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I – LIVROS 
 

CERTIDÕES DE MISSAS 

LIVRO N.º: 01 

CAIXA N.º: 01  

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro na Irmandade do Senhor / Bom Jesus dos Passos 

desta cidade para nelle / se lançarem as certidões das Missas ditas por / Alma dos Irmãos da sua 

Irmde, e tão bem / para todos se for necessário, aqual vai por/ mim numerado e rubricado com o 

mo a- / - apelido = Gomes = de que uso, no fim leva o / termo de encerramento, e com o numero / 

das folhas. São João d El Rey 10 de Ou- / -tubro de 1845. / O Juiz Municipal e Provedor das 

Capellas / João Gonçalves Gomes.” 

RUBRICA: Gomes ( João Gonçalves Gomes) 

DATA: 1845-1916. 

N.º DE FOLHAS: 93 folhas (faltam as folhas 90 a 94). 

CONTEÚDO: Contém o recebimento de taxas pecuniárias referentes a celebrações de missa, 

pregação  de sermões e acompanhamento em vias sacras, e o uso feito tesoureiro do dinheiro 

recebido como: depósitos ou pagamentos dos materiais para as missas (toalhas, archota, ceras 

incenso, etc.). 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro tem noventa e cinco folhas, as quais / se achão por 

mim numeradas e rubricadas com / o mo appelido = Gomes = de que uso e, no princi- / -pio do 

mesmo he diz para que ha de servir e, / assim constar por este encerramento. S. / João 10 de 

outubro de 1845. / O Juiz Municipal, e Provedor das Capellas / João Gonçalves Gomes.”  

 

COMPROMISSO 

LIVRO N.º: 02  

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Por ser privativos de minha jurisdição as / rubricas destes 

compromissos, confor / me as ordens de [...] para / alguém intromerter-se nela, rubrico es  /te 

compromisso de novo, em virtudel / la e [...] evito algum vício que de / le possa cometer, com a 

rubrica de uso que dei – Silveira – e no termo de encer / ramento consta ou folhas que tem = ECª 

/ consta lavrei este termo por mim fei / to e assinado neta Villa de S. João d’El / Rey aos, 18 de 

Abril de 1796. / Joze [...] da Silveira”. 

RUBRICA: Macedo (João de Araújo de Macedo) / Silveira (José Antônio (?) da Silveira) 

DATA: 1733 

N.º DE FOLHAS: 35 (sendo 1 em branco) 

CONTEÚDO: Compromisso da Irmandade de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos tendo o 

estatuto da Irmandade.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este Compromisso vinte e oito / folhas de papel, fora 

esta, as quais / vão todas , numeradas e rubricadas / por mim com a rubrica deq uso que / dis – 



Silveira – [...] fis este / termo de encerramento de minha le- / tra e [...] nesta villa de S. João d’El- 

/ Reÿ aos 18 de Abril de 1796. / O (Provedor) da (Comarca) Joze Ant.º [...] da Silveira.” 

OBSERVAÇÕES: O termo de abertura de 1733 foi substituído pelo acima colocado no ano de 

1796, mas o termo original não consta no livro. Há o termo de encerramento original que diz: 

“Por mandado de [...] numerey r rubriquey / este Compromisso da Irmandade do Senhor dos 

Passos [...] na / Igreja de N. Senhora do Pillar, da Villa de Sam João de El Rey do / Rio das 

Mortes, o qual tem trinta e tres folhas, todas numera / das e rubricadas com o meu sobrenome que 

dis Macedo, e- / de como vay tem vicio algum ou couza que duvida faça jus / este termo para 

constar [...] 5 de 173(?) / João Araujo de Macedo” 

 

DELIBERAÇÕES DE MESA  

LIVRO N.º: 03 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Livro de Termos e deliberações da Irmanda / de do Senhor Bom 

Jesus dos Passos desta Cida / de, o qual vai por mim numerado rubricado / com o meu appelido = 

Oliveira = de que uso. Leva / no fim o termo encerramento; em que se declara / o numero de 

folhas que tem. São João de El Rey / o 1º de Janeiro de 1866 / O Provedor que serve pelo actual / 

José Dias de Oliveira.”   

RUBRICA: Oliveira (José Dias de Oliveira) 

DATA: 1866- 1886. 

N.º DE FOLHAS: 199 páginas (9 escritas) 

CONTEÚDO: Deliberações acerca de liberação de compra e pagamento de objetos de uso  

cotidiano e despesas de festas.   

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito Bom. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e noventa e oito folhas por/ mim 

numeradas e rubricadas com o meu/ appelido = Oliveira = de que uso e no termo/ de abertura se 

declara qual o fim para/ que hé destinado. S. João de El Rey o 1º/ de Janeiro de 1866./ O 

Provedor que serve pelo actual/ José Dias de Oliveira.”  

 

DELIBERAÇÕES DE MESA  

LIVRO N.º: 04 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para os termos de ascensões ou deli / berações da 

Irmandade do Senhor Bom Jesus dos / Passos desta Cidade. Vai por mim numerado / e rubricado 

com o appellido GNogueira – de que / uso, levando no fim o termo de encerramento em, / que 

será declarado a número de suas folhas e / no princípio este de abertura que faço e assino / aos 4 

de setembro de 1867 em Conceição, na Cidade / de São João del-Rei. / O Juis de Direito da 

Comaca  [Comarca] / Antônio Barbosa Gomes Nogueira.”    

RUBRICA: GNogueira (Antônio Barbosa Gomes Nogueira) 

DATA: 1867-1893 

N.º DE FOLHAS: 52 folhas (26 escritas) 

CONTEÚDO: Ternos autorizando serem realizadas e feitas as despezas referentes as festas do 

Senhor Bom Jesus dos Passos e de Nossa Senhora das Dores. Há também, termos autorizando a 

fazer as despesas da Irmandade, depósitos e translação de Imagens. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro ayo destino he declarado no termo de a- / 

bertura cinquenta e duas folhas, todas selladas e por mim em / numeradas e rubricadas com o 



meu apellido Gnogueira / levando no fim este termo de enserramento que[passa] / para conferir 

aos 4 de setembro de 1867 em S. João del Rei / o Juiz de Dirto [Direito] da Comr.ca [Comarca] em 

Conceição / Antônio Barbosa gomes Nogueira.” 

OBSERVAÇÕES: Na primeira folha do livro vai a anotação que se segue: “Vai o Thezoureiro 

sellar este livro / que tem de servir para os Têrmos e / Deliberações da Irmandade do / Senhor 

Bom Jesus dos Passos / desta Cidade. São João d’El / Rei, 4 de setembro de 1867 / o Secretário 

Luiz Dalle.” 

 

ELEIÇÃO E POSSE 

LIVRO N.º: 05 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro à Irmandade do Senhor dos Passos / escrever as 

eleições que se procederam nos tempos desi / guados. Vindo numerado e rubricado com a rubrica 

/ de que uso, e que diz – Olympio -, levando no fim / o termo de encerramento. S. João del-Rei 

Mg 10 de / Fevereiro de 1866 / Olympio Marcellino da Silva / Juiz Municipal.  

RUBRICA: Olympio (Olympio Marcellino da Silva) 

DATA: 1866-1893. 

N.º DE FOLHAS: 48 páginas 

CONTEÚDO: Atas  de eleições contendo os nomes dos componentes das mesas administrativas 

da Irmandade de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos de São João del-Rei no período de 1866 a 

1893.. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: muito bom  

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro quarenta e oito folhas numeradas / e 

rubricadas com a rubrica de que uso – Olympio –  / contendo no termo de abertura o seu mister. 

São João / del Rei 10 de Fevereiro de 1866. / Olympio Marcellino da Silva.” 

 

ELEIÇÃO E POSSE 

LIVRO N.º: 06 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Contem este livro cem folhas, numeradas / sobre as quais fiz a 

rubrica “Magalhães” / que servirá para as actas das ‘eleições e posses’ / da Irmandade do senhor 

Bom Jesus dos / Passos, desta cidade. / São João d’El Rei, 26 de Março de 1938 / Sylvio Almeida 

Magalhães / Secretário/ Retifico os diseres: Contem este livro/ cem folhas para Contem este 

livro/ ‘Cincuenta folhas’ / São João d’El Rey, 26 de março de 1938 / Sylvio de Almeida 

Magalhães/ Secretário. / Tendo, infelizmente, desaparecido o Livro d e/ actas das Eleições e 

Posse da Irmandade de / Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, foi aberto / este que inutilisará o 

que para esto servia. / Se o anterior apparecer será encerrado. / Servirá este para as actas de 

Eleições e / Posse desta data em diante / S. João d’el-Rey, 1(?) de março de 1938. / Mons. 

Sylvestre de Castro / Vigário da Parochia de / N. S. do Pilar e forania da Comarca.”       

RUBRICA: Magalhães (Sylvio de Almeida Magalhães) 

DATA: 1938-1941 

N.º DE FOLHAS: 50 (8 escritas) 

CONTEÚDO: Atas de eleição de mesários para a Irmandade do Sr. Bom Jesus dos Passos e 

respectivos termos de posse. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tendo estado desaparecido o livro de registro de / Actas 

desta Irmandade, iniciado em 4 de maio de / 1895 e havendo para substituil-o sido criado este / 



livro, iniciado em 16 de março de 1938, com termo / de abertura lavrado pelo secretário da 

Irmandade / Sylvio de Almeida Magalhães e pelo Vigário Mons. Sylvestre de Castro, nesta data 

da-se por encerrado este / último livro, visto ter sido encontrada aquele. / S. João del Rei, 31 de 

maio de 1941/ o secretário Manuel de Almeida Neto.”   

 

ENTRADA DE IRMÃOS 

LIVRO N.º: 07 

CAIXA N.º: 02 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro foi indevidamente rubricado pelo Provedor / da 

Irmandade porque o devir ser pelo Provedor / da Comca na conformidade da Ordem Regias, por / 

isso vai agora rubricado por mim com a minha / rubrica = Moraes = de que uso, no fim leva 

encerra / mento. São João em Conceição de 1817/ o Des or , Ouvor .Prov or da Comarca / José 

Gregório Moraes Navarra.” 

RUBRICA: Moraes (José Gregório Moraes Navarra) 

DATA: 1720-1844  

N.º DE FOLHAS: 116 

CONTEÚDO: Consta data, nome de irmãos que entraram e irmãos que saíram, além da 

assinatura. Nas folhas 114-116 consta inventário da Irmandade. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: ruim, folhas apagadas. 

OBSERVAÇÕES:  Continha um outro termo de entrada com uma outra rubrica:  “Este livro ha de 

servir somente para nelles / se escreverem os termos de irmãos que entraram / nessa Irmde / do 

Bom Senhor dos Passos erecta na Matris de Nossa / Sra do Pillar desta Villa de São João d El 

Rey. O qual vai/ rubricado com minha rubrica que diz =   (?)    = e no fim / leva termo de 

encerramento. Villa São João 2 de março de / 1720/ Leandro Barbosa (?)”  

 

ÓBITO  

LIVRO N.º: 08    

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: “Livro de obitos no qual tem de se lançar os Irmoens / fallecidos 

desta instituição da Irmandade do Se / nhor Bom Jesus dos Passos, desta cidade o / qual vai por 

mim numerado rubricado com / o meu appelido = Oliveira = de que uso e leva no fim / o termo 

de encerramento em que se declara o número / das folhas que tem. S. João de El Rey 2 de mar / 

ço de 1866 / o Provedor transato servindo pelo actual / José Dias de Oliveira.” 

RUBRICA: Oliveira (José Dias de Oliveira) 

DATA: 1866 - 1952 

N.º DE FOLHAS: 202 (50 escritas)  

CONTEÚDO: Consta o nome do falecido, data e local de falecimento e quantia paga à 

Irmandade. Em alguns consta também data de sepultamento, cemitério onde foi enterrado, o 

número da certidão de óbito e número da sepultura. Às vezes é citado o nome do pai ou mãe ou 

irmão.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro duzentos e quatro folhas, / por mim numerado 

e rubricado com / o meu appelido = Oliveira = de que uso, e no / termo de abertura se declara 

qual fim / para qual é destinado. S. João d El Rey. / 2 de Março de 1866 / O Provedor transato 

servindo pello actual / José Dias de Oliveira.”  

 



RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 09  

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para a receita e despesa da Irmandade / do Senhor 

Bom Jesus dos Passos desta freguesia / vai numerada e rubricada com a minha rubrica = Mourão 

= de que uso e no fim desse se dicta quan / tas folhas tem. São João, 8 de Abril de 1858. / O Juiz 

Municipal Substituto / João Ant.º da Sª Mourão.”   

RUBRICA: João Antº da Sª Mourão 

DATA: 1858-1875  

N.º DE FOLHAS: 100 (escritas) 

CONTEÚDO: Livro de receita e despesa da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da 

cidade de São João del Rei. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cem folhas todas enumeradas, / e rubricadas, 

com a minha rubrica = Mourão = / que uso, e na primeira se declara para que / fim deve servir. S. 

João 8 de Abril de 1858. / O Juiz Municipal Substituto / João Antº da Sª Mourão” 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 10 

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: Não consta. 

RUBRICA: Não consta. 

DATA: 1965-1971 

N.º DE FOLHAS: 100 (95 escritas) 

CONTEÚDO: Movimento de receita e despesa da Irmandade de Nosso Senhor Bom Jesus dos 

Passos. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom. 

 

RECEITA 

LIVRO Nº: 11 

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: Não tem. 

RUBRICA: Não tem. 

DATA: 1822-1874 

N.º DE FOLHAS: 233 

CONTEÚDO: Registro de irmãos referente a pagamento de jóias e anuidades com os seguintes 

dados: nome, residência, débitos, data de entrada na Irmandade e falecimento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular. Desencadernando. Presença de acidez. 

OBSERVAÇÕES: as 35 páginas iniciais são um índice onde constam os registros dos irmãos em 

ordem alfabética. 



II-AVULSOS 
 

RECIBO E ÓBITO  

PASTA N.º: 01    

TERMO DE ABERTURA: Não consta. 

RUBRICA: Não consta. 

DATA: 1948-1951. 

N.º DE FOLHAS: 20 

CONTEÚDO: Recibos referentes a jóias de entrada na Irmandade do Sr. Bom Jesus dos Passos 

constando o nome do irmão e quantia destinada. Já as certidões de óbito indicam nome, data e 

causa da morte. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom. 
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