-

ticas, alvas, casulas, capas de asperges ou pluvial; 

novos sapatos, meias, luvas, o amito, as estolas, véus 

de ombros, manípulos, sanguíneos, bolsas de corpo-

rais. Os tecidos, variados e com matizes, também 

obedeciam ao critério hierárquico. No momento das 

procissões:

Sanefas, dosséis, pálios, umbela servem para dar 

distinção às hierarquias humanas, eclesiásticas 

74 SANTOS FILHO. A Matriz, p. 88.

Par de castiçais de saia [século XVIII]

estanho torneado

Procedência: Capela de São Francisco de Paula (Tiradentes)
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e divinas nas diversas cerimônias. Os véus eram 

comumente usados para mostrar a reverência do 

religioso no trato com objetos sagrados, como a 

custódia com o Santíssimo exposto, o cálice. A 

profusão de objetos (matracas, pratos, jarras, turí-

bulos, lâmpadas, tocheiros, castiçais, caldeiras com 

hissope, cruzes, cálices, vasos, patenas, âmbulas, 

galhetas) feitos com inúmeros materiais (madeira, 

madeira prateada, latão, ferro, estanho, cobre, 

cristal, louça da Índia, prata dourada e prateada, 

etc.) dá uma idéia longínqua da cultura que 

expandiu ao máximo o estético, radicalizou essa 

experiência e colocou em risco o sagrado, que tendia 

a se encarcerar na matéria.75

O acervo do Museu da Liturgia, formado de peças 

sacras como as citadas acima, transporta-nos para esse 

tempo de magnificência, mas de modo geral também 

para essa religiosidade típica das vilas mineiras do 

período colonial, sem esquecer as ricas manifestações 

que são próprias de Tiradentes.

Contrariamente ao que se pensa, são inúmeros os 

ofícios e as pequenas celebrações e festas ao longo 

do ano em todos os templos católicos que pertencem 

à Paróquia de Santo Antônio de Tiradentes, para 

além das grandes cerimônias da Semana Santa e do 

Jubileu da Santíssima Trindade, que atraem milhares 

de visitantes para a cidade. De modo geral, mais do 

que destacar uma celebração ou outra, interessa-nos 

reafirmar que os rituais são mantidos e reinventados 

75 CAMPOS. Mecenato leigo e diocesano nas Minas Setecentistas, 

p. 87-88.

de acordo com a devoção e disponibilidade dos fiéis, 

como é próprio da cultura e da religião.

A Igreja Católica hoje, diferentemente do passado, e 

após a reforma litúrgica, tem por objetivos “fomentar 

a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor às necessi-

dades do nosso tempo as instituições susceptíveis de 

mudança, promover tudo o que pode ajudar à união 

de todos os crentes em Cristo, e fortalecer o que pode 

contribuir para chamar a todos ao seio da Igreja”. 

Trata-se de uma resposta interessante aos novos 

tempos, abrindo espaço inclusive ao desconhecido, que 

pode ser útil aos seus propósitos.

As práticas e rituais de hoje, mesmo no âmbito exclu-

sivo da Paróquia de Santo Antônio de Tiradentes, 

levantam questões importantes, porém complexas. As 

festas e tradições religiosas da cidade só sobrevivem 

porque, para muitos, ainda se mantém a centrali-

dade da religião cristã, ou seja, sua capacidade de 

conferir significado à sua existência e experiência de 

vida, mesmo que muito contribuam para sua manu-

tenção pessoas interessadas na promoção da cultura 

e do turismo na cidade. De toda forma, até para essas 

pessoas, a religiosidade de Tiradentes é mantida como 

valor transcendente, cultural, elemento fundamental 

de sua identidade, seja em seus aspectos materiais, seja 

em seus aspectos simbólicos. Apesar da modernidade 

ou da pós-modernidade, a relação do homem com a 

transcendência ainda se coloca como questão. Todavia,
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Para o cristão, em todo o caso, que se não deixou 

seduzir pela tentação da imanência, a figura do 

Transcendente é a de ontem, hoje e sempre (Heb. 

13, 8): nela, Natureza, Sujeito e História são 

assumidos no mistério de uma Presença na qual 

o homem pode reconhecer finalmente sua imagem 

perfeita, sua verdade e seu fim.76

O Museu da Liturgia não se propõe a desvendar 

esse mistério, ao contrário, amplia as possibilidades 

da transcendência na perspectiva da cultura, que 

também tem entre os seus fins reunir os homens em 

torno do serviço comum e de religar o homem à sua 

própria verdade.

76 LIMA VAZ. A cultura e seus fins, p. 158.
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Todas as peças expostas no Museu da Liturgia, bem como sua indexação,
podem ser visualizadas nos terminais-multimídia instalados no Museu.
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English Version THE LITURGY MUSEUM - TIRADENTES

The The Brazilian Economic and Social Development 

Bank (BNDES) is the company that mostly invests in the 

Brazilian cultural heritage preservation. Since 1997, the 

Bank has already invested over R$200 million supporting 

hundreds of projects that enable the revitalization of 

monuments like churches, museums, theaters, forts and 

historical centers all over the country, and the restitution 

of these public goods to their social function and  

reintegration to the daily life of the cities. 

The BNDES is a furthering agent for the sustainable 

development in Brazil, and its actions for the Brazilian 

cultural heritage preservation are also a way of fulfilling 

this mission. For the Bank, the cultural heritage is a 

leverage for the local development to be enjoyed by the 

community, bringing in benefits as tourism stimulation, as 

well as strengthening other activities that promote income 

generation, social inclusion, and other accomplishments for 

the benefit of the population. 

The BNDES’ actions in the cultural heritage field are not 

restricted to isolated monuments;  they encompass the public 

goods’ environment, reaching urban sites that have relevant  

immovables of historical value. From this perspective, the 

Bank’s role is consistent with the Federal Government’s 

program called “PAC Cidades Históricas”, or the historical 

cities’ program for accelerated growth, headed by the Institute 

for National Artistic and Historical Heritage (IPHAN), 

that considers the national heritage an asset capable of 

stimulating the development of the addressed localities. 

The city of Tiradentes is a good example of the means that 

the BNDES searches to orchestrate the public heritage 

preservation and the sustainable development. The Bank 
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has already supported the architectural and artistic 

restoration of Saint Anthony’s Parish, of Our Lady of 

Mercês and Father Gaspar’s  Pilar Churches, as well as 

Saint Francis of Paula Chapel, and Father Toledo’s House,  

an eye witness of the Insurgence of Minas Gerais. 

The implementation of the Liturgy Museum partakes in 

the city Action Plan, a major revitalization plan of the 

historical site of Tiradentes, also benefiting from the 

projects for the creation of a museums and churches 

circuit, from the establishment of a handicraft center and 

of the heritage education program, besides the elaboration 

of the city’s Master Plan. 

In this context, the BNDES’ objective in Tiradentes is to 

place its contribution in the construction of a structuring 

outline that will support the sustainable development of the 

municipality, that will bring benefits to the local population, 

and that will enable the permanent preservation of its 

historical and cultural heritage as a whole. 

The Liturgy Museum is the first to allow the meaning of 

the liturgical rituals and objects to be grasped by the public 

referring to the sacred art that features the churches of 

the eighteenth-century historical cities of Minas Gerais. 

The Liturgy Museum is part of an initiative that aims at 

molding the sustainable development and the Brazilian 

cultural heritage preservation, in which the BNDES is very 

proud to participate. 

The Brazilian Economic and     

Social Development Bank (BNDES) 

MANAGING TEAM

In April, 2009, the Managing Team of the city of 

Tiradentes, constituted according to the Guidelines of 

the sixty-five (65) aimed inductors of the National and 

International Tourism, was visited by the technicians of 

The Brazilian Economic and Social Development Bank 

(BNDES) whose mission was to inform the Executive 

Branch of their decision to support several actions of 

the Cultural Heritage Restoration of that city due to the 

importance of its Architectural Group in the context of the 

State of Minas Gerais and Brazil. 

Then the civil society came to know this project and, in 

May of the same year, the first meeting was scheduled in 

order to define its formal structure. All the other meetings 

took place with the presence of the Tiradentes City Council 

representatives as well as those of the local technical office 

of the National Historical and Artistic Heritage Institute – 

IPHAN, besides the members of the Managing Team. 

To coordinate the activities, an independent Work Team 

was formed once its ends and objectives differed from 

those concerning the Managing Team. From this point, 

and after numberless monthly meetings, a survey of all 

the restoration projects for artistic and structural elements 

of the architectural heritage of Tiradentes was made. The 

works encompass restoration actions for all monuments 

individually declared as a national patrimony by IPHAN. 

Among these actions, the Liturgy Museum, under the 

responsibility of the Proposer – Saint Anthony Parish – and 

under the technical coordination of Santa Rosa Bureau 

Cultural, was the initiative that mostly received BNDES 

funds due to its magnitude and meaning as a fundamental 

cultural undertaking for the city. 
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With the help of several local institutions, another 

determining factor was the community’s participation and 

absolute commitment to assume the proposition of projects 

that could promote knowledge translated into professional 

skills aiming at future projects for the Municipality. An 

increased number of Tiradentes’ inhabitants would then have 

the opportunity to develop and broaden the skills needed in 

forthcoming cultural projects , planning and management.

Managing Team of the city of Tiradentes

SAINT ANTHONY PARISH

The city of Tiradentes was founded thanks to the great 

amount of gold discovered here, right in the beginning of 

the 18th century. For over more than three hundred years 

of the history of this religious people, also interested in 

art and culture, their deep religious feeling was depicted in 

the churches. An extraordinary collection in gold, silver, 

clothing, imagery and furniture was piled up along the 

years, decorating the Baroque churches in the city. Most 

part of this tercentenary collection still exists, and remains 

under the custody of the Parish.

For many years, the most important works were collected 

and stored in a safe room arranged for this purpose called 

“the silver room”, inside the Saint Anthony Parish. Time 

went by, and the younger people of Tiradentes never had the 

chance to know this precious collection. The vicar and the 

elder population feared for the pieces’ security hidden in 

the improvised safe. This fear became a collective fear. The 

whole population was worried about the silverware of the 

Parish. Therefore, it was established that, if by chance the 

Church were robbed, any parishioner would call the police, 

the priest and the sacristan would toll the bell, day or night. 

But, thanks God, the bells never tolled for this reason. 

The present vicar and the parishioners always wished they 

found a safer place to shelter and exhibit the works. In July 

2009, an important meeting took place in Tiradentes with 

The Brazilian Economic and Social Development Bank 

(BNDES). The vicar was present, and he told the assembly 

about the parish collection, and his desire to exhibit the 

many precious stored works in a museum, a real treasure. 

The vicar often tried to have a museum built appealing to 

well-known companies in the country, but in vain. Mrs. 

Marta Prochinick , who represented the BNDES, showed 

great interest, and then all wanted to see the collection. 

Those who did not know it were amazed, and the idea to 

raise a museum came up strongly.

But where? Where could so many works be exhibited safely? 

The priest suggested the “Casa das Almas” (House of Souls), 

which was rejected. Then, the vicar conceded the Parochial 

House. His detachment was applauded since he had been 

living there for 25 years. He proposed to leave the place 

for the raising of the museum in partnership with BNDES. 

A sound and competent project was made by Santa Rosa 

Bureau Cultural, and further submitted to IPHAN (National 

Institute of Historical and Artistic Heritage). The project 

was approved, the funds were raised, and the dream came 

true. All that was hidden in the Parish may now be seen by 

everyone in the first Liturgy Museum in Brazil.

Priest Ademir Sebastião Longatti – Vicar
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I - 

A time to laugh 
A time to embrace 
space of understanding, of the spirit renovation
of the belief in the good in men

A time to keep silence
A time to keep
the Museum as temple, learning, reflection, silence  
ex/interior
welcome in the entrance, the coziness in the way out
always open to homecoming

Time of peace
blessed by fraternity, generosity  
immersion and transcendence through the experience of 
faith and communion with the other.

To every thing there is a season
And time to every purpose under the heaven  
Under the sign of communion, of fraternity, and wisdom of 
the One that Knows, the commitment and the driving force 
of the creation project of the Liturgy Museum is born.

A time to plant
a time to pluck up the fruit of history, of the practices, of 
the rites, of the genuine celebrations
with their acts of faith, art, and devotion 
a time to build up understanding for the sake of many
in a place for all 

A time to speak
the museum speaks for itself
the hard and dedicated work of over 300 persons came true
the dream of a community

A time to cast away stones
of life
of the heart
yield to the senses, to what the eyes cannot see, to what is 
not listened to, to what is not understood
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II - 

undertaken.The challenge of not creating one more sacred 

art museum, or a mere and strict collection exhibition, 

but instead, an open public space for immersion and 

transcendence, of learning and delight, of esthetical beauty 

and cultural density was faced. There is no other institution 

of the same class that can be compared to this  Museum, 

once its size and singularity is unparalleled in Brazil and in 

Latin America. 

The Liturgy Museum’s DNA is not only unequaled 

in its precious collection but, most of all, also in its 

structuring form, comprehension, assembly of materials 

in an open and plural perspective, articulating up-to-

date expositive resources, and an innovative and daring 

expositive treatment, encompassing all the internal and 

external spaces, with the reception courtyard playing the 

fundamental role of welcoming all together with a wall 

that warmly waves to the visitors with hospitality, joy, in  

a meaningful reception and invitation to a transcendent 

experience, and maybe, to transformation. 

Homage to the community of Tiradentes, to its history 

of devotion and faith kept unbroken throughout its 

tricentennial existence. An example to be followed. 

For two years, the Santa Rosa Bureau Cultural team, together 

with its consultants and associate partners, has relentlessly 

worked to conceptualize, structure, and implant the Liturgy 

Museum project, invited by the Saint Anthony Parish and 

by the Managing Group of Tiradentes at that time, with the 

support of the National Bank for Development (BNDES).

Along the journey, a great number of different professionals 

was doing its job, carrying out a level-headed restoration 

of the historical building based on a complex elaboration 

work of architectural projects, and dozens of complementary 

projects; a contemporaneous museographic plan was 

proposed; a comprehensive and thorough restoration of over 

420 collection pieces in very poor condition was performed, 

as well as a cherished historical research aiming at the 

support of all the execution steps, a  long series of debates 

and discussions in internal work seminars took place;  

beautiful and sensitive audiovisual installations dialoguing 

with the exhibited objects was produced, an original sound 

track to completely immerse the visitor was composed; a 

complex and broad data survey was made to compose the 

valuable Museum’s multimedia and site, both fundamental 

tools for the extension and multiplication of the new 

institution’s  scope of action, specially in terms of education. 

In short, a delicate, planned, and articulate orchestration 

of many tasks, besides all the actions related to the legal 

and institutional procedures,  the executive management, 

financial administration and infrastructure processes were 

Eleonora Santa Rosa

General Director of the Liturgy Museum Project
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IT IS GOOD TO BE HERE

REV. LAURO PALÚ, C. M. 

When Christ transfigured, on the top of Mount Tabor, 

before his disciples, Saint Peter shouted what all of us would 

have shouted if we were there: IT IS GOOD TO BE HERE! 

This can be, from now on, the exclamation of those who 

visit this Liturgy Museum and walk its spaces, alone or 

not. If alone, it means to be here with God, who will be 

the great presence on our side. We will be here, feeling His 

strong presence. If we are accompanied by our children, the 

whole family, a friend, by other tourists or scholars, it will 

feel good to be touched with them by moments of beauty, 

devotion, hope, friendship, longing for somebody or some 

place, or simply by their company.

This can be a museum where our feelings are very concrete 

and true: a museum we would not like to leave, where we 

would like to stay, sitting, looking around, breathing slowly, 

hearing the others and listening to what happens when 

God talks to our heart and to our ears. Stop or walk again 

the same spaces, reviewing, looking what has escaped our 

first emotion, discovering new things, dormant sensations, 

tiny surprises or big revelations according to the moment, 

according to what life helps us feel.

This can be a museum we would like to revisit, bringing 

along a needy friend, a poet filled with feelings, a dreamy 

friend, a clumsy son or daughter, an anguished guy wishing 

to find himself again, the resentful or the peaceful feeling 

at ease in these spaces specially created for this purpose, 

and the physicist, the engineer, the poet, the teacher, the 

guy, the girl, the child, my father, my mother, that fanciful 

and talkative sister, the uncommunicative boyfriend, the 

neighbor who never thought the world could be like that. 

This Museum will have been given a bigger meaning and 

might if you leave it wishing that you experienced the same 

feeling in other museums, mainly in your parochial church, 

in the little chapel where you pray your novena, wherever 

you feel at home with God, or want to find Him, see Him or 

any other Saint or Our Lady. 

This idea presents us a very serious challenge: our chapel, 

our church, our parish, our cathedral, are they like this? 

The place we go to pray or ask for some grace should be 

an ambiance where people walk slowly, where even time 

goes by slowly, where we walk in groups or alone, saying 

all the time that it feels good, or where we silence lest we 

disenchanted the moment, in which we stop and feel life, 

how dense it is, the way it is made of a thousand favors, 

of a thousand adventures of the eye, of the ear, of the 

memory, of the heart, of the blood and of the longing, of 

yesterday and the future we fear.

Even if I only get in here to see what has been done, I 

already leave the place changed somehow.

***

Instead of a Sacred Art museum, what we have here is a 

Liturgy museum for a very simple reason: Sacred Art can 

exist everywhere, even forgotten, left or hidden in some 

basement, or decorating improper rooms, as apartments 

and companies of collectors. Yet the Liturgy supposes a 

living community, people who participate and celebrate, 

people who live ideals and pray with faith, who know that 

there is a God watching us, loving us, hearing us, helping 

us and going with us, the whole life long.

This Liturgy Museum is, therefore, a tribute to the tradition 

of Tiradentes and all Minas, known for its devotion, its 
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sisterhoods, its saints, its miracles, its novenas, its bells, its 

caves, its angels, its pains and its glories. This Museum will 

not only be visited by tourists because even the residents of 

the street, the quarter, the city, they will all come wishing 

to come again, to see its gestures, faith, promises, art, 

life, sorrows and hope, births and deaths, all proposed 

didactically to teach us how God is committed to us and is 

with us throughout our precarious and, at the same time, 

glorious existence.

In these illuminated or mysterious spaces, the Liturgy of the 

Church and of the people of Tiradentes is presented and 

celebrated in its various dimensions.

In here appear the Sacraments, with their strong roots in 

our daily life: birth, with the Baptism and its Waters, the 

Confirmation, with the confirmation of our faith and the 

breakout of the Holy Spirit over us, the Eucharist, with 

our hungers and with the powerful and provident Hand 

of God, our daily bread, our party wine, our welcoming 

table and our house always open; the Confession of our 

sins and weaknesses, God’s creating forgiveness, and our 

victories over the everyday evil and death. Moreover, the 

Sacrament of pain, agony, death with the Anointing of the 

Sick, that illuminates us when in pain and frees us from 

fear, anguish, making us pound with hope in the hands of 

God, or even better, in the heart of God. The Sacrament of 

Matrimony, that consecrates our love, our family, beauty, 

the relationship, the passions, fidelity and loyalty, trust, 

fertility, the education of our children, the future of each of 

us, our ripening, our old age, the laughter of our children, 

the beautiful adolescence of our children, their dates and 

marriage, the surprise with each grandchild, the peaceful 

end of day , the silence of our children snoring in the room, 

the hidden tears, someday the death in our own house, these 

everyday’s reality, life. And the Sacrament of Holy Orders, 

that consecrated that handsome young man and made him 

our priest, our guide, our shepherd, the one who prays for us, 

who forgives us, who blesses our plantations and our harvest, 

that priest who lives alone but is a father to everyone, the 

bishop and the Pope, all consecrated in their youth, in the 

purity of their love and in the integrity of their heart.

Besides the Sacraments, here appear the Sacramentals, the 

blessings, the holy water, the bread of Saint Anthony, the 

charity, the prayer, the reading of the Word of God, the 

liturgical chant, the processions, the litanies, the visiting 

of Our Lady to our homes, the wake of our deceased, the 

novenas, the miraculous medals, the office of Our Lady, 

the tolling of the Hail Marys reverberated by the bells and 

in our morning, noon and evening prayers, the almsgiving, 

the visit to the sick, the catechism, the worship of the Holy 

Sacrament, the vigils, the holy hours, all the acts of our 

personal devotion, what mother taught us to pray, what we 

pray with our father, our grandmother, our brothers or our 

fellow workers. And also certain collective actions, done 

with the spirit of who wants to transform what he makes 

into an act that connects him to God and to the others, 

as joint efforts, the flooding campaigns, the support to the 

unemployed when the factory is shut down, thousands of 

attitudes and gestures that show religion influencing life, as 

it was said when the first Christian Communities started: 

“See how much they love each other!”. This sacramental 

dimension enriches each act, if we do it in conscious 

fraternity regarding the others and for the sake of our 

relationship to God. And not only every act, but everything, 

during the whole year, the whole life, as a whole.

***

Our first intuition was to extend, one after another, the four 

parts of the Mass, when God gathers us (we arrive, greet 

each other, update our news, ask for the forgiveness of God 

and one another for our faults, for what we do to each other 

and saddens the heart of God, Father of us all, and then we 
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gather our intentions and our requests, our needs, our sick 

and deceased, and pray for them all), when God speaks to us 

(in the stories of the Old Testament, and in the texts of the 

Apostles and in the Gospels, the beautiful life of Jesus Christ 

as it was preserved in the heart and memory of the first 

Communities, and is explained by the Priest in his sermon), 

when God feeds us with the Body and Blood of Jesus Christ, 

which stand for the bread and wine that we offer and Christ 

consecrates through the voice of the Priest, giving us next 

as a brotherly meal (“Eat and drink: this is my body. Eat 

and drink: this is the chalice of my blood”). After that, God 

sends us in mission to multiply the rich blessings given to 

us by the hands of the Priest, taking it home, to our work, 

school, club, bar, beach, the waiting line at the bank, at the 

doctor’s waiting room, to our doorstep, game, date, gossips, 

fights, visits, anywhere we go, to everyone God sends us to 

meet, to everyone God sends to meet us. 

Behold that this God is a God very committed to us, very 

present and active in our lives, if we are attentive, if we 

hear Him, if we go to pray and hear Him in the church and 

acknowledge Him afterwards in everything that happens in 

our life, outside the church.

***

We symbolize all of it as we integrate the entrance garden 

and the house, the floor we thread on and the stairs that 

take us to the other settings of this Museum. Therefore, 

in order to transfigure our look, carpet, wall, images that 

ascend or descend with us are there to make us find out the 

beauty of life and how wonderful it can be when it is rich 

of God and rich for the others.

Because this Museum wants to be this way, a reading 

and a celebration of our lives according to the religious 

experiences and religious phenomenon, besides the 

evidently sacred art, we displayed the seeds and the fire (life 

that is born and the mystery that precedes and consecrates 

it, the work that fertilizes, the wait that values it), the light 

and the silence (the spectacle of the varied world that God 

slowly unfolded, day after day, each thing that God did so 

well, so skillfully, generously, so creative and inexhaustible, 

and the fact that sometimes we are speechless, not knowing 

exactly what to say out of extreme happiness, surprised 

by what we discover, by what is good or even bad in our 

lives, like birth and then death, or sickness and then cure, 

resurrection, back to work, being back home, after the 

hospital). And then we also added the eye and the ear, so that 

everything here would be good and beautiful, surprising and 

integrated, making us fell at home and unwilling to leave 

this place or, as we have to leave it, so that we leave the 

place modified, transformed. And I explain myself:

After we leave these walls, this environment, these contacts, 

the company of whom visited the place with us, walked 

faster or slower than us, appreciating these things, ripening 

these prayers – after we leave this Museum, - we want to 

take along that special caring for things, a delicate attention 

to things, respect for the beauty of each shadow, of each 

gesture, of each tear, of each laughter, of each person, even 

that of anonymous companions in the line or on the bus, 

on the train or on the sidewalk. It is not only a matter of 

seeing how each gesture can express the heart and the soul 

of the ones in front of us or next to us, be it a son or a 

brother, be it a stranger: it is about finding out the meaning 

of things, investigate them, study them, think of them as 

signals and messages of God and of life for us, not only 

residing the exceptional painting in a museum created for 

us, but also in the daily routine and in what is essential day 

by day, when everything can be a revelation, a meeting, a 

dive into the beauty, a challenge to believe in goodness, a bet 

in the value of things and people, a taste of participation, of 

living together, of walking and commenting the way we do 

in the museum: “Look how beautiful!”



109

This Museum as a way to arouse our consciousness of the 

presence of God and His love for us, and as a way to make 

us feel good in living with the others and the others with us. 

This is our greatest dream. 

DELICACY, AGAPE AND    
FREEDOM OF LITURGY 

CARLOS ANTÔNIO LEITE BRANDÃO1

“That which is has already been,  

 And what is to be has already been;  

 And God requires an account of what is past.”

 Ecclesiastes 3:15

LITURGY AND DIVINITY: DELICACY

Liturgy can be made with words, objects, rites and states of 

body and soul, happening, among other places, during the 

Mass, processions, public or private devotions. These are 

the elements gathered in the Liturgy Museum of Tiradentes. 

The objects seen or touched, the songs and words read or 

heard, the perfumes and liquids that symbolically bathe and 

wash us: they are all organized to give the body and soul, 

united in Christ and in ourselves, a flavor of transcendence, 

seasoned with the lightness and simplicity characteristic of 

the meeting with Christ and his friends, discussing life, its 

setbacks and mysteries. 

Liturgy – from the Greek word leitourgia – means the 

reunion of people around a work or action directed to the 

public or sacred world. Liturgy is not prepared in tents, 

1 Professor at UFMG (Federal University of Minas Gerais) and 

researcher of CNPq. 

altars or temples as we are used to, but at a place where 

they arose from: around a table or cloth spread on the 

ground, with people talking in the garden, strolling in 

town and outskirts, reading on a rock, eating, drinking and 

singing together, meditating and bathing on the banks of 

a river, helping a neighbor to build his house and bring 

up the children, sharing bread and wine with guests and 

travelers. As we highlight this prosaic dimension we reach 

the understanding of the liturgical objects, words and rites 

not in themselves, but as paths leading to fraternity and 

to a delicacy forgotten in the daily life, mostly in a world 

inflated with products, speeches and sensory stimuli that 

celebrate nothing and never match the deep of our body 

with the surface of our soul. Without this match, all we 

have is the sensorial on the one side and on the other, 

peech and empty thought. We become “sensitive” beings 

with the combination of body and soul, the Word and 

things, the word and action, the immanent senses of the 

skin and the impulse of transcendence to which they lead 

us to. Besides the fraternity that unites men, the memory 

of liturgy raises us to the rock of this sensitivity understood 

as union and celebration, because “ears that hear and eyes 

that see – the Lord has made them both”.2 

One of the possible translations of Verse 4 of the ninth 

chapter of Proverbs sounds like an invitation: “Step forward, 

you simple ones!”. This union around sensitivity, simplicity 

and delicacy happens in several dimensions. In the space 

dimension, this sensitivity takes place among people who, 

rescued from the dispersion of the streets, meet and gather 

as in a square or in a garden. There a place for the advent 

of the fraternal being is prepared which must be cultivated 

not only in the city of men but also in the civitas Dei, in 

the words of Saint Augustine. In the time dimension, this 

sensitivity makes us find, on the one hand, the archetypical 

2 Proverbs. 20: 12. Our original quotations were taken from 

Bíblia de Jerusalém (São Paulo: Paulus, 2002).
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and founding moment in which reside the central values 

of Christianity – as fraternity, peace and justice. To share 

and revive this moment and these values is essential for us 

to face their lack in our present time. On the other hand, 

the time record of the sensitive makes us prospect the 

future, not as eternal life, but while common life, based on 

solidarity, justice and shared rites. Thus, the place we came 

from and the place we are going to now dwell in us and ask 

what we are and where we are, today, in history and in the 

physical, ethical and moral spaces. 

This meeting with history implies the unveiling of a culture 

translated into rites, devotions and into artistic, sacred 

and popular objects, which are not merely aesthetical 

elements, but paths for the human being to discover his 

pairs, nature that surrounds him and the Absolute, not 

only in the privacy of his or her individual condition but 

also as a member of the assembly. While community cult, 

liturgy is attracted to these objects in order to settle us in 

a culture through which we celebrate the communion and 

the salvation of Christ:

“liturgy, in its rites and words and in its multiplicity of 

forms, is a special epiphany of the Church, expression 

and performance of its communion and salvation 

mystery. It is mostly in the liturgical celebrations that 

the Church displays itself, in the clearest and in the most 

effective way, as sacrament or as a signal and tool of the 

close union with God and of the unity of mankind as a 

whole, able to reveal and, at the same time, perform the 

mystery of the love of God for men”.3

3 SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achille M. Dicionário de 

Liturgia. Trad. Isabel Fontes Leal Ferreira. São Paulo: Paulus, 

2009. p. 572 (edição original: Nuovo Dizionario di Liturgia. 

Roma: Paoline, 1984).

The liturgy displayed in the Museum of Tiradentes connects 

the Church as institution and the Church as assembly 

and meeting of men, of their experience, their works and 

product of their works, without which no house and no 

 city could be built, not even the house and the city of 

God.4 This concept does not understand liturgy as the 

clerical form of the Christian cult, which was a way to 

deviate it from thought, from daily life and from culture. 

For a participative and live Church, cult and culture must 

be joined together, as well as faith and thought, Church 

and community, word and the work of God, and the words 

and works of men that give it continuity. Liturgy only 

becomes action to the extent that a specific community 

and culture exist, like those found in Tiradentes, which 

celebrates it in a given context in terms of time, space and 

social environment. To celebrate the Paschal Mystery of 

Christ is, then, to celebrate also the work and culture of the 

men that He purified, redeemed and reconciled.5

The ecclesiastical, theological and devotional intertwine 

in liturgy. Therefore, for instance, “the 150 Hail Marys 

of the rosary reproduce the 150 psalms of the liturgical 

4 All these trust to their hands: and every one is wise in his work.  

Without these cannot a city be inhabited: and they shall not 

dwell where they will, nor go up and down:  

They shall not be sought for in publick counsel, nor sit high 

in the congregation: they shall not sit on the judges’ seat, nor 

understand the sentence of judgment: they cannot declare 

justice and judgment; and they shall not be found where 

parables are spoken.  

But they will maintain the state of the world, and all their 

desire is in the work of their craft. Ecclesiastes 38:31-34

5 “Christ’s sacerdotal cult includes a second element: man’s 

holiness which thus necessarily approaches the concept of 

liturgy [...] Now, this same work must take place in liturgy: 

there the man is sanctified and so he can glorify the Father.” 

SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achille M. Dicionário de 

Liturgia, p. 641 e 645. [Translation]
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Psalter of the clerics”.6 Similarly, the sensitivity and 

delicacy of a memorial of liturgy should translate into the 

museographic language, for instance, the water from the 

baptism fountain that washes our body and soul. If liturgy 

proposes to constantly update the incarnation of the Lord, 

the sensitivity of this memorial also continues the task of 

uniting men to God and God to men, and of enhancing/

valuing the Paschal Mystery, by which Christ’s death 

destroyed our death and his resurrection gave us life back 

and glorified God and men altogether.7 Christ’s person 

and action keep the promise and the path prepared in the 

Old Testament. Therefore, this meeting of men among 

themselves and with God translates the coherence between 

the Old Testament word and the action that the cult 

updates, using, among other resources, the gospels, epistles, 

hosts, paraments, towels, cups, patens, oils and incense.

This is not about explaining the mystery, but about 

unveiling it and extending it to many languages and 

everywhere. The installations designed for the Museum of 

Tiradentes have the same objective. From the garden, where 

the preparatory words of the Old Testament are heard with 

privacy and poetry along the path from the wall to the 

entrance, the mystery is thought as the union between flesh 

and spirit, nature and soul, body and action, until “the 

Lord is in our hearts as well as on our lips”. Our sensitivity 

worker thus receives a contemporary connotation, not 

only because of its conceptual and technical instruments 

through which that mystery is broadened, but, most of 

all, because it questions a time in which the extreme 

divorce between the words and actions – as accused by 

Father Antonio Vieira’s Sermão da Sexagésima – tends 

to remove all the mystery, all transcendence and every 

6 SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achille M. Dicionário de 

Liturgia, p. 650.

7 Cf. SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achille M. Dicionário de 

Liturgia, p. 643.

notion of durability and resistance, without which we 

cannot understand our own impermanence, fragility and 

immanence. The Proverbs summarize the wisdom required 

by hospitality, in our home or in the Lord’s house: “Come, 

eat of my bread and drink of the wine I have mixed.”8 It 

is the purpose of the Liturgy Museum to spread this same 

invitation and this same hospitality in a world so deprived 

of them, doing this playfully, tastefully and dedicated “to 

the God that is our joy” as recommended by the missals. 

After all, “The wise in heart will be called prudent. And 

sweetness of the lips increases learning.”9

LITURGY AND ANTHROPOLOGY: AGAPE

Four are the steps that structure the Mass: in the first one, 

God gathers us; in the second, He speaks to us; in the third, 

He feeds us; in the fourth and last one, He sends us back to 

the world. This rite aims at gathering persons and keeping 

them together around the public office and the word of 

God conveyed by a leitourgós, responsible for leading the 

common celebration by which we penetrate the Mystery. 

This is accomplished when we refer to the Word as a guide 

to lighten our lives. But the term leitourgia is not reduced 

to the universe that circles around the Mass, neither to 

its Christian interpretation. While a “public service”, 

as understood from its Greek origin, it encompasses an 

anthropological, political and laic meaning, in which the 

reunion, the speaking, the feeding and the sending are one 

in the direction of the world and the human community, 

becoming free from the ecclesiastical territory. 

It is true that the gathering of men is the foundation of 

liturgy, and what derives from the divine word and the 

penetration in its Mystery. Men come together because they 

are fragile when isolated; they are fragile and diverse. Only 

8 Proverbs 9:5.

9 Proverbs 16:21.
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when grouped with those who are different, who have other 

skills, cultures and crafts, and with whom we can exchange 

experience and knowledge that we become able to make 

up with that original fragility, to build the things in the 

world, such as temples or cities, and to give meaning to our 

existence. The gathering around whatever rite or celebration 

is only one of the forms of making up with that fragility. It is 

by gathering that we invent the words and language, without 

which the exchange and the constitution of a public and 

common world would be impossible. Bread and wine serve 

to keep the pleasure of this periodic meeting with which 

we lessen our efforts, our pain, our fatigue. But the bread 

and wine shared in the middle of conversations, as during 

the meals taken by the apostles, are not made only with 

wheat and grapes collected around the city. They are also the 

outcome from what has been collected by our experience, 

transmitted over the past generations and that feed us in 

the form of a past, a desire and a common future that we 

would like to build and share. It is to this future, to what is 

out of the space where men are empirically gathered, that 

liturgy launches and sends us. The Mass reconnects us to 

God. In other spaces such as a square, a garden, a museum 

or a supper we get connected to ourselves, with the others, 

with our culture, our community and our condition. In 

the Mass, it is God who primordially sends us. But in these 

other spaces, like around a table or in a museum, it is the 

human part that casts us, and it is to the human nature that 

we are sent. Not replacing the space of the temple and what 

happens inside it, the task of these spaces, also “liturgical”, 

is reversed: it is our lives, our acts, our works, our bodies and 

our words that illuminate the world and the word of the 

divinity itself, giving it meaning and understanding. 

A praxis liturgy may be studied in the careful conception, 

by the hands of an artisan or goldsmith, of a cup of wine 

or chalice, a cross on the side of the road or a crucifix to 

be placed on the altar, an ex-voto or an illumination, an 

icon or a stained glass window. There is a sacred character 

in this “art-making” conveyed by the fact that men 

gather and serve one another. In the cultural, political 

and anthropological spaces, it is not the task of liturgy to 

consecrate even more what is already sacred. Differently 

from what occurs inside the churches and monasteries, for 

instance, the role of liturgy here is to withdraw the sacred 

from the exclusively clerical domain in order to better 

consecrate the relations that take place in the worldly, daily 

and laic fields. Like the holidays that only have any sense 

when related to the daily activities and works we develop, 

the monuments only have any sense in front of a row of 

city houses that shelter our lives and beloved ones, also 

the Advent, Christmas, Pentecost, Lent and Easter – events 

and periods that mark the Liturgical Year – only have any 

sense because we wait for them for more then thirty weeks 

of the “Ordinary Time”. It is our task to turn visible the 

“common” on which liturgy supports itself. It is not a 

matter of opposing one world to another, of opposing a 

liturgy of the Church to a liturgy of the civil community, 

but, on the contrary, it is a matter of turning them 

complementary in the building of fraternity, solidarity, 

agape and justice that should regulate the city of men, of 

these fragile men, although the present time spreads the 

notion that the individual, with the objects and beliefs he 

manages to acquire, is entire of himself. 

These complementary interactions allow the objects of 

popular devotion and the objects that are central to the 

solemnity of the Mass to be placed side by side. It is a matter 

of opening the minds in the sense that liturgy is not in 

the objects, but in the way we refer to them, the way they 

refer to us, in the content and in their capacity to direct 

us to fraternity. They are objects made from within the 

human experience, serving to qualify it continually. They 

are not objects for contemplation and flaunt, neither are 

they objects mortified in more or less luxurious storages, 
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be it in windows or housed in the back of the sacristy. 

They are means for the understanding and transformation 

of ourselves, in a church or in a museum: we are exposed 

to the light and to the meaning that emanate from their 

forms, words and manner they are articulated to each other, 

to the space around, to the way they are exhibited and 

to the soul awakened in those who observe them, touch 

them and are touched by them. This articulation among 

institutions and objects, similar to the one necessary to 

men with their individual fragilities, is one of the forms by 

which fraternity and solidarity are translated. This is what 

distinguishes agape without the apostles’ hierarchy from the 

banquets and pomp usually conferred to acts and objects 

that have little to do with what is really liturgical. 

But there are also other ways to translate solidarity. Each 

element of a liturgical rite is associated to others that 

accompany it. In a Mass or in a procession, for instance, 

the gesture of the celebrant or the altar boy who swings the 

incense odors, the Word or the chanted hymn, the attitude 

of the assembly member, the colors of the paraments, the 

sculptures, the light, the settings and all the other elements 

tend to fraternize around a common act and objective. 

Contrasting with the banal combination of elements, 

information and stimuli we face in the dispersed urban 

life, the fraternity required by liturgy asks for dialogue, 

interaction and fusion among the things it amalgamates. 

Composing this symphony of many senses, it rearticulates 

the words of God and of men with paints and lights that 

remind us of the genesis of fiat lux10 and of the liturgical 

calendar; it zooms in the celebrant’s gestures to focus 

his hands drawing in the air the reason and the forms 

of the Mystery; it reminds the spectator’s ear to privately 

experience the biblical wisdom and the several ways that 

his body resides in a garden or in a city; it distinguishes 

and casts the primeval elements of nature in the Creator’s 

10 Genesis 1:3.

fashion as He transformed chaos into cosmos; it interposes 

sacred objects with symbols of simplicity, as a nest or earthly 

and plantation grains. Such symbols work as vehicles that 

link the micro and the macrocosm. In this simplicity of 

nature, divine poetry is found, and it is the simple-souled 

that can better grasp it.11 The gold of a chalice offers us 

less stuff to dream and transcend than those images of 

simplicity which are found after the decomposition of the 

complex and mingled form Chaos was offered and is offered 

to us. The simplicity of the meetings among family members 

and friends, like Christ and his friends, and that of the 

human work, dedicated and delicate as the lace of the shirts 

woven for the first communion or a representation of Saint 

George leads us to a poetry stronger than the one that the 

fragile human being weaves to himself. 

Fraternity and simplicity establish liturgy as well as 

the ancient Christianity. The memorials that were the 

milestones of the great actions and the great moments of 

its history were simple ones. Thus, for instance, the Lord 

recommended Joshua and the Israelite tribes about the 

stones that should be collected to celebrate the crossing of 

Ark of the Covenant through the River Jordan: “And these 

stones shall be for a memorial to the children of Israel 

forever.”12 Gathered with simplicity, “they are there to our 

days”. Simplicity permeates the thought and acts of liturgy, 

however elaborate its objects become. It converts itself into 

resistance and durability, as if translated into a rock, able to 

cross the centuries and keep itself as a memorial. It builds 

and keeps men inside a society, inside a culture and inside 

a history that the objects help to support. Such objects 

become symbols of thoughts and actions experienced, and 

they reach us as their tokens, not only as shortcuts to the 

sacred. From one generation to another, liturgy serves as a 

11 My son, do thy works in meekness, and thou shalt be beloved 

above the glory of men. Ecclesiasticus 3:19. 

12 Joshua 4, 6.
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regulation, ordering and conveyance element on which rely 

the constitution and maintenance of a society, like the rites 

of passage through which one tries to understand his or 

her life phases, or the phases of a community; the rites that 

rhyme the daily life and harmonize the cosmic time with 

the times that regulate our lives; the rites of crisis through 

which we try to face abnormal or difficult situations. These 

rites and the bets aiming at the unveiling of transcendent 

and magical senses in nature’s stuff, in the corn grain, in 

the image of a protecting saint, in a chalice of wine or in 

a host may be superstitious for a technical and objectivist 

rationality that intends to make no more, by itself, than 

the object of superstition. If these objects and elements are 

devalued, the two major questions posed by the one who 

experiences them, be it in a temple, or in a procession or in 

a museum, are silenced. 

The first question is about one’s own identity; the 

second, about one’s own divinity. If it is not a mere 

voyeur, a collector, a researcher moved exclusively by the 

catalographic interest, a tourist interested in filling up his 

time with alleged works of art or someone like this, what is 

discovered in an object, in the words and in liturgical and 

devotional acts are the personal and community identities, 

carefully searching for the cultural manifestations produced, 

the one thing that confers them meaning and orders them, 

even if it is only to oppose to it. Even the meeting with God 

in the common cult is not departed from one’s own meeting 

nor from the environment one lives in. To the symbolic 

dimension, a functional and social dimension is matched 

that confers liturgy an anthropological layer inseparable 

from its religious depth. In an indirect or direct way, even 

those that do not believe in the Church rituals participate 

in. Liturgy also influences them; it can, for instance, help to 

regulate time and establish that Sunday is the day on which 

this regulation is based. A more social and general feeling of 

“reconnection” – the Latin word “religare” (“reconnect”) is 

the term that originates “religion” – is established. We also 

find it in the early or “primitive” rites. Even Christianiaty 

– as when it resemanticizes the baths, immersions and 

emersions of the Jewish rites – rewrites in new forms 

the former themes and rites, the collective search for the 

individual sense (sensus) and for the common consensus 

(con-sensus), the way to penetrate the symbolic and social 

dimensions drafted in the precedent forms. As well as the 

New Testament is linked to the Old Testament, as it keeps 

the promises drafted in the latter, also the first buildings 

of ecclesia reused the former polifunctional architectural 

structures built without the intention of serving any cult 

(even because it was important to disguise them to avoid 

persecutions).13 So, as we walk towards liturgy we must 

surpass the strictly theological limits and find the cultural 

structures on which it is based and through which it leaves 

the isolation in which it stayed for a long time, many times 

by the wrongs of the Church itself. The liturgical elements 

are an appeal to self-knowledge and that of society in which 

they are embedded and help to order. 

Contemporary art and technology serve to stress the 

appeal of these elements and to dive into the depths of 

the Mystery, transcendence and agape induced by them, 

without altering the liturgical meaning and requirements. 

So, the three dimensions of time are consolidated, and 

the interactive possibilities that those elements establish 

with contemporaneity and with the means to enhance 

the delicacy, the mystery and fraternity are multiplied, 

retrieving them from their usual isolation in spaces 

and rites that tend to display prestige, solemnity and 

monumentality. This unbalances liturgy from the civic 

and laic world of the city, turning it into an object of 

13 Cf. SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achille M. Dicionário de 

Liturgia, p. 78. On the anthropological and cultural dimension, 

refer to the entry “Antropologia Cultural”, p. 63-79 in this 

same work. 
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contemplation and not a place to walk through, to ask 

a question, to perform an act and to reconcile with the 

divinity, with the world, with the city and with our pairs. 

LITURGY AND THE CITY: FREEDOM

When we watch people in a cult, moving and praying 

according to the same gestures and the same words, or in a 

procession, following the same rythm, chanting in chorus 

the litany and Hail Marys in the compass defined by the 

group or by the leitourgós, they seem to us to behave like a 

crowd. But this is not true: the persons are not totally aloof 

from themselves and surrendered to the collective impulse. 

They keep a reciprocal distance and manage to dive into 

themselves and inside the alliance that unites them in a rite. 

Their eyes are not only turned to the spectacle around, but 

also gaze the horizon inside and the neighbor with whom 

they establish the common rythm. They are not “sheep in 

a flock” but individuals who see themselves as a part of a 

whole, to which one serves and in which one finds one’s 

meaning and form. In this whole, a person is not separately 

defined but as a member of an assembly (and not of a 

crowd). One’s identity does not emerge from an ego, of a 

self-defined and self-sufficient personality, but from a self 

built before a shared ethos. As the city and the polis, the last 

unit that composes this assembly is not the individual, but 

the citizen, the human being that is defined by exchanging 

words, ideas and experiences, who gathers to edify and 

celebrate what is common and convergent, without the 

suspension of his or her critical distance and without piling 

oneself up in a crowd – as can be seen in military parades or 

in great spectacles understood as shows, which are not only 

the musicals. Liturgy and citizenship require permeability 

among their gathered members and they articulate 

transcendence without losing immanence, the limits we 

recognize ourselves and the presence of the one on our side, 

his body, his soul, his voice, his desires and pains, with 

which we should compound ourselves. 

The great event of liturgy is not what is presented ahead, 

on a spectacular stage, but is what happens among the 

members of the assembly and inside everyone. It is the 

ambiance surrounding this event, such as the one that 

involved Jesus and his disciples, that will preserve the 

discretion and decorum so that we do not distract ourselves 

from the communal event polarized by the divine Word 

and from jumping into the Paschal Mystery and inside the 

personal mystery itself: liturgy is born and resides in this. 

Even if it takes place in the polis and in the ecclesia, liturgy 

furthers the favorable conditions for self-knowledge and 

self-discovery that escape the one that enjoys the crowded 

events. More than the Church history, it is the persons’ 

histories and memories and the community they integrate 

that are highlighted. The example of the sisterhoods and 

Third Orders of Minas Gerais will suffice to understand 

the importance of these communities. They were the 

tool of greatest social scope, for instance, able to set the 

slaves free and then support them, gather them and keep 

them together. Inside those communities, the rite and 

the risks, the joys and sorrows, work and its lack, life and 

death were shared voluntarily and/or by necessity. These 

groupings offered and still offer the minimal conditions 

for the individual’s development leading to self-knowledge 

and self-recognition, to understand and to be understood, 

to serve and to be served, to have sense and to be sense. 

Therefore, one’s prayers are not only for oneself, but also for 

one’s people and community: as in polis, one understands 

that one’s salvation cannot occur separately, but collectively 

with the others. One’s prayers, then, even if made alone, 

are turned to everyone else and to the common. 
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The ethos of leitourgia and civitas is therefore opposed to 

that of mass and consumerism society. This same liturgical 

ethos also moves the feasts that do not belong to the official 

liturgical calendar, such as that of Our Lady of the Rosary 

or of the Sacred Heart: there is no less liturgy in the ethos 

of those feasts than in the forms and rules canonized by 

the Church, but they are frequently experienced in their 

appearance only, or in the mass cults, whatever they be, 

even if they are celebrated in the name of God, Christ and 

Lord. Little space is in those to find and choose oneself or 

the community to serve and through which one can be set 

free. In those events, the divine inside everyone is covered. 

It is for the understanding of this divine that is cast over us 

and over the social groups until it reaches the whole world 

with its agape that the cults, rites, liturgical objects and 

their exhibition are meant. This understanding frequently 

comes from the images and forms, like in the Baroque of 

Minas Gerais, to further on be vested with concept and 

manner of being. But even the “liturgical symphony” in 

form of museography aims at furthering and expanding 

this understanding, this agape, this fraternity and this 

awakening of the divinity inside people and assembly. This 

fraternity is in conformity with the common experience 

and originates everything else, for nothing can be built in 

isolation. The purpose of the liturgical cycle experience is to 

understand and feel it and, proportionally, this is also the 

purpose of its elements exhibited in a museum ambiance. 

This is rarely seen in museums, even in those that are 

praised for their exceptional collections. When the objects 

are not so sumptuous and converge to a setting where the 

popular, fantasy, myth and delicacy are also the protagonists 

it may be easier, as in the primitive Christianity, to raise us 

and lead us to meet our pairs and the divine. 

Outside the temple or outside the orbit of the liturgical 

universe, the world is still mean with its wars, hunger, 

ambitions, individualism, vanity, advertisement images, 

oppressions, entertainment and artistic works of all kind: 

this is one portion of the world. But it is facing this portion 

that fraternity, solidarity, agape, justice and delicacy are 

strengthened. Also they are forces that integrate this world, 

even if they nowadays seem to us on the verge to disappear. 

Through these virtuous forces, the final part of the Mass 

sends us back. In its ways and with its own language a 

liturgy museum must serve the same task. It moves the 

elements that compose the canonical liturgy to a new 

universe, in which they question us like never before, 

they alter the way we look at them and disclose their way 

of moving us inside, of overcoming us with emotion, of 

making us change, turning us into better persons and 

sending us back to the world after visiting and sheltering 

those virtuous forces inside our body and soul. To find 

these forces is to find new possibilities and potentialities, 

impossible if the fragile men, in their different cultures, 

knowledge, crafts, experiences and ideas would not gather 

to help each other, edify a better common world, celebrate 

and share the language, the rites, the assembly, the 

temple that shelters it and the Word or the “creating and 

transforming action” which is inside men and everywhere, 

inside each one of us, inside bodies and souls. To disclose 

this divinity in each one of us and in the human collectivity 

leads to the discovery of potentialities never suspected of, 

to the diving into the Mystery and the uplift in relation to 

it. This transcendence encompasses a third vector, besides 

agape and delicacy: freedom. This freedom cannot be 

defined by the satisfaction of our delights and immediate 

desires, but it happens because we are weak, because we 

gather together, because we discover our possibilities while 

individuals and while social and political group, because 

we serve each other and the public world we chose to build 

and care for. Without this public world, we would never 

manage to cultivate and save ourselves. Even if today the 
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contrary is defended, no individual or collective salvation 

is possible, and no salvation can be found in consumerism. 

But what are we saved from? From a world darkened by the 

mean and by the pragmatic, unable of any transcendence 

– be it poetical, liturgical, coming from love, delicacy or 

fraternity – where nothing else is shared, not even destiny, 

origin or a past experience. “Public service”, leitourgia and 

freedom in the divine sense: Fiat lux! God searches for what 

has disappeared and what is on the verge to disappear.

LITURGY MUSEUM – Historical 
Building and Museographic Path

Inaugurated in April 2012 and placed at the historical house 

that, between 1894 and 2010 served as presbytery of the 

Saint Anthony Parish, the Liturgy Museum of Tiradentes 

presents the intense religious devotion that has characterized 

the region society since its origins. With a collection of 429 

sacred works of the XVII to XIX centuries, previously kept 

in the sacristies of many churches, the Museum exposes 

fundamental aspects of the life and cultural production of a 

people whose identity had always been marked by rich and 

diverse faith practices and manifestations.

From the Greek leitourgia, liturgy originally means the 

reunion of people around works or actions directed 

to the public world. As many words, it survived 

through a constant evolution from its denotation. The 

religious connotation nowadays essential to the broad 

understanding of liturgy was probably only fixed during 

the centuries closest to the early Christian era. In the 

Septuagint or “LXX”, one of the first translations of the 

Old Testament into Greek, liturgy specifically designates 

the Jewish cult. In the Christian context, although it has 

been applied to Eastern churches since the turn of the first 

to the second century, the word remained unknown until 

the XVI century to Latin Churches led by Rome.

Despite the circumstantial diversity in which it was applied, 

the word never lost its anthropological and cultural 

meaning. In its vast variety of manifestations, culture is the 

place for habits that give constancy and direction to the 

human actions. A ceaseless source of values and goods, the 

material values that feed life, as well as the spiritual values 

that express the meaning of life both belong to culture. 

Therefore, meaning more than the strictly ecclesiastic, the 

Liturgy Museum proposes a conscious approach to the 

plural dimension and diversity of meanings of liturgy to 

people from different places and contexts. This is why the 

museum tried to establish relationships among elements 

that, outside the familiar context of the temple, would 

stimulate the visitor into deeper connections to his own 

group of information and beliefs, and into his affective 

resources and experiences collection.

Mediated by the looking and feeling exercise, it is the ideas 

of fraternity and transcendence that are the pillars of the 

museographic plan definition, simple in form, although 

functional and daring in the dialogue it establishes with 

the collection, exuberant and diverse at the same time. 

The disposition of the objects in showcases built from the 

floor, as if they were a part of it, and the delicate and subtle 

illumination are articulated to favor the visitors with an 

ambience of suspension, reflection, and, most of all, of 

meeting not only the sacred dimension, but also the others, 

and the community they live in.

In the scope of museology, and facing more than a hundred 

typologies that compose the collection, the definition of the 

works’ disposition in the exhibition spaces was determined 

by their liturgical functions generally associated to one of the 

four axes that articulate the liturgy concept, namely, the rite, 

the sacraments and sacramentals, the liturgical year and popular 
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devotion. These axes establish the attributions and the path 

marks proposed by the Liturgy Museum that welcomes its 

visitors at a courtyard meant for the reception and meetings.

PATHS 

Inspired by the two periods of the liturgical year that forego 

Christmas and Easter, the courtyard drives to the ponderings 

proper to Lent, and to the joy and expectation that 

characterize Advent. This space, the museum’s entrance and 

exit, also represents the initial and final rites of the mass, 

when God gathers and sends his believers, respectively14. 

On the courtyard’s big wall, a sound installation suggests a 

hearing taken from biblical passages, psalms and proverbs. 

In the museum, all elements invite the visitors to join on a 

path of meditation and hearing. Before the words, actions, 

rites, devotions and liturgical objects are found inside the 

museum, the courtyard collects and invites one to meet the 

other, the colors and the smell of nature, daylight and night-

light, the shadows that cool the body and soul, the experiences 

and several stories that can be told and shared around a table.

At the entrance hall, the mosaic floor reminds one of the 

traditional sawdust carpets made for some local religious and 

cultural celebrations. In this space, popular devotion images 

establish the relationship of liturgy with the community 

that confers it meaning. Inspired by the work and faith of 

the Tiradentes’ folk, the hall celebrates the body and soul 

of those who lived in the city turning their thoughts to its 

future dwellers. Combining the dimensions of the public and 

sacred present in the liturgical practice, this place approaches 

the life of men in reunion and communion with their 

bodies, acts, works and words. The processes that take men 

both to culture and divinity in search of comprehension and 

14 The mass can be divided in four moments: initial rites (God 

gathers us), liturgy of the word (God speaks to us), Eucharist 

(God feeds us) and final rites (God sends us).

meaning for their existence are also considered. The worlds 

of the civil community, of culture and of liturgy are not 

opposed. On the contrary, they are complementary in their 

search for delicacy, fraternity, justice and freedom that rule 

the city of men and the city of God. The only space in the 

large house presenting double headroom, this room connects 

the two floors of the Museum, and gives access to the two 

rooms that complete the ground-floor.

If the visitor chooses to continue his path on the ground-

floor, he will find the Liturgy of the Word room, dedicated 

to the teachings and to those who spread the word of 

God. This is the room that exhibits the initial works of the 

collection – first contact between liturgical object and the 

museographic space. Besides the elements related to the 

reading and knowledge transmission, such as the missals 

and their shelves, the sensorial is present in the objects that 

help create the adequate ambiance for the reception of the 

word, such as the paraments. The purpose of the liturgical 

rite is, after all, gather the people and keep them together 

around the word of God offered as a guide to illuminate 

life. Each element, each ritualistic gesture therefore takes 

the visitor to many others, forming a fraternal bond around 

acts and common objectives.

Neighboring the Liturgy of the Word room, the old house 

basement shelters the Eucharist and Easter room that 

emphasize, respectively, the most important sacrament and 

the main liturgical cycle, bringing together the mystery of 

the presence of Christ and the Paschal Mystery, the apex 

of the Christian symbolism. The light is used not only 

as an ornamental element, but also as a transformation 

instrument that helps unravel the latent Verb, leading 

to action, creation and recreation of the world, things 

and ourselves. Chandeliers, serpentines, candlesticks 

and torches – the articulation among these objects, the 

furniture, and the incense fragrance can be compared to 
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the required articulation among men. Other works related 

to Eucharist help compose this ambience, such as chalices, 

patens, incense boats, cruets and pyxes. Completing 

the Christian symbolism, there is also an image of the 

Resurrection, cyboriums and decorative elements of altars, 

specially the Holy Sacrament urn. 

On the second floor, the Sacraments and Sacramentals 

room inaugurates the spaces dedicated to the daily faith 

practices. Just as God was made flesh to dwell among us, 

also the sacred is translated into seven sacraments and 

into several sacramentals invested in our body and soul, 

devotional expressions of the everyday life. The rites, facts 

and objects through which the divine gifts of Christ are 

recognized, and their incorporation into the life of the 

common man are represented by crucifixes and crosses, 

Christ’s insignia, lamps and other objects. Still, there is the 

Lord of the Column image – a reference to Christ’s scourge 

– a reliquary, a small holy water pot, alms trays, holy oils 

flasks, baptism shell, oratory and tabernacle keys.

In this room, a multimedia terminal deepens the thematic 

axes of the Museum through historical documents, images, 

videos and photos referring to each piece of the collection. 

Also available on the internet, this content synthesizes 

and analyses the main themes approached in the Liturgy 

Museum, giving the visitors, and specially the groups of 

students, the chance to make acquaintance and get a better 

understanding of the liturgical universe even before the visit.

Following the route, on the upper floor, one finally reaches 

the two Popular Devotion rooms, in which countless 

religious local celebrations are shown through processional 

images, ex-votos, and objects related to the devotion to the 

Virgin Mary and to the saints. Here, the cultural structures 

on which liturgy is supported, and from which it must 

never be secluded, can be found. This is the moment when 

the ecclesiastic is united to the freedom of the popular 

manifestations, and when the liturgical elements help 

understand the society it orders. 

In this context, a video installation presents the elements 

of nature in liturgy, such as water, oil, fire and ashes 

found in many forms of devotion, inside and outside the 

temple. Amongst the works and the objects of the place, 

the sacred images, the paintings, the halos, the diadems, 

the processional crosses, canopy rods, crowns, brooches, 

bracelets, earrings, rings and rosaries are highlighted. 

The last space of the Liturgy Museum is exclusively dedicated 

to the liturgical gestures, exposed in a composition of mosaic 

screens, with no explanations or references to their specific 

meanings. A privileged ambiance for introspection and 

transcendence, here the visitor may contemplate, outside the 

traditional place, the signs that guide to the communion of 

the mystery, in a way that it is experienced as a celebration 

rather than catechesis.

Along the whole Museum tour, an original route-music 

escorts the visitor through the rooms, helping create a proper 

immersion into the liturgical ambiance. More than a simple 

ambient sound, the composition that lasts around fifty 

minutes was specially conceived according to the spaces and 

themes approached by the Liturgy Museum.

THE BUILDING

To understand the building history of the Liturgy Museum, 

one should first make an acquaintance with the history of 

Tiradentes. The city was originated ca. 1702-1704 when its 

first dwellers – men who lived on mining the several brooks 

of the region searching for gold – formed the first settlement 

around a small chapel dedicated to Santo Antônio (Saint 

Anthony) that later became the affluent Comarca do Rio 

das Mortes, or the Death River County, in Minas Gerais. 
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The settlement quickly developed, and the Irmandade 

do Santíssimo Sacramento (Holy Sacrament Fraternity), 

founded in 1710, built the Santo Antônio Parish to replace 

the old chapel. The Parish was finished by 1713, and its 

privileged location was a determining factor for the historical 

process of territory possession and implementation of the 

public spaces of Tiradentes.

According to the National Historical and Artistic Heritage 

Institute – IPHAN, responsible for the protection of the 

historical center of Tiradentes, the village center initially 

established – also called the eighteenth-century center – is 

constituted by the plan that nowadays includes Câmara and 

Jogo da Bola streets, and the openings to Rua Direita and 

Padre Toledo. In this basic center were also the alleys and 

paths leading to the “service areas”, such as the riverside 

and water fountains. 

The Liturgy Museum is located at number 15, Rua do Jogo 

da Bola, the oldest street of the city. It is named after the 

ball game played by the eighteenth-century dwellers, who 

used to compete by casting the balls down the slopes to 

overthrow posts. 

(Page 38) The parochial house, before and after the additional 

buildings were erected in the decades of 1950 and 1970. Collection of 

IPHAN Technical Office in Tiradentes. 

Built to serve as residence, the house that shelters the 

Liturgy Museum followed the typical house parameters of 

Tiradentes that differ, for instance, from the two-storey or 

multi-storey houses that were dominant in the old plans 

of São João Del Rei and Ouro Preto. The building presently 

neighbors the Chamber House, and is close to a small 

place that is contiguous to the Rua do Chafariz, where 

allegedly a pillory existed. 

In 1893, the parishioners bought the building to donate it 

and “serve as presbytery” of the Santo Antônio da Vila de 

São José Del Rei Parish, which happened in the following 

year. The very prosperity of the São José Village and of the 

Rio das Mortes County contributed to attract the wealthier 

clergy that, by means of its own financial means, bought or 

rented houses in the village, as was Padre (Priest) Toledo’s 

case, one of the protagonists of the Mineira Insurrection. 

Along the twentieth century, new contiguous land donations 

furthered the charity expansion of the Parochial House that 

founded daycare and health institutions, besides organizations 

supporting the poor, among others. 

(Pages 40-41) 

Figure 1 – Building Steps: aerial view.

Figure 2 – Building Steps: street perspective

Before the beginning of the restoration process, a broad 

architectural study revealed that the large house had 

undergone three expansions along the twentieth century. 

Therefore, the original elements had to be identified, notably 

those related to its oldest unit represented by the purple areas 

of Figures 1 and 2. This L-shaped area measuring 250 m2 

shelters the largest exhibiting portion of the Liturgy Museum. 

The first enlargement shown in green by the figures, also 

L-shaped, was implemented in the 1950’s by Priest José 

Bernardino de Siqueira. Annexed to the original part, it was 

composed of some rooms and an internal chapel dedicated 

to São José (Saint Joseph).

In the 1970’s, Priest Lourival de Salvo Rios made a second 

enlargement standing for the yellow area shown by the 

figures, to make room for internal bathrooms, laundry 

and a kitchen extension. The same floor is longitudinally 

developed towards the back of the lot. 
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Lastly, the newest enlargement standing for the red area 

in the figures, was built to serve as a garage. With the 

former one, it makes up the area nowadays dedicated to the 

Parochial House. 

All the characteristic elements of the building as well as its 

colors were maintained or restored. The side façade windows 

that had been withdrawn during the renovations and 

enlargements were retrieved and given new shutters based 

on the prospection and location of their original openings. 

The restoration preserved the external stonework or wood 

and clay masonry, and there is a part still visible of it in the 

Eucharist and Easter room.

Except the original inner masonry located between the 

Sacraments and Sacramentals and Popular Devotion 

rooms, all those delimiting rooms, bedrooms, kitchen and 

bathrooms were removed to give the Museum settings 

more space. Besides, a lift and an internal staircase 

connecting the two levels were designed; in earlier days, an 

external staircase served this purpose but, because of its 

risks, it has also been removed.

The upper storey floor was remade in long floorboards 

supported by a metal structure. Wooden ceilings with 

acoustic treatment were installed in both levels for a 

better ambiance sound. 

The curved tile roof of the two original buildings was 

remade. The rest of the roof that was covered with a blend 

of asbestos, concrete level surface and French tiles was 

renovated to preserve the harmony of the building as a 

whole, and the entire level surface is now waterproof. 

Outside the building, where once there was a backyard, 

now we find the courtyard - an exhibition space surrounded 

by a stone wall that was also restored, and had its original 

extension recovered. 

Finally, in the back, a new annex was built to shelter the 

installations for the employees, technical support, laboratory, 

a research center, and a space reserved for education. 

THE COLLECTION

Composed of 429 works from centuries XVII to XIX, the 

collection presents paintings, ex-votos, sculptures and 

images, metal and wood objects, paraments, missals 

and other religious objects made by a great diversity of 

techniques and materials. Safeguarded in sacristies for 

long periods, some were in advanced deterioration state, 

specially the silverware and tin works. The collection may 

be divided in four large groups, as is further explained.

Paraments and Adornments 

Paraments are the official clerical vestments demanded 

by the divine cult, and they vary colors depending on the 

dates of the liturgical calendar and the celebrated festivals. 

There are six liturgical colors: the white is used in Christmas 

Time, in Easter and in festivities of Our Lady, Holy Angels, 

and non-martyr Saints, and those of the Lord, not directly 

linked to Passion; the green, as a sign for hope, is used in 

the Ordinary Time; the purple is reserved to Lent, as an 

expression of mourning and penitence, to Advent, and to 

the deceased faithful masses; the pink color is used on the 

third Sunday of Advent and on the fourth Sunday of Lent as 

an expression of happiness for the upcoming festivities; red 

is used on Palm Sunday, in the Lord’s Passion, in Pentecost, 

Apostles, Evangelists and during the festivals of martyr 

Saints; lastly, the black color is exclusively used in masses 

for the deceased faithful.

Besides the sacerdotal vestments, the Liturgy Museum 

has a rich collection of adornments – a group of objects 

necessary for the Christian cult – composed of elaborated 

works, many of them of national origin. In this group are 
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included the so- called holy vases – the chalices or cups with 

their patens, tabernacles, pyxes, cruets and cyboriums, and 

also the censers, holy water pots and incense boats . The 

crosses and processional lamps, the altar cards, judge and 

canopy rods, the reliquary and the altar set of crucifixes and 

candlesticks complete the group. 

Sculptures and Imagery

The sculpture, in its various manifestations, has undeniable 

importance to the colonial art of Minas Gerais. Remarkable 

are the beautiful carving works (talha in Portuguese) of the 

churches, a term that defines the wooden altars and retables 

sculptures, besides the embossed ornaments in general. In 

this group are also included the religious images, sculptured 

in wood or shaped in baked clay by sculptors and image-

makers, besides the stone work. 

Imagery is the name given to the art of sculpturing or 

carving religious images in wood or other materials. 

Another possible definition is the group of images that 

compose the collection of a church, museum, etc., or even 

the work of a given artist.

Outstanding is the group of works in silver used as 

accessories of the imagery: crowns, haloes, diadems and 

also crosses, swords and emblems. Those are generally small 

objects, simply elaborated and in popular taste, which were 

produced throughout the eighteenth and the nineteenth 

centuries – and sometimes repaired – by local goldsmiths. 

By the way, many of these goldsmiths worked clandestinely 

in the colonial period due to the Portuguese Crown 

restrictions to goldsmithery in the mining territory.

Paintings and Ex-votos

During the colonial period in Minas, painting had an 

eminently ornamental character, restricted to the churches’ 

walls and linings. In Tiradentes, it is exactly on these linings 

that the paintings achieve their climax, such as the works by 

painter Manuel Victor de Jesus. From the paintings of this 

important artist, four were selected for the Liturgy Museum, 

representing Saint Charles Borromeu, Saint Benedict, Saint 

Louis King of France, and Our Lady of Banishment. The 

execution of the paintings must have happened in the late 

1780´s decade, as can be inferred from the expenses with 

paints and frames for the pictures recorded in the parish 

factory bookkeeping in 1788. The painting art is present in 

other pictures, religious images and ex-votos as well. 

An ex-voto is a registration of a miracle or grace achieved 

through an intercessor Saint, or from God. This tradition 

was highly nurtured in Minas Gerais and, in the XVIII 

and XIX centuries, every chapel or church had a group of 

ex-votos with regional paintings elaborated unpretentiously 

and in picturesque way, sometimes of erudite character. 

Ornamental and utilitarian objects

Still in the colonial times, the word fábrica (factory) meant 

the collection of liturgical objects, both ornamental and 

utilitarian, of chapels and churches , also including the 

revenues for the execution of works, conservation and 

repair of the temples. 

The patrimonial goods that composed the church factories 

were accurately inventoried in books for this purpose. 

A great part of it comprised ornamental and utilitarian 

objects that, even if lacking a specific liturgical function, 

were needed in the performance of the Catholic rituals 

and in the regular daily safeguarding procedures, and in 

the due packing of paraments and adornments also. This 

is the case of the palms, sconces, candlesticks, cyboriums, 

arks, chairs and tables.

Notes on the collection restoration
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During the collection restoration, the objects required 

special careful handling, as the very rare cardboard and 

mica palms, the three last copies of the type in Minas 

Gerais. Due to their fragility, supporting metallic frames 

were produced to preserve their integrity.

Another remarkable restoration item is the image of 

Saint George, one of the most peculiar pieces exhibited in 

the Museum. Carved in wood, its legs are articulated to 

ride a true horse, its wig is made of natural hair, and its 

armor made with glued cloth, patterned in gilded relief. 

The mixed technique of its make is uncommon in Minas 

Gerais. Recent studies ascribe the use of glued cloth in the 

making of images to Rodrigo Francisco Vieira, an artist 

that lived in the region of Tiradentes and São João del-Rei 

during the eighteenth century.

THE LITURGY MUSEUM 

COLLECTION, NATIONAL HERITAGE

OLINTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

The preservation of the Tiradentes’ built patrimony and 

movables is an old concern. As soon as the nineteenth 

century, the historical sense of the city of Tiradentes 

was already awaken in the Brazilian people’s imaginary. 

Before the Proclamation of the Republic, intellectual and 

Republican groups used to visit the city and gathered in 

solemn sessions at Casa do Padre Toledo (Father Toledo’s 

House), which was thought to be the house where 

Tiradentes lived. In the same year of the Proclamation of 

the Republic, Republican journalist Antônio da Silva Jardim 

visits the old São José del Rei on Republican campaign 

and, at the very Minas Western Railroad Station, he made 

a speech suggesting the name of the city to be changed to 

Tiradentes, the Mineira Insurgence hero’s nickname, which 

becomes effective on December 6th, 1889, by a decree 

signed by the State President, José Cezário Alvim. 

The city’s homage to Tiradentes already implied the 

preservation of the architectonic group of buildings and 

monuments as Brazilian heritage, expressed in the words of 

poet Olavo Bilac, in 1894: 

The intention of this change of name was to perpetuate 

the memory of the great insurgent, closing it into a kind 

of an immense sanctuary, not to be entered unless with 

great respect and inyielding commotion.15

Towards the end of the nineteenth century, a sad practice 

begins to ruin the ancient house complex of the Old São 

José Village: the demolition of multi-storey and large 

houses, as witnessed by Carlos Laet, on a visit to the city 

in the company of the already mentioned Olavo Bilac, in 

that year of 1894:

Then we came to know of the devaluation of the 

urban broad, greatly ventilated and well-built realties, 

sometimes bought to be demolished and to construct 

other buildings with their remains in the neighboring city 

of São João. A just municipal provision put an end to this 

systematic destruction.16

The writer refers to a municipal law proposed by city 

councilor Herculano Veloso in 1892 prohibiting the large and 

multi-storey houses’ owners to demolish their real estates, 

15 BILAC, Olavo. Crônicas e novelas 1893-1894. Rio de Janeiro: 

Cunha e Irmão Editores, 1894. p. 81.

16 LAET, Carlos de. Em Minas. Rio de Janeiro: Cunha e Irmão 

Editores, 1894. p. 93.



124

and establishing fines to be applied to those beginning 

works of demolition. 3 This law was possibly the first judicial 

instrument in defense of the historical legacy built in Brazil. 

Between 1889 and 1893, Saint Anthony Parish, the city’s 

main monument , once its structure was in very bad shape, 

underwent great restoration and renovation covered by the 

Parish’s scarce funds and with the help of the City Council’s 

collaboration, besides the money from some silver objects 

sold that belonged to the Church. It is uncertain which pieces 

were sold, but apparently they are the two sets of footed 

candlesticks of the side altars lacking in the collection. 

In the Holy Week of 1924, the city was visited by an 

intellectual group from the State of São Paulo accompanying 

poet Blaise Cendrars. Mário de Andrade and Tarsila do 

Amaral were very impressed with the city, with the old 

Good Friday ritual, and Veronica’s mourning chant. Tarsila 

sketched some of the burial procession characters with a 

pencil, such as a centurion. Mário de Andrade bought an oil 

painting portraying Saint John the Evangelist that he believed 

had belonged to the Vicar Padre Toledo (1738-1803). The 

Modernists’ visit coincided with the Bishops of Minas Gerais 

gathering on mission to preserve the historical and artistic 

patrimony of the Catholic Church. This is when the idea 

of the creation of a supervising agency was born, which 

would be responsible for the preservation of the national 

legacy, and Mário de Andrade was appointed bill drafter, 

constituting Decree No. 25 as of November, 30th, 1937. 

Shortly after the creation of the National Historical 

and Artistic Heritage Service (SPHAN), on April 20th, 

1938, the architectural and urban group of the city of 

Tiradentes was declared national heritage, including all 

the seven churches located in the urban center. In the 

decade of 1940, the first restorations of the Casa do Padre 

Toledo (Padre Toledo’s House), then the City Hall, were 

performed by SPHAN, precisely in 1944, and in 1945/46, 

those of the Saint Anthony Parish. 

Further on, several religious and civil monuments wanting 

protection were also individually declared national heritage 

to have both their interior effectively preserved, and their 

carvings decorations, besides church and chapel paintings, 

their movables composed of the sacred imagery, silverware, 

paintings, furniture, vestments, books, missals and several 

liturgical objects. Therefore, in 1949, isolated buildings 

were declared national heritage such as Saint Joseph’s 

Fountain and Saint Anthony Parish, as well as Our Lady 

of the Rosary Church, Padre Toledo’s House in 1952, Casa 

do Forro Pintado (Painted Ceiling House) in 1954 and, in 

1964, the Holy Trinity, Our Lady of Mercês, Saint Francis 

of Paula, Saint John the Evangelist and Our Good Lord of 

the Poor churches. From then on, the heritage property 

became fully preserved under the custody of the National 

Historical and Artistic Heritage Institute (IPHAN), now as 

the Brazilian nation’s heritage.17

ARCHITECTURE, CARVING AND PAINTING

The patrimonial collection of the parish and city of 

Tiradentes is composed of a group of eighteenth-century 

religious buildings of great architectural and artistic value. 

The Saint Anthony Parish, the biggest and most important 

city monument, is also one of the most beautiful churches 

of the Johnian Baroque period. It was built between 1710 

and 1750 to replace a chapel made of wood and hay 

built during the period of the Bandeirantes. It presents 

a traditional ground plan comprising the nave and 

apse rectangles, sided by the sacristies, and holding the 

consistories of many fraternities. 

17 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INSCRITOS NOS LIVROS DE TOMBO 

DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

NACIONAL. Rio de Janeiro: MinC; IPHAN, 1994. p. 89-91.
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The nave and apse, according to the models of the 

eighteenth-century first fifty years, exhibit windows and 

doors with straight lintels, some also decorated with 

turned balusters, while others had these elements replaced 

by guillotine glass frames in the nineteenth century. The 

roofs, with large faces and broad wooden coping cornices 

ranged on the upper part, and with layered tiles in the 

eaves on the lower part reveal a complex design of eight 

faces forming valleys at the apse.

Opposing the ancient structure of the church, an elegant 

frontispiece projected by Antônio Francisco Lisboa (1783-

1813) offers its Rococo lightness in the well-designed 

towers covered by four-edged waved cupolas, or in the broad 

curves in volutes of its pediment decorated with shells. 

The frontispiece, the only soapstone element of the façade, 

was projected and made by another mulatto handcrafter, 

Salvador de Oliveira, also the author of the organ carvings. 

Composed of great spreading shells and acanthus elements, 

it is finished up by the Agnus Dei medallion made of lime 

and sand added later on. 

The inner part of this beautiful temple displays the unusual 

set of the apse carving handcrafted by the Portuguese artist 

João Ferreira Sampaio between 1739 and 1750. From the 

apse arch to the throne and images carved in the “big 

manner”, directly inherited from the Minho Baroque 

churches, everything is decorated with great volutes, 

masks, cornucopias, garlands and flowers, ribbons, loops, 

lambrequins, and big sculpted figures whose bodies are 

sensually twisted. 

In the center of the apse walls, two great oval paintings by 

artist João Batista da Rosa, dated ca. 1737, are displayed, 

ornamented with large shell frames. The monumental retable 

of the apse is composed of two pairs of straight-shafted 

columns decorated with flowers and drapes uncommon 

for the time of their conception. The great columns are 

supported by partially naked and bearded Atlantes. This 

retable is topped by a great dossel from which a colorful 

curtain hangs, opened by two angels, over which a beautiful 

and rich ribbon containing the Agnus Dei is displayed. 

The throne area, fully coated with carvings, unusually 

supports the throne, composed of a pyramidal succession 

of volutes, shells, with lambrequins and acanthus climbing 

to the cloudy summit where patron Saint Anthony´s image 

sits surrounded by the glory of angels and beams. To the 

carver artist of this work, who died in 1771, may also be 

assigned Our Lord of the Column image of the Liturgy 

Museum collection, the set of four apse torch holders, 

two of them from the Museum’s collection, and part of 

the carving of the main retable of Saint Anthony Parish of 

Ouro Branco, former district of Ouro Preto, perhaps his 

only work out of the city of Tiradentes. 

The set of six retables of the nave attributed to other artists 

dates from a different moment, and is a little older than that 

of the apse. Saint Michael’s and Our Lady of Conception’s 

retables, transitional works between the Portuguese national 

to the Johnian styles, display twisted columns with vine 

leaves and birds, as well as a great volume of acanthus 

decoration, besides the concentric archivolts. Some Johnian 

and Rococo additions were introduced into these retables. 

Our Lord of Steps and of Descent retables made in the 

decade of 1730 by Pedro Monteiro de Souza, a carver from 

Braga, display a tiny and confusing carving with a copious 

quantity of angels, flowers, and a variety of elements in that 

Portuguese city’s taste of the time. 

Both retables had further interventions. In that of Passos, 

the throne area was remade to the Rococo taste by Salvador 

de Oliveira, and painted by Manoel Victor de Jesus in 1788. 

In the Descent retable, the columns were withdrawn in the 

decade of 1760 to be replaced by the niches of Saint Anne 

and Saint Joachim. The last pair of retables, similar in form 
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but different in the making and details, presents a more cut 

out crowning and a profusion of angels, loops and flowers 

elaborated by unidentified carvers probably dated from 1740-

45. All the retables are topped by a golden eagle, wrought by 

Ferreira Sampaio, supporting the silver lamps made by expert 

goldsmiths from Rio de Janeiro, also in the years of 1740.

The Baroque decoration is fulfilled by the pair of pulpits 

with pyramidal cupolas and the choir decoration in estipite 

columns, atlantes and huge garlands floating in the air. All 

these are works by Pedro Monteiro and Ferreira Sampaio. 

The Rococo carving to be introduced into the Parish in the 

decade of 1780 is represented by the retables of the Holy 

Sacrament Chapel, by the consistory of the Steps, by the 

sacristy of the fraternity, and mainly, by the monumental 

organ, all from Salvador de Oliveira and Romão Dias 

Pereira Cardoso’s hands. 

Of the temples’ paintings, all that is left from the first half 

of the eighteenth century are the three panels by João Batista 

da Rosa, and the nave,apse and choir ceiling paintings, the 

latter already dated from the mid-century. The apse grotesque 

in gold and chestnut are unparalleled in Brazil given the 

inventiveness and excellent make. The same colored grotesque 

elements are found in the choir, top and bottom. The nave, 

on its turn, has a coffered ceiling representing the biblical 

symbols in fine golden frames, also grotesque. 

In lively and fresh colors, Rococo style, the paintings by 

Manoel Victor de Jesus (1755-1828) are displayed in the 

two sacristies and in the consistories of the Steps, the Holy 

Sacrament, Descent and Baptistry. They consist of ceiling and 

wall paintings portraying scenes of the Old Testament, saints 

and ornamental elements. The organ painting, made in 1798, 

containing colorful rocaille, flowers and biblical scenes, is so 

fresh and bright that it seems to have recently been made. 

Our Lady of the Rosary of the Blacks Church stands out 

for its stonework, the only one in the city built by masonry 

probably dated from mid-eighteenth century, with its 

double pillars highly marked by the white stonework, 

carved frontispiece, and topped by the niche with Saint 

Benedict’s image and by the fanciful curved pediment, 

sided by pinnacles. 

Internally there are three carved retables, the cruciform 

being the oldest ones, possibly original from the former 

chapel, telling from their smaller proportions, but 

exhibiting beautiful paintings dated from the first quarter 

of the eighteenth century. The high-altar retable of a 

transitional period of the Johnian Baroque, presents Rococo 

ornamental elements soon noticed for its widely open 

shells. The Salomonic columns and the dossel-crowning 

are typical of the period. The throne is based on that found 

in Saint Anthony Parish, although in a simpler version, 

and the altar frontal, assimetrically decorated, is an artistic 

treasure. Everything sums up to a beautiful masonry-based 

pulpit. The retable painting and the nave coffered ceiling is, 

undoubtedly, a work from Manoel Victor de Jesus’ hands, a 

little lost and lacklustre, while the apse ceiling painting, of 

unidentified authorship, in architectural perspective proper 

of the Baroque, but already displaying Rococo elements, 

represents Our Lady of the Rosary with Saint Dominic and 

Saint Francis, probably dated from 1770.

Saint John the Evangelist Church, poorly documented, 

seems to have been built during the second half of the 

eighteenth century according to a rectilinear ground plan, 

nave and apse surrounded by sacristies and consistory, 

and a great deposit in the back. The broad roof cornices 

are composed of dog corbels and layered tiles in the eaves. 

The frontispiece, with a triangular pediment, a round glass 

window and two windows opened at the choir height, 

has lateral extensions, one of them serving as bell tower. 
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This architectural environment is repeated in Our Lady 

of Mercês, Saint Francis, and Holy Trinity chapels and, in 

a way, in the Rosary Chapel, added by the bell tower, as 

well as in other chapels of the region, such as Our Lady of 

Conception of Saco and Rosary of Lavras. 

The carving work of this church is composed of a group of 

two side retables, with chamfered and apse arch in Rococo 

carving composed of rocailles and acanthus, possibly made 

by Salvador de Oliveira, and dated from 1790 to 1810. 

The high-altar retable, of great height, was assembled with 

pieces of carvings of different periods and styles, from the 

Johnian elements, as the tabernacle, to the Neoclassic ones. 

The date inscribed on its back (1863) may be a reference to 

this assembly or some renovation. This church’s paintings, 

of purest popular and primitive taste, probably are already 

dated from the first half of the nineteenth century. There 

are two great canvas at the apse referring to Saint John’s life, 

a targe on the ceiling represents the saint’s vision described 

in the Revelations, and panels of the four evangelists. The 

imagery set is outstanding for its proportions, fine making 

and excellent variety of colors. All the pieces of the church 

are attributed to an unknown master. 

Our Lady of Mercês Church, built as late as in the last 

quarter of the eighteenth century, and only finished in 

mid-nineteenth century repeats the rectilinear ground plan 

found in the other churches, with side extensions on the 

façade, one of them for the bell tower. The introduction of 

a curved pediment in the decade of 1830 with the Fraternity 

coat of arms lends lightness and beauty to the frontispiece. 

The Rococo-spirited carving of the church is quite reduced, 

constituted by the only retable, apse arch with targe, niche 

and sacristy ark panel made by unknown artisans excepting 

for José Morais Pereira, who in 1808 receives some pay for 

his carvings. What characterizes this notably Rococo interior 

are the paintings by Manoel Victor de Jesus (1755-1828), 

made in late eighteenth century and early nineteenth 

century. The painting and gilding of the retable and apse 

arch, associated to the nave and apse ceilings, give the place 

a light and strong colored Rococo ambience. The nave was 

given a perspective with balcony, saint and angels, with the 

Virgin hovering in the grey-clouded sky. In the coffered 

ceiling apse, the artist represented invocations to the Virgin. 

The Holy Trinity Sanctuary, originally a small 1776 chapel, 

was completely restored between 1810 and 1822 according 

to Manoel Victor de Jesus’ project, repeating the old city 

models. The frontispiece still shows waves and volutes on 

pediment and side extensions, but displays no architectual 

strength. There is no outstanding carving or painting, except 

the eight panels originally belonging to the Parish, painted 

in 1785 by Francisco de Paula e Oliveira, where Christ’s 

life scenes and the four major seniors of the Church are 

represented, all based on missal illustrations. The great 

importance of this building resides in the natural-height 

image of the Eternal Father, sitting on his cloudy throne, 

displaying excellent variety of colors coated on gold. 

Good Jesus of the Poor and Saint Francis of Paula chapels, 

both built in the second half of the eighteenth century, 

have no outstanding carving or painting. The architectural 

environment is simple, displaying nave and sacristy only, 

with side extensions on the façade towards the bell tower.

The Good Jesus chapel was renovated in the nineteenth 

century, having its nave height increased and a new curved 

pediment, with narrow coping and moldings. The Saint 

Francis of Paula chapel, although mostly rebuilt in the 

decade of 1940, keeps the primitive external features. 

Twentieth-century paintings of popular taste cover the 

ceiling and the poor uncarved retable. In the two chapels, 

the finely sculptured images of patron saints are remarkable. 
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The eighteenth-century Saint Anthony of Canjica chapel 

underwent a deep renovation in 1948 which deprived it 

of its original characteristics through the introduction of 

a small bell tower, and the altar destruction in the decade 

of 1970; only its movables remained. The rural chapel 

of Our Lady of Pilar of Padre Gaspar, built before 1730, 

kept its original plan, although the construction of a very 

high tower has deprived its façade of the original features. 

Internally, it still has a late eighteenth-century retable, the 

pulpit, the balustrade, the font, and the excellent ceiling 

painting of the apse, dated from the decade of 1770, 

representing the Assumption of the Virgin. 

The group of churches and chapels is completed by the five 

chapels of the Passion Steps, of simple architecture, dated 

from 1745 to 1807. Nevertheless, three of them keep the 

original retables, carved and with panel paintings, made by 

João Ferreira Sampaio. The Rua Direita Step, renovated by 

the end of the eighteenth century, displays Rococo carving 

attributable to Salvador de Oliveira, and an excellent 

painting by Manoel Victor de Jesus. 

MOVABLES: SILVERWARE, IMAGERY, FURNITURE, 

PARAMENTS, MISSALS AND MISCELLANEOUS

The movables collection of the Tiradentes churches and 

chapels counting two thousand pieces duly documented by 

IPHAN in detailed inventory survived for more than two 

hundred years in spite of the destructive wrath, termits, 

negligence, thefts and the antique collectors’ harrassment 

. The silverware treasure of the Parish acquired along the 

years by the seven based fraternities arouses the interest and 

admiration of all those who are aware of it. The inventory 

made by the Parish in 1852, including all churches and 

chapels of the Parish and other municipal chapels, such 

as Lagoa Dourada, Santa Rita do Rio Abaixo and others 

counted 217 silver pieces belonging to the Parish. The 

already mentioned pieces sale to pay for the church 

renovation in 1889 quite misappropriated this rich artistic 

treasure, but still in 1894, writer Carlos de Laet and poet 

Olavo Bilac commented on the famous silverware:

In silverware, torches, lamps, candlesticks and 

reliquaries, there will be 720 kilos of the precious metal.18 

Rumour has it that the church owns a fabulous number 

of round trays, chandeliers, lamps, and silver ornaments. 

We are not allowed to see this treasure [...] for the 

fraternity hid all the silverware as a precaution.19

Nowadays, the set of ornaments made by a silver 

goldsmith from Rio de Janeiro in 1740, is composed of a 

Holy Sacrament big lamp weighing 55 kilos (121 pounds 

approximately), more than two meters (6.74 feet) high, 

and of other smaller six lamps pending from the side 

altars, all with bulge conifer foot and cupola connected by 

six curved corbels, ornated with plant-inspired elements, 

angels, shells, etc.

This group includes the beautiful set of six torches made 

in Rio de Janeiro in 1770 that has a curious story. The 

Fraterniy of the Holy Sacrament gathered funds to pay 

the bill of the footed candlesticks and handed it over to 

trooper Nicolau de Souza Guedes, who, instead of paying 

it in full, took the money, so later on the fraternity was 

obliged to spend more money, and the trooper had to 

reimburse the institution financing the whole floor and 

balustrade works of the church. These are pieces of great 

dimensions, with Roman triangular base, ornated in the 

Rococo style with shells and angels.

For the side altars, the fraternities of Almas (Souls), Passos 

(Steps), Descendimento (Descent), Caridade (Charity), 

18 LAET. Em Minas, p. 83.

19 BILAC. Crônicas e novelas 1893-1894, p. 83.
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and the friaries of the Terço (Rosary) and Nossa Senhora 

da Conceição (Our Lady of Conception) had sets of four 

candlesticks ordered in Rio de Janeiro, of which four 

excellent sets still remain, all in the D.João V style. In 1734, 

the Parish factory ordered a crucifix for the high-altar 

with a lead image, and six small candlesticks to illuminate 

Saint Anthony’s image, all in the style of D.João V as 

well. Two pairs of three-light chandeliers or “serpentines” 

complete the set of candlesticks, one of them dated from 

the eighteenth century, and the other acquired in Porto, 

Portugal, in the nineteenth century, of Classic taste. Around 

thirteen white and golden silver chalices with their patens, 

two of which are remarkable wrought chalices, and one of 

them displays medallions containing Eucharist and Christ’s 

Passion symbols, all from the eighteenth century, compose 

the set of sacred vases including a box of rare damask 

decoration intended to take the chalice along on trips. 

The big ciborium of the Holy Sacrament Fraternity was 

acquired in Lisbon before 1727, displaying the “templete” 

(little temple) model usual in Portugal since the sixteenth 

century. This rare transitional piece from the national 

Portuguese to the Johnian style was used to expose the Holy 

Sacrament on the Parish throne. Two other ciboriums make 

up the collection: one in golden silver, rayed-sun type, of 

Johnian decoration, originated from the vanished Our Lady 

of Despacho do Córrego Chapel; the other one in white 

silver with Rococo decoration, datable from late eighteenth 

century, possibly from Minas Gerais. Besides the sacred 

vases, other objects are noteworthy such as the cruciform 

gilded copper Santo Lenho (Holy Wood from Christ’s 

cross), in Rococo taste, belonging to the old Saint John 

the Evangelist Fraternity; and the little holy water vessel, 

the cruet, the holy oils flasks, the Baptism shell and the 

beautiful desk with tray, bell and ink pots in D.José I taste. 

For processions and solemn services, there are: a set of five 

processional crosses, two of them tubular, and two from 

the Johnian period, almost all made in Rio de Janeiro; 

a very rare pair of processional lamps dated from early 

eighteenth century belonging to the Holy Sacrament 

Fraterniy that originally composed a set of four; six canopy 

rods with damask design; two fraternity staffs and three 

censers, two of them from the eighteenth century, and one 

from the nineteenth century. Two incense boats accompany 

the censers, the oldest one is galley-shaped, and the other 

made in Rio de Janeiro in the nineteenth century. To collect 

alms, three footed trays decorated in slices and zigzag band 

are original from Lisboa and Minas Gerais.

For the image decoration, a great number of accessories 

with haloes of all sizes, crowns, crosses, diadems, swords, 

banners, canes and rosaries was collected from the churches 

and chapels to be safeguarded. Those are pieces mostly made 

in Rio de Janeiro and Minas Gerais in D. João V and D. José 

I styles. A small amount of jewels of low value is part of 

the Museum collection. The donation of their own jewels 

was a common practice among the faithful, who could 

also leave them to the images after their death, specially 

the processional ones. So, there are nineteenth-century five 

silver and chrysolite pieces (ring, brooches and bracelets) 

belonging to Our Lady of Sorrows and Our Lady of Mercês, 

two pairs of gold and silver earrings, and a filigree brooch. 

The earrings were possibly made by Tiradentes’ goldsmiths 

in late nineteenth century, or early twentieth century. 

Of the metal group, the most important is that made of 

tin, composed of a turned triangular-base candlestick, a set 

of bulge candlesticks, an English turned candlestick, and 

an interesting set of holy oils vases kept in a wooden box. 

Tin was a frequently used raw material during the Colonial 

period, imported from Europe, or molten in Minas. Saint 

Anthony Parish, for instance, once counted 198 candlesticks 
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made of this metal alloy in 1854. Due to its low cost and to 

the frailty of the material, the most part of it was lost during 

the melting process, or was abandoned when damaged. 

Today, the original pieces are rare.

As for the sacred imagery, the Museum collection has a few 

but valuable pieces retrieved from the church deposits, but 

never taking any pieces from altars or of public worship. 

Highly praised is the image of Saint George, carved by 

Antônio da Costa Santeiro for the Senate Chamber towards 

the end of the eighteenth century. This image was taken 

along during Corpus Christi processions on the back of a 

true horse saddled in silver, heading the militia and with 

his “state”. An exceptional piece, carved in wood, with 

articulate legs at the hips, wearing a Roman body armor 

in canvas finished with high-relief golden plaster, silvered 

and multi-colored. Besides, it used natural hair, silk socks 

and a deep-red velvet cape. This image was taken along in 

processions until ca. 1880, handed over to the Parish later 

on. It had already been exhibited at the Diocesian Museum 

of Sacred Art between 1966 and 1969, at the Rosary Church, 

and later on at the Padre Toledo Museum (1972-1976). The 

shield that composes it nowadays was made by the same 

artist Antônio da Costa for the centurion of the Holy Week.

Other important images are those of Saint Francis of 

Assisi and of Our Lady of Labor. Both are made in the 

glue-stiffened screen technique, afterwards multi-colored. 

The first belonged to the dark-skinned of the Saint Francis 

Friary, that operated in the Saint John the Evangelist 

Church; the second one, originated from Our Lady of 

Mercês Church, was the patron saint of the women in labor, 

and may be assigned to carver Rodrigo Francisco Vieira, 

author of the image of Saint Joachim and of the crucifix in 

the Parish sacristy, made by the same technique.

The image of the primitive Our Lady of the Rosary chapel, 

of Portuguese origin, dates from the first quarter of the 

eighteenth century. An excellent carving and fine multi-

colored application, it represents the imagery of Portuguese 

origin. Other three pieces originated from the Parish, 

all of the eighteenth century, have great significance: 

the Column Christ, the only independent carved work 

by João Ferreira Sampaio (? – 1771); the Prison Christ, 

a processional image, displaying a beautiful and erudite 

head; and the very interesting Saint Sebastian, of popular 

taste, with indigenous features.

The imagery of little proportions is represented by three 

images of Saint Anne the Teacher, all originated in Minas 

Gerais, from the Saint John the Evangelist Church, besides 

the exquisite images of Saint John the Baptist and Saint 

John the Evangelist. Four eighteenth-century crucifixes of 

Minas Gerais, one of them of colored lead, represent this 

kind of image. Also noteworthy are Saint Lucy’s image, with 

excellent varied colors, Saint Anthony’s image, Our Lady 

of Conception and Our Lady of Sorrows, from the Canjica 

chapel, works of popular taste. There are also two reduced 

images of Our Lord of the Steps and Our Lady of Sorrows 

that in earlier days were placed on the Passo do Encontro 

(Meeting Step) altar; the Virgin is exceptionally colored. 

Also to be mentioned is the image of Saint Gerald made of 

raw clay in early twentieth century by Joaquim Vicente do 

Carmo, and the interesting Portuguese terracotta image of 

Our Lady of Mercy, both coming from the Mercês Church. 

To complete the collection, there are the primitive Saint 

Benedict from the niche of the Rosary Church façade, 

two processional saints’ heads, one Holy Spirit and other 

fragments of processional images. 

As for the paintings, this gender is represented in the 

Museum collection by four Rococo egg-based paintings on 

wood by Manoel Victor de Jesus (1755-1828), dated from 

1788. There is also a Resurrected Christ’s figure painting 

cut in wood, a big Baroque panel centered by a cross, found 
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in a consistory closet at the Fraternity of the Descent, 

and the small but important collection of ex-votos dated 

from the eighteenth, nineteenth and twentieth centuries 

from the Holy Trinity, Our Lady of Mercês, Saint Francis 

of Paula, Our Good Jesus of the Poor, Saint Anthony of 

Canjica , and Saint John the Evangelist churches, three of 

them assigned to Manoel Victor de Jesus. 

A great part of Saint Anthony Parish’s furniture and 

of other churches has been lost in time. As early as 

1894, Carlos de Laet recorded that “there was a superb 

furniture collection in the church, of contemporary taste, 

magnificiently wrought. It was sold and dispersed to hands 

that perhaps do not appreciate its true value!”.20

Fortunately, the Parish kept its ark of wavy front carved in 

jacarandá cabiúna wood and silvered ironmongery made by 

carver Manoel Rodrigues Coelho, besides three eighteenth-

century tables and five chairs in the D.José I style, part of 

a dozen acquired in 1775, and the chests for values. The 

D.José I styled table, with slightly protuberant kneepieces, 

still had claw feet and ball in the D.João V style, and the 

beautiful cut-out leaf carved with gilded band. Another 

D.José table originated from Saint John the Evangelist 

Church, of erudite and delicate design, has tripartite feet in 

volutes. Two pieces of religious furniture outstand for their 

beauty and excellent make. They are the green and golden 

dossel, with shell-like ceiling, to display the Holy Sacrament, 

and the urn of the presanctified to close the same on 

Maundy Thursday. This hexagonal piece with bulged box 

and cover, is exceptionally carved, displaying angels’ heads, 

little palms, flowers and acanthus in the D. João V style, 

probably dated from 1730 to 1750.

We still have other furniture pieces of minor proportions 

such as the eighteenth-century seven altar stands, some 

20 LAET. Em Minas, p. 83.

multi-colored, and the jewelry and money chest of the 

Mercês Friary. Of the twelve existent at the Parish, only 

a turned stool coated with leather is left, as well as the 

multi-colored alms-giving box from the Good Jesus chapel. 

The thirteen missals, dated from 1721 to 1893, beautifully 

printed and bound in Antwerp, Venice, Mali and Lisbon, 

with frontispieces and engravings inspired Brazilian painters. 

As for the ecclesiastical paraments and altar cloth, only one 

set of red damask, white damask and black velvet, with their 

gold-metalized thread braids and fringes are exhibited, and 

the beautiful damask brocade pieces originated in Braga and 

Venice dated from late eighteenth century are reserved to be 

restored. Few of the most ancient pieces were saved from an 

arsonist vicar in the 1960’s. 

Finally, several other objects were added to the collection, 

such as an altar collection of vases in glazed ceramic of 

eclectic taste made in the region in late nineteenth century; 

sets of altar cards printed in France and Brazil in the 

nineteenth century; nineteenth-century saints records; sets 

of wooden candlesticks and torches, sometimes turned, 

sometimes carved and gilded, original from many churches; 

tin-plate processional lamps; confessionary booths; 

catafalque for the funeral services; luminarias; crosses; 

oratories; rattles; eighteenth-century wafer molds. 

Also noteworthy is the pair of torches with base carved 

into masks assigned to João Ferreira Sampaio, and the rare 

engravings in the black manner originated in the city of 

Augsburg representing Saint Aloysius Gonzaga with Saint 

Stanislaus Kotska, and Saint Catherine of Ricci, one of 

them signed by the famous Klauber Brothers. 

For the decoration of the altar area and retables, big 

artificial branches or palms were produced to be placed 

among the candlesticks. Three cardboard palms, painted 

and coated with mica made as early as the eighteenth 
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century, and a pair of carved and multicolored wood palms 

of great visual effect are the pieces left for the collection. 

For all that has been described, the Liturgy Museum of 

Tiradentes is an important receiver of the movable patrimony 

of our churches, which, from now on, will be exhibited to 

the eyes of the Brazilian people, its true owner. 

“LITURGY MUSEUM: HISTORY, 
CULTURE AND RELIGION”21

MARIA MARTA ARAÚJO

The major forces dominating society today come from the 

material order. They create means and multiply objects, 

21 This text covers some of the questions raised in the Final 

Report of historical research developed by the Institute Pro –

Citizenship – Pro Città very synthetically in order to subsidize 

the implementation of the Liturgy Museum in Tiradentes, São 

João Del Rei and Belo Horizonte. The document research on 

the Santo Antônio Congregation of Tiradentes was carried out 

at the Ecclesiastic Archive of the Bishopric of São João del Rei, 

responsible for keeping this archive which has already been 

inventoried, thanks to the project “Surveying, Listing, Indexing 

in Data Banks of the Ecclesiastic Archive – documents and 

codices – from the Congregations and Branch chapels of the 

Diocese of São João del Rei (Minas Gerais - 18th and 19th 

centuries)”, developed by DECIS/PROEX/UFSJ, under the 

coordination of Maria Leônia Chaves de Resende. An important 

source about the regional festivities of the area is also the 

project “On the sides of Estrada Real: ethnographic cartography 

of the devotional practices of the sixteenth-century Minas 

Gerais”, also coordinated by Maria Leônia de Resende. A deep 

connoisseur of the local history, it is important to highlight 

the support of the researcher Olinto dos Santos Filho, of the 

Technical Office of IPHAN in Tiradentes, whose texts are a 

compulsory reference to study the city. 

but within their own nature, they do not bear the ends 

and values other than the endless amount of production 

and the value of the intrinsic use of the ends to which the 

objects were produced. The dialectics between producing 

– using is, after all, the tendency which masters the 

basic streamline of modern culture. Thus, the crisis 

of our times presents this paradoxical feature, being a 

crisis amidst abundance or perhaps even a crisis with 

its deepest roots in the prodigious increase of the human 

ability to produce and in gradually shrinking the human 

ability to contemplate, until it is completely vanished. 

Padre Henrique de Lima Vaz

Priest Henrique Vaz’s thoughts, regarding the purpose 

of culture22 was one of the guidelines of the historical 

research of the Liturgy Museum and, based on his ideas, it 

is proposed that this cultural legacy be considered, not only 

in heritage or in envisaging the past, but also as a means 

of awakening the human ability to contemplate, in other 

words, to notice, discern and visualize. 

And how could it be possible to assess something as 

performable and variable as the religious experience? 

A warning – valid to any museum – takes on greater 

relevance here, since it is well known that each visitor builds 

his/her own path according to his/her motivations and 

needs, summing up, to his/her own personal context. This 

is the essential element, leading the visitors’ expectations, 

which cannot be neglected as “the interests, beliefs and 

previous knowledge about museums and the contents of the 

exhibit will influence the visit and its outcome, varying from 

person to person”.23

22 LIMA VAZ, H.C. de. A Cultura e seus Fins [Culture and its 

Ends]. Revista Síntese Nova Fase v.19, n.57, p.149-159. Belo 

Horizonte: CES/ Loyola Publishers, 1992.

23 ALMEIDA, Adriana Mortara. O contexto do visitante na 
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This diversity of interests and beliefs is something which 

characterizes both the population of Tiradentes and the 

tourists and other visitors attending the exhibit who, as a 

whole, can be considered as the public of the Liturgy Museum.

Conversely to the structured education, several museums 

have been trying to insist more on the visitor’s motivations 

and less on the content, in other words, placing the affective 

motivators first and foremost, rather than the cognitive 

objectives, which still is the case for both the inhabitants of 

Tiradentes and the visitors, given the historical universality 

of the Christian experience. 

One of the strongest reasons why Christianity could 

synthesize history, mark time and, in the same movement, 

assure itself as a universal Project, has been its strong sensor. 

Despite the fact that, in earlier times, the Christian religion 

had assumed an attitude contrary to idolatry and had clearly 

denied the sensual pleasures, the own tension that it would 

eventually express with the son of God in body and flesh 

pointed out to important changes. 

If the son of God himself had become man in flesh like us, 

a new dimension was opened up so as to think and value 

the physical dimension of the human experience linked 

to the sensorial experiences of the world. The recognition 

of the divinity of the son implied, to a certain extent, the 

acceptance of the matter in spirit; and especially from the 

Ephesus Council, proclaimed the maternity of the divine 

Mary, sanctified the flesh of the Son of God, the Savior. 

How to proceed with the strict separation of the truth of 

experiência museal: semelhanças e diferenças entre museus 

de ciência e de arte.[The context of the visitor in the museum 

experience: similarities and differences among museum, art 

and science] História, Ciências, Saúde [History, Art and Science] 

- Manguinhos. Vol. 12. Rio de January, 2005, p.5.

the spirit and falsehood of the flesh, when the son of God 

himself was turned into flesh?24

This inevitable path towards the sensorial has gained even 

more intensity as Christianity was gradually becoming 

an official religion, assimilating significant aspects of the 

culture of the Roman Empire and of the different peoples 

it comprised. Even if the high hierarchy of the Church 

continued hesitant towards icons, the believers of the 

faith looked up to them as tokens of their religiousness. 

“Educators in the religion of the son made flesh to save 

men, this crowd of followers needed to contemplate 

God with their own eyes, feel Him near and tangible, 

worshipping something nearer than the paternal immaterial 

spirit about whom they could think intellectually rather 

than capture with their senses”.25 

Having surrendered to the appeal of the icons, the Church 

sought to impose strict logics regarding the senses, avoiding 

ambiguities and inappropriate uses. However, priests and 

followers, according to even more varied logics, interpreted 

and reinvented such symbols, without letting go of their 

faith in the transcendental, in the spirit that was made into 

flesh to save the others.

Consistent to its purpose, the Liturgy Museum invests in the 

perspective of being a facilitator of knowledge acquisition, 

thus avoiding the imprisonment of the senses through the 

indiscriminate use of the written text. In other words, the 

Liturgy Museum invests in noticing. However, even noticing 

cannot be exercised without any interference of other 

24 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Vendo o passado: 

representação e escrita da história. [Looking into the past: 

representing and writing history] Anais do Museu Paulista, vol. 

15, n. 2, 11-30. São Paulo, jul/dec. 2007, p. 20.

25 Facundo Tomás . Escrito, pintado. Dialéctica entre escritura e 

imágenes en la conformación del pensamiento europeo. Madrid: 

A. Machado, 2005 quoted by GUIMARÃES, cited work, p. 20
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human senses, therefore, it is the Museum’s responsibility 

to offer the visitor the possibility of this noticing experience 

by means of the several senses enabling viewing and 

reviewing the past, working on the perception in such a way 

that the visitors start observing not only beautiful works or 

“visions of the past” but also dimensions of human life not 

always perceived or imagined before.

The museum graphic conception proposed for the Liturgy 

Museum heads towards this direction; it presents, from 

its contemporary visualization forms, new cognitive 

possibilities and intelligibility to human experiences, hence 

contributing to broadening imaginative abilities. 

It is from these guidelines that, as far as the museum 

is concerned, the diverse dimension of the historical 

experiences and its meanings for men who have lived 

in certain contexts and places is highlighted. Even if the 

historical role of the Christian religion is considered in 

Tiradentes and in Brazil, several past or present experiences 

overlap, hindering the construction of simple and 

straightforward narratives. 

It is worth mentioning that the objects in a museum do 

not speak for themselves nor bear in themselves a key to 

be deciphered; they are the subjects, in different times 

and places, the truthful keys to the narratives, secrets and 

mysteries of inanimate things. 

A great deal of the Liturgy Museum archive comes from 

the Santo Antonio Parish, whose history blends with the 

history of Tiradentes, and dates back to 1702-1704, when its 

first dwellers, men who lived on mining the several brooks 

and streams of the region, settled around the small chapel 

named after Santo Antônio, the first village to the yet to 

become the affluent Death River County - Comarca do Rio 

das Mortes, in Minas Gerais26.

26 The neighboring city of São João del Rei was founded in the 

Owing to the diligence of its inhabitants, the old Santo 

Antônio Village accomplished its political autonomy in 

1718. In that year, through the influence of the local 

governor of São Paulo and Minas, D. Pedro Miguel de 

Almeida Portugal, Count of Assumar, a Village was 

founded and called São José Del Rei, consequently, the 

House of Representatives and a whipping post called Pillory 

were licensed to be built.

It is not difficult to explain the rapid occupation of the 

territory of the Death River - Rio das Mortes - and the spread 

of several settlements in the neighboring areas still in the 

first decades of the XVIII century, as well as the choice of the 

place where the first village would be settled. Lying on the 

right banks of the river, with a privileged view to the valley 

surrounded by the imposing São José Range, it encompassed 

all the necessary conditions for its economic survival – be it 

through mining operations, agriculture or breeding animals, 

not to mention welfare and security , with a vast number 

of brooks and water fountains and plentiful timber. On 

the other hand, the preference for Santo Antônio, to whom 

the first chapel was dedicated and who remained as the 

patron saint of the parish, worshipped with processions, 

festivities and fireworks, as the patron saint of   until today, 

is thoroughly understandable. 

Santo Antônio de Lisboa (1195-1231), also called Santo 

Antônio de Pádua, “was the most Portuguese of all saints 

following year, named as New Village - Arraial Novo, and, 

owing to its more significant development, it was ranked as 

a town in 1713, incorporating the jurisdiction of the Old 

Village of Saint Antonio - Arraial Velho de Santo Antônio. It 

is worth mentioning that, before this, the two settlements 

had witnessed, between 1708 and 1709, violent battles in the 

famous Emboabas War. According to certain tradition, it would 

have been responsible for the name of the river, having its 

waters stained by the warriors’ blood was, from then on, called 

River of Death - Rio das Mortes.



135

and, a little because of this, he was also the most Brazilian 

of all”, the flexibility and plasticity of the devotion to him 

was one of the most significant features of the colonial 

religiousness27. Obstinate in the defense of Christianity, 

he was a missionary and a teacher, standing out, however, 

for his fame as miracle worker, having had more than 

fifty miracles attributed to him in his hagiography. His 

popularity and the spread of his worshippers and cult in 

Portugal and in Brazil were extraordinary. “An advocate of 

the lost causes”, his strong presence in the ordinary life of 

peasants is widely documented. He was the saint who lent 

his name most to the Brazilian toponymy. In Minas, until 

the XIX century, there were 118 locations dedicated to him. 

The relation between the congregation and Santo Antônio 

was “as intimate as it was with Christ and with the Virgin, 

always invoked in each hardship or simply punctuating the 

daily vocabulary, the statements, and the conversations 

about the most varied subjects”.28

Under the protection of Santo Antônio and also São José, the 

Village was expanded, beginning to have several small towns 

under its jurisdiction. In the beginning of the XIX century, 

the settlements which contributed to the expansion of the 

income of the Chamber of the São José Village - Câmara 

da Vila de São José were: Bichinho, Prados, Lagoa, Olhos 

D’Água, Lage, Passa Tempo, Japão, Cláudio, Oliveira, Santo 

Antônio do Amparo, Santana do Jacaré, Bom Jesus do Jacaré, 

Bom Jesus dos Perdões, São Bernardo, Bom Sucesso, São 

Tiago, Santa Rita, Córrego, São Sebastião and Padre Gaspar29. 

By the way, many of these settlements are counties and some 

27 VAINFAS, Ronaldo. Santo Antônio na América Portuguesa: 

religiosidade e política [Saint Anthony in the Portuguese 

America: religiousness and politics] USP Magazine - Revista 

USP, São Paulo, n. 57, p. 28-37, march/may 2003, p. 28.

28 Likewise, p. 31. 

29 According to the 1802 data found in the Mineiro Public 

Archive and quoted by BARBOSA, cited work. p. 510.

of them are called the same today: Prados, Lagoa Dourada, 

Resende Costa, Passa Tempo, Carmópolis de Minas, Cláudio, 

Oliveira, Santo Antônio do Amparo, Santana do Jacaré, 

Perdões, Bom Sucesso, São Tiago and Ritápolis.

Such prosperity was not sustained, nevertheless, throughout 

the 19th century and for quite a period of the 20th century. 

This did not prevent the inhabitants, despite having fewer 

resources, from expanding the services and urban facilities, 

keeping and reinventing their costumes and traditions 

wrought in the scope of the urban experience, consolidated 

in Minas Gerais since the 18th century. Fortunately, 

the landscape as heritage in itself has been preserved in 

Tiradentes until today, mainly owing to the fact that it the 

town has been upgraded to the rank of national legacy, 

declared as such in 1938. 

It is worth mentioning that not always do we find straight 

connections between the quality and richness of cultural 

manifestations and religious devotion in a community 

and its material stability. In the case of Tiradentes, what 

is relevant to notice is the priests’ and followers’ efforts 

in seeking, in spite of all odds, to restore the temples and 

appropriately granting the survival of some of the most 

active fraternities, festivities and rituals which have always 

congregated its population. 

A sixteenth-century town and part of the major route 

to those who wish to learn about the art, culture and 

history of Minas Gerais, Tiradentes has amassed, since 

the establishment of the Liturgy Museum, one of the 

most important spaces for reflection about the religious 

dimension of different practices and representations of 

this unique society, formed in Minas Gerais since the 

occupation of its territory in the early 18th century.

The Liturgy Museum, however, does not propose a sole 

historical approach to this theme, for the construction of 
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the past is always relative, implying multiple perspectives 

and points of view. The proximity between history and 

theology, for example, has rendered good fruits in the 

sense of enabling an analysis of the theological and 

methodological principles in the religious historiography: 

“the historical interpretation has enabled a wider opening 

to theologies as far as several ecclesiastic manifestations of 

faith are concerned, being considered as reinterpretations 

of the Christian faith , in an identity never completely 

circumscribed in the institutional and dogmatic range of 

the churches ”.30 On the other hand, the recognition of 

the specificity and the relevance of the hermeneutics of 

the Christian faith in the construction of Christianity can 

“visualize creative responses to the scientific production, 

always attentive to the interweaving of spirituality, power 

and subjectivity”.31

Without minimizing the influence of the Catholic Church 

– at that time under the strict guidance of the Council of 

Trent (1545-1563) – in the context of the state religiousness 

of the 18th century, it is interesting to highlight the gaps 

between the norms and the ordinary daily practice of 

religion in Tiradentes and other sixteenth- century towns in 

Minas, mainly the openness to cultural influxes originated 

from several other generating groups. Here, the Christian 

religion coexists with other rituals and magical practices 

both from African and aboriginal origins, even disseminated 

among the white population, reinforcing the process of 

cultural mingling in the Manor - Capitania.

The purpose of the Museum is to approach the liturgy in 

a historical perspective and its legacy, searching for, in the 

30 BUARQUE, Virgínia A. Castro. A especificidade do religioso: 

um diálogo entre historiografia e teologia. [The specificity of 

the religious: a dialogue between historiography and theology] 

Projeto História, São Paulo, n. 37, p. 53-64, dec. 2008, p. 62.

31 Likewise.

latter, identifying and praising past and present liturgical 

practices, in a dialogue with different traditions, lending an 

innovative character to its proposal, for the liturgy – and its 

history – is something confined in the scope of the classic 

knowledge and expertise, its comprehension being essential 

to any approach of the religious fact, so to speak. 

On the other hand, one of the most significant merits lies 

in building and presenting a broader concept of the liturgy, 

capable of invoking forms, trades and singular rituals, 

characteristic of this Christian religiousness, present 

in Tiradentes and in Minas Gerais, whose historical 

understanding is of utmost importance, once it is from 

where a whole society has been fused since the early 

eighteenth century.

It is worth mentioning that, in the initial scope of the 

formation of the first centers linked to mining, the actions 

of the Catholic Church were quite limited by the Portuguese 

Crown, having forbidden, in order to avoid possible stealth 

of gold, the foundation of religious orders in the region of 

Minas Gerais. Moreover, the construction and maintenance 

of the temples, as well as the services and celebrations, had 

been undertaken by the fraternities, having a totally peculiar 

character when compared to those from Portugal32.

In Minas, invoking and patronage was not grounded by 

the influence or induction of the religious authority or 

specific ecclesiastic congregations. It was related to the most 

immediate and temporal claims, portraying the private and 

familiar characteristic of the cult, as well as the racial and 

ethnic identities. Therefore, for example, while in other 

32 BOSCHI, Caio César. Irmandades, religiosidade e sociabilidade 

[Fraternities, religiousness and sociability]. RESENDE, 

Maria Efigênia Lage e VILLALTA, Luiz Carlos (org.) As Minas 

Setecentistas. Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do Tempo, 

2007, p. 64. Also see: BOSCHI, Caio C. Os leigos e o poder. São 

Paulo: Ática, 1986.
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Portuguese territories, including the Kingdom, invoking Our 

Lady of the Rosary is attached to the Dominican patronage, 

in Minas it was spread by the afro population. Besides: 

Whilst in Portugal the social role of the fraternities had 

an essential charity and mutual feature, in Minas Gerais 

they presented themselves as manifold social organisms 

providing, among other benefits, room for social 

interaction among its members. Indeed, they worked as 

tools and vehicles of social manifestations, mainly for the 

lower classes. (...) The social interactions intrinsically 

practiced extrapolated the strictly religious hallmark that 

could be attributed to them. Apart from this, they were 

still promoters and sponsors of the cultural activities 

which did not come down to only partying – which was 

already substantial – but also to the maintenance of the 

vigorous work market of cultural-artistic nature.33

Only sporadically did the Royal Court subsidize works, 

purchase of canonicals and ornaments; hardly ever, 

celebrations and religious services. “This laic patronage 

brought about special conditions for artists, craftsmen 

and artisans (terminology widely used in the language at 

that time). In hiring the artists, mechanic tradesmen and 

musicians’ services, among others, the fraternities “both 

maximized the creative and interpretative forces of such 

individuals and enabled them to free themselves from the 

inherent restrictions and constraints of the corporate or 

association production, guiding the art market all along the 

coast of the Colony, and in other Portuguese lands overseas 

and in the Kingdom”.34 

The recognition of the role played by the fraternities 

allows us to replace the religious experience of the colonial 

settlements in Minas Gerais, which, in many aspects, 

33 Likewise.

34 Likewise, p. 66.

withdrew from what the civil and religious authorities and 

the catholic doctrine had expected at the time. 

This religiousness varied among the Africans, for example, 

it depended on “their cosmological universes, significantly 

altered according to their native original regions, becoming 

even more complex with the cultural mingling.”35 In a way, 

exploring these same ambiguities and spaces offered by the 

social environment, openings offered by the social context, 

the slaves found gaps in their bondage, appropriating 

themselves of Catholicism as “legitimate mechanism to 

reconstruct their identities, perceive rights and defend 

themselves against the abuse of their masters, not losing, 

though, their power of reaction, expressed, extensively, 

through violence”.36

This is what is testified from the black’s fraternities found in 

the Minas Gerais territory.

A space of group cohesion, a space for devotion, a space 

for identity (re)construction, the only ones which they 

were empowered to form, the friaries assembled by the 

black slaves, beyond the promoters and places of syncretic 

practices, imposed themselves because the African 

cultural references were revitalized in such associations. 

A thorough cultural mingling can be observed in such 

sodalities, the European Catholicism being inoculated by 

the expressive marks of the native beliefs of Africa.37

Nevertheless, beyond the universe of different social groups 

and their fraternities, the social and cultural mingling is 

35 DIAS, Renato da Silva. Entre a cruz e a espada: religião, política 

e controle social nas Minas do Ouro (1693-1745) [Between the 

cross and the sword: religion, politics and social control in 

Minas of Gold] - Vária História, Belo Horizonte, vol. 26, nº43: 

p. 155-175, jan/jun 2010, p. 174.

36 Likewise.

37 BOSCHI, cited work, p. 69.
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the main element featuring this community, being enough 

to observe the peculiar way in which the Baroque and other 

aesthetic conceptions circulating in the overseas Empire 

were appropriated. According to Affonso Ávila, what was 

transplanted here was “more of a civilization rather than a 

strictly art style, favored by the geographic conditions of the 

region, it wound up crystallizing itself in its insulation and 

deeply marking the path of the mountain people”.38

The name Barroco Mineiro (Mineiro Baroque) is given, 

appropriately, to this civilization style, which, more than 

its artistic and cultural dimensions, started designating 

the mental universe of the colonial society in Minas 

Gerais. Still, according to Ávila, “it is the baroque tone that 

animates the entire organism of the mining society – that 

of the public festivities, the religious solemnity, the scenario 

of colors and forms elapsed”.39 In other words, “a vision 

of the world involving trains of thought, feelings, ways of 

representing, behaving, creating, living and dying”.40

38 ÁVILA, Affonso. Resíduos setecentistas em Minas. [Sixteenth 

century remains in Minas] Belo Horizonte: CEM/UFMG, 

1967, 1º vol., p.8-9.

39 ÁVILA, Affonso. O que é o Barroco Mineiro. [What is Mineiro 

Baroque] ÁVILA, Affonso et al. Barroco mineiro: glossário 

de arquitetura e ornamentação [Barroco mineiro: glossary 

of architecture and ornamentation]. 3.ed.rev. e ampl. Belo 

Horizonte: Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos 

Históricos e Culturais, 1996, p. 6.

40 CAMPOS, Adalgisa Arantes. Introdução ao Barroco Mineiro: 

cultura barroca e manifestações do rococó em Minas Gerais. 

[Introduction to Mineiro Baroque: baroque culture and rococo 

manifestation in Minas Gerais]. Belo Horizonte: Crisálida, 

2006, p. 7. According to the author, Rococo, for example, did 

not have here the same dimension it did in Europe, having to be 

understood as an artistic style immersed in the baroque culture. 

This style has gained strength in Tiradentes since the initiative 

of fraternities that erected and refurbished their temples 

between 1760 and the first half of the 19th.century, and since 

the talent of local artists such as Manuel Vitor de Jesus.

It is relevant, however, not to forget that this sensitive 

culture is markedly religious and it could not be otherwise, 

once the contemporary question in the connections 

between Christianity and culture were unfolded to the men 

who, in the eighteenth century, erected temples in the brave 

territory of Minas Gerais. 

Such question springs up, as Priest Henrique de Lima Vaz 

admonishes, “in a world atmosphere where Christianity 

is not the organizing center of the symbolic constellations 

heading the course of the social period”.41 It is of the 

utmost importance to understand that, in the scope of 

the historical narrative proposed for the Liturgy Museum 

of Tiradentes, since it helps to break free from some 

more simplistic and reductionist interpretations of the 

representations and practices of such society, as well as of 

the sensibilities and feelings in face of the transcendent 

proposed by the Christian religion. 

It is in the context of a vigorous culture, an urban and 

religious one in its nature, that a complex and lush art is 

produced in Minas Gerais, pervaded by drama, aimed at, 

first and foremost, moving and enrapturing the spectator, 

thus arousing a state of excitement, luring him into 

becoming open to the Church postulates. Persuasive, it 

appeals to the senses, adapting its even broader demands 

to its heterogeneous society. Despite the Catholic Church 

having traditionally established the essential features of the 

buildings, the ornaments and liturgical objects, it allows, 

wisely, the artists of each period and place, to follow their 

outward drives, conciliating the artistic demands to the 

postulates reassured by tradition. Somehow, the fundamental 

rule of the liturgical arts can be summed up as such. 

This appeal to the senses and emotions is typical of art in 

general, but the most important point is to remember that an 

41 LIMA VAZ, cited work, p. 149.
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emotion cannot be narrowed down to the subjective. Most of 

the times, it is attached to the complex social logics and both 

the men of the past and those of today are not foreign to the 

catalyst role of the emotions of the collective universe, in 

other words, as the sensibilities reflect the social world, they 

are also responsible for its construction and ordering. 

Exploring the world of sensorial perceptions, emotions 

and religious feelings of the men of the past is not an easy 

task, which does not prevent one from, however, trying 

to inscribe the facts of human sensibility in the historical 

affairs. Owing to anthropological studies and their influence 

in the other human sciences, the vast alternating character 

of the invisible worlds and the range of emotions from one 

culture to another can be ascertained each time.

Every sensitive culture is ordered in the interweaving of 

senses and preexisting values and varies “as the religious 

beliefs, the scientific convictions, symbolic systems, social 

rules, lifestyles and aesthetic tastes change, all things deeply 

influencing the affective life. Therefore, in such domain, all 

the reduction to simple causalities will be in vain. On the 

contrary, complex interlaced determinations will reign”.42

On the one hand, the religion and culture of a people 

cannot be described from only the study of their sensibilities 

and representations, since they are always embedded in 

the social aspects, articulating themselves in their acts, 

attitudes and behavior.43 On the other hand, the sterile 

opposition between a presumed objectivity of the practices 

and the subjectivity assumed in the representations should 

be abolished. “There is neither practice nor structure that 

42 MAZUREL, Hervê. Histoire des sensibilités. DELACROIX, 

Christian et all. Historiographies: concepts e débats. Paris: 

Gallimard, 2010, p. 259.

43 KALIFA, Dominique. Représentations et pratiques. 

DELACROIX, op. cit., p. 876.

is produced alien to the contradictory and struggling 

representations through which the individuals and groups 

find meaning in a world which is theirs”.44 

In Minas, the baroque culture was reinvented in the light of 

local particularities and injunctions of a slavery mainstream 

society , yet studied very little and, because of this, there 

is the constant need to attentively notice the actions of 

fraternities and friaries, as far as different social groups are 

concerned, much beyond the sponsoring of public cults 

or charity, according to what is established by the Church 

documents, responsible for turning the possibilities of 

participation and upward mobility into a more and more 

racially mingled and less stratified society45.

The increase in the number of mulattoes in the population 

of Minas Gerais as a whole throughout the 18th century is 

a fact that has been reinforced by recent historiography, as 

well as the pressure exercised by the dark skinned and freed 

slaves in the ordinary life of this society, redefining its limits 

beyond the moral standards and social rules of the time. 

The São José Village and its vicinage were not out of such 

context, having reached the first decades of the 19th century 

with a population formed by, in its great majority, the 

dark-skinned and blacks, the number of whites accounting 

for fewer than 30%46. It is important to emphasize that, 

even though the access to high positions had been held as a 

privilege to whites, many dark-skinned men took positions 

in the scope of the local business management, standing out 

44 Likewise, p. 881. The representations, thus understood, are, 

simultaneously, expressive and constructive of the social, as 

well as constitutive of practices and instances of action.

45 Under the ruling of the blacks’ fraternity in freeing their 

brothers, see in particular, RUSSEL-WOOD, A.J.R. Escravos 

e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2005.

46 According to data, House of Representatives in 1826, cited by 

BARBOSA, cited work, p. 510.
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and gaining the respect of their communities. On the other 

hand, in spite of prohibitions, they became members of the 

secular clergy, acting, many times, under the sponsorship 

of fraternities and friaries of dark-skinned and blacks, as 

it actually took place in all the sixteenth-century towns in 

Minas, and among them, in Tiradentes as well. 

These men also found in the artistic trade different forms 

of inclusion and social mobility. Considered as a manual 

activity and, therefore, socially undervalued, the exercise of 

painting, sculpturing, and architecture was then delegated 

to slaves and mulattoes. According to Olinto dos Santos 

Filho, “the mulattoes always freed on the baptismal font, 

or born free, having been born of black liberated women”, 

employ themselves in routine trades and , in the meantime, 

search for positions in the military institutions, this being 

defined as a pattern by several artists and craftsmen of the 

turn of the 18th century to the 19th.47

In music, the presence of dark-skinned artists and 

composers also prevailed, and the outstanding quality of the 

musical production in the Mineiro Baroque is highlighted by 

many experts. Such activity did not involve only composers, 

instrumentalists and singers, but also copyists, masters, 

manufacturers and dealers of musical instruments. It is 

worth reminding that music, by the way, in the context of 

the catholic liturgy, was of utmost importance, ensuring 

that musicians be present in practically all cities in Minas, 

mainly in Masses and solemn ceremonies. 

The strength of such groups in the constrained space of the 

old village of São José can be measured by the fraternities 

47 SANTOS Filho. Olinto Rodrigues dos. Características específicas 

e escultores identificados [Specific characteristics and identified 

sculptors]. COELHO, Beatriz] - Devoção e Arte: imaginária 

religiosa em Minas Gerais. [Art and Devotion: religious 

imagery in Minas Gerais] São Paulo: Publishing House of the 

University of São Paulo, 2005, p. 126.

and temples kept. In the Rosary chapel, established around 

1727, the fraternities of Our Lady of the Rosary of the 

Blacks - Nossa Senhora do Rosário dos Pretos and Saint 

Benedict of the Black Africans - São Benedito dos Pretos 

Africanos and Our Lady of Merces of the Black Creoles - 

Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos, founded in 

1756 and remaining there until the construction of its own 

chapel in the end of the eighteenth century. The chapel of 

Saint Evangelist was built by the fraternity of Saint John the 

Evangelist of the Dark- Skinned Men, founded in 1740 and 

functioning in the beginning in the Parish. In this same 

chapel, the Friary of Our Lady of Sorrows was installed, 

around 1801, and the Fraternity of Saint Francis of Assisi of 

The Dark-Skinned, created in 1812 did not last long. 

Such an important legacy of works of art and historical 

monuments that today attract visitors to Tiradentes and 

other cities founded in the 18th century was thus only 

possible due to the hard work and creativity of the majority 

of dark-skinned and black men, whose talents in painting, 

sculpture, music and in the mastery of the building and 

metallurgical techniques, jewelry, and other routine 

trades were undeniable. Some of these colored artists and 

freed blacks managed to reach an economic status which 

enabled them, indeed, to distinguish themselves from some 

whites, in the intermediate strata of the village and town 

populations of Minas Gerais, having become small and 

medium land and slave owners. 

Among the masters that stood out in the art trade in Minas, 

there is the mulatto artist Manuel Victor de Jesus, who is 

better known for the survey carried out by Olinto Rodrigues 

dos Santos Filho48. The painter, who was also alferez of the 

48 SANTOS Filho, Olinto Rodrigues dos. Manoel Victor de Jesus, 

pintor mineiro do ciclo Rococó. [ Manoel Victor de Jesus, Rococó 

mineiro painter].Barroco. Belo Horizonte:Universidade Federal 

Minas Gerais, n. 12, p. 231-242, 1978. SANTOS Filho, Olinto 

Rodrigues. Pintores mulatos do ciclo Rococó Mineiro [Mulatto 
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Rosary of the Dark-Skinned of Saint Joseph - Terço dos Pardos 

de São José, born around 1760, started his work in 1782, 

when he decorated the consistory of the Holy Sacrament of 

the Saint Antonio Parish - Santíssimo Sacramento da Matriz 

de Santo Antônio. After this, he took over the paintings of the 

two sacristies of the Saint Antonio Parish, the chapel of the 

Seven Steps, the consistory of the Fraternity of the Descent, 

of the altar and consistory of the steps, of the Baptistry 

and the organ case. From 1804 to 1824, he carried out the 

painting of the ceiling and retable of Our Lady of Merces of 

the Black Creoles church Nossa Senhora das Mercês dos Pretos 

Crioulos, and the ceiling of the nave of the Rosary of the 

Black Church – Igreja do Rosário dos Pretos.

Also the decoration of the Stations of the Passion of the 

Right Street - Passo da Paixão da Rua Direita was made 

by him, besides all the pictorial decoration of Capela de 

Nossa Senhora da Penha de França (Our Lady of Penha of 

France Chapel) in Bichinho. He also carried out the trade 

of designer; his are the project of the Capela da Santíssima 

Trindade (Holy Trinity Chapel) and the new façade to the 

São Joao del Rei Parish.

Still according to Santos Filho, he remained single, served 

by his slave Gregório, his helper in the trade of painter. 

He belonged to the fraternities of São Francisco de Assis 

dos Homens Pardos (Saint Francis of Assisi of the Dark-

Skinned) and Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Our Lady 

of the Rosary of the Blacks) He recommended, however, 

that his body be buried in the Rosary church, under the 

ceiling of the Rosary mysteries he had just painted. He died 

on 27 April, 1828, leaving in the city and vicinage one of 

the most important works of the rococo style. 

painters of the Mineiro Rococó Cycle]. ARAÚJO, Emanoel (org.). 

A Mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e 

histórica [The Afro-Brazilian Hand: The meaning of the artistic 

and historic contribution]. São Paulo: Tenenge, 1988.

In the music field, the stardom belongs to the composer 

Manoel Dias de Oliveira, mulatto, born in São José in 

173549, whose work has been compared in importance to 

that of Emérico Lobo de Mesquita. Author of about twenty 

nine renowned pieces, among them, Graduals, Offertories, 

Responsories, he died in the city in 1813, and buried in 

the Saint John the Evangelist Chapel. Francisco de Paula 

Oliveira was the first organist to play the beautiful organ of 

the Saint Anthony Parish.50

The musical tradition in Tiradentes has been richly kept 

and preserved by the Ramalho Band and Orchestra, 

compulsory presence in the most important religious 

festivities and services of the town and who skillfully 

play the pieces composed by authors of Minas Gerais of 

the eighteenth and nineteenth centuries, mainly those 

who performed in the old village and region of the Rio 

das Mortes (River of Death). The corporation was created 

around 1860 by José Luiz Ramalho with the participation 

of other important musicians such as Antônio de Pádua 

Alves Falcão and João Francisco da Mata. 

Another important element featuring the religious life of 

the 18th and 19th centuries, be it in the Saint Jose Village 

or in any other eighteenth-century mineira village lies 

in the diversity of the clergy itself that we are unable to 

comprehend, confined in the perspective of the “power 

lobbying role” and even less from the inverse stereotyped 

interpretations as those of corrupt and rebellious clergymen, 

49 See SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Capitão Manoel 

Dias de Oliveira. 1º Encontro de Musicologia Histórica - 5º 

Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música 

Antiga. Juiz de Fora, Centro Cultural Pró-Música de Juiz de 

Fora, 1994, p. 54-61. 

50 Other important artists performing in the town in the 19th 

century can be mentioned, such as Manoel Marques Tenudo, 

Laureano Antônio do Sacramento, João Batista de Assis and the 

composer Custódio Gomes. 



142

a reinforced idea by the generalization of the individual 

behavior undergoing censorship both from the Crown and 

the prelates of the time. 

In the 18th century and specifically in Minas Gerais, 

due to the prohibition of religious orders foundations 

mentioned, it was the fundamentally secular clergy (truly 

royal officials 51 but lacking conditions to survive under the 

meager royal contributions and the congregational rights 

charged to their customers) who dedicated themselves to 

the practice of diverse activities linked to the agricultural 

production, mining and also commerce52. Therefore, not 

comprising a homogeneous group and not living in the 

outskirts of society, a great deal of them were ordinary men, 

distinguished from each other by their habits, education, 

hierarchy and by their ownership or not of slaves. Some 

of them, considering the importance of their inventories, 

composed a dominant oligarchy of the time: medicine 

practice and pharmacies were, in great measure, in the hands 

of priests who were also cattle farmers and owners of sugar 

refineries “and several mining units near Vila Rica, Ribeirão 

do Carmo, São João del Rei and, mostly, in Sabará.”53

51 Because of the padroado regime, it was up to the Crown to 

collect favors and ecclesiastic contributions and, in exchange, 

pay for the expenses with priests and preachers in the divine 

worship. On the other hand, the empowered vicar received the 

lifelong and unmovable benefit, in other words, forever “stuck” 

to his parish. The annual income paid by the Crown to the 

secular clergy with empowered and confirmed positions, for 

their support, was called “côngrua” (portion). 

52 CALIXTO, Valdir de Oliveira. O Clero Secular em Minas Gerais: 

(1745-1792): sua participação na Conjuração Mineira. 

[The Secular Clergy in Minas Gerais: its participation in the 

Mineira Insurrection]. Thesis (Master’s in History), Instituto 

de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 1979, p. 70. 

53 LIMA JÚNIOR, Augusto de. A Capitania das Minas Gerais. [The 

Minas Gerais Manor ]. Belo Horizonte: Itatiaia, 1978, p. 94.

A great number of priests also participated in the cultural 

and political elite of the Manor working as teachers, lawyers 

and having political positions such as members of the City 

Council and as rebels in several rebellions and mutinies, 

the greatest being the Mineira Insurrection. This is the case 

of Tiradentes’ vicar, Carlos Correia de Toledo e Melo, Priest 

Toledo, one of the most prominent 1788-9 rebels, firmly 

established in the Rio das Mortes County where he owned 

diversified plantation farms and crops.54 

In Corografia Brasílica that Ayres de Casal published in 

1817, he describes the São José Village and its vicinage, 

stressing the great number of chaplains55 that, according to 

the above mentioned description, not only differed in their 

incomings but also in their social and political influence, 

besides their own performance as religious representatives. 

 Abundantly provided with food and water, its 

inhabitants and those of the large surrounding areas, 

where a great number of chapels with chaplains existed 

to ease their accomplishment with the ecclesiastical 

precepts, harvest a lot of corn, some rye, a variety of 

fruits and raise cattle, with a huge number of pigs, their 

greatest wealth. Some of them are miners.56

54 FURTADO, João Pinto. O manto de Penélope: história, mito e 

a memória da Inconfidência Mineira de 1788-9. [Penelope’s 

mantle: history, myth and memory of the Mineira Insurrection 

of 1788-9] São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p, 24. 

Its beautiful two-storey house, known as Casa do Padre Toledo 

(Padre Toledo’s House) is still preserved and is one of the most 

important architectural monuments of Tiradentes. 

55 Thus were named both the assistant priests, in charge of the 

pastoral care in a given community of followers (hospitals, 

barracks, prisons) or of a chapel, such as those who, in a 

parochial church, as in the case of Santo Antônio da Vila de 

São José Congregation, were responsible for the choir and other 

sacred tasks; but all of them were subordinated to a vicar.

56 AYRES DE CASAL. Corografia Brasílica ou Relação Histórico-
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Santo Antônio da Vila de São José del-Rei Parish, providing 

its holders and chaplains great earnings during the whole 

18th century had as its first vicars: Manoel de Almeida 

from 1713 on; Domingos Alves Calado, in 1717; and 

José de Almeida e Portugal, allowed in May 25, 1718. 

Nevertheless, its collation only occurred in February 16, 

1724, during the vicarship of José Nogueira Ferraz who, 

from then on, received the payment of the due “côngruas” 

from the Portuguese Crown. 

Until late 18th century, Santo Antônio Parish had the 

following collated vicars after the death of Priest José 

Nogueira: Canon Manuel de Pinho Cardido, collated on 

August 7, 1751 (he renounced his position at the Cabido 

Diocesano de Mariana to take on the vicarship of São José 

Village); Carlos Correia de Toledo e Melo (Priest Toledo, 

who was already empowered at Santo Antônio Church 

at least since 1776); and Antônio Xavier de Sales Matos, 

presented by Royal Deed dated of May 26, 1797, collated 

on January 30, 1799.57

In 1824, during the Bishop of Mariana’s visit, Dom Frei 

José da Santíssima Trindade – Don Friar Joseph of the Holy 

Trinity - , the collated vicar of São José Village, was Reverend 

Antônio Xavier de Sales e Matos, who was in charge of 

the Parish for more than fifty years and left an important 

legacy of accomplishments. Dom Frei José, according to 

his inspection, greatly praised “the careful preservation. 

on the part of the priest and his followers, of the dignity 

and ornaments of the parish so richly and masterly 

paramented in order to carry on as a distinguished example 

of purity in the worship of the Lord and fulfillment of all 

Geográfica do Reino do Brasil. Tomo I. São Paulo, Cultura, 

1947, p. 267.

57 Cônego Raimundo Trindade. Instituições de Igrejas no Bispado de 

Mariana. [Church Institutions in the Mariana Bishopric] Rio de 

Janeiro: SPHAN/Ministério da Educação e Saúde, 1945.

the precepts”.58 This judgment could only reaffirm the title 

given, at the time, to the Santo Antônio Parish, as the most 

beautiful church in Minas Gerais, which could not pass 

unnoticed to the foreign travelers that visited the São José 

Village along the 19th. century. 

Exemplary is traveler Johann Emanuel Pohl´s report who, 

during a quick visit to the Village in 1818, left the following 

impressions on the Parish:

It is considered the biggest and most beautiful church in 

Brazil. On an isolated site of a foothill, an even and walled 

place, the church stands out in an important aspect. 

Leading to its entrance there are two large stairs with rails 

in green wrought schist, which is also the material that 

covers the tower sides. The interior part of the temple is 

quite dark, but richly ornamented with works sculptured 

in gold. I could not judge the retable of the main altar 

considered a masterpiece in the country because, on that 

occasion, a religious office was taking place and, during 

the whole chanted Mass, which I attended, clouds of 

incense lifted and covered the painting.59 

58 TRINDADE, José da Santíssima, Dom Frei. Visitas Pastorais 

de Dom Frei José da Santíssima Trindade (1821-1825). Belo 

Horizonte: Center of historical and Cultural Studies. Fundação 

João Pinheiro; Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais, 1998, p. 247.

59 POHL, Johan Emanuel. Viagem ao interior do Brasil. Belo 

Horizonte, Itatiaia; São Paulo, Ed. da Universidade de São 

Paulo, 1976, p. 88. Other travelers’ reports on São José Village 

during the first decades of the 19th century may be found in: 

ARAÚJO, José de Souza Azevedo Pizarro e. Memórias históricas 

do Rio de Janeiro e províncias anexas à jurisdição do vice-rei do 

Estado do Brasil dedicadas a el-rei o senhor D. João VI. Rio de 

Janeiro: Typografia de Silva Porto, Parte II, Tomo VIII,1822; 

SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelo distrito dos diamantes 

e litoral do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 

1974 e SPIX, J. V. von e MARTIUS, C. F. P. Von. Viagem pelo 

Brasil. Imprensa Nacional: Rio de Janeiro, 1938.
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The works found in this church, that replaced the first rustic 

chapel (made of wood vertically disposed and directly inserted 

in the ground), were begun already in the first decades of the 

18th century, under the responsibility of the Holy Sacrament 

Fraternity, as was usual at the time. Although the church was 

virtually finished in 1732, many works were accomplished 

along the whole century, as in the case of the painting and 

general gilding work of the temple by Antônio Caldas in 

1751. Thereafter, Manoel Victor de Jesus’ paintings are the 

most distinguished ones, besides the frontispiece alteration in 

1810 based on Aleijadinho’s project.60

One important aspect to be highlighted regarding the 

history of Santo Antônio Parish is the strong presence of 

fraternities related to the ceremonies of the Holy Week in its 

premises. According to Adalgisa Campos, the late São José 

Village “was privileged with an astonishing proliferation of 

fraternities devotees of Christ´s Passion, that gathered white 

and dark-skinned people, supporting an expressive cultural 

collection and the liveliness of the processions”.61

At the end of the nineteenth century, as the city revenue was 

not the same as before, some works of the Parish collection 

had to be sold to pay for the restoration and renovation 

works made from 1889 to 1890, also counting on resources 

of the City Council. The community also managed to further 

another renovation in 1915 and, from the federal recording 

60 Cidades históricas; inventário e pesquisa: Projeto Piloto 

Tiradentes. Rio de Janeiro: IPHAN, 2005, p. 143-144, e 

SANTOS Filho, Olinto Rodrigues dos. Reconstrução do 

frontispício da Matriz de Tiradentes. Barroco, nº 15, Belo 

Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, p. 401-410, 

1990/2.

61 CAMPOS, Adalgisa Arantes. Mecenato leigo e diocesano 

nas Minas Setecentistas. RESENDE, Maria Efigênia Lage e 

VILLALTA, Luiz Carlos (org.) As Minas Setecentistas. [The 

Eighteenth-century Minas] Belo Horizonte: Autêntica; 

Companhia do Tempo, 2007, p. 84 e p. 89.

on, in 1938, the restoration works of the church were made 

by IPHAN (National Historical and Artistic Patrimony 

Institute), highlighted by the great intervention that took 

place in years 1944-45, when roofs, floors, casings, plaster, 

paint and electrical installations were restored. 

In a sense, we can state that the first of the material 

objects consecrated to the Catholic cult is the church itself, 

that becomes, for its symbolism, a true historical and 

doctrinal memorial of the Christian life and of the Catholic 

religion; its towers, for instance, pointing out from the city 

landscapes of Minas Gerais, are symbols of power, but also 

of hope and the belief then shared looking forward to the 

uplift of the souls to heaven. 

Besides the Parish, the outstanding presence of the Capela 

de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Chapel of Our 

Lady of the Rosary of the Blacks) in the historical center of 

Tiradentes can be easily sighted. It was built by its fraternity 

in mid-eighteenth century, replacing a primitive chapel 

originated in the first times of the camp establishment. 

Since 1779, there are records of kings and queens elections 

by the Fraternity of the Rosary, and the tradition of the 

Reign, with its drums and dances, was kept for a long time 

during the nineteenth century in the city of Tiradentes. To 

crown a black king and queen to the sound of dances and 

songs of African origin, besides reminding and keeping 

given traditions alive, granted the acknowledgement and 

distinction to the elected among their pairs.62 The feasts that 

happened in October attracted inhabitants from neighbor 

municipalities and many congados gathered. “The king with 

a rose in his mouth controlled all congados”.63

62 See SOUZA, Marina de Mello e. Reis negros no Brasil escravista: 

história da festa de coroação de rei congo. [Black kings in 

Brazil: history of the festivity of the coronation of the congo 

king] Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2002.

63 As reported by Heitor Silva, resident in Tiradentes, quoted by 
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The Fraternity of Nossa Senhora das Mercês dos Pretos 

Crioulos (Our Lady of Merces of the Creole Blacks) was 

instituted ca. 1756 and, as recorded, it already had its own 

chapel by 1789, when its consistory is mentioned. In 1872 

the fraternity is raised to friary becoming an archfriary in 

the beginning of the twentieth century. Due to the scarce 

resources of the fraternity, the construction of the present 

temple was slow, but already broadly used in the beginning 

of the nineteenth century. In the churchyard, surrounded by 

a little wall, is the cemetery where brothers of the fraternity 

are buried. The tradition of tolling the bells in the honor of 

the deceased brothers is kept until our days using a bell cast 

in 1886, as observed by Olinto dos Santos Filho. 64 

The Fraternity of São João Evangelista dos Pardos (Saint 

John the Evangelist of the Dark-Skinned) created in 1740, 

was responsible for the building of the chapel in honor of 

its saint of devotion, but there is little information about 

the beginning of the construction, and its conclusion may 

be dated of end of the eighteenth century. Before having 

their own temple, the fraternity was run at Matriz de 

Santo Antônio (Saint Anthony Parish) together with other 

fraternities as already mentioned. It is the second biggest 

church in Tiradentes, located at a noble part of the city, 

at the present Largo do Sol (Sun Place), opened after the 

demolition of the Sobrado da Rua Direita.

In 1801, in this same chapel, the Confraria da Virgem 

Mãe Santíssima das Dores (Holy Virgin Mother of Sorrows 

Friary) was built, that, as recorded, was responsible for the 

construction of the side altar of Nossa Senhora das Dores 

and the oratory of the Sacristy. Its operation period is 

not certain, but some well preserved records found in the 

parochial archive are dated of 1835. In the Igreja de São 

João Evangelista, the Fraternity of São Francisco de Assis 

FROTA, cited work, p. 87

64 Cidades históricas... likewise., p. 147

dos Pardos (Saint Francis of Assisi of the Dark-Skinned) 

was also created in 1812 but it seems that it did not last 

much. Besides the altar dedicated to Nossa Senhora das 

Dores, noticeable is also, at the transept, the altar dedicated 

to Nossa Senhora dos Remédios – Our Lady of Remedies 

– whose devotion was widely spread from the end of the 

eighteenth century on, symbolically associated to health 

and to the freedom theme as well. 

Established on the top of a hill on the border of the Parish 

plateau, the Chapel of São Francisco de Paula (Saint Francis 

of Paula) began to be built by the faithful at the end of the 

eighteenth century to replace an ancient chapel. Virtually in 

ruins, it was widely renovated and finished in 1942, thanks 

to the efforts of Rev. Bernardino de Siqueira.

The Igreja da Santíssima Trindade (Holy Trinity Church) 

began to be built in 1810, also to replace a minor chapel, 

erected by provision in 1776. The feast in honor to the Holy 

Trinity begins from the construction of the new temple on, 

and year after year, the faithful increasingly participate in 

the festivity, also coming from other cities, and transforming 

the chapel in an important pilgrimage center. In 1853, 

its management passed to the hands of the Confraria da 

Santíssima Trindade, under the protection of the Virgin of 

Sorrows, composed of white and free dark-skinned. 

Situated on a high location, on the primitive path leading 

to the city, the place of arrival of the access from São 

João Del Rei, of simple façade, mostly white walls and 

few stonework elements, having an unfinished gateway in 

soapstone. In its interior part, the beautiful and rare image 

of the Eternal Father with the Crucified Christ, Our Lady 

of Sorrows and Saint Joseph is outstanding. The chapel, in 

the 1960’s, was granted the title of Shrine, and the Jubilee 

of the Holy Trinity is one of the most important religious 

and popular feasts of Minas Gerais, attracting thousands of 

faithful to the city of Tiradentes. 
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The Chapel of Santo Antônio do Canjica is also dated from 

the beginning of the nineteenth century and is established in 

a place that once was the main area of gold exploration of the 

city. According to Lélia Frota, in its interior one can observe 

“a true semiotics of the popular taste in the disposition of 

images and altars, carefully preserved by the community”.65

The Chapel of Bom Jesus, located at the Largo das Forras, 

was built by Captain General Gonçalo Joaquim de Barros in 

1771 and finished by 1786. It underwent several renovations 

along the years, and a great part of its original characteristics 

was recovered by IPHAN. This balanced and graceful little 

temple has a simple internal decoration, a wooden retable 

and eighteenth-century imagery, with the outstanding and 

excellent image of Bom Jesus and a beautiful Nossa Senhora 

da Conceição (Our Lady of Conception) carved in candeia 

wood, a material rarely used for this purpose. 

Besides the chapels, built at the convenience and according 

to the financial resources of the fraternities, devotees 

and private well-doers, the Six Stations of the Cross, that 

according to Olinto Santos Filho began to be built in 1719, 

are tokens of the territory demarcation that would happen 

later on: “one in the Largo das Forras, that marked the 

occupation of the eighteenth-century center; two on Rua 

Direita and one on Rua Padre Toledo, main axis transversal 

to the Parish axis; and the two last in Largos do Ó and 

Largo do Pelourinho, both on the main axis that initiated 

the formation of the center from the main church on”.66 

It is noteworthy that the city still maintains, as most 

concentrated area, with minor land portions, its original 

convergence of one-storey houses on the ground level, as 

the one that shelters the Liturgy Museum. 

65 FROTA, likewise, p. 93. For historical information on the 

chapel, see publication of IPHAN: Cidades históricas..., cited 

work, p. 137. 

66 Likewise, p. 24.

 Santo Antônio Parish, located at a privileged place, was a 

determining factor for the historical process of the territory 

occupation and implementation of the public spaces of 

Tiradentes, as in the case of the installation of the City 

Chamber and of the Pelourinho, after it was raised to Vila 

de São José. Rua Jogo da Bola (Jogo da Bola Street), where 

the Museum is placed, is probably the oldest one, although 

Rua do Chafariz has been more relevant through the years 

because it is continuous to Rua da Câmara and allows direct 

access to the lowest part of the city and to the Chafariz de 

São José (Saint Joseph Fountain) built in 1749. 67

Thus, the Liturgy Museum is installed at a privileged 

location of the eighteenth-century center of Tiradentes and 

in one of its first houses, probably built in the first half of 

the eighteenth century and donated, in 1894, to serve as 

presbytery for the Parish of Saint Anthony of Tiradentes. The 

portion, then measuring 1,035 m2 was increased by more 

than 10,000 m2 donated by Joaquim Ramalho in 1957. The 

house also was enlarged in the same decade, performed by 

Padre José Bernardino de Siqueira, who also improved the 

basement and replaced the dividing walls of the old building 

by brickwork. “The enlargement doubled the building´s 

façade copying the original style with three more windows 

facing the street. In the 1970’s, Rev. Lourival de Salvo Rios 

67 According to IPHAN, responsible for the protection of the 

historical center of Tiradentes, the first developing center of the 

Village – the eighteenth-century center – is composed of the 

plan that is nowadays formed by the streets named Câmara and 

Jogo da Bola, and the openings to the streets named Direita 

and Padre Toledo. In this basic center there were also the alleys 

and paths created along the time and that were the “access 

to the service areas”, such as that of river bank and water 

fountains, and to the production and services spaces”. Cidades 

históricas; inventário e pesquisa: Projeto Piloto Tiradentes. Rio 

de Janeiro: IPHAN, 2005, p. 28.
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made a new expansion with a façade in one of the doors 

and a window in the same style of the former ones.”68

The property donation to the Church was a usual proceeding 

in the Baroque culture context of the eighteenth and 

nineteenth centuries when the fear of the punishment in 

hell and the worries with the soul salvation were central to 

the collective imaginary. Facing death, the faithful not only 

tried to reconcile with God but also with their enemies, 

to solve problems, expiate their sins and practice charity – 

like liberating the slaves and acknowledge the paternity of 

illegitimate sons – and forgive the offenses suffered. 

Within this religious spirit, the practice of founding Masses 

by will was not uncommon. Through the property donation 

to a fraternity, the testator preserved the resources for the 

eternal performance of Masses honoring the saint of his 

devotion thus intending to save his soul, the one of his 

family members or even the souls of the Purgatory. 

The increase of Mass requests for the “deceased brothers” 

required, therefore, a greater number of altars or even 

of temples, once the celebrations had to be made in the 

morning. It was also common in wills the institution of 

chapels by means of which the testator destined the income 

of a given property to the celebration of Masses for the 

intention of his soul. The beneficiaries of the almsgiving 

granted by the deceased were obliged to attend the Masses 

founded and pray for the intention of the soul.

So, in a certain aspect, the spread of religious buildings in 

the colonial urban centers and the constant renovations 

of the parishes should be understood not only from the 

68 According to the surveys made by Século 30 Arquitetura e 

Restauro and by researcher Olinto Rodrigues Filho: MUSEU de 

Arte Sacra – Tiradentes/MG. Projeto de Restauração. Século 30 

Arquitetura e Restauro, 2009, p. 14-19.

devotional preferences of their sponsors but also in relation 

to the increasing request for Masses. 

Even before the Reformation, the Mass constitutes the 

central rite of Christianity in Europe. Widely divulged 

is the belief in its expiation, its repairing power and in 

its effectiveness to soothe the divine wrath and attain 

pacification on the social level, the spiritual uplift and, 

notably, the salvation of the soul (...) Considering 

the importance of this dogma for the Catholics, from 

the Council of Trent (1545-1563) on, the Eucharistic 

liturgy is truly highlighted, reaching deep popularity in 

the Baroque period.69 

As believed, ordering Masses, and moreover attend them, 

brought great benefits to the living and to the dead. Attending 

Masses and practicing almsgiving for the celebration of 

Masses in relevant days of the religious calendar – Sundays 

and Holy Days – resulted in the remission of guilt and 

acquisition of indulgences, true spiritual treasures. 

The Mass celebrated in low voice by the priest assisted by 

only one person and in the occasional presence of some 

faithful was, so to speak, the standard Mass. Called a 

private Mass, mainly for its reduced assistance, it had 

its function broadened when chosen to be made to the 

intention of all the faithful, living and dead. “From brief 

liturgy (deprived of Homily), with the possibility of being 

subsequently celebrated, was absolutely the most requested 

mode in the Baroque culture, contrasting with the solemn 

Mass, a true musical spectacle, exclusively reserved to the 

pompous celebrations of the liturgical calendar.” 70

69 CAMPOS, Adalgisa Arantes. “Irmandades Mineiras e Missas” 

[Mineira Fraternities and Masses]. Varia História, Belo 

Horizonte, nº 15, mar/1996, p. 19-27.

70 Likewise, p. 21. The author also observes that the requirement 

of a more frequent participation of the faithful in the Sunday 
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Generally speaking, the fraternities and friaries had as 

fundamental function, besides the Masses and solemn 

feasts, the performance of which was shared with the city 

councils, to assure their brethren the celebration of the 

ritual necessary for a good death, with prayers for the dead, 

almsgiving, burial at a sacred place, the dressing of the 

Order clothes and the escort of funerals by the brethren The 

participation of the community in the funeral ritual was 

supported, on its turn, by the belief that the living could 

soothe the weight of the Purgatory penalties, concurring 

with prayers and Masses for the dead. 

The concept of devotion, which we can define as the sincere 

and zealous attachment to God or to the saints, is broader 

than that of liturgy and, on its turn, more complex once it 

refers to the feelings and beliefs which are the ground not 

only of the liturgical practice but also of the private prayers. 

The Christian Church, from its inception, gathered in 

its religious practice both the private and the communal 

prayer, motivated to this by Christ himself, who, in the same 

proportion condemned the pharisees’ hypocritical ritualism 

and furthering the individual prayer – in secrecy – to the 

Father, encouraged the communal prayer. According to his 

words, in Matthew 18, 19-20: “Again, truly I tell you that 

if two of you on earth agree about anything they ask for, it 

will be done for them by my Father in heaven. For where 

two or three gather in my name, there am I with them.” In 

other words, the contemplatio – the personal prayer – and the 

liturgy, the public cult instituted by means of ecclesiastical 

rules are united, and both, in spite of inseparable in the 

Christian view, take on different connotations and forms, 

according to each historical reality, with the religious 

guidance and the spiritual needs of the faithful.

Mass is characteristic of the nineteenth century resulting from 

the then romanization of the Catholic Church in Brazil. 

In the case of the religiosity of Minas Gerais in the 

eighteenth and nineteenth centuries, the first outstanding 

aspect is the strong presence – both in the public ritual 

context and in the personal or private family prayers – of 

the images, mainly the cult to the Virgin, to the saints 

and interceding angels and to the sacred relics, reaffirmed 

by the Trentian Reformation, was the factor that mostly 

contributed to impose and divulge, in Brazil, the Catholic 

religion and the Portuguese cultural values. 

The choice of the patron saints obeyed to several symbols, 

as in the case of the saints of devotion associated to 

freedom. Besides Our Lady of the Rosary, whose cult was 

permeated with a comforting purpose, Saint Benedict and 

Saint Anthony of Noto or of Cartago71 were well assimilated 

by the slaves that identified themselves with the history of 

those saints, of the same skin color and slave origin. On 

the other hand, dark-skinned and freedman, aiming at their 

social distinction from the slaves, became more and more 

distanced from the black devotions, grouping around other 

saints whose meanings were more compatible with their 

conditions and intentions. This was the case, for example, 

of Nossa Senhora das Mercês, whose history is linked to the 

beginning of the thirteenth century when the Christians, 

then prisoners of the Moors in Spain, appealed to the Holy 

Mother. The virgin appeared, then, to Pedro Nolasco, a 

wealthy man that invested his property in rescuing the 

captive, and declared to him that it was her Son´s will that 

he instituted a new religious order with the purpose to 

remit the slaves. As recorded, the same vision was partaken 

by James I, King of Aragon at the time, and Saint Raymon 

of Penyafort, a priest of notable virtues. The three men 

got together and founded, in 1218, the Reign of Aragon, 

the first order of Mercês, that besides raising the necessary 

funds to free the captive in need of immediate rescue, 

71 Of which there is a rare image in the Chapel of Our Lady of the 

Rosary in Tiradentes.
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established that the sons of the said order, if such resources 

lacked, should offer themselves as hostages to the Moor in 

order to set their Christian brothers free.72

The Chapel of Our Lady of Mercês, one of the most 

beautiful of Tiradentes, as the other temples built by the 

blacks and dark-skinned for the devotion of their favorite 

saints, witnesses their faith in the Christian religion and 

also in their dreams, the efforts and the effective conquest 

of the spaces of freedom and social distinction in a world 

dominated by hierarchies and privileges that benefited, in the 

first place, the elite composed by the white and rich men. 

Although one cannot grasp a complete knowledge of the 

varied mental and sensitive universe that involves the 

Christian religiosity in Tiradentes, Minas Gerais or any 

historical reality – for the symbols and emotions are as 

impassable horizons, which, the more we approach, the 

more they escape us73 – one cannot neglect the complex 

mental and spiritual states of a society, nor its necessities, 

which are the real origin of their social products.

Even in distant locations, without the spiritual assistance 

of the church, the most devoted Catholics always had their 

crosses, different images of their favorite saints and they 

never abandoned their daily prayers “the basic popular 

devotional guidance: the Hail Mary, the Lord´s Prayer, the 

Nicene Creed and the Hail Holy Queen. These prayers were 

usually known by heart, even by suspects or convinced of 

heterodoxies according to the Holy Inquisition.”74 . This 

72 SOUZA, Daniela dos Santos. Devoção e identidade: o culto de 

Nossa Senhora dos Remédios na Irmandade do Rosário de São 

João del-Rei – séculos XVIII e XIX. Thesis (Social Sciences Master’s 

Degree) Universidade Federal de São João del Rei, 2010, p.130.

73 ALVES, Rubem. O que é religião?[What is religion?] São Paulo, 

Abril Cultural: Brasiliense, 1984 e O enigma da religião. 

Campinas: Papirus, 1988.

74 MOTT, Luiz. Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela 

leads us to identify in the house and household the first 

space used to practice the Catholic religiosity, with its own 

gestures and rituals.

The faithful willing to strictly follow the guidance of his 

Church, nevertheless had a long list to obey because, 

according to the advice of Friar Francisco da Conceição, 

one of the most important theologists in the eighteenth-

century Brazil :

Any soul wishing to follow the spiritual life, has to 

confess and take the communion more or less all the eight 

days and in the days of special festivity and forgiveness 

(...) Do the mental prayers everyday during one hour, 

divided in two times, once in the morning, once at night. 

Attend the Mass everyday if possible; if not, meditate it 

spiritually. Everyday, pray the meditated Coroa de Nossa 

Senhora 75, or the Rosary or the Third Part of it, the 

Novena of the Souls, the Station of the Holy Sacrament. 

Devotedly visit the Via Crucis whenever possible, but 

certainly at least on the Holy Days and Fridays. Do 

everyday many acts of love to God and many and zealous 

concluding short prayers, and if no other prayer can be 

e o calundu. SOUZA, Laura de Mello e (org.). História da 

vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América 

Portuguesa. Companhia das Letras, 1997, p. 164-165.

75 This prayer, also called Our Lady of the Sorrows’ Crown or The 

Seven Sorrows Crown uses a rosary composed of 7 beads and 

one a little larger for the medidated recitation in the memory 

of the Holy Virgin. This prayer method probably is dated of 

mid-seventeenth century when a unitary method was set forth 

for the contemplation of Mary’s sorrows. “The prayer system 

obeys to our days virtually the same sequence: introduction, 

enunciation of the sorrow, one Lord’s Prayer, seven Holy Marys 

and one prayer; to finish, three Holy Marys “in reverence to 

the tears shed by the Saint Virgin in her sorrows” and then, a 

part of the Sabat Mater (later on fully recited), with an ending 

prayer”. http://igrejadasdores.com.br/devocao/o-setenario/.
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remembered, repeat this one several times: “Lord, have 

mercy on me”. Do a one-day retreat every month and 

one lasting eight or ten days once a year if possible. Fast 

on Fridays and Saturdays. Make discipline on Mondays, 

Wednesdays and Fridays. Put on a cilice76 on Tuesdays, 

Thursdays and Saturdays for one to two hours. At night, 

do conscience examination before sleeping, considering 

that one can raise not other than for the grave.77

Christianity turns around the Word (myth) and the act 

(rite), around beliefs and behaviors inspired in facts, 

objects or persons, that, more than a reality in themselves, 

are a representation of something superior, transcendent, 

with which the human being has no direct contact and is 

neither willing to understand, giving himself away to the 

guidance by the meditation of such symbols. As a kind of 

twisted mirror, Christianity allows to glimpse and approach 

through the word and the act that what is not in this world, 

that comforts, cures and gives hope, mostly before the 

infallibility of death. 

The world had known the truth by Christ’s sermons, 

but as important as this in order to define the Christian 

society was his gesture of sharing the bread among 

the apostles and the rite derived from his request 

that that should be repeated “in my memory”. It was 

through words and gestures that the incarnated God 

proposed new behaviors and healed the men individually 

(miracles) and collectively (salvation thanks to the 

sacrifice on the Cross). Words and gestures multiplied 

76 Picking silk or wire cloth with open ends to mortify the body, 

according to SILVA, likewise, p.396.

77 Fr. Francisco da Conceição. Instructed director or a brief 

summary of the mystical theology for the instruction of directors 

that lack the necessary;and mainly of vicars that should be and 

know to be directors of justice, and ministry obligations...Coimbra: 

Real Imprensa da Universidade, 1779, p. 463.

by the true followers of God, the saints, who by their 

own sermons and martyrdom, re-updated archetypical 

words and gestures.78 

Another important aspect of devotion to the saints is that 

it occurs inside an agreement relationship, both parties 

accomplishing their own responsibilities: “the devotee 

praying, fasting, in pilgrimage, the saint making it up 

giving him health, prosperity, eternal salvation”. Due to 

her infinite goodness, “the Virgin saved adulterers, thieves, 

uncultivated or impure clerics provided that they honored 

her with great devotion: the unlimited dedication was more 

important than the moral behavior”.79

This is exactly the reason why the religious images in the 

context of the Colonial Minas Gerais were extremely 

respected, being treated, mostly Our Lady, with “pious 

flattery”. To enhance their beauty, women made richly 

embroidered mantles and dresses and ornamented them 

with precious earrings, necklaces and pins.80 “In the 

eighteenth century, the devotion to the sorrows of the 

Virgin Mary, for instance, often consubstantiated in 

donations of jewelry, clothes or hair for the wigs of the 

images led in processions, still in use in some inland 

communities of the state of Minas Gerais.81

And it is exactly the realism of this kind of image, due 

to the movement possibilities, garments and accessories 

added that mostly appealed to the faithful and concerned 

certain ecclesiastical authorities. The inherent realism of 

78 FRANCO Júnior, Hilário Franco. Introdução. VARAZZE, cited 

work., p.21.

79 Likewise, p. 19. 

80 MOTT, cited work, p.185-186.

81 EVANGELISTA, Adriana Sampaio. Santos e devoção: o culto às 

imagens. Imagem Brasileira-Centro de Estudos da Imaginária 

Brasileira, n. 3, 11-19, Belo Horizonte, 2006, p. 14.
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the processional images effectively approached the faithful 

and the celestial entity represented, even tending to arouse 

an idolatrous identification of the divine with the image, 

once its humanized form seems to be more sensitive to the 

yearnings and sorrows of men. This can be proven by their 

intense use during the Easter holiday in processions and 

rituals that frequently adopted spectacular dimensions. 

But, in general, the processional images, according to 

Myriam Ribeiro, were present in all the colonial feasts, 

specially in those of the fraternities’ patron saints when 

they appeared “always paramented with new clothes, 

specially tailored for the occasion and adorned with jewels 

and silver crowns”.82

The taste for the manifestation of the religious feeling through 

material wealth, luxuriously ornamented temples and images, 

besides the rich processions and enactments of the Passion of 

Christ, does not represent a mere exteriority or severance from 

God, but denotes, according to Adriana Sampaio, a reverence 

towards the sacred. “For those men covered with gold and 

faith that inhabited the eighteenth-century Minas, it was 

natural that in daily life hierophany was unveiled and, for that 

reason, it enclosed magical powers.”83

Instead of understanding the colonial religious practices 

as “staged in pageantry and spectacle and judged for their 

inexistent spiritual depth”, as do some observers criticized 

by Ronald Polito, one should remind that “no religion is 

supported by the ostentation and luxury of its temples 

only”84 , but by its daily religious practices common to the 

82 OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. A imaginária sacra 

em São João del-Rei. Ontem e hoje. [The sacred imagery in 

São João del-Rei. Yesterday and today] Boletim do CEIB. Belo 

Horizonte, vol. 14, n. 45, Março/2010, p. 1.

83 EVANGELISTA, cited work, p.20.

84 OLIVEIRA, Ronald Polito. Estudo Introdutório. TRINDADE, 

priests and faithful, as was well known by some prelates at 

that time, worried about carefully establishing the doctrine, 

keeping the accepted principles of morality, correcting the 

bad with exhortations and admonishments, and lifting the 

people to religion, peace and innocence. 

In this context, noteworthy is the defense and 

administration of the sacraments that, according to the 

point of view of the time, had the power to heal the soul 

and give it grace. Seven are the Catholic religion sacraments, 

and Eucharist is the sacrament par excellence, the Holy 

Sacrament. Besides, there is Baptism; the Confirmation 

or the Holy Oil; Penitence, including contrition, fasting, 

almsgiving and confession, mostly in Lent; Matrimony; the 

Holy Orders and the Anointing of the Sick. 

Evidently, in a society of many poor persons, not all of 

these precepts were fulfilled, even if threatened by inquests, 

denunciations to the visitors that traveled the territory of 

Minas Gerais in the eighteenth century, “supervising and 

punishing those who transgressed any of the conduct rules 

required by the severe Christian standards”.85 

The administration of the sacraments, as well as all the 

rituals and practices of the Catholic Church in the eighteenth 

century in Brazil, including the celebration of the public 

festivities was made under the direct supervision of the 

guidelines written down in the Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia (First Constitutions of the Archbishopric 

José da Santíssima, Dom Frei. Visitas Pastorais de Dom Frei José 

da Santíssima Trindade (1821-1825). Belo Horizonte: Centro 

de Estudos Históricos e Culturais. Fundação João Pinheiro; 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais, 1998, p. 65.

85 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. Barrocas famílias: 

vida familiar em Minas Gerais no século XVIII.[Baroque 

families: family life in the 18th century Minas Gerais] São 

Paulo: Hucitec, 1997, p. 15.
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of Bahia), edited in 1707 by Archbishop Dom Sebastião 

Monteiro de Vide, considered the most important document 

of the Catholic Church of the Colonial Brazil.86 According to 

the assertions of many authors, the Tridentian Reformation 

would only be systematically established in Brazil in 

the eighteenth century, mostly after the edition of the 

Constituições Primeiras that condensed and adapted to the 

colonial reality the decisions made by the Council. 

Many titles of the work are dedicated to the sacraments, 

including several determinations concerning the slaves, 

and, in particular, the masters’ and vicars’ obligations 

towards them. In the case of the masters, the attention 

to be given to the Christian doctrine teachings, the 

administration of sacraments as Baptism and Matrimony, 

the Mass attendance on Sundays and their duties upon the 

death of their slaves. 

The general rule was that Baptism should be administered 

to the newborn before its eighth day of life. The ceremony, 

very usual for the free population, meant a new condition 

for the slave of African or aboriginal origin, not rarely 

patronized by the owner himself. Noteworthy is that 

Baptism, in the beginning of the settlement of Minas, was 

adapted to strengthen certain links amidst the enslaved 

population itself, leading to a quick intervention of the 

kingly authorities.87

86 The work was edited many times along the 18th and 19th 

centuries. SEE, Sebastião Monteiro da, Arcebispo (1642-

1722). Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, feitas, e 

ordenadas pelo illustrissimo, e reverendissimo senhor D. Sebastião 

Monteiro da Vide, 5º Arcebispo do dito Arcebispado, e do 

Conselho de sua Magestade: Propostas, e aceitas em o Synodo 

Diocesano, que o dito senhor celebrou em 12 de junho do 

anno de 1707. S. Paulo : Na Typographia 2 de Dezembro de 

Antonio Louzada Antunes, 1853.

87 In 1719, Governor D. Pedro de Almeida determined that 

measures should be taken against the masters whose slaves 

Once it established protective and caring links among 

godfathers, godsons and their families, the patronage should 

not be furthered amidst the captive, the best solution being 

the adoption of paternalist practices on the part of the 

authorities and masters. 

The Matrimony sacrament was allowed to young men since 

14 years old and to young women since 12 years old, and 

the priest was in charge of making the public notice, that is, 

to read the public notice for three consecutive weeks during 

the Sunday Mass in order to avoid bigamy or polygamy. 

Because concubinage was abhorred, the Church not only 

stimulated the interracial marriage but also threatened to 

excommunicate the masters that did not marry their slaves 

entitled, according to Constituições, to choose their partners. 

But this right was often disrespected by the lords, who also 

hampered their slaves’ marriage with manumission. 

However, due to many reasons, the Matrimony sacrament 

was not widely used in the colonial times, due not only 

to the payment for the celebrant’s ceremony, but also 

due to the paperwork required for the exemption of the 

matrimonial impeachment. The common practice was 

the espousal, a verbal marriage promise that preceded 

the ceremony and was held as an affirmation for many 

couples. The free and non-legal unions were therefore quite 

common, mostly among less-favored groups. However, 

very different from the alleged unruliness, the popular 

were not yet catechized and baptized, and instructed the 

vicars to accept white godfathers only once “the greatest part 

of the blacks that are baptized take other godfathers that in 

their lands are more authoritative and relatives of the kinglets 

that govern them, whose superiority they acknowledge and 

to whom they subject themselves in such a manner that they 

not only obey them as much as possible but also often deliver 

newspapers to their masters without any fear of punishment 

(...) and are favored in their escapes, besides supported in their 

knaveries and disobedience towards their masters.” Dicionário 

Histórico..., cited work, p. 262.
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family of Minas Gerais stood for a space of affection and 

daily resistance par excellence, besides that of solidarity, 

contributing to the strengthening of a communal and 

collective morality, less attached to the conventions imposed 

by an official religion.88

Another sacrament to be highlighted is the Anointing of the 

Sick, or Extreme Unction, that, according to the Constituições, 

was ancillary at the hour of death when the temptations of 

“our common enemy” were stronger and dangerous.

In the wide and collective space of liturgy and religious 

feasts in the XVIII and XIX centuries, we observe, besides 

the priests, the faithful and the fraternities of Tiradentes 

another quite active institution – the council – that was 

in charge of the administrative and legal activities of first 

instance, the execution of public works, the rejected and 

exposed children’s assistance and the organization of the 

main religious festivities (normally the celebration of 

Corpus Christi, Angel Custódio and the May Litanies), the 

public feasts related to the events of the royal family (births, 

marriages and burials) and the entrance of governors or 

bishops. In a very complementary way, all these agents 

contributed, in their own ways, by regiment or tradition, 

and with the available resources, to brighten up the main 

feasts of the liturgical year, most importantly the Easter 

Week, the feasts of the patron saints of the parishes and 

their affiliated chapels and of Corpus Christi, as highlighted 

by Olinto Santos Filho:

The Fraternity of the Holy Sacrament demanded the 

celebration at the main altar, as was the conventual 

Mass, their chaplaincy Mass, the one exclusive of the 

fraternity prescribed in the commitment. These Masses 

88 As stressed by FIGUEIREDO, cited work, p. 167.

were celebrated every Thursday89 of the year, with 

orchestra and choral music, and sometimes, with an 

organ. The brethren should appear with their badges, opas 

(sleeveless capes used by the brethren of the friaries and 

fraternities in liturgical functions) red for all, having for 

emblem a ciborium with the consecrated host, and a silver 

staff for the judge. The solemn entrance was made with 

a processional cross, silver lanterns, censer and incense 

boat. Moreover, each brother carried a torch.90 

At Santo Antônio Parish, each day belonged to one of its 

fraternities. The second was dedicated to the Mass of the 

Souls, furthered by the fraternity of Saint Michael and 

Souls on the side altar dedicated to the saint, with the 

brethren wearing green opas. The fraternity of Charity 

performed its Mass probably on Tuesdays and that of 

Bom Jesus do Descendimento maybe on Wednesdays for 

Masses were also enacted by the confraternities of Nossa 

Senhora da Conceição and of Nossa Senhora do Terço. It is 

certain, though, that on Fridays, the Mass of the fraternity 

of Bom Jesus dos Passos was celebrated on its own altar, 

on the right side of the nave, also with the same entrance 

musical ritual of the Mass celebrated by the fraternity of 

Santíssimo. “The capes worn by the brethren of Passos were 

purple, with an emblem on the chest exhibiting a Latin 

cross, a crown of thorns and three nails”.91 

In the other churches, the fraternities also divided the 

celebrations along the week, but it is noteworthy that all 

were responsible for the celebration of the office of the 

deceased and that during the year thousands of Masses were 

prayed by the priests in acts of mercifulness for the dead 

brethren. In the case of the Matriz de Santo Antônio, the 

89 Considered the most important day for this was the day when 

Christ instituted the Eucharist.

90 SANTOS Filho, A Matriz..., cited work, p. 85.

91 Likewise, p. 88.
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fraternities, as they buried their most important members, 

performed chanted Masses, as well as in the All Souls’ Day, 

“when an ornamental ‘essa’ (high platform where the 

coffin or the empty coffin was placed) was assembled in 

the middle of the church, covered with a black velvet cloth, 

with a yellow cross side by side with four torches”.92 Near 

All Souls’ Day, the fraternity of the Souls furthered an office 

for the brethren’s souls and the ones in Purgatory with 

Gregorian chants, with choir and orchestra. 

Some celebrations were only restricted to the Masses in 

the churches, as in the case of the Festa do Santo Nome 

(The Saint Name´s Feast) celebrated by the fraternity 

of Descendimento (Descent) in January, between the 

Circumcision Sunday and that of Epiphany. The fraternity of 

Senhor dos Passos also celebrated, with Mass and sermon, the 

invention of the Saint Cross on May 3rd, and the exaltation 

of the Saint Cross on September, 14th. In the latter, all the 

usual antiphons for the souls of the deceased brethren were 

chanted. As for the brethren of Saint Michael and Souls, they 

celebrated their saint on September, 29th with chanted Mass, 

procession and the Te Deum. The feast of Nossa Senhora 

da Piedade (Our Lady of Mercy) was the Charity brothers’ 

responsibility, and the feasts of Nossa Senhora da Conceição 

and that of the rosary was their respective fraternity’s 

responsibility, also installed at the Parish.93

In the rest of the chapels, the festivities of the patron 

saints were the most important ones, such as that of Nossa 

Senhora das Mercês, São João Evangelista, São Francisco de 

Assis, Nossa Senhora das Dores and Santíssima Trindade.

The feast of Nossa Senhora do Rosário (Our Lady of the 

Rosary), as well as that of São Benedito (Saint Benedict), 

with the presence of their black kings, songs and dances, 

92 Likewise.

93 Likewise.

besides the liturgical rituals also pompously performed 

inside their churches, colored the eighteenth-century streets 

of Tiradentes for years and to our days.

The expenses of the fraternities of Tiradentes with the 

decoration of their temples, altars, images and feasts 

should be understood in the context of the Old Regime 

tradition where magnificence was synonymous with 

beauty and devotion. The clergymen responsible for the 

ceremonies were provided with: besides the dalmatics, albs 

and stoles, chasubles, copes or pluvial; new shoes, socks, 

gloves, the amice, the humeal veil, maniples, corporals. The 

cloths, varied and with different colors, also followed the 

hierarchical criteria. During processions:

Sunsheds, valances, canopies and umbrellas serve 

to distinguish the human, ecclesiastical and divine 

hierarchies in several ceremonies. The veils were 

commonly used to show the cleric´s reverence in handling 

the sacred objects such as the monstrance with the 

exposed Holy Host, the chalice. The profusion of objects 

(rattlers, plates, jars, censers, lamps, torches, candle 

holders, aspergillum and aspersorium, crosses, cups, 

vases, patens, ciborium, cruet) made of many materials 

(wood, silvered wood, brass, iron, pewter, copper, crystal, 

Indian porcelain, golden and silvered silver, etc) gives us 

a faint idea of the culture that expanded the aesthetical to 

its utmost degree and radicalized this experience risking 

the sacred that tended to imprison itself in matter.94 

The collection of the Liturgy Museum composed of 

sacred objects such as the abovementioned, convey us to 

these times of magnificence, but in general, also to this 

typical religiosity of the villages in Minas Gerais in the 

colonial period, not to mention the rich manifestations so 

characteristic of Tiradentes.

94 CAMPOS, Mecenato..., cited work, p. 87-88.
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Adversely to what is commonly believed, there are countless 

offices and little celebrations and feasts along the year 

in all the Catholic temples that belonged to the Santo 

Antônio Parish of Tiradentes, besides the great ceremonies 

of the Holy Week and the Holy Trinity Jubilee that attract 

thousands of visitors to the city. In general, more than 

stressing one or another celebration, it should be reaffirmed 

that the rituals are maintained and are reinvented according 

to the devotion and disposition of the faithful, as is proper 

to culture and religion.

It should be reasserted that the Catholic Church of our 

days, differently from the past and after the liturgical 

reformation, aims at “furthering the Christian life among 

the faithful, better adapt to the needs of our times the 

institutions responsive to change, promote everything that 

would be helpful for the union of all the believers in Christ, 

and strengthen all that can contribute to call everyone to 

the shelter of the Church”. It is an interesting answer to the 

new times, opening the space also to the unknown, possibly 

useful for its purposes. 

The present practices and rituals, even in the exclusive 

context of the Santo Antônio Parish of Tiradentes, raise 

important but complex questions. The feasts and religious 

traditions of the city only survived because, for many, the 

Christian religion is still central meaning their capacity to 

confer significance to their existence and life experience, 

even if those interested in furthering the city culture and 

tourism have also largely contributed to its maintenance. 

Anyway, even for this people, the religiosity of Tiradentes 

is maintained as a transcendental and cultural value, a 

cornerstone for their identity, both it in its material or 

symbolic aspects. We should also reiterate that, in spite of 

modernity or post-modernity, the relationship of men to 

transcendence is still a valid question. Nevertheless, 

For the Christian who anyway has not been seduced by the 

temptation of immanence, the figure of the Transcendent is 

the same yesterday, and today and forever (Heb. 13:8):in 

it, Nature, Subject and History are taken into the mystery 

of a Presence in which men may finally acknowledge their 

perfect image, their truth and their end.95

95 VAZ, likewise, p. 158.
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REALIZAÇÃO • ACCOMPLISHMENT

Paróquia de Santo Antônio da Cidade de Tiradentes

PROPOSIÇÃO • PROPOSITION

Padre Ademir Sebastião Longatti

Olinto Rodrigues dos Santos Filho

IDEALIZAÇÃO, PROJETO TÉCNICO E EXECUÇÃO 
IDEALIZATION, TECHNICAL PROJECT AND EXECUTION

Santa Rosa Bureau Cultural

ACOMPANHAMENTO • FOLLOW UP

Padre Ademir Sebastião Longatti 

Irmã Niva Maria Guimarães

David Nascimento 

Hérice Conceição 

Maria Lídia Montenegro

Olinto Rodrigues dos Santos Filho

Ricardo de Sá Peixoto Montenegro 

Rogério Almeida

Comitê Gestor da Cidade de Tiradentes

APOIO • SUPPORT

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
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FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATA 

COORDENAÇÃO TÉCNICA, PLANEJAMENTO, 
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO FINANCEIRA 
TECHNICAL COORDINATION, PLANNING, INSTITUTIONAL 
ARTICULATION AND FINANCIAL MANAGEMENT

Santa Rosa Bureau Cultural

DIREÇÃO GERAL DO PROJETO, 
GESTÃO DE CONTEÚDO E EDITORIAL 
Project general direction, content and edition management

Eleonora Santa Rosa

Coordenação executiva • Executive Coordination

Joana Rennó

Produção executiva local • Local executive production

Luciana Lamounier

Gestão financeira e suporte de produção 
Financial management and production support 

Silvia Tironi

Ricardo Vilela 

Ruth-Léa Amaral

Joana Braga

PROJETO MUSEOGRÁFICO • MUSEOGRAPHIC PROJECT

Studio Ronaldo Barbosa

IDENTIDADE VISUAL E PROJETO GRÁFICO  
VISUAL IDENTITY AND GRAPHIC PROJECT

Studio Ronaldo Barbosa

NÚCLEO DE CONCEITUAÇÃO  
CONCEPTUALIZATION GROUP

Eleonora Santa Rosa

Ronaldo Barbosa

Carlos Antônio Leite Brandão

Padre Lauro Palú

GRUPO COLABORATIVO 
COLLABORATION GROUP

Maria Marta Araújo 

Padre Marco Antônio Morais Lima

Joana Rennó

Márcia Braga 

Marcelo Braga

Eduardo Zunza

Anna Flávia Dias Salles

Guilherme Lessa

Alessandra Soares

Cláudio Santos 

Alessandra Oliveira

Rachel de Sousa Vianna

Mailine Bahia
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CONSULTORIAS • CONSULTANTS

Concepção arquitetônica • Architectural Conception

Studio Ronaldo Barbosa

Conteúdo e textos de base • Content and basic texts

Carlos Antônio Leite Brandão

Assessoria litúrgica • Liturgical Consultants

Padre Lauro Palú

Padre Marco Antônio Morais Lima

Assessoria museológica • Museological Consultant

Márcia Braga

Seleção, identificação e classificação de peças do acervo 
Selection, identification e classification of the collection pieces

Olinto Rodrigues dos Santos Filho

PROJETO ARQUITETÔNICO E COORDENAÇÃO DE 
PROJETOS COMPLEMENTARES  
ARCHITECTURAL PROJECT AND COMPLEMENTARY PROJECTS AND 

COMPLEMENTARY PROJECTS COORDINATION

AFT Associados

Angela Arruda Fernandes

Luis Alberto Therisod

Arquitetas colaboradoras • Collaborating Architects

Christiane Oliveira

Daniela Duarte
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PRODUÇÃO EXECUTIVA 
EXECUTIVE PRODUCTION
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Coordenação • Coordination

Alessandra Oliveira

Assistentes • Assistants

Letícia Pereira

Taninha Fernandes

Maria Theresa Dutra

André Moreira

PESQUISA HISTÓRICA • HISTORICAL RESEARCH

Coordenação • Coordination

Maria Marta Martins de Araújo

Assistentes • Assistants

Célio Macedo Alves

Evelyn Meniconi

Lidiane Vicentina dos Santos

TEXTOS • TEXTS

Redação dos textos expositivos  
Writer of the expository texts

Carlos Antônio Leite Brandão
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Coordenação, direção de design e de produção 
Coordination, design and production direction

Alessandra Maria Soares

Cláudio Santos 

Consultores de conteúdo • Content consultants

Carlos Antônio Leite Brandão

Maria Marta Araújo

Padre Lauro Palú

Padre Marco Antônio Morais Lima

Olinto Rodrigues dos Santos Filho

Roteiro e textos • Itinerary and texts

Anna Flávia Dias Sales – Tria Criação 

Guilherme Lessa

Gestão de conteúdo e pesquisa Iconográfica 
Content management and research Iconography

Elisa Porto Marques

Design de interface e ilustrações 
Interface design and illustrations

Marco Nick

Desenvolvimento de software 
Software development

Sérgio Mendes

Sound Design

Serrassônica

FOTOGRAFIA • PHOTOGRAPHY 

Acervo e cidade de Tiradentes     
Collection and the city of Tiradentes

Eugênio Sávio

Redação e revisão preliminar dos textos para catálogo e 
fôlderes • Edition and finalization of folders texts

Guilherme Lessa

Edição e finalização de textos para fôlderes 
Edition and finalization of folders texts

Irene Ernest Dias

Legendas • Captions

Márcia Braga 

Olinto Rodrigues dos Santos Filho

Revisão final • Final revision

Lílian de Oliveira

Tradução inglês • English translation

Marie-Anne Kremer

Tradução espanhol • Spanish translation

Helbert Lima

Tradução francês • French translation

Irene Ernest Dias

PROGRAMA EDUCATIVO • EDUCATION PROGRAM

Rachel de Sousa Vianna

Mailine Bahia

SITE E MULTIMÍDIA • SITE AND MULTIMEDIA

Voltz Design
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Tapetes processionais • Processional carpets

Eduardo Trópia e Pedro David

Edificação e espaço expositivo 
Building and exhibition space

Jomar Bragança

VIDEOGRAFIA • VIDEOGRAPHY

Criação e desenvolvimento do percurso audiovisual  
Creation and development of the audiovisual itinerary

Anna Flávia Dias Salles

Eduardo Zunza

Guilherme Lessa 

Marcelo Braga

Ronaldo Barbosa

Argumentos e estruturas de roteiros 
Plots and itinerary structures

TRIA Criação e Produção 

Anna Flávia Dias Salles

Guilherme Lessa

Produtora • Producer

V. Produção Audiovisual

Coordenação geral e produção 
General coordination and production

Marcelo Braga

Direção • Director

Eduardo Zunza

ELEMENTOS DA LITURGIA • LITURGY ELEMENTS

Direção de fotografia • Photography direction

Marko Costa

Waltencir Moraes 

Colaboração • Collaboration

Hugo Borges

Cenotécnico • Scenery technician

Sotero Antunes

Imagens • Images

Eduardo Zunza

Leo Bubani

Waltencir Mora

Edição e finalização • Edition and finalization

Leo Bubani

Assistência de direção e produção 
Direction and production assistant

Nayla Avelar

GESTOS • GESTURES

Direção de fotografia • Photography director

Marko Costa

Câmera • Camera

Eduardo Zunza

Leo Bubani

Marko Costa 
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Edição e finalização • Edition and finalization

Leo Bubani

Eduardo Zunza 

Assistência de direção • Direction assistant

Leo Bubani

Assistência de produção • Production assistants

Nayla Avelar

Mário Braga

Elétrica • Electric

Ronaldo Silva

Produção de elenco e figuração 
Cast and supporting cast producer

Nádia Maria

Maquiagem • Makeup

Mariana Barbosa

Participação especial • Special participation

Padre Lauro Palú

Elenco • Cast

Alessandra Maria Soares

Elias Rodriguez Bouza

Maria Fernanda Vianna

Figuração • Supporting cast

Ana Flávia Azevedo

Ana Lúcia da Silva

Geralda Teresinha dos Reis

Luiz Henrique Pereira Santos

Maria Clélia de Abreu

Marucele Borges dos Anjos

Milaide Mieme Campos Miranda

Pedro Reis Ribeiro da Costa

Sandoval dos Reis

Thaimara Lacerda Vargas

Wallace Henrique Pereira da Silva

INTIMIDADE DA DEVOÇÃO • DEVOTION INTIMACY

Seleção de textos • Text selection

Carlos Antônio Leite Brandão

Eleonora Santa Rosa

Roteiro • Itinerary

Anna Flávia Dias Salles

Carlos Antônio Leite Brandão

Guilherme Lessa

Direção • Direction

Eleonora Santa Rosa

Marcelo Braga
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Consultoria e acompanhamento de gravação das narrações 
Consulting and follow up of narration recording

Carlos Rocha

Gravação de textos • Text recording

Pedro Jácome

Ronaldo Gino

Montagem de som • Sound assembly

Carlos Rocha

Marcelo Braga

Ronaldo Gino

Design sonoro, mixagem e masterização • Sound design  
mixing e mastering

Ronaldo Gino

Música canais 2, 4 e 6 • Music channels 2, 4 e 6

Marco Antônio Guimarães

Narradores • Narrators

Cristina Cortez 

Eugênio Magno

Manoelita Lustosa

Maria Fernanda Vianna

Rogério Falabella

Áudio produzido na Serrassônica, em Belo 
Horizonte, de setembro a dezembro de 2011.  
   
Audio produced by Serrassônica, in Belo Horizonte, 
from September to  December,  2011

TELA TRILHO • RAILWAY SCREEN

Imagens • Images

Daniel Ladeira 

Eduardo Zunza

Marko Costa

Túlio Robles

Assistência de câmera • Camera assistants

Gustavo Braga

Leo Bubani

Assistência de produção • Production assistants

Mário Braga

Loader e organização • Loader and organization

Gustavo Braga

Edição e finalização • Edition e finalization

Eduardo Zunza

Leo Bubani

Produção em São João del-Rei 
Production in São João del-Rei

Ana Cristina Barbosa Simões Coelho
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MÚSICA PERCURSO • PATH MUSIC

Trilha sonora • Soundtrack

Composição original e execução 
Original composition and execution

Marco Antônio Guimarães

Musicista convidada • Invited singer

Conceição Nicolau – Soprano

Gravação e mixagem • Recording and mixing

Estúdio Bemol – Belo Horizonte – Brasil

Engenheiro de gravação • Recording engineer

Ricardo Cheib

Produção executiva • Executive production

Édila Lopes

PROJETO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS 
AUDIOVISUAIS • PROJECT AND INTEGRATION OF 

AUDIOVISUAL SYSTEMS

EAV - Engenharia Audiovisual

Supervisão • Supervision

Nelson Baumgratz, CTS-D

Projeto • Project

Flávio Loureiro, CTS

Integração • Integration

Ricardo Rocha, CTS

Desenvolvimento • Development

Christiano Johnson

RESTAURAÇÃO DO ACERVO 
COLLECTION RESTORATION

Anima Restauração, Conservação e Artes

Carlos Magno de Araújo

Edmilson Barreto Marques

Gilson Felipe Ribeiro

Alison José dos Reis

Diego Felipe Garcia

Ilma Felipe Ribeiro

Luciane Daldegan Janoni

Milton Trindade da Silva

RESTAURAÇÃO DOS PARAMENTOS 
PARAMENTS RESTORATION 

Helena Lúcia Cardoso

RESTAURAÇÃO DO MISSAL • MISSAL  RESTORATION

Centro de Restauração e Conservação de  
Bens Culturais Móveis – CECOR

Diretora • Director

Bethania Reis Veloso 
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Coordenação/Restauradora Responsável 
Coordination/Responsible Restorer

Márcia Almada

Encadernação de reposição • Reposition bookbinding

Ana Utsch

Bolsistas • Scholarship students

Alunas do Curso de Restauração e Conservação de Bens 
Culturais Móveis • Students from the  Restoration and Conservation 
Program of Cultural Movable Goods

Amanda Cristina Alves Cordeiro

Luciana D’Ávila Lage

Marina Furtado Gonçalves

Registro fotográfico • Coordination of laboratory exams

Cláudio Nalin Vaz da Costa

Coordenação de exames de laboratório 
Coordination of laboratory exams

Luiz Antônio Cruz Souza

Realização de exames de laboratório 
Laboratory exams performance

Selma Otília Gonçalves da Rocha
Renata Novais Silva

PROJETO LUMINOTÉCNICO • LIGHTING PROJECT

LD Studio, Mônica Lobo

PROJETO DE RESTAURAÇÃO 
RESTORATION PROJECT

Século 30 Arquitetura e Restauro,  
Zenóbia Vanda Grzybowski

PROJETOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES  
COMPLEMENTARY TECHNICAL PROJECTS

Projeto de climatização • Air conditioning project

Climatizar Engenharia Térmica e Acústica

Projeto de estruturas • Structure project

MM Projetos e Consultoria

Projeto de acústica • Accoustic project

Oppus Acústica

Projeto de instalações • Installation projec

Projelet – Projetos de Sistemas Prediais

FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA 
ENGINEERING INSPECTION

João Batista Bagno Júnior

MOBILIÁRIO MUSEOGRÁFICO 
MUSEOGRAPHIC FURNITURE

Size Marcenaria 

CONSTRUTORA • BUILDING COMPANY

Total Engenharia
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