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AS ORDENS TERCEIRAS EM MINAS GERAIS: SUAS INTERAÇÕES E 

SOLIDARIEDADES NO PERÍODO ULTRAMONTANO (1844-1875). 

 

Daniela Gonçalves Gomes* 

 

As irmandades, ordens terceiras e confrarias religiosas foram instituições 

fundamentalmente marcadas pela participação ativa dos leigos na organização da vida 

religiosa. Desta forma, grande parcela da sociedade, que incluía homens e mulheres 

tanto das camadas mais pobres quanto das mais abastadas, agremiava-se nelas com o 

intuito de cultuar seus santos, buscar a proteção diante das contingências da vida e da 

morte, encontrar pessoas, estabelecer relações e praticar a caridade. Tais instituições 

foram responsáveis por promover a religiosidade entre os iguais, por prestar assistência 

a seus associados, por arregimentar seus irmãos em torno da devoção do santo protetor e 

por estimular, portanto, a devoção e o amor ao próximo. 

 
As irmandades ofereceram para a Igreja uma dupla vantagem: foram 
simultaneamente gestoras e sedes de devoção, além de serem eficientes 
instrumentos de sustentação material do culto (...) substituíram o papel 
precípuo do clero, como agentes e intermediarias da religião. No 
segundo momento, arcando com os onerosos encargos dos ofícios 
religiosos, eximiram esse mesmo clero de combater a instituição do 
Padroado régio (..) além de aliviar o Estado do compromisso de 
aplicação dos dízimos eclesiásticos recolhidos na implementação do 
culto religioso, os irmão leigos acabaram por absorver a 
responsabilidade dos serviços de toda a população colonial1 .   

 

Na Capitania de Minas, estas organizações fraternais atravessaram o século 

XVIII como importantes pilares de sustentação da fé católica local. Sua expressividade 

fazia-se sentir numa sociedade acometida pelo clima de insegurança e instabilidade, 

sendo a religião um veículo de apaziguamento das tensões sociais2. No século XIX, em 

momento histórico distinto, elas continuaram a atender as necessidades de seus irmãos e 

a possuir o prestígio que lhe foi conferido no século anterior. 

                                            
* Mestranda do PPGHIS da Universidade Federal de Ouro Preto. 
1 BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder. Irmandades Leigas e Política colonizadora em Minas 
Gerais. São Paulo: Ática, 1986, p. 93. 
2 SCARANO, Julita. Devoção e escravidão. 2ª ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1978, p. 112, 147. 
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  O movimento confrarial nas Minas fez parte integrante da história da 

colonização portuguesa no século XVIII. Não era difícil perceber, no horizonte da 

Capitania, o espaço numerosamente delimitado pelos templos das confrarias religiosas, 

que se caracterizavam por serem palcos de uma religiosidade barroca marcada por 

disputas e conflitos. O jornal Correio Official de Minas, no ano de 1858, em uma 

publicação especial sobre as corporações religiosas na cidade de Ouro Preto, definia a 

importância e a necessidade destas instituições para a religião mineira setecentista. 

 O viajante que pela primeira vez pizar o solo montanhoso de nossa 
capital, e de qualquer ponto em que só collocar, deparar de um golpe 
de vista com três, quatro e mais templos, não poderá deixar de admirar 
o grande número de taes sanctuários em relação a nossa população, e 
de encher-se de respeito por tantos monumentos de piedade e religião 
que nos legarão nossos antepassados, quando a maos largas votavão ao 
explendor do culto grande e talvez a mor parte do producto dessas 
riquíssimas minas que se lhes antolhavão inexgotáveis (...)3 

 
A numerosidade das confrarias na Capitania mineira não consistiu na única 

especificidade destas associações. Através da proibição da entrada de ordens religiosas 

na região, a fim de controlar o contrabando e reservar para si todos os benefícios 

advindos da extração do ouro e dos diamantes, a Coroa procurou manter afastado de 

Minas o clero regular. Todas essas medidas ajudaram a compor uma situação particular, 

cujo traço mais incisivo foi à liderança dos irmãos das confrarias nas práticas católicas. 

A proibição por si mesma gerou um fortalecimento da “sociedade leiga”.  

As irmandades, confrarias e ordens terceiras, apesar de certa autonomia 

adquirida no período colonial4, sempre estiveram subordinadas à jurisdição eclesiástica 

e temporal. Seus compromissos eram mistos, ou seja, aprovados pelas autoridades civil 

e religiosa. Durante grande parte do período colonial, esses compromissos eram 

enviados a Lisboa para receberem aprovação da Mesa de Consciência e Ordens, criada 

em 1532. A Mesa fazia um controle mais rígido, fiscalizando as anuidades cobradas, os 

bens e os livros internos, a ereção e a construção de templos. 
                                            
3 Correio Official de Minas. Ouro Preto. Ano. 1858. N. 204. ano: II quinta-feira, 23 de dezembro.Arquivo 
da Igreja de Nossa Senhora do Monte Carmo de Ouro Preto 
4 Para historiadores como Fritz T. Salles, essas irmandades souberam burlar as normas e não sofreram 
com o controle imposto pela Igreja e pelo Estado. “As irmandades de Ordem Terceira eram instituições 
que gozavam de uma certa autonomia, burlavam códigos canônicos, as leis promulgadas pela Igreja como 
a condenação do ato de usura, pois estas instituições emprestavam dinheiro a juros a particulares e 
também para o Estado já que arrecadação da Câmara tinha diminuído neste período se envolviam em 
disputas judiciárias mesmo sendo ordens religiosas leigas”. SALLES, Fritz Teixeira. Associações 
religiosas do ciclo do ouro. 
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As ordens terceiras, que estavam sob a direção de leigos e agremiavam as 

camadas mais privilegiadas, definiam-se como “ordens subordinadas às ordens 

religiosas tradicionais (sobretudo franciscanos e carmelitas)”5; diferenciavam das 

demais irmandades e confrarias “por estarem vinculadas á Ordem Primeira, mas em 

funcionamento (incentivar a devoção ao santo patrono e beneficentes para os confrades) 

seguiam os mesmos mecanismos das demais” 6. No Brasil, a proliferação das ordens 

terceiras acoplava-as aos conventos das respectivas ordens regulares, o que representava 

uma tendência portuguesa. Já na Capitania de Minas, excepcionalmente, com a 

proibição da presença do clero monástico, tais ordens apareceram dentro de capelas de 

confrarias ou mesmo na própria igreja paroquial7. Assim, houve em Minas um aumento 

substancial da importância da participação dos leigos nos assuntos religiosos. Seria 

relevante indagar nesse momento qual a importância de ser membro da Ordem do 

Carmo ou da Penitencia no século XVIII, e se elas assumiram as mesmas conotações no 

século XIX. Quais as características principais dessas associações no oitocentos?  Elas 

ainda se centravam no caráter assistencialista-mutualista? 

As ordens terceiras, de forma geral, definiam-se enquanto instituições de 

devoção e amor ao próximo, o que se expressava na vida e na morte do irmão associado. 

Prestavam assistência a seus membros, mais particularmente na hora da morte, 

considerada o ponto central na vida dessas instituições8. Elas cuidavam para que seus 

membros tivessem enterros solenes marcados pela pompa fúnebre (mais requintada 

entre irmãos mais ricos), o que expressava prestígio social e, ao lado das festas do 

orago, fazia parte de sua tradição cerimonial. A devoção aparecia como ponto 

estruturador do grupo. Como salienta Anderson Machado de Oliveira9, essa devoção 

desdobrava-se em múltiplos episódios que iam da celebração de festas até o culto aos 

santos. Assim como em suas congêneres medievais, a prática da caridade consistia em 

“visitar doentes e prisioneiros, acompanhar os padecentes ou assistir a órfãos colocados 

                                            
5 OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro. Catolicismo e Romanização do Catolicismo Brasileiro. Revista 
Eclesiástica Brasileira. Vol.36. fasc.141. Petrópolis: Editora Vozes. Mar. de 1976. p.134. 
6 Op.cit.134. 
7 Os terceiros da cidade de Mariana e Ouro Preto se tornaram canal privilegiado de manifestações numa 
sociedade onde a livre formação de entidades políticas era proibida como condição básica para a própria 
sobrevivência do sistema colonial. Ver: CAMPOS, Adalgisa Arantes. “Quaresma e tríduo sacro nas 
Minas setecentistas: cultura material e liturgia” in: Revista Barroco. Belo Horizonte, 17 (1993/6) 209-19. 
8 REIS, João. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo, 
1991. p.12. 
9 OLIVEIRA.op.cit.41. 
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na roda de expostos e representava todo um leque de ações sociais marcadas por 

ideologias religiosas” 10.  Estas associações faziam do cotidiano sua preocupação 

extrema e acabavam por dar a tônica da sociabilidade. André Vauchez destacou que 

para os homens e mulheres das confrarias não importava uma religião mais sacramental: 

eles perseguiam uma religião mais prática e acessível. Para o autor, “Deus, embora 

representado como uma fonte de poder capaz de suplantar as várias formas do mal, era 

muito distante para ser acessível. Por isso, os leigos se apossaram de seres 

intermediários, os santos ganharam uma grande importância na mentalidade religiosa 

medieval”11.  

Queremos chamar a atenção para de fato que as ordens terceiras constituíram 

uma das bases da estruturação da sociedade mineira, em que indivíduos de grupos 

sociais distintos se faziam representar nas diversas associações de irmãos. 

Reproduzindo o modelo metropolitano e litorâneo, as associações em Minas adquiriram 

papel primordial na organização da vida social e religiosa. Como em todo o século 

XVIII, no decorrer do XIX as ordens terceiras continuaram a ser importantes 

instituições religiosas. No Brasil Império, apesar da diminuição de sua representação 

social, conservaram a essência primeira destas associações: a devoção a um santo e a 

assistência aos seus membros. 

Afirmamos, portanto, que estas associações, através das práticas de assistência 

aos irmãos, conservaram-se também como instituições importantes no século XIX. 

Entretanto, parte da historiografia que se debruçou sobre o estudo de tais instituições 

desenhou para este período um quadro de decadência que se apresentava como 

inevitável, pois elas teriam sido paulatinamente substituídas por associações 

beneficentes, ao mesmo tempo em que iam sendo criados os Centros do Apostolado da 

Oração, e que outras formas de devoção  eram incentivadas pelo clero. Em franco 

processo de decadência, muitas delas se encontrariam desorganizadas, acéfalas ou 

ameaçadas de extinção devido ás disputas internas.12 

                                            
10 VICENT. Catherine. Les confréries médievales dans le royaume de France XIIIe –XIV siècle. Paris: 
Albin Michel, 1994. p.45. 
11 VAUCHEZ. André. Les laics au moyen age. Pratiques et experiénces religieuses. Paris: Cerf, 1987. 
12 Existem duas correntes na historiografia que tratam deste assunto. Um conjunto de historiadores que 
acreditam que as Ordens Terceiras foram instituições que não desapareceram no Império com o 
surgimento de outras formas associativas, pelo contrário, encontraram neste período terreno fértil para 
consolidarem-se como instrumento de normatização e controle social. Ver: DILMAMM, Mauro. 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 5 

E mais, o reduzido número de irmãos, segundo alguns historiadores, dever-se-ia 

à falta de interesse das gerações mais novas por uma instituição dirigida por seus pais 

ou avós, e que representava uma forma de associação desnecessária à sociedade 

moderna. Para a elite da época haveria atividades melhores com que ocupar-se. 13   

O jornal Correio Official de Minas acentuava, em edição de dezembro de 1858, 

o apogeu que estas organizações tiveram no século XVIII e a franca decadência em que 

elas se achavam no XIX, sendo isso reflexo das condições sociais que a sociedade 

mineira atravessava. 

 
(...) ehaustas e abandonadas, só servem para dar um testemunho 
irrefragável da instabilidade das cousas humanas e da decadência do 
paiz, decadência progressiva que por todos os lados se manifesta, e 
ainda mais nesses mesmos templos, outrora tão brilhantes com suas 
paredes douradas de alto abaixo, suas brilhantes magestosas alampadas 
e riquíssimas banquetas de fina prata, e suas lustrosas alfaias de 
damasco e tisso de resplendente ouro. 
De um lado muito concorreo para a actual decadência de nossos 
templos o abandono da principal fonte de riqueza- a mineração- de 
outro sacrilégio roubo de grande parte de suas alfaias, e por ultimo o 
espírito de independência, ou a antes de desunião, que arredou das 
matrizes as diversas corporações que a elles se achavão annexas, e 
ajudavão com seus contigentes a manter a dignidade do culto sem 
grande dispêndio para estas e com notável economia para aquellas.14 

 

Em uma passagem mais específica, o jornal apontava as dificuldades que as 
Ordens de Nossa Senhora do Carmo e São Francisco de Assis de Ouro Preto 
atravessavam com a degradação de seus templos, levando-nos a imaginar que 
elas estavam realmente em franca decadência e que não suscitavam mais o 
interesse das pessoas. 

 
(...) e nas de S.Francisco de Assis e do Carmo, deverião merecer a mais 
alta veneração com relíquias de artes, por assim dizer, entre nós hoje 
extintas. Entretanto, com profunda magoa o dizemos, é infalível em 

                                                                                                                                
Irmandades religiosas, Devoção e Ultramontanismo em Porto Alegre no Bispado de Dom Sebastião Dias 
Laranjeira (1861-1888). Dissertação apresentada ao PPG da Unisinos, São Leopoldo 2003. 
E outro grupo que enfatizam que “nas últimas décadas do século XIX as irmandades entraram em 
profunda decadência. As funções de representação social, lazer e ajuda mútua exercidas pelas irmandades 
perderam sentido em face das novas formas de associação laicas: associações de auxílio mútuo, clubes 
sociais, associações de classe, e das oportunidades de lazer laico, como os cinemas, os bailes e as praças 
(...) As antigas irmandades – dirigidas pelos homens - eram representativas de um estilo de vida que já 
não interessava à sociedade moderna.”. RIBEIRO, Emanuela Sousa. Igreja Católica e Modernidade no 
Maranhão, (1889 -1922). Dissertação de Mestrado apresentada ao PPG da UFPE, 2001. p. 130 
13 RIBEIRO, Emanuela Sousa. Igreja Católica e Modernidade no Maranhão, (1889 -1922). Dissertação 
de Mestrado apresentada ao PPG- da UFPE, 2001. p. 130. 
14 Jornal Correio Official de Minas. Ouro Preto. Ano. 1858. N. 204. ano: II quinta-feira, 23 de dezembro. 
Arquivo da Igreja de Nossa Senhora de Monte Carmo. 
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alguns annos mais a completa ruína de tão bellos templos pela causas 
que deixamos mencionadas, si alguma medida enérgica e tomada de 
prompto pelas diversas corporações religiosas desta capital não puzer 
termo ao cancro roedor que ameaça destruil-as, promovendo ellas em 
1º lugar seguros meios de fecundar as fontes de sua receita, e de 
diminuir suas despezas no que toca a sufrágios, fogos de artifício nas 
festividades (estes como cousa inútil que nada significa perante a 
Divindade) e outras cousas semelhantes: em 2º a mais severa 
fiscalização de suas contas de receita e despeza transactas, presentes e 
futuras, fazendo-as publicar para conhecimento de todos os 
interessados, e assim haver a indispensável garantia de moralidade, por 
falta da qual se esquivão muitos de contribuir com suas jóias e 
annuaes, e ainda mais com donativos: 3º finalmente, procurando fazer 
algum bem temporal a seus irmãos como o pratição  as ordens 3ª do 
Carmo, de S.Francisco de Paula e outras do Rio de Janeiro, que tem 
hospitaes regulares, aonde, os irmãos menos favorecidos da fortuna, ou 
privados dos cuidados e zelo de família podem encontrar o necessário 
conforto e alívio ao sem número de males que tanto afligem a triste 
humanidade15. 

 

Porém, através das atas de eleição e dos livros de entrada e profissão dos irmãos 

das Ordens do Carmo e de São Francisco das cidades de Mariana e Ouro Preto, 

percebemos que, apesar da crise na mineração e da proliferação de outras formas 

associativas nas Minas, a elite continuou a se associar de forma expressiva nestas 

instituições. 

Mesmo com a diminuição dos anuários, as Ordens Terceiras continuavam a 

atender às necessidades de seus irmãos e a possuir pelo menos parte do prestígio de que 

desfrutavam no século XVIII. O número acentuado de irmãos pertencentes à Igreja 

demonstra que elas tinham grande importância no meio social e que não estavam 

fechadas às reformas ultramontanas. E mais, não eram organizações acéfalas ou 

desorganizadas. Pelo contrário, as Ordens Terceiras do Carmo e da Penitência em 

Mariana e Ouro Preto buscavam formas de aumentar o anuário e de reformar seus 

estatutos, sendo ainda associações capazes de ter entre seus membros a gente mais 

abastada e importante da Capitania. Tanto que o bispo Frei José da Santíssima Trindade 

era protetor perpétuo da São Francisco de Assis de Ouro Preto16 e D. Antônio Ferreira 

                                            
15 Correio Official de Minas. Ouro Preto. Ano. 1858. N. 204. ano: II quinta-feira, 23 de dezembro.  
16 “Recebemos no dia 23 de Dezembro deste anno a participação de VV.CC. que de acordo de toda a nova 
Meza no dia 4 de Outubro passado havião Conformado a Elleição que as duas Mezas pretéritas fizerão da 
Nossa Pessoa para Protector e Defensor Perpétuo da mesma Ordem 3ª da Imperial cidade de Ouro Preto. 
24 de dezembro de 1825= de VV.CC. Irmão e Sevo= Frei José da Santíssima Trindade, bispo de 
Mariana.”. TRINDADE, São Francisco de Assis de Ouro Preto: crônica narrada pelos documentos da 
Ordem. Rio de Janeiro:Ministério da Educação e Saúde, 1951. p.12 
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Viçoso foi irmão da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, tendo seu registro 

efetuado no ano de 1849. 

Uma afirmação de Anderson Machado de Oliveira nos é cara neste momento: 

“um grande senhor de escravos, muitas vezes, tinha suas crenças fundadas em práticas 

costumeiras, supersticiosas e leigas”17. No entanto, não se pode dizer que o mesmo era 

um homem do povo ou que a sua forma de vivenciar a religião era especificamente 

popular. A vivência do sagrado assume diferentes significados para quem dele 

participa18. Não podemos afirmar categoricamente que a vivência da fé católica das 

Ordens Terceiras deve ser considerada como devoção popular unicamente. Aliás, seus 

membros não se viam como praticantes de uma fé que se distanciava das normas 

oficiais. Concordamos, em parte, com Anderson Machado de Oliveira quando afirma 

que as práticas do catolicismo imposto pela romanização soaram ininteligíveis para a 

população acostumada com outras vivências do catolicismo19. Entretanto, na vivencia 

religiosa associativa o cristianismo não se resumiu a um único conjunto de práticas 

devocionais: ele existiu tanto na sua versão interiorizada como na sua versão dita 

popular. As Ordens Terceiras representaram um misto de práticas devocionais, um 

amálgama que sintetizava o universo devocional nas Minas do século XIX.  

 
As disputas entre leigos e a hierarquia eclesiástica, na segunda metade 
do oitocentos, deixavam claro que, mesmo diante das mudanças pelas 
quais passava a sociedade imperial, a religião ainda se constituía num 
importante instrumento de hegemonia política e social20. 

 
Pretendemos neste trabalho enfatizar o duplo pilar sobre a qual estas instituições 

se sustentaram. Procuraremos demonstrar como o cotidiano delas se revela riquíssimo 

quando pensados estes dois lados. Sobretudo, é preciso indagar por que tais confrarias, 

intensamente marcadas pela distinção social, pelo distanciamento em relação a outros 

grupos, podiam ser portadoras de um catolicismo popular. Desta forma, não queremos 

reproduzir o discurso ultramontano estabelecendo uma diferenciação rígida entre o 

catolicismo popular e o dos clérigos, concebendo este último como expressão de um 

cristianismo puro e verdadeiramente autêntico. O que temos de fato são vivências 

                                                                                                                                
 
17 OLIVEIRA, op.cit.102 
18 CHARTIER, op.cit.p.75. 
19 OLIVEIRA, op.cit. 65. 
20 OLIVEIRA. op.cit.120. 
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diferenciadas do mesmo catolicismo - o catolicismo não como uma imposição que se 

faz há séculos verticalmente, mas como construção de práticas populares e clericais que 

se dinamizaram e sofreram alterações com o tempo.   
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