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DOCUMENTAÇÃO DA  

IRMANDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 
 
 

ELEIÇÃO 

LIVRO N.º: 01 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Contem este livro com 100 folhas nume- / radas com minha 

rubrica Lopes de que  / uso e servirá para termos de eleição e posse / dos Irmãos da São João 

Evangelista d’esta cida- / de de São Jose de Tiradentes. Leva no fim o respe- / termo de 

encerramento. / São José de Tiradentes, 20 de Dezembro de 1921 / O Vigario da Freguesia / 

Pe. Benjamim de Castro Lopes da Natividade.”  

RUBRICA: Lopes (Pe. Benjamim de Castro Lopes da Natividade) 

DATA: 1921-1942  

N.º DE FOLHAS: 20 

CONTEÚDO: Registro das eleições da Mesa Administrativa da Irmandade de São João 

Evangelista de Tiradentes. Contém termos de eleição e termos de posse. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular. Há presença acidez e o livro está desencadernado. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro com 100 folhas numeradas / com a 

minha rubrica Lopes de que uso / e servirá para o fim determinado no termo / de abertura. / 

São Jose de Tiradentes, 20 de Dezembro de 1921 / O Vigario da Freguesia / Pe. Benjamim de 

Castro Lopes da Natividade.” 

OBSERVAÇÕES: Presença de papéis avulsos, do final do XIX, junto ao livro. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 02 

CAIXA N.º: 02 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: Não tem 

RUBRICA: Silva  

DATA: 1760-1764 

N.º DE FOLHAS: 64 (numeração descontínua) 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Irmandade de São João Evangelista da Vila 

de São José. Contém nome do irmão, data da entrada, valor de anuidades e jóia de entrada. 

Em alguns há a data do falecimento 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo. Há presença de muita acidez e danos causados 

por insetos. O livro está desencadernado. 

OBSERVAÇÕES: Há uma folha avulsa, parecendo ser um termo, assinado por Vital Casado 

Rotier, e no verso por Francisco João (...) referente a outro livro. Não há termo de 

encerramento. 

Microfilmado. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 03 

CAIXA N.º: 03 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: “Este Livro ha de (...) / de assentirem todos as p(...) / vem entrada 

na Ir(...)  / Evangelista da V.ª de (...) / hir numerado Rubricado (...) / ter fiz este que assignei 

(...) / (?)1760 / Thomas Jose da Silva Leão (...)”. 

RUBRICA: Leão (Thomas Jose da Silva Leão -...-) 

DATA: 1765-1790 

N.º DE FOLHAS: 166  (numeradas posteriormente) 

CONTEÚDO: Registros de Entrada de Irmaõs na Irmandade de São João Evangelista. 



ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo. Presença de muita acidez, danos causados por 

insetos, humidade e o livro está fora da encadernação. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “(...) tem cento, e sessenta, e seis / (...) papel, que vão 

rubricadas com a / (...) Leão = de que fiz este / (...) que assignei.V.ª / (...) de e novembro de 

1764. /  (...).” 

OBSERVAÇÕES: Microfilmado. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 04 

CAIXA N.º: 04 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro ha de servir para nelle se / lançar os termos dos irmãos 

da Irmandade / do Glorioso São João Evangelista desta V.ª / o qual vai numerado e rubricado 

com a m.ª  / rubrica q. dis Barbosa = e leva no fim o / termo de inserrament.º. V.ª de São José 

28 / de Abril de 1794. Gonçalo Barbosa / Juis da Irmandade.” 

RUBRICA: Barb.ª (Gonçalo Barbosa)  

DATA: 1794-1806 

N.º DE FOLHAS: 146 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Irmandade de São João Evangelista da Vila 

de São José. Contém nome do irmão, data da entrada, valor de anuidades e jóia de entrada. 

Em alguns há a data do falecimento 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. Há presença de muita acidez e danos causados por 

insetos. O livro está desencadernado. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este Livro cento e quarenta e / seis folhas que todas 

vão por mim ru / bricadas e numeradas. V.ª de São Jo / sé 28 de Abril de 1794. Gonçalo 

Barbosa / Juis da Irmandade".   

  

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 05 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Este Livro há de servir  p.ª nelle  se fazer os termos / dos Irmãos 

us q. entrarem nesta Archi Com Fraria de S. / Franc.º de Assis ereta na Capella de S. João 

Evangelista desta V.ª / e vai por mim numerado e rubricado q. diz = Per.ª Vianna co- / mo 

presidente della fundador por ordem q  tive p.ª o fazer da Ir / mandade de S. João Evangelista 

como consta no livro dos termos / Lançando a sua portaria, que apresentei em Irmde., e esta 

asei / tou e me deu todo domínio p.ª  continuar a sua criação athe / sua confirmação P. S. AR, 

servirá este livro athe a ver / Legítimo que Rubrique, ou aprove o q. dito fica. Consistório / da 

Irmde. aos 29 de Maio de 1812 /  Cláudio Per.ª Vianna / Presidente.”  

RUBRICA: Per.ª Vianna (Claudio Pereira Vianna – em algumas folhas) e Costa (em todas as 

folhas)  

DATA: 1815-1817  

N.º DE FOLHAS: 39 (a numeração está descontínua, sendo que há duas numerações, as três 

primeiras folhas estão em branco, apenas 7 folha escritas)   

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Confraria de São Francisco de Assis ereta na 

Igreja de São João Evangelista da Vila de São José. Contém nome do irmão, data da entrada, 

valor da jóia e anuais. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. Há presença de acidez e danos causados por insetos, 

o livro está desencadernando. 

OBSERVAÇÕES: Não tem termo de encerramento. Na folha 33 do livro há um livro de 

índice que o acompanha, onde se lê o seguinte termo de abertura: “Tem este a beçedário, da 



letra a athe o princípio / do Livro, trinta e quatro folhas que vão servir p.ª / o que em seu 

princípio (...). Laje 25 de Maio de 1812 / Cláudio Per.ª Vianna / Presidente Procurador Geral.” 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 06 

CAIXA N.º: 05 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: Não tem. 

RUBRICA: Fonc.ª (Fonseca) 

DATA: 1831-1856 

N.º DE FOLHAS: 219 (Numeradas posteriormente, faltam as folhas 1 a 11 e 19 a 31) 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Irmandade de São João Evangelista da Vila 

de São José. Contém nome do irmão, data da entrada, valor de anuidades e jóia de entrada. 

Em alguns há a data do falecimento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo. Há presença de muita acidez e danos causados 

por insetos. O livro está desencadernado e as folhas manchadas na parte superior à direita. 

OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Microfilmado. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 07 

CAIXA N.º: 06 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle /  se lançar os Termos dos 

Irmãos  da Irmde. / de S. João Evangelista desta Villa vai / numerado e rubricado com a 

minha rubri- / ca que diz = Campos, e no fim o Termo / de encerramento. Villa de S. Jose 12 / 

de Maio de 1858. / Manoel Antonio de Campos / Vereador servindo de Juiz Municipal.” 

RUBRICA: Campos (Manoel Antônio de Campos) 

DATA: 1858-1868 

N.º DE FOLHAS: 51 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Irmandade de São João Evangelista da Vila 

de São José. Contém nome do irmão, data da entrada, valor da jóia de entrada e anuidades. 

Em alguns há a data do falecimento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. O livro está desencadernado, há presença de muita 

acidez. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro sincoenta folhas todas nu / meradas, e 

rubricadas com a rubrica (...) / Campos. Villa de S. José 12 (...) / de 1858 / Manoel Antonio 

de Campos / Vereador servindo de Juiz Municipal.” 

 

ENTRADA DE IRMÃOS 

LIVRO N.º: 08 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Aviso: / Recebendo o cargo de Escrivão da Irmandade de São 

João Evange- / lista da Cidade de São José de Tiradentes e no [ensejo] não en= / contrando 

livros de entrada de Irmãos apenas alguns pe- / daços de folhas de um ou mais livros; e de 

acordo com / o reverendo Vigário e mais mezarios adapitam este livro / para nele serem 

transcripto os nomes dos Irmãos [antigos] / que se encontrar nas folhas soltas e algum que / se 

julgar irmão reclamar, servirá também para / entrada dos novos. / São Jose de Tiradentes 

Janeiro de 1915 / Farnese Silva / Escrivão.” 

RUBRICA: Vig. Antônio Carlos Rodrigues (até a folha 62) 

DATA: 1853-1942 

N.º DE FOLHAS: 199 (escritas até a folha n.º 120) 



CONTEÚDO: Registros de entradas de irmãos para a Irmandade de São João Evangelista. 

Contém nome do irmão(a), data da entrada, em alguns registro da jóia e anuidades pagas, 

registro do falecimento do irmão e a data do falecimento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. Presença de acidez. A encadernação está solta e há 

danos causados por insetos na capa e na primeira e ultima folha. 

OBSERVAÇÕES: Há presença de papéis avulsos no interior do livro e alguns registros estão 

rabiscados com giz de cera colorido. Os primeiros registros foram copiados de folhas avulsas 

encontradas pelo escrivão como o mesmo afirma no termo de abertura. Não há termo de 

encerramento.  

 

ESTATUTO  

LIVRO N.º: 09 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: Não tem. 

RUBRICA: Não tem. 

DATA: Provavelmente 1812  

N.º DE FOLHAS: 6 

CONTEÚDO: Compromisso da Irmandade de São Francisco de Assis da Vila de São José. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. Há presença de acidez e danos causados por insetos, 

o livro está desencadernado. 

OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento.  

No início do livro há o seguinte termo: “Dizem o Juiz, Mesarios e mais Irmãos do / Glorioso e 

Apóstolo S. João Evangelista, Confrades da Confraria / de São Francisco de Assis 

estabellecida em 1812 na V.ª de S. José Comarca / de S. João de El Rei do rio das mortes, 

Capitania de Minas Gerais, Bis / pado de Marianna, que instado de espírito de Religião e 

desejando / o augmento do serviço de Deos em ambas as Corporaçoens annexarão da / mesma 

Irmde. a Confraria de S. Francisco de Assis por esmola de 32$ / mil reis, que voluntariamente 

offerecerão, merecendo, assim Filiação a mesa / da Archi = Confraria da Cide.  De Marianna, 

porém ficando agora de / baixo da juristição da Real Mesa da Conciencia na forma das leis / e 

ordens regias segundo a Provisão, que a se o farão de V. A. R. pela / qual lhes faz a m.ª 

approvar a Execção da Referida Irmde. e re- / validando=lhes anulidades com es. se achava 

erecta, e porque esta sede /  em honra de Deos,  glória de todos os Sanctos, e utilidade publica 

per- / (...) os (?) segurador p.ª o futuro, dignando=se V. A . R.(...) / (...) innata piedade 

approvar este compromisso o que os (...) / acordarão p.ª o bem regimen da sua Confraria cujos 

Artigos são os seguintes.” 

 

INVENTÁRIO, ELEIÇÃO, RECEITA E DESPESA 

LIVRO N.º: 10 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: Não tem. 

RUBRICA: Fonceca  (Silvestre Albino da Fonceca) 

DATA: 1835-1898 

N.º DE FOLHAS: 55 (faltam as quatro primeiras folhas – o livro está escrito somente até a 

folha 37) 

CONTEÚDO: Registro do inventário dos bens e eleições da Confraria de Nossa Senhora das 

Dores da Vila de São José até a folha 08. A partir da folha 8v até a 37 registro da receita e 

despesa da Irmandade de São João Evangelista da Vila de São José. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular. Há presença de acidez e danos causados por 

insetos, o livro está desencadernando. 



OBSERVAÇÕES: A maior parte do livro pertence ao registro da receita e despesa da 

Irmandade de São João Evangelista e somente o início do mesmo destina-se à Irmandade de 

Nossa Senhora das Dores. Não tem termo de encerramento. 

 

RECIBO 

LIVRO N.º: 11 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro contem 50 folhas numeradas e rubricadas / com 

rubrica que uso – FFonseca - servirá para o lança / mento das (?) das despesas feitas na 

Irmandade / de S. João Evangelista, a cargo dos Thesoureiros, e /  leva no fim o termo de 

encerramento. / Tiradentes, 8 de Fevereiro de 1922. / O Juiz da Irmandade / Francisco (...) da 

Fonseca.” 

RUBRICA: FFonseca (Francisco -...- da Fonseca). 

DATA: 1922-1942 

N.º DE FOLHAS: 50 (escritas até a folha 25v) 

CONTEÚDO: Registros de receita e despesa da Irmandade de S. João Evangelista da Matriz 

de Santo Antônio de Tiradentes.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. Há presença de acidez, a encadernação está se 

soltando. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro de lançamento de recibos de / despesas feitas 

com a Irmandade de S. João Evangelis- / ta, a cargo do Thesoureiro conta 50 folhas to- / das 

numeradas e rubricadas com a minha rubrica. / Tiradentes, 8 de Fevereiro de 1922. / O Juiz da 

Irmandade / Francisco (...) da Fonseca.” 

OBSERVAÇÕES: Há presença de papéis avulsos no interior do livro. 

 
 

 
1 A organização do acervo paroquial de Tiradentes, realizada no período de setembro de 1998 a julho de 2004, 

foi uma iniciativa do Arquivo Eclesiástico Diocesano, com a coordenação da Prof.ª Maria Leônia Chaves de 

Resende (DECIS/UFSJ) e dos bolsistas Flávio Marcos dos Passos (licenciando em Filosofia/FUNREI) e revisão 

de André Lima e Silva e Bruno Nascimento Campos (graduandos em História/UFSJ). 


