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DOCUMENTAÇÃO DA IRMANDADE DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

 
ATA 

LIVRO N.º: 01 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para nele / serem lançadas as Atas da Irman / 

dade do S.S. Sacramento de Tiradentes. / Contém 150 folhas, sendo todas / rubricadas por 

mim. / Tiradentes, 1.º de julho de 1957 / Pe. Luiz da Fonseca Torga / Pároco e diretor.” 

RUBRICA: Pe. L. Torga (Pe. Luiz da Fonseca Torga – nome carimbado) 

DATA: 1957-1987 

N.º DE FOLHAS: 150 

CONTEÚDO: Ata da Assembléia Geral da Irmandade do S.S. Sacramento de Tiradentes, de 

eleição e posse da nova diretoria; atas de reuniões ordinárias da mesma irmandade. 

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

OBSERVAÇÕES: O termo de abertura está copiado no veso da capa e na folha número 1. 

Não há termo de encerramento. Há presença de papéis avulsos no interior do livro. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 02 

CAIXA N.º: 02 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: Não tem. 

RUBRICA: Sylva (Domingos Luiz da Sylva) 

DATA: 1721-1730 

N.º DE FOLHAS: 138 (numeradas posteriormente) 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

Matriz de Santo Antônio da Vila de São José. Contém o nome do irmão, data da entrada, 

valor da jóia e de anuidades. Em alguns registros encontra-se a data do falecimento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. Já foi restaurado. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: "Tem este Livro cento e trinta e nove meyas / folhas papel 

q. todas vão numeradas e ru- / bricadas por mim vizitador da Comc.ª do Rio /  das Mortes com 

a minha rubrica / Sylva / / e p.ª(...) intr.º (...) assim em jui- / zo (...) fora delle lhe interpondo 

minha au- / thoride.; (...)ecreto judicial de (...) este termo / de enserramento em vizita (...) de 

S. Joseph / aos (...) de Obr.º de 1721. / Dom.ºs Luiz da Sylva / Viz.ºr.”              

OBSERVAÇÕES: Há três folhas soltas no interior do livro, que não foram afixadas com a 

reencadernação do mesmo, quando da restauração. 

Microfilmado. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 03 

CAIXA N.º: 03 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: “Este Livro (...) / dos Irmams q. entrarem na Irmande. / do 

Santissimo Sacram.º desta Villa / (...) do R.º das Mortes numerado e ru- / bricado por mim 

D.ºr  Joseph Nogr.ª Ferraz / Vigrº da Vara desta Comc.ª Villa (...) / (...) de janr.º de 725 / D.ºr 

Joseph Nogr.ª Ferraz.” 

RUBRICA: Ferraz  (D.ºr Joseph Nogueira Ferraz) 

DATA: 1725-1741. 

N.º DE FOLHAS: 98 (numeradas após restauração) 



CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

Matriz de Santo Antônio da Vila de São José. Contém o nome do irmão, data da entrada, 

valor da jóia e de anuidades. Em alguns registros encontra-se a data do falecimento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. Contudo, a leitura se torna difícil uma vez que a tinta 

está se apagando. 

OBSERVAÇÕES: Não tem termo de encerramento. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 04 

CAIXA N.º: 04 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: Não tem. 

RUBRICA: Não tem. 

DATA: 1741-1780 

N.º DE FOLHAS: 173 (a numeração é descontínua) 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

Matriz de Santo Antonio da Vila de São José. Contém nome do irmão, data da entrada, valor 

de anuidades e jóia de entrada. Em alguns registros há a data do falecimento. 

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

por insetos. O livro está desencadernado. 

OBSERVAÇÕES: Foi encontrada uma folha avulsa, assinada pela irmã Marina Dornas dos 

Santos, contendo as seguintes informações: “Irmandade do SS. Sacramento - 1741 a 1781. 

Entrada de irmãos. Número de folhas 174. Faltam as fls. 114,149,150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157. Não tem folha de abertura, nem encerramento. Consta a entrada de João 

Batista Rosa (pintor) e João Ferreira Sampaio (entalhador). Este livro foi para S. João para ser 

restaurado no dia... Irmã Marina Dornas dos Santos”. Mantivemos a referida folha avulsa 

junto a este livro. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 05 

CAIXA N.º: 05 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de servir p.ª se lançar nel- / le as certidoens dos 

Rd.ºs Sacerdotes da Mis- / as q. av. Irmande. do SSm.º Sacramt.º da Matriz / de St.º Antonio 

da V.ª de S. José Comarca do Rio / das Mortes, mandar dizer pellos seus irmaons / falecidos; 

vai este numerado e rubricado por / mim Provedor da dt.ª Irmande. com m.ª rubri- / ca q. diz 

Rebello, e vai somte. por mim asinado / V.ª de S. José 26 de Setembro de 1775. / Alexe. Roiz 

Rebello.” 

“Suposto q. este livro estava destinado p.ª nelle se lançarem / as certidoes das Missas dos 

Irmaos falecidos, houve resoluçao / q. por haver outro livro em q. se lançarem as tais 

certidoes, / ficasse servindo p.ª resumo de q. devem os Irmaos desta / Venerável Irmande, p.ª 

com mais facilide. se viesse no co= / nhecimt.º do q. cada hum deve, p.ª constar se fez esta de- 

/ claração por ordem dos Officiais da mm.ª Irmande. do SSm.º Sa= / cramt.º da Matriz desta 

V.ª de S. José do Rio das Mortes.” 

RUBRICA: Reb.º (Alexandre Roiz Rebello) 

DATA: 1775-1856 

N.º DE FOLHAS: 145 (escritas até a folha  97) 

CONTEÚDO: Registro de contas correntes ou resumo do que deve o irmão. Contém nome do 

irmão, data de sua entrada e relação dos anuais pagos. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. Presença de muita acidez e muitos danos causados 

por insetos. 



TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro tem cento e quarenta e cinco / folhas, e estão 

numeradas e rubricadas pe- / lo Provedor da dt.ª Irmandade Alexandre / Roiz Rebello (...) 26 

de (...) de 1775. / Alexandre Roiz Rebello.” 

OBSERVAÇÕES: Há no final do livro uma folha avulsa constando a eleição do Provedor e 

demais oficiais e mesários  da Irmandade do Santíssimo Sacrameto da Matriz de Santo 

Antônio da Vila de São José, no ano de 1837 para 1838. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 06 

CAIXA N.º: 06 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: “Este L.º há se servir p.ª nele se lançarem os termos dos Ir- / 

mãos, q. entrao p.ª a Irmandade. do SSm.º Sacramt.º desta / Matriz de S. Ant.º da Vila de S. 

José e qual livro numerei e ru- / briquei, com a minha rubrica q. diz St.ºs. Como escrivão da 

dita / Irmande. por Comição q. me deo o Prov.ºr da mesma Irmande. / pela faculde. q. lhe dá o 

Compromisso, Confirmado C. sua / Mage. F. 24 de Janr.º de 1782, e no fim leva o termo de 

ence- / rramt.º das folhas que (...) Janr.º de 1784. / Victe. José dos St.ºs” 

RUBRICA: St.ºs (Vicente José dos Santos) 

DATA: 1781-1832 

N.º DE FOLHAS: 99 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

Matriz de Santo Antônio da Vila de São José. Contém nome do irmão, data da entrada, valor 

da jóia de entrada e de anuidades. Em alguns encontra-se a data do falecimento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. O livro encontra-se desencadernado, há presença de 

muita acidez e danos causados por insetos. O livro encontrava-se envolvido em papel pardo. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: "Este L.º tem noventa nove folhas, todas nu- / meradas e 

rubricadas por mim Escrivão da Irmde. / do SSm.º Sacramt.º, da Matriz de St.º Ant.º  desta 

Vila / de S. José, com a minha rubrica  q. diz St.ºs / pela Comição q. me deo o Prov.ºr da 

mesma / Irmande, como se declara no termo do principio / deste L.º Vila de S. José 2 de Janr.º 

de 1784 / Victe. José dos St.ºs.” 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 07 

CAIXA N.º: 07 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este Livro para / nelle se fazer os termos das das en 

/ tradas dos Irmaons da Irmande. / SSantissimo Sacramento da / Frg.ª  de Santo Antonio da 

V.ª / de S. José  por mim rubricado com / o meu apellido Campos e no fim / leva o termo de 

encerramento / para constar fiz este termo que / assigno. V.ª de S. José 20 de Jan.º / de 1836. / 

O Juiz Municipal / João Antonio de Campoz. 

RUBRICA: Campoz (João Antônio de Campoz)” 

DATA: 1836-1893 

N.º DE FOLHAS: 110 (faltam as folhas 96, 97 e 98 e da 100 a 129) 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

Matriz de Santo Antônio da Vila de São José. Contém nome do irmão, data e valor da jóia de 

entrada e em alguns encontra-se a data do falecimento. Há no final do livro um inventário da 

prata, ornamentos, e mais “trastes” pertencentes a Irmandade do Santíssimo Sacramento e  

demais Irmandades e Confrarias  da Matriz de Santo Antônio. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. Presença de muita acidez e manchas a encadernação 

está soltando e a capa está bastante danificada. Faltam várias folhas, algumas encontram-se 

rasgadas e amassadas. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este Livro cento e cin- / coenta e sinco folhas de 

papel / imbranco numeradas e rubricadas / com o meu apellido que diz = Campoz = / e para 



constar fiz este termo que / assigno V.ª de S. José 20 de / Janr.º de 1836 / O Juiz Municipal / 

João Antonio de Campoz.” 

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

 

INVENTÁRIO E ELEIÇÃO  

LIVRO N.º: 08 

CAIXA N.º: 08 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: Não tem. 

RUBRICA: Fonseca. 

DATA: 1727-1856 

N.º DE FOLHAS: 109 (numerção descontínua) 

CONTEÚDO: Inventário dos bens da Irmandade do SS.Sacramento (imagens, paramentos, 

imóveis, alfaias, etc.)  e eleições da Mesa Administrativa da dita Irmandade. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo. O livro está desencadernado, e muito danificado 

por insetos. 

 

RECEITA E DESPESA 

LIVRO N.º: 09 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Este Livro deve servir p.ª as contas das receitas, / e despesas das 

esmolas da Irmandade do San / tíssimo Sacramento da freg.ª de Santo Antônio / da Villa de S. 

José, Comarca do Rio das Mortes, o / qual numerey, e rubriquey como vigr.º da vara da / 

mesma Comarca com a minha rubrica = D. Cout.º / e no fim leva o termo de encerramento. 

Villa de / São José 20 de Abril de 1737. / Dr. Mel. da Rosa Coutinho.”  

RUBRICA: Dr Cout.º (Doutor Manoel da Rosa Coutinho) 

DATA: 1736-1861 

N.º DE FOLHAS: 164 (numerado posteriormente) 

CONTEÚDO: Registro da receita e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da  Vila 

de São José. Contém auto da tomada de contas e termo de aprovação das contas. 

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

causados por insetos. O livro está desencadernando e a tinta se apagando em algumas páginas. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este Livro, q. há  de servir p.ª as contas das / receitas, e 

despesas das esmolas da Irmandade / do Santíssimo Sacramento da freg.ª de Santo / Antônio 

da Villa de S. José, Comarca do Rio / das Mortes, tem cento e noventa, e  duas folhas / as  

quaes foram por mim numeradas, e rubrica / das, como vigr° da vara da mesma Comarca, / 

com a minha rubrica = D. Cout.º = e não tem / cousa, q. duvida faça de que fiz este Ter / mo 

de encerramento.  Villa de S. José 20 de Abril / de 1737. / Dr. Mel. da Rosa Coutinho.”   

 

RECEITA E DESPESA 

LIVRO N.º: 10 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este Livro para a escripturação / da receita e despesa 

da Irmande do Smo. Sa= / cramento da Freguesia desta V.ª e da Fabri- / ca da mma Matriz, a 

que esta annexa a mma / Irmandade. Vai por mim rubricado com / meo apellido = Pereira = 

de que faço / uso no fim faço declaraçao do núme- / ro de folhas q’ contem ./ São José 4 de 

Julho de 1823 / O Provor. da Comca. / José Carlos Pereira de Almeida Torres.” 

RUBRICA: Pereira (José Carlos Pereira de Almeida Torres) até a folha 96. Lobato (Francisco 

de Paula Lobato) da folha 97 à 100. 

DATA: 1823-1859 

N.º DE FOLHAS: 103 (100 folhas numeradas) 



CONTEÚDO: Contas de rendimentos e despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

Vila de Sao José. Termos de encerramento e aprovação de contas. 

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

O livro está fora da encadernação original e era conservado em pasta plástica. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este Livro mais seis folhas em / suplemento, que he 

da f.ª 97 # f.ª 102 as / quais vao por mim numeradas e rubri- / cadas com rubrica que diz = 

Lobato = / Vila de S. José 5 de Obr.º de 1858. / Juis Municipal, e Provedor  de Capelas / 

Francisco de Paula Lobato.” 

Termo de encerramento: “Tem este Livro noventa e sete folhas, todas / rubricadas por mim 

com o meo appellido = / Pereira = de que faço uso, e para constar / faço esta declaraçao. / São 

José 4 de Julho de 1825 / O Provor. da Comca. / José Carlos Pereilra de Almda. Torres.” 

 

RECEITA E DESPESA 

LIVRO N.º: 11 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este Livro para a Receita, e Despesa  / da Irmandade 

do Sm.º Sacramento desta Villa, / e vai todo numerado, e rubricado com a minha / rubrica que 

diz = Campos =, e no fim tem termo / de enserramento das folhas que tem. / Villa de São José 

12 de Abril de 1858. / Manoel Antônio de Campos / Vereador Servindo de Juiz Municipal.”  

RUBRICA: Campos (Manoel Antônio de Campos) 

DATA: 1858-1874 

N.º DE FOLHAS: 46 (as duas últimas folhas estão em branco) 

CONTEÚDO: Registro da receita e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da  Vila 

de São José. Contém auto da tomada de contas e termo de aprovação das contas. 

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

desencadernando. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este Livro quarenta e seis folhas por mim / 

numeradas, e rubricadas com a minha rubrica, / que diz = Campos = tendo no princípio o 

termo / de declaração p. q. tem de servir. / Villa de S. José 12 de Abril de 1858 /  Manoel 

Antônio de Campos / Vereador Servindo de Juiz Municipal.” 

 

RECIBO 

LIVRO N.º: 12 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: Não tem. 

RUBRICA: (Rebelo?) 

DATA: 1795-1859 

N.º DE FOLHAS: 83 (numeradas a lápis posteriormente) 

CONTEÚDO: Recibos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz de Santo Antônio 

da Vila de São José, pagamento de material e obras diversas na Matriz. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo. O livro está desencadernado e em estado de 

decomposição. Em sua grande maioria, o livro encontra-se com as folhas pela metade por 

causa da ação da acidez e de insetos. O livro era conservado em uma pasta de papel. 

OBSERVAÇÕES: A capa que se encontra junto ao livro não pertence ao mesmo. 

Na folha 23v consta o pagamento a ALEIJADINHO  pelo risco do frontispício da Matriz de 

Santo Antônio de Tiradentes.  
 

 
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). 


