
                                                                                                
 

 

 

ARQUIVO ECLESIÁSTICO DA DIOCESE DE SÃO JOÃO DEL-REI  

 
 
 
 

INVENTÁRIO DE FONTES DO 
ACERVO DE  

SANTO ANTÔNIO DO RIO DAS MORTES 
PEQUENO 

SÃO JOÃO DEL-REI 
XVIII – XX 

 
 

BISPO DIOCESANO   
Revmo. Dom Waldemar Chaves de Araújo 

 
DIREÇÃO 

Monsenhor Sebastião Raimundo de Paiva 
 

ASSESSORIA 
Aluísio José Viegas 

 
COORDENAÇÃO 

Profa. Maria Leônia Chaves de Resende 
 

BOLSISTA 
Bruno Nascimento Campos 

 

Este guia de fontes é resultado do projeto de extensão universitária “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 – XIX)” , desenvolvido pelo DECIS/PROEXT/UFSJ.  

  

DECIS/UFSJ 

Agosto/2004 



 ÍNDICE 
 

 

I – SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 

TIPOLOGIA CAIXA NÚMERO PERÍODO 

Atas e Deliberações da Mesa 01 01 1915-1920 

 

 

II – IRMANDADE DE SANTO ANTÔNIO 
 

TIPOLOGIA CAIXA NÚMERO PERÍODO 

Compromisso 01 02 1722 

 

 

III – CAPELA 
 

TIPOLOGIA CAIXA NÚMERO PERÍODO 

Fragmentos 

Receita e Despesa 

Receita e Despesa 

Recibo 

01 

01 

01 

01 

03 

04 

05 

06 

Séc. XIX 

1859-1884 

1884-1887 

1860-1894 

 



SANTO ANTÔNIO DO RIO DAS MORTES PEQUENO 
 

 

I – SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 

ATAS E DELIBERAÇÕES DA MESA  

LIVRO N.º: 01 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: "Servirá este livro que tem cincoenta folhas todas / rubricadas por 

mim Zelador Prezidente Joaõ Baptis- / ta Nepomoceno e assignalado pello Diretor para / nella ser 

lavrada as atas das riuniaõs do Sagrado / Coração de Jeszus; na Capella de Santo Antonio do / 

Rio das mortes que si affetuarem, e leva no fim / o termo de encerramento. / Santo Anttonio do 

Rio das Mortes 1 de Agosto de 1915 / O Diretor / Pe. Frei Julio Berten O.F..M.”  

RUBRICA: Nepomoceno (Joaõ Baptista Nepomoceno) 

DATA: 1915-1920 

N.º DE FOLHAS: 50 (não numeradas) 

CONTEÚDO: atas e deliberações da mesa administrativa do Sagrado Coração de Jesus, assinadas 

pelos componentes de sua mesa administrativa.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom, com presença de acidez, poucos estragos causados por 

insetos e começando a desencadernar. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cincoenta / paginas todas rubricadas com a 

mi- / nha rubrica e assignada pello Dir- / tor, no principio declarado o fim / para que é destinado, 

Santo Antonio / do Rio das Mortes 1.º de Agosto / de 1915 O Zelador Presidente / João Baptista 

Nepomoceno / O Diretor”  

 

 

II – IRMANDADE DE SANTO ANTÔNIO 
 

COMPROMISSO  

LIVRO N.º: 02 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: (Título) "Compromisso da Irmandade de Santo Antonio do Rio das 

Mortes Pequeno Sendo Juis O Capitam Pedro da Silva Anno de 1722."  

RUBRICA: não tem 

DATA: 1722 

N.º DE FOLHAS: 21 (não numeradas - 16 escritas)  

CONTEÚDO: compromisso da Irmandade, onde se acham as obrigações dos irmãos e mesários, 

quando se deve fazer a festa de Santo Antônio, as eleições, como se tratar os irmãos enfermos, os 

defuntos etc.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: regular, com muitos estragos causados por insetos e presença 

de acidez. O livro foi restaurado. 

OBSERVAÇÕES: na segunda folha há um cruz desenhada com a seguinte nota: "feito por 

Antonio Marques de Moura, gratis." 

 
 



III – CAPELA 
 

FRAGMENTOS  

LIVRO N.º: 03 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: não tem  

RUBRICA: não tem 

DATA: século XIX 

N.º DE FOLHAS: 91 (documentos avulsos agrupados e encadernados) 

CONTEÚDO: fragmentos e partes de documentos avulsos e livros diversos, como petições, 

termos de aprovação, mandados, inventários dos bens da Capela de Santo Antônio, recibos, 

partes de livros da Fábrica da Matriz, etc. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: regular, com alguns estragos causados por insetos e presença 

de acidez. Os documentos foram restaurados. 

OBSERVAÇÕES: no processo de restauração foram ajuntados documentos avulsos, fragmentos 

e partes de livros diversos, encadernados sem organização definida. 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 04 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle lan- / çar-se a receita e despesa da 

Capella / de Santo Antonio do Rio das Mortes pequeno; / vae numerado e rubricado com a minha 

ru- / brica, que diz = Lima = e no fim leva o ter- / mo de encerramento. / S. João d’ElRei 8 de 

Outubro de 1859 / Ricardo Antonio de Lima / Juiz Municipal e Provedor”  

RUBRICA: Lima (Ricardo Antonio de Lima) 

DATA: 1859-1884 

N.º DE FOLHAS: 50 (49 escritas) 

CONTEÚDO: contas de receita e despesas da Capela de Santo Antônio do Rio das Mortes 

Pequeno, em diversos anos compromissórios, sob administração de diversos zeladores. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom, com presença de acidez e poucos estragos causados por 

insetos.  

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cincoenta folhas, que / estão numeradas e 

rubricadas com a mi- / nha rubrica, que diz =Lima=, e no ter- / mo de abertura foi dito qual é o 

seo des- / tino. / S. João d’ElRei 8 de Outubro de 1859 / Ricardo Antonio de Lima / Juiz 

Municipal e Provedor” 

OBSERVAÇÕES: há no verso da primeira folha uma lista de recibos da Capela de Santo 

Antonio. 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 05 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: "Hão de servir as folhas deste livro, / que vão enumeradas e 

rubricadas / com a rubrica, de que uzo, que / diz = Martins Bastos = para nelles / lançar-se a 

receita e despesa da / Capella de Santo-Antonio do / Rio das Mortes; e no termo de / 

encerramento se menciona o / numero das folhas, que ficão / enumeradas e rubricadas. / S. João 

d’El-Rey 20 de Maio de 1887 / Joze Martins Bastos"  



RUBRICA: Martins Bastos (Joze Martins Bastos) 

DATA: 1884-1887 

N.º DE FOLHAS: 48 (7 escritas)  

CONTEÚDO: contas das receitas e despesas da Capela de Santo Antônio, em diversos anos 

compromissórios, sob a responsabilidade dos zeladores da capela. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: regular, com manchas de acidez,, estragos causados por insetos 

e começando a desencadernar. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Quarenta e oito folhas neste livro ficão / enumeradas e 

rubricadas com a rubrica / de que uso, que diz =Martins Bastos, e / no termo d’abertura se declara 

para o / que são estas destinadas. / S. João d’El-Rey 20 de Maio de 1887 / Joze Martins Bastos”  

OBSERVAÇÕES: há no alto da primeira folha uma observação dizendo que o zelador vai pagar 

o selo do livro. 

 

RECIBO  

LIVRO N.º: 06 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: "É destinado este livro para passarem=se nelle os / recibos da 

despesas da Capella de Santo Anto- / nio do Rio das Mortes pequeno; vae numerado / e rubricado 

com a minha rubrica que diz = Lima =, / e no fim leva o termo de encerramento, em que / se 

declara o numero de folhas que tem. / S. João d’ElRei 16 de Abril de 1860 / Ricardo Antonio de 

Lima / Juiz Municipal e Provedor"  

RUBRICA: Lima (Ricardo Antonio de Lima - Juiz Municipal e Provedor) 

DATA: 1860-1894 

N.º DE FOLHAS: 50 (13 escritas)  

CONTEÚDO: recibos de despesas da Capela, com pagamentos de pessoal, compra de materiais 

de construção, carretos etc. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom, com presença de acidez. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cincoenta folhas, que / estão numeradas e 

rubricadas com a / rubrica de que uso que diz =Lima=, / e no termo de abertura foi decla- / rado 

qual é o seo destino. / S. João d’ElRei 16 de Abril de 1860 / Ricardo Antonio de Lima / Juiz 

Municipal e Provedor” 

OBSERVAÇÕES: alguns recibos possuem selos fiscais. 

 


