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Deparando-me com um manuscrito autobiográfico 

Em 20 de outubro de 1932, José Silvério Horta, sacerdote de 73 anos, já agraciado 

com vários títulos honoríficos pela Arquidiocese de Mariana e pela Santa Sé, concluiu a 

redação de sua autobiografia. Através dessa escrita, o idoso e doente presbítero recapitulou 

muitas de suas experiências de vida, descrevendo-as em sequência cronológica: o nascimento 

e a infância na fazenda de Monte Alegre, no então distrito de Barra Longa, estado de Minas 

Gerais, em 20 de junho de 1859; os esforços da família para subsistir na cidade de Mariana, 

com o parco rendimento do pai, professor de latim; o início de sua trajetória nos quadros 

eclesiásticos, como secretário particular do prelado, em paralelo à sua formação para o 

ministério sacerdotal; os vários encargos que assumiu após a ordenação, que combinavam a 

recitação do Ofício Divino na Catedral às distantes visitas pastorais e ao expediente da Cúria, 

no papel de secretário e por vezes de vigário geral da Arquidiocese... 

Em 2010, quase 80 anos depois da composição deste texto e do falecimento de 

Monsenhor Horta, ocorrido em 30 de março de 1933, tive acesso a esse manuscrito ou, para 

ser mais exata, à fotocópia de transcrição produzida em 1965 pelo padre José de Alvarenga 

Freitas
1
 a partir do documento original,

2
 o qual, infelizmente, encontra-se extraviado.

3
 Este 

texto foi-me trazido à leitura em função da pesquisa que iniciei junto aos documentos de 

Monsenhor Horta sob a guarda do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, uma vez 

que em março de 2010, eu havia aceito o convite deste Arcebispado para integrar a comissão 

histórica encarregada de reconstituir “os feitos e as virtudes” desse sacerdote, procedimento 

preliminar para possível abertura de um processo de beatificação.
4
  

Tarefa delicada a que assumi, pois se já é grande o desafio de interpretar, sob uma 

perspectiva historiográfica, o percurso biográfico de uma pessoa, mais complexa ainda ela se 
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torna quando se trata de um sujeito com fama de santidade, como é o caso de Monsenhor 

Silvério Horta: “Quem se abalançar a registrar os fatos estupendos, miraculosos, que se 

desenrolaram em torno de Monsenhor Horta, acabará, sem dúvida, escrevendo a vida de um 

santo e seus milagres”.
5
  

 

É cabível a veiculação pública de tal escrita? 

Nas últimas páginas de sua autobiografia, Monsenhor Horta afirma tê-la escrito sob 

obediência, e não em busca de uma síntese existencial,
6
 que poderia tê-lo acometido no 

período de sua velhice: 

 

Eis porque vencendo a mais profunda repugnância do meu espírito, escrevo 

estas simples e tristes notas da minha vida, a mandado do Exmo. Sr. Bispo 

Titular de Argiza, coadjutor do Exmo. Sr. Arcebispo de Diamantina, e 

depois de ter ouvido a opinião do meu confessor ao qual as entrego para 

fazer delas o uso que melhor lhe parecer, desejando porém, de todo o meu 

coração que sejam destruídas, ou pelo menos não publicadas.
7
  

 

Variadas contextualizações, de ordem retórica, subjetiva e político-cultural, levaram-

me a mitigar as reservas de Monsenhor Horta quanto à veiculação pública de seu texto. Em 

primeiro lugar, considerei que seu cuidado em explicitar que tal escrita fora promovida por 

obediência atendia, mais do que a questões de consciência propriamente ditas, a um específico 

padrão discursivo, recorrente em autobiografias católicas, pelo qual é realçado o primado da 

divindade e da instituição religiosa que a representa, ao invés do indivíduo.
8
 

Ademais, parece-me cabível cogitar que a relação de Monsenhor Horta com a escrita 

de si, sem deixar de custar-lhe certo esforço, em função de sua idade avançada e das 

enfermidades que sofria, pode também ter-se constituído em um gratificante exercício, pois 

permitiu-lhe um derradeiro ato de partilha: ao descrever suas experiências, vivenciadas sob o 

prisma da fé, ele trazia a esperança de que, deste modo, pudesse auxiliar o percurso religioso 

daqueles que, porventura, viessem a ter acesso ao texto:  

 
De joelhos diante de Nosso Senhor Crucificado, peço humildemente que me 

assista com a sua graça neste sacrifício, de sorte que nada refira, nem afirme 

contra a verdade, nem oculte de tudo que pode redundar na glória de seu 

santo Nome e exaltação de suas misericórdias a bem das almas.
9
 

 

Por fim, conforme depoimento de seu parente Francisco Horta, 
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Monsenhor Horta gostou sempre de escrever. Raras vezes o encontrei na sua 

biblioteca sem a pena entre os dedos, lançando no papel suas idéias e 

opiniões a respeito desse ou daquele assunto que se relacionasse com as 

coisas da Religião [...] Antes de pregar um sermão ou de pronunciar uma 

prática sobre qualquer assunto evangélico, era seu costume escrever o que 

pretendia falar no púlpito ou no altar [...].
10

  

 

Em paralelo, a ordem recebida por Monsenhor Horta para redação de sua 

autobiografia não era casual: no período, ele já gozava de ampla fama de santidade, o que 

implicava, inclusive, que seus pertences pessoais fossem disputados como relíquias:  

 

Em sua última viagem (1929-Oliveira), tanto o procuravam e „perseguiam‟ 

os fiéis desta cidade, para bênçãos e objetos pessoais que transformavam em 

relíquias, que teve os sapatos sumidos... nunca se soube o paradeiro dos 

mesmos. Passando por Belo Horizonte, em breve tempo, foram muito a 

disputarem suas relíquias... e tanto fizeram, que acabaram por cortar-lhe 

todos os botões da custosa batina que lhe tinha sido oferecida por um 

sobrinho.
11

 

 

Nessa conjuntura, mostra-se bastante plausível que a liderança eclesiástica do período 

considerasse conveniente que a trajetória biográfica de Monsenhor Horta fosse registrada de 

maneira a destacar os valores e a doutrina católica, bem como a excelência (e as exigências) 

vocação sacerdotal, e ninguém melhor do que o próprio Monsenhor, que reconhecia ter nessas 

premissas seu esteio de vida, para proceder a tal relato. Outro aspecto que possivelmente 

incidiu para a determinação dessa escrita autobiográfica por parte da Igreja foi a disputa de 

representações a que se via submetida a imagem de Monsenhor Horta, uma vez que este 

presbítero, por atuar como exorcista da Arquidiocese de Mariana e, assim, continuamente 

vivenciar episódios interpretados sob o viés da inferência do sobrenatural do mundo, vinha 

sendo reverenciado não apenas como um padre santo, mas também – o que lhe causava um 

grande contragosto – como um médium espírita:  

 

Não me admirei do fato de ser tido aí no Amparo da Serra como espírita, 

porque também em Belo Horizonte, Barbacena, S. João del-Rei, nos 

respectivos centros espíritas tenho sido considerado como tal pelos espíritas, 

tanto assim que me mandam cartas e impressos etc. Mas eu vejo nisto mais 

uma das artes com que o demônio procura iludir as almas [...].
12

 

 

 

Logo, o discurso autobiográfico de Monsenhor Horta foi elaborado sob uma tríplice 

interlocução, o quê, desta forma, relativiza a preferência deste sacerdote pela discrição quanto 
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a seu texto: tal escrita mostra-se efetivada sob o olhar/a leitura de Deus, da reflexão do 

próprio autor (numa espécie de “exame de consciência”) e, ainda, de  seus colegas de 

ministério ordenado.
13

 Este texto, portanto, já no ato de ser produzido, foi dado à vista de 

terceiros, e sua apropriação como fonte historiográfica pode ser considerada como um 

alargamento, a posteriori, desta implícita dimensão coletiva.  

 

Autobiografia religiosa e interpretação historiográfica 

Minha participação na comissão histórica relativa ao processo de beatificação de 

Monsenhor Horta fez-se necessariamente acompanhar pela explicitação dos critérios 

analíticos que adotara: fazia-se mister que me abstivesse de proceder a qualquer interpretação 

afiançada em critérios teológicos ou ideológico-religiosos. Dessa maneira, circunscrevi minha 

participação à identificação dos sentidos histórico-culturais de imaginários e práticas 

veiculadas pela documentação, em paralelo ao estabelecimento de suas inter-relações mútuas 

e de seus pontos de afinidade ou discrepância com as matrizes de cunho doutrinal-devocional 

e configurações políticas vigentes na instituição eclesial (no caso, a Igreja Católica, 

particularmente na Arquidiocese de Mariana, entre o final do século XIX e início do XX): 

 

A tradição universitária da História religiosa tem por princípio o 

„agnosticismo‟ metodológico, o qual visa tornar aceitável para todos o 

discurso científico sobre o fenômeno religioso, respeitando as regras comuns 

do trabalho intelectual. O historiador deve assim suspender o julgamento 

sobre a verdade dos fenômenos religiosos.  [...] Não se trata de saber se o 

historiador, enquanto indivíduo, é crente ou não crente. [...] ser historiador e 

crente não é vantagem, nem desvantagem a priori. É evidente, porém, que a 

trajetória desse historiador enquanto intelectual, sua escolha da História 

religiosa, de certos campos temáticos, sua percepção e empatia para com 

certas idéias e comportamentos religiosos podem ser facilitadas pelo fato de 

sua conaturalidade com o objeto estudado, mas espreitam-no igualmente 

interpretações redutoras. [...] Inversamente, não é o historiador não crente 

que é garantia de maior objetividade [...] com relação a um objeto religioso 

de estudo. Penso que todo historiador, crente ou não, deve estar consciente 

do caráter subjetivo de seu trabalho científico. A relação do historiador com 

seu objeto de estudo não é neutra, seja esse objeto religioso ou não. Todo o 

historiador fala de a partir de um lugar social e um lugar epistêmico.
14

 

 

Atentando, assim, para a especificidade do discurso religioso autobiográfico sob um 

viés teórico-metodológico, busco analisar, neste tópico, a especificidade histórico-conceitual e 

retórica dessa modalidade de escrita. Embora a produção de autobiografias, nos círculos 

cristãos, possa ser reportada à Antiguidade tardia, a exemplo das Confissões de santo 
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Agostinho, bem como às Vidas medievais, esta prática discursiva ganhou contornos 

específicos – subjetivantes e políticos - a partir dos tempos modernos. Assim, embora o bispo 

de Hipona reconhecesse a singularidade de sua experiência religiosa, não lhe atribuía um 

valor próprio; para ele, as trajetórias pessoais, embora reconhecidas, não comportavam maior 

significado, pois era o espaço da polis ou da civitas o lócus de sentido da existência. Também 

as Vidas medievais, de cunho eminentemente hagiográfico, remetiam a exempla, casos 

edificantes, vislumbrando no percurso de uma alma a história típica de todos os cristãos.
15

 

 As Confissões e as Vidas, portanto, ressignificavam o biográfico a partir de um 

fundamento ético-religioso. Assim, para Santo Agostinho, se o ato de rememoração introduz 

o indivíduo na vida presente, e até mesmo o remetia a um futuro, esta perspectivação de 

sentido à existência é direcionada ao fora do tempo da eternidade. Por isso, sua prática 

confessional autobiográfica desloca o indivíduo “[...] de sua finitude de rejeitado de Ser, e 

pela lembrança ou pela confissão (ricordari) religa-o à eternidade”. 
16

  

 

Este poderá ser o fruto das minhas confissões, em relação, não àquilo que eu 

era, mas ao que sou agora. Por isso, farei a minha confissão em íntima 

alegria mesclada de temor, com secreta tristeza e esperança, não só diante de 

ti, mas de todos os homens de fé que se associam à minha alegria e 

participam de minha condição mortal, meus concidadãos e peregrinos como 

eu, que me precederam, que hão de seguir-me, ou que me acompanham no 

caminho da vida. [...] Revelarei, pois, àqueles a quem me mandas servir, não 

o que foi, mas o que já sou e o que ainda não sou.
 17

 

 

Há que se considerar, todavia, que essa reelaboração, afastando-se de uma perspectiva 

exclusivamente metafísica, assumiu contornos históricos – o encontro entre Deus e o homem 

deveria processar-se ao longo de uma trajetória biográfica, incorporando, assim, a 

mutabilidade, a transformação. 
18

 

Somente com os escritos místicos, a partir do século XIII, foi que o falar/escrever 

sobre si apresentou-se como uma estratégia privilegiada para o reconhecimento da vontade 

divina no mundo.
19

 Tais discursos eram formulados como uma “conversa” ou um “colóquio” 

acerca do percurso vivido pelo sujeito religioso, vindo a traduzir suas indagações, 

ambiguidades e paradoxos – ele configurava-se, portanto, como um diálogo encetado tanto 

com Deus quanto com os leitores.  O termo “conversar”, aliás, era de uso constante no 

vocabulário místico espanhol, sendo análogo ao latim colloquium, que na espiritualidade 

medieval designava, ao mesmo tempo, a prece e a troca oral.
20

 Assim, no Livro da Vida, 
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Santa Teresa afirma que “A meu ver, a oração não é outra coisa senão tratar intimamente com 

aquele que sabemos que nos ama, e estar muitas vezes conversando a sós com ele”. 
21

 

Mas o discurso místico, principalmente a partir do século XVIII, passou a ser visto 

com descrédito e mesmo alguma suspeita, diminuindo também a produção vinculada à 

chamada “teologia mística”, em desdobramento às condenações do jansenismo e do 

quietismo, juntamente com a difusão, na França, do nacionalismo galicano e das campanhas 

secularizadoras encetadas pelas ideologias liberais-burguesas.
22

 Alteravam-se paulatinamente 

os princípios de religiosidade, que passavam a estar concentrados na prática das virtudes, com 

proeminência à caridade, ao invés do ato contemplativo.
23

  Alguns elementos do discurso 

místico relativos à constituição do sujeito, todavia, sobreviveram na cultura ocidental, embora 

de forma fragmentária e inseridos em novas disciplinas acadêmicas, como a psicologia, a 

etnologia e a história, que constituem-se, segundo Michel de Certeau, em “heterologias” ou 

“ciências do outro”
 
.
24

 Os “restos” da escrita mística também foram incorporados pela 

literatura, sobretudo a de cunho romântico, que pressupunha a complexidade interna do 

sujeito, o “eu dividido”.
25

  

Precedida pela escrita mística, a autobiografia religiosa produzida a partir do 

humanismo positivava os questionamentos apresentados pelo sujeito a Deus, viabilizadores da 

descoberta contínua da vontade divina, a ser, por sua vez, implementada por uma vontade 

deliberada e por ações criativas.
26

 Assim, pautada em fontes autobiográficas, Nathalie Zemon 

Davis indicou como as táticas de escrita, indissociáveis de um imaginário religioso, foram 

utilizadas por três mulheres do século XVII na reconstituição de seu lugar social e de sua 

subjetividade; antes situadas “às margens”, elas se auto-alocaram como “um centro 

localmente definido”:   

A religião teve enorme influência sobre essas três mulheres. [...] A condição 

de judia conferiu a Glikl bas Judah Leib [...] uma identidade profunda, 

mediante a qual se filtraram outras identidades – de mulher, comerciante, 

residente num país de língua alemã. [...] Maria Guyart de l‟Incarnation 

aproveitou-se de dois dos caminhos que a Igreja hierárquica da Contra-

Reforma deixara abertos para as mulheres: a conquista da santidade vivendo 

no mundo como esposa e mãe viúva; e o desenvolvimento de uma vocação 

magisterial convivendo com celibatárias numa ordem nova. [...] tais práticas 

se refletiram sobre sua eloqüência e sua percepção de si mesmo. [...] Formas 

de uma espiritualidade protestante radical – aberta a ambos os sexos – 

irromperam na vida de Maria Sibylla Merian com força especial [...] sua 

extasiada consciência da presença divina na natureza [...] impregnou o seu 

trabalho.
27
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É importante explicitar que tais discursos diferem do registro autobiográfico de 

contornos secularizantes, ainda que este pudesse vir a ser promovido por integrantes do clero 

ou da vida religiosa feminina. Nesse sentido, mostra-se paradigmático o estudo promovido 

por Octávio Paz acerca da obra de Sóror Juana Inés de la Cruz, famosa monja mexicana da 

Ordem dos Jerônimos. Segundo Paz, Juana não ignorava a carência humana, expressa em 

ânsias de amor, e traduzida, não raramente, em atitudes de culpa, castigo e dor. Mas, segundo 

Paz, ela supunha que a libertação de tal padecer só seria possível mediante uma renúncia 

deliberada à comunicação, em uma desistência da reciprocidade amorosa, o que poucos 

almejaram e pouquíssimos conseguiram, tornando-se santos ou, ao menos, amantes heróicos e 

puros. Ora, ao postular essa não-correspondência como a perfeição do amor, Sóror Juana 

atribuiu à liberdade humana (e não a Deus) a promoção da superação de si, pensamento 

tendenciosamente moderno para uma religiosa do século XVIII, ainda que ela mesma, 

possivelmente, não tivesse vislumbrado o alcance de sua idéia.
28

  

 

Apresentando hipóteses: as facetas religiosa e moderna da autobiografia de Monsenhor 

Horta 

Debruçando-me sobre o manuscrito autobiográfico de Monsenhor Horta, vislumbrei 

três aspectos de seu entendimento religioso do mundo, que passo a apresentar como hipótese. 

Em primeiro lugar, este sacerdote recusava-se atribuir a si próprio um papel magisterial 

(embora ele não descartasse o viés pedagógico de sua escrita) e, mais ainda, a outorgar-se 

uma condição de “autoria”;
29

 em seu texto, a efetiva autoria, da escrita e da vida, é 

protagonizada por Deus, não pela pessoa humana. De forma simultânea, a escrita 

autobiográfica religiosa de Monsenhor Horta traduz essa primazia divina sob o viés de uma 

narrativa dialógica: além de autor, Deus é também apresentado como o leitor privilegiado da 

obra, para quem, a princípio, ela teria sido primordialmente redigida, e que viria a conferir-lhe 

credibilidade e legitimidade. A autobiografia religiosa emerge, assim, como uma “resposta” 

proferida pelo ser humano ao chamado divino à vida, à vocação que lhe fora conferida, às 

bênçãos que lhe teriam sido concedidas, enfim, ao amor divino com o qual fora agraciado: 

 

E fui tão maravilhosamente socorrido por Deus, que no fim de três meses, 

pouco mais ou menos, pude saldar aquela enorme conta [feita pelo avô e 

pelos tios], e outras que eu ignorava, isto porém depois de um ano pouco 

mais, dos mesmos credores, porque alguns dos meus bons parentes, sabendo 

da minha penosa situação, começaram a me fornecer com presentes caros e 
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dinheiro também, até que eu me ordenasse Presbítero e pudesse por mim 

mesmo sustentar o ônus que me legara meu pobre e saudoso pai, isto é, de 

cuidar da viúva minha mãe e dos seus últimos dois filhos, Antônio, com seis 

anos, e os irmãos e voltar para junto do Sr. Bispo.
30

  

 

Reporto-me também à hipótese que defendi em minha tese de doutorado, dedicada à 

interpretação da escrita epistolar de uma monja do Carmelo Descalço no Brasil na primeira 

metade do século XX. Nesse trabalho, eu afirmei que tal correspondência constituía uma 

prática discursiva pela qual a autoria era substituída (ou ao menos desvalorizada) em favor da 

“autoridade” – concepção entendida como um enunciado (um significado) que, ao ser 

proferido, produz (ou seja, torna possível) uma reordenação do real.
31

 Nela eu afirmo que, 

segundo uma bela metáfora de Michel de Certeau, a autoridade atua de forma parecida à 

experiência estético-criadora advinda da recepção de um filme ou de um poema - ela inaugura 

uma sensibilidade, uma maneira de conceber, antes inexistente.
32

 Considero ser possível 

retomar esta hipótese do caso da escrita religiosa autobiográfica: o manuscrito de Monsenhor 

Horta muito possivelmente suscitou em seus leitores (e nele próprio) um endosso de seus 

postulados de fé, mas de maneira a potencializar (e não a apenas imitar ou repetir) novas 

experiências, novas maneiras de buscar responder a Deus (ainda eventualmente suscetíveis de 

algum arrependimento, por não terem sido bem conduzidas).  

 

Em Mariana, houve em certa época uma grande multidão de doentes e quase 

todos moradores da rua de São Gonçalo [...]. Como esses moradores em 

geral eram e são muito pobres, recorriam a mim para mandar aviar-lhes as 

receitas e também para a necessária dieta, de sorte que os meus poucos 

emolumentos em cada mês eram quase totalmente absorvidos pelas 

farmácias. Eu chamei a atenção do médico Presidente da Câmara Municipal, 

vários meses para o caso, dizendo-lhe: - Doutor, parece-me que esta moléstia 

é proveniente das águas. Respondeu-me: - Isto não pode ser, porque cá 

embaixo ninguém sofre do intestino e as águas são as mesmas. [...] lembrei-

me de aproveitar a ocasião de fazer ali uma cisterna. [...] Começou o oficial 

pedreiro o trabalho e depois de dois ou três dias de serviço, lá voltei para ver 

a obra. Infelizmente, pouco tinha aprofundado, porque deu numa rocha 

extremamente dura. Mandei que continuasse o trabalho e então o meu oficial 

disse-me: - Sr. Compadre, eu não lhe disse que perderia o seu tempo? Veja 

que aqui não dá água, mas dá fogo, pois a minha ferramenta está quase toda 

gasta nesta rocha e cada golpe que dou tira faíscas que me queimam a roupa 

e até a cabeça. Observei que era exato, porque a cada golpe de picareta 

desprendiam faíscas vivíssimas, que lhe queimavam a roupa e os cabelos. 

Fiquei naturalmente desapontado com essa história, mas nunca desanimado e 

mandei que continuasse o trabalho. Dois ou três dias depois lá voltando, 

achei o pobre homem inteiramente desanimado e queria despedir-se, porque 

não encontrara água, mas somente fogo. Eu porem animando-o a prosseguir 

no trabalho, disse-lhe, cheio de confiança em Deus: - Compadre, eu que sou 
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a peste mais miserável deste mundo, não fecho os ouvidos ao clamor deste 

pobre povo, e Deus há de fechar os ouvidos de sua misericórdia à voz de seu 

pobre ministro? Continue, que Deus nos dará água hoje mesmo e o senhor há 

de beber dela. Disto isto, aquela rocha começou a marejar água [...] Mandei 

o pedreiro fazer uma grande caixa de pedra e cimento, que enchia todas as 

manhãs e assentei um chafariz na rua para o povo ir apanhar água e era com 

tanta abundância que irrigavam as hortas e lavavam as roupas. O médico 

mesmo mandava cedo apanhar da água, da qual se servia com sua família. 

Desde então cessou completamente o incômodo de intestinos daquela gente, 

em toda a extensa subida da rua S. Gonçalo.
33

 

 

 Mas, e a dimensão moderna da autobiografia de Monsenhor Horta? Postulo, como 

nova hipótese, que tal perspectiva está contida na obra em função da compreensão da própria 

vida, promovida por este sacerdote, como história (também no sentido moderno do termo), 

isto é, como portadora de um presente e de um futuro potencialmente distintos de um passado, 

nas quais as iniciativas e inovações pessoais são não apenas valorizadas, como também 

articuladas em um sentido global e intrínseco. Há uma cronologia ordenada, uma 

personalidade minimamente coerente, ainda que esta comporte tensões, arrependimentos e 

hesitações: 

Sempre que posso, dou as minhas graças depois da Missa, porém raramente 

o posso fazer, porque é tão grande a multidão do povo que me cerca desde 

cedo, pedindo bênçãos para si, para os estranhos, para os objetos de piedade, 

para as águas, remédios, para sementes, a medicina, que neste trabalho 

consumo horas e horas, às vezes até meio-dia, principalmente quando me 

aparecem obsessos ou possessos do demônio, o que não é raro. Antigamente 

suportava com muita paciência esse trabalho e dava graças a Deus por me 

fazer instrumento de suas misericórdias para com as almas, mas agora já 

velho de setenta e muitos anos, doente há quatro anos, extremamente surdo e 

muito afônico, até mesmo para conversar, me causa este estado verdadeiro 

suplício e uma irritação tal de nervos, que me parece mais insuportável que 

os cilícios e as disciplinas.
34

  

 

Aqui configura-se o aspecto ao mesmo tempo religioso e moderno da autobiografia de 

Monsenhor Horta: para um cristão que se acredita conduzido pela Providência, há muitas 

maneiras de responder ao projeto divino (espaço subjetivo da liberdade humana), sem deixar 

de obedecê-la (dimensão de fé e de ética religiosa). 
35

  

 

Sempre tive, é verdade, vontade de viver mais em contato com as almas na 

mais obscura paróquia ou Capela curada da Diocese. Mas Deus, que conhece 

e lê os mais íntimos desejos do coração, não quis conceder-me esta graça, 

mas trocou-a por outra melhor, permitindo se formasse na minha porta uma 

verdadeira paróquia, pela constante multidão de povo de todas as paróquias 
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desta, de outras Dioceses de Minas e de fora dela, que me procuram 

incansavelmente nas suas necessidades espirituais e temporais.
36
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