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Resumo: A leitura das cartas pastorais do primeiro bispo da diocese de Mariana, criada em 1745, 
possibilita ao historiador reconstituir a vida social e religiosa da Capitania de Minas, bem como os 
embates travados entre os poderes eclesiásticos e civis. Em paralelo, tal documentação viabiliza um 
reconhecimento das matrizes de pensamento teológico e filosófico empregadas para validar o discurso 
episcopal frente ao clero e aos fiéis. Em nossa pesquisa, buscamos identificar os principais conceitos 
empregados pelo prelado, historicizando suas significações do pensamento católico (sob uma ótica 
agostiniana, tomista, inaciana etc.). Sugerimos, como hipótese, que D. Frei Manoel da Cruz procedeu a 
uma seleção e combinação deste vocabulário, de maneira a alinhar seus textos com o projeto tridentino 
empreendido pela Igreja e, ao mesmo tempo, aproximando-os do processo de constituição letrada do 
sujeito moderno. 
 

Introdução 

Em 1757, D. Frei Manuel da Cruz, primeiro bispo da recém-criada diocese de 

Mariana (1745), na impossibilidade de promover visita ad limina ao Sumo Pontífice, 

enviou relatório à Sagrada Congregação do Concílio de Trento, descrevendo os 

primeiros dez anos de seu episcopado. Em dado trecho deste documento, o prelado 

afirmou que: 

 
Desde a tomada da posse do Bispado de Mariana, estabeleci aqui minha 
residência permanente e percorri a maior parte desta Diocese em visita 
pastoral, tendo enviado Visitadores àqueles lugares onde, por causa da 
condição precária da idade e da distância alongada, não me foi dado chegar 
pessoalmente [...] Por ocasião das visitas, fazia a leitura de um texto de 
meditação apropriado para a Oração mental e a isto me dedicava por tempo 
determinado; empenhei-me em difundir este exercício, através de cartas 
encíclicas, expedidas para toda a Diocese.1 
 

Tal extrato, embora pequeno, é rico em possibilidades interpretativas. Uma 

delas, de expressiva relevância teórica por instigar um diálogo entre a historiografia 

religiosa, a filosofia e a antropologia cultural, emerge da referência, feita pelo bispo, à 
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1 RODRIGUES, Flávio Carneiro, mons. Cadernos Históricos do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de 
Mariana. V. 3. Mariana, 2005. p. 81-82. 
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prática de oração mental – exercício de piedade eminentemente subjetivante, o qual 

deveria conduzir à constituição de uma “interioridade” humana, a ser desdobrada, por 

sua vez, em condutas virtuosas, o que não deixava de reforçar o discurso evangelizador 

da Igreja e suas estruturas eclesiásticas. 2 Nesta comunicação, visa-se então um duplo 

objetivo: explicitar as matrizes histórico-antropológicas dessa “interioridade”, bem 

como historicizar sua apropriação pelo projeto pastoral formulado por D. Frei Manuel 

da Cruz. Sugere-se, como hipótese, que a concepção do humano delineada em tal 

projeto, em conformidade à ótica tridentina, apresentava-se como uma produção cultural 

peculiarmente moderna: através de uma religiosidade introspectiva, o fiel narrativizava 

suas experiências cotidianas e, neste processo, também as interpretava; todavia, de 

forma distinta do imanentismo secular, ele constituía-se como um sujeito em busca de 

transcendência. Ademais, as novas devoções incentivadas pelo episcopado, por 

mesclarem posturas contemplativas e apostólicas, aproximavam-se da tensão 

instauradora de uma subjetividade de cunho moderno, resultante “da combinação do 

sujeito interiorizado, ético, introspectivo da reforma protestante [mas também católica] 

e o desafio da produção do sujeito universalizado, crítico e self-loving do Iluminismo”.3 

 

1. “Ser pessoa” 

O conceito de “pessoa”, basilar à cultura ocidental, remonta a uma dupla matriz 

cultural: o pensamento grego, especialmente o socrático, e a tradição judaico-cristã, 

sendo em seguida sistematizado pela teologia medieval. Todavia, foi na emergência dos 

tempos modernos que este conceito adquiriu contornos individuais, pois no mundo 

antigo, as idiossincrasias, embora reconhecidas, não comportavam maior valor, sendo o 

espaço da polis ou da civitas o locus de sentido da existência; também o cristianismo 

medieval vislumbrava na trajetória de uma alma a história típica de todos os cristãos.4 

Assim, em paralelo ao processo de inserção mercantil e representacional do Novo 

                                            
2 CERTEAU, Michel de. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982. p. 164; 183: 
“[...]nos séculos XVII e XVIII [...] As santidades esboçam itinerários ‘subjetivos’ e ‘psicológicos’ que 
não se podem mais traçar no tabuleiro de xadrez de uma organização civil e política [...] o meio 
eclesiástico [...] se encontra, precisamente, no terreno onde se opera o deslocamento que acaba de ser 
assinalado. Concentra-se, pois, para se defender salvando-os, através de uma linguagem e de ritos”. 
3 DUARTE, Luiz Fernando Dias. Sujeito, soberano, assujeitado: paradoxos da pessoa ocidental moderna. 
In: ARAN, Márcia (Org.). Soberanias. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2003. p. 186. 
4 CUNHA, Maurício. Memória da conversão e conversão da memória em Alceu Amoroso Lima. 
Cadernos NPEH, Rio de Janeiro, Departamento de História/UFRJ, v. 1, n. 1, 61-78, 1996. p. 94. 
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Mundo na antiga orbis, a cultura européia empenhava-se em produzir uma cartografia 

do “espaço interior” do humano. Em contrapartida, não fora ainda traçada, como viria a 

ocorrer a partir do final do século XVIII, uma dissociação entre esfera psíquica e 

espiritual: 

 
Le thème symbolique de Thérèse [d’Ávila] ne dit plus de la structure d’un 
objet cosmique, mais celle du sujet; il transpose en une anthropologie 
l’ancienne cosmologie [...] Dans la vision thérèsienne, les circles 
concentriques de l’ancienne cosmologie subsistent aussi, mais ils jalonnet un 
devenir intérireur dû au ‘solei’ que habite le coeur de l’homme [...] C’est là 
que le fidèle trouve le signe de Dieu, certitude désormais établi sur une 
conscience de soi. 5 
 

Tal dinâmica de interiorização, todavia, comportava o risco de descambar em 

uma desvinculação da instituição religiosa, o qual se mostrava particularmente 

ameaçador no caso católico, cuja doutrina considera a Igreja como mediação 

privilegiada entre o humano e o divino. Frente a isto, os cânones do Concílio de Trento, 

embora reiterassem a validade das práticas introspectivas (como a oração mental, o 

exame de consciência, a direção espiritual...)6, cuidaram de também vinculá-las à 

anuência clerical e à vivência sacramental – o modelo refutado era o das igrejas 

protestantes. Todavia, na longa duração, a interioridade da alma foi paulatinamente 

destacada pelo catolicismo como um elemento de resistência à secularização, cujo 

processo, imbricado ao fortalecimento dos Estados nacionais, tornou-se cada vez mais 

aprofundado com o deslanchar da modernidade liberal e técnico-cientificista. 

 

1.1- A releitura agostiniana 

O movimento de interiorização emergente no alvorecer dos tempos modernos 

trouxe, como uma de suas implicações, a revalorização da concepção de sujeito 

delineada pela ótica agostiniana,7 muito presente nos países ibéricos a partir de meados 

do século XVI. Em suas Confissões, Santo Agostinho pondera: 

                                            
5 CERTEAU, Michel de. La faiblesse de soi. Paris: Seuil, 1995. p. 35-36. 
6 KOLAKOWSKI, Leszek. Chrétiens sans Église: la conscience religieuse et le lieu confessionnel au 
XVIIe. siècle. Paris: Gallimard, 1987. p. 375: “L’intériorisation de l avie religieuse – l’un des traits les 
plus importants de l’esprit religieux de la Contre-Reforme [...]”. 
7 O livro Confissões, de Santo Agostinho, foi traduzido para o espanhol e impresso em 1554, sendo lido 
por Teresa d’Ávila neste mesmo ano, data demarcada por ela como de sua “autêntica conversão”, cf. 
Livro da Vida, 9, 7. 
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Quisera meditassem os homens sobre três coisas que tem dentro de si 
mesmos [...] aludo à existência, ao conhecimento e à vontade. De fato, 
existo, conheço e quero. Existo, sabendo e querendo; sei que existo e quero; 
quero existir e conhecer. Repare, quem puder, como é inseparável a vida 
nessas três faculdades: uma só vida, uma só inteligência, uma só existência.8 
 

Com base neste trecho da autobiografia agostiniana, o antropólogo Luiz 

Fernando Dias Duarte explicita que, para o cristianismo, “ser pessoa” consiste na 

vivência de um embate constante entre uma verdade (uma figuração do divino que a 

racionalidade, por si só, não consegue apreender) e uma vontade (que, desejante, 

impede o fechamento do eu), resultando desta tensão uma interioridade.9 A 

particularidade da reflexão agostiniana situa-se na refutação de uma coexistência isolada 

dos elementos dessa tríade, atribuindo um imperativo de necessidade à sua inter-relação; 

a permanência desse imperativo tornou-se a marca da herança cristã para a cultura 

moderna. 10 

Esta tensão permanente, por sua vez, era decorrente, segundo o bispo de Hipona, 

da quebra da ordem ontológica pelo pecado original, o qual teria provocado a 

fragmentação do ser, numa rebelião do corpo contra a alma, daí resultando a 

concupiscência e a ignorância. Além disso, essa fissura primordial suscitava uma 

permanente inquietude, até mesmo uma angústia, perante o ato da existência, o que 

tornaria a condição humana insaciavelmente desejante.11 E era ao perceber-se como um 

ser carente que o humano se disporia a um incessante processo de busca/relação com o 

outro, sobretudo com a Alteridade divina, para a realização de si. 

Mas ao postular tal cisão, Santo Agostinho defrontar-se-ia com o que é 

considerado por muitos como um dos maiores limites a seu pensamento, oriundo, por 

sua vez, de seu enraizamento no neoplatonismo (especialmente nos textos de Plotino) - 

                                            
8 SANTO AGOSTINHO. Confissões XIII, 11.12. São Paulo: Paulus, 2002. 
9 DUARTE, Luiz Fernando Dias. História e etnografia dos saberes psicológicos. In: Clio-Psyché: fazeres 
e dizeres psi na história do Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará/FAPERJ, 2001. p. 35. 
10 10 DUARTE, Luiz Fernando Dias e GUIMBELLI, Emerson. As concepções cristã e moderna de 
pessoa: paradoxos de uma continuidade. Anuário antropológico, Rio de Janeiro, v. 93, p. 77-109, 1995. p. 
78-79. 
11 “Agustin [...] dirige la mirada a su próprio corazón dividido, descobriendo en él la perturbadora 
experiência de lo que significa el ser humano: un proyecto divino aún inacabado, un centro de 
aspiraciones insatisfechas [...] Es sobre tudo um teólogo de la voluntad y del deseo [...]”. DALY, Gabriel, 
osa. San Agustín y la teologia moderna. In: La espiritualidad agustiniana y el carisma de los agustinos. 
Roma: Pubblicazioni Agostiniane, 1995. p. 26-27. 
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um dualismo implícito: para Agostinho, o homem seria uma alma que faz uso de um 

corpo; enquanto os sentidos mostram apenas o imediato e o particular, a alma, 

ultrapassando os entraves físicos, é capaz de atingir o universal e unir-se ao próprio 

Deus. É plausível, todavia, proceder-se a uma interpretação distinta acerca da 

preconizada divisão agostitiniana, que se veria superada pela subseqüente dimensão 

relacional por ele atribuída ao humano, a qual reordenaria a ruptura originária (o ser 

humano separado de Deus e de si) em uma síntese, ainda que conflitiva (uma 

incorporação do divino ao humano). A falta, portanto, não apresenta facetas 

exclusivamente desestruturantes, podendo-lhe ser atribuída uma função mediadora, 

sendo ela o elemento propiciador da passagem de um modo de ser (o que ainda não é) a 

outro (o que vem a tornar-se).12 Mais ainda, esse Deus, por cujo encontro o homem 

tanto almeja, não se revela como transcendência inefável, e sim como presença 

enfronhada no mundo, inclusive na debilidade do ser pessoa. Logo, a relação entre Deus 

e o humano assumiu contornos históricos – ela deveria processar-se ao longo de cada 

trajetória biográfica, incorporando, assim, a mutabilidade, a transformação. 13 

A espiritualidade de viés agostiniano desdobrou-se na devotio moderna que, 

difundida principalmente entre os séculos XIV e XV, na Bélgica e nos Países Baixos, 

acentuadamente a interioridade do indivíduo (espaço sagrado e intocado para os novos 

Estados laicos). Para isto, ela contrapunha-se ao intelectualismo que então recobria a 

escolástica, caracterizando-se pelo destaque à introspecção, inflamada por ardente 

afeição. Seu acento era colocado na prece (o “falar do coração”) e direcionado a um 

Deus que se humanizara na encarnação do Verbo, suportando o sofrimento e a morte – 

tratava-se de um cristocentrismo sensível que, transitava entre a exaltação e o lamento, 

eivado de ternura.14A devotio moderna foi retomada pela espiritualidade franciscana e 

resignificada como recogimiento, presente sobretudo nos livros quinhentistas de 

Francisco de Osuna e Bernardino de Laredo, os quais afirmavam a superioridade da 

oratio mentalis, a ser universalidade a todos os fiéis. 15 

                                            
12 KRISTEVA, Julia. Poesia e negatividade. São Paulo: Perspectiva, 1974. p. 168-169; 171. 
13 DUARTE, Luiz Fernando Dias e GUIMBELLI, Emerson A. Op. Cit. p. 85. 
14 GALILEA, Segundo. As raízes da espiritualidade latino-americana. São Paulo: Paulinas, 1984. p. 22-
23; 76. 
15 Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique. Verbete “Contemplation”. Paris: Beauschesne, 
1937-1976. p. 2030. 
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Tal afetividade não implicava, todavia, em uma complacência moral: a 

espiritualidade de cunho agostiniana exigia do sujeito um empenho contínuo, voltado à 

purificação de seus impulsos desejantes, de sua afetividade, naquilo que se 

diferenciassem da verdade divina. O pensamento agostiniano, portanto, comportava um 

aparente paradoxo, ao requerer do humano uma atitude de auto-esquecimento ou auto-

despossessão (kenosis), em paralelo à necessidade aceitação da vontade divina, (fosse 

ela qual fosse). Mas justamente este ato, ela reafirma o primado do “afeto” (uma 

docilidade às inspirações do Espírito) sobre o efeito (associado às demandas objetivas 

das realidades sociais). O desejo, portanto, exerce um papel crucial no processo de 

interiorização, mas não é absolutizado, preservando seu vínculo dialógico com a 

verdade que, assim, também não se reduz a um saber dogmático, mas configura-se 

como um ato de crer. 16 O mútuo processo de esvaziamento de si e afetação pela 

divindade foi comumente chamado, pela literatura devocional, de “contemplação”, cujo 

ápice, por sua vez, comportava a “santificação”, entendida um processo de 

transformação existencial, que partindo de uma dicotomia (humano/incompletude, 

divino/completude), estabelece um “dialogismo”, com o elemento transcendente 

projetando-se e fundindo-se com o contingente. 

 

1.2- As premissas escolásticas 

Um conceito distinto de ser “pessoa” foi formulado por são Tomás de Aquino, 

que recusando uma definição maniqueísta, considerava o ser humano uma unidade 

irredutível, pois o homem que pensa não é apenas alma, assim como o homem que sente 

não é apenas corpo. Assim, para o pensamento aristotélico-tomista, a alma humana está 

dividida em planos ou graus de perfeição: no tocante às funções sensoriais e vegetativas, 

o homem é semelhante aos animais; já quanto às funções racionais (inteligência e 

vontade), ele participa, de certa forma, da natureza dos espíritos angélicos. A cada um 

desses planos, corresponde um determinado número de potências, também chamadas de 

forças ou faculdades: ao sensorial correspondem o apetite sensível (prazer, dor...) e o 

conhecimento sensível (senso comum, fantasia, memória, e ação cogitativa, esta 

                                            
16 O ato de crer, neste sentido, não se reduz a um repertório de crenças, articuladas em sistemas sócio-
históricos, consistindo também em um investimento das pessoas em uma proposição, o ato de enunciá-la 
considerando-a verdadeira – noutros termos, uma ‘modalidade’ da afirmação, e não seu conteúdo. 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 278. 
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responsável por uma primeira intelecção dos elementos sensíveis). Já ao plano racional 

vinculam-se os apetites intelectuais (vontade, hábitos, costumes) e o conhecimento 

intelectual (idéias, juízo, raciocínio). 1717 Nesta antropologia teológica, portanto, os 

sentidos não são passivos, na medida em que contribuem para o processo intelectivo: o 

homem, enquanto razão encarnada, necessita dos sentidos, externos e internos, para vir 

a conhecer. 

Desta maneira, ao invés do desejo agostiniano, é a vontade tomista que emerge 

como categoria central do ser pessoa. É ela quem move os sentidos externos (salvo em 

casos particulares, como uma doença) e os apetites internos; faculdade afetiva, a 

vontade se deixa sensibilizar (isto é, “tocar”, sem dissociação entre o material, o mental 

e o espiritual) pelo tema rememorado e refletido. O exercício da vontade implica na 

capacidade de se sentir afetado e, em contrapartida, de responder com amor. Tal 

afetação, por sua vez, fortalece a racionalidade, pois a vontade mostra-se indissociável 

da ação de decidir, vinculada, por sua vez, à atuação da memória e ao trabalho da 

inteligência.  

A espiritualidade de cunho aristotélico-tomista diferia crucialmente, portanto, de 

uma outra terceira vertente da espiritualidade católica (além da matriz agostiniana), 

conhecida por “teologia apofática”, já existente nos primeiros tempos do cristianismo. 

Sistematizada por uma vertente tributária do neoplatonismo, esta religiosidade afirmava 

o inefável da divindade; exemplarmente desenvolvida na obra de Pseudo-Dionísio, ela 

foi também reelaborada, de forma paradigmática, por são João da Cruz. Por tal enfoque, 

quanto mais a alma se aproximasse de Deus, menos o compreenderia, pois haveria uma 

dissociação fundamental entre a natureza e Deus – o único que poderia plenificar a alma 

-, donde a necessidade de desapego a todo o criado, de negação do mundo sensível. Isso 

exigiria não somente um  afastamento das imagens, conceitos e racionalizações (ainda 

que muito piedosos), mas, inclusive, uma prática de renúncia a si para 

consumação/união em Deus. Tal discussão não remonta a duas formas distintas de 

conhecer a Deus, mas remete à contraposição entre o saber especulativo (caro à neo-

escolástica, para quem o conhecimento natural ou razão, quando retamente orientado, 

não entra em contradição com a revelação, havendo uma harmonia de saberes, pautada 

                                            
17 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Loyola, 2005. 
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na superioridade da fé) e a via unitiva 18 e, mais ainda, a duas modalidades de utilização 

da linguagem religiosa – os postulados conceituais do tomismo e a coincidatio 

oppositorum dos místicos.19 É também nessa perspectiva apofática que um saber 

estético contemporâneo, descontente com a vinculação impositiva entre “linguagem” e 

“consciência”, reformula o conceito inicialmente religioso de contemplação para, 

conjuntamente à recusa da representação 20 (principalmente em sua dimensão racional), 

deslocar a significação para a experiência sensível (física e afetiva). 21 

Em decorrência, a espiritualidade pautada em premissas escolásticas enfatiza, 

mais do que uma perspectiva contemplativa, um ideário de “participação”, pelo qual o 

indivíduo contribui de forma decisiva para sua união com a divindade, através do bom 

uso do livre arbítrio e da prática das virtudes. Tais postulados positivavam 

decisivamente o “eu” cristão (relativizando a negatividade inerente à criação, afirmada 

pela leitura agostiniana) – ser “pessoa” consistiria então em tornar-se o agente que, pelo 

exercício da razão e com a ajuda da graça divina, promoveria a construção do Reino de 

Deus na história. 22 Para isto, porém, a vontade do sujeito deveria submeter-se a um 

ascetismo específico, pautado no acatamento aos ensinamentos do Magistério e na 

obediência aos ministros ordenados. 

Esta atuação humana, por sua vez, converge para uma finalidade – atingir a 

felicidade, mas não somente a natural (alcançada pelo exercício de virtudes inerentes à 

condição de criatura), mas abarcando também o bem perfeito ou o significado essencial 

                                            
18 KOLAKOWSKI, Leszek. Op. Cit. p. 370. 
19 Michel de Certeau esclarece que esta contraposição foi traçada já no século XVIII pelo carmelita Diego 
de Jesus, cf. CERTEAU, Michel de. L’Absent de l’Histoire. Paris. Mame, 1973. p. 62-63. Ver também p. 
189. Entende-se por coincidattio oppositorum a articulação discursiva de termos contrários (como nas 
evocações sanjuanistas “noite luminosa” ou “cruel e furiosa quietude”), que rompe a tradicional ontologia 
articuladora de uma palavra a uma coisa, apontando persistentemente para um vazio de significação, cf. 
JULIA, Dominique. Une histoire em actes. In: GIARD, Luce (Org.). Le voyage mystique, Michel de 
Certeau. Paris: Recherches de Science Religieuse, 1988. p. 108. 
20 A linguagem, assim como a consciência histórica desenvolvida pela modernidade, é transposta da 
posição de uma “iluminação abençoada” para a de um ônus quase insuportável de culpabilização. 
SONTAG, Susan. A estética do silêncio. In: A vontade radical. São Paulo: Cia. das Letras, 1987. p. 12-
13. 
21 “O espectador se aproximaria da arte como o faz de uma paisagem. Uma paisagem não exige sua 
‘compreensão’, suas imputações de significado, suas angústias e simpatias; ao contrário, requer sua 
ausência, solicita que ele não acrescente nada a isso. A contemplação, do ponto de vista estrito, acarreta o 
autoesquecimento por parte do espectador: um objeto digno de contemplação é aquele que, com efeito, 
elimina o sujeito que o percebe”. Ibid. p. 23. 
22 DE LUBAC, Henri. Augustinisme et théologie moderne. Paris: Aubier, 1965. p. 226. 



 
 
 
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 
 

 9 

das coisas, que reside no próprio Deus; por isso, o objeto da felicidade do homem é a 

contemplação divina, experiência que, todavia, excede a potência humana e exige uma 

ajuda sobrenatural, explicitada pela noção cristã de graça.23 Assim, embora de forma 

distinta, a espiritualidade tomista não deixa de remeter à dimensão contemplativa. 

Ademais, a dicotomia entre contemplação e participação, entre agostinianismo e 

tomismo jamais impôs-se de forma absoluta, tanto em âmbito teológico quanto no bojo 

de algumas espiritualidades, sobretudo a inaciana e a teresiana. 24 A espiritualidade 

inaciana, sistematizada nos Exercícios Espirituais de santo Inácio de Loyola, representa 

um ponto de convergência entre o ideal contemplativo e a dimensão apostólica da 

religiosidade católica, ao fundamentar-se no discernimento pessoal acerca das “moções 

do Espírito”, incitadoras do indivíduo a determinadas maneiras de ser e atuar. Assim, 

para os jesuítas, de decisiva atuação na América Portuguesa, o estado de união mística 

não é contraposto às práticas sociais e aos afazeres cotidianos mas, pelo contrário, é 

vivido em imbricação a eles, numa postura de reflexão crítica (busca da verdade) e 

abertura afetiva (procura da vontade divina).25 A santidade era assim compreendida 

como “ação virtuosa no mundo”.  

 

2. A constituição de si na Minas setecentista  

Que vertentes de espiritualidade orientaram as meditações dos fiéis na Minas 

setecentista? Infelizmente, a consulta efetuada ao Relatório à Sagrada Congregação do 

Concílio de Trento, bem como aos Capítulos de Visita diocesana, corpus de fontes 

selecionados como suporte documental desta comunicação (textos previamente 

transcritos e impressos pelo Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana - AEAM) 

                                            
23 MASSIMI, Marina. Op. Cit. 
24 Durante várias décadas do século XX, agostinianismo e tomismo foram apresentadas como 
perspectivas conflitantes, cf. STEENBERGHEN, Fernand von. La philosophie neo scolastique. In: Bilan 
de la Théologie du XXe. Siècle. Tournai/Paris: Casterman, 1970. p. 316 317. Somente no pós-II Guerra, s 
leituras de viés agostiniano presentes no neotomismo foram realçadas, cf. WILLIANS, Rowan. El futuro 
de la espiritualidad agustiniana. In: La Espiritualidad Augstiniana y el Carisma de los Agustinos. Op. 
Cit. p. 35. 
25 “Por exercícios espirituais se entende qualquer modo de examinar a consciência, de meditar, de 
contemplar, de orar vocal e mentalmente e outras operações espirituais [...] a pessoa que contempla, 
tomando o verdadeiro fundamento da história, reflete e raciocina [...] Em todos os Exercícios espirituais 
usamos o entendimento, refletindo, e a vontade, afeiçoando-nos”. Apud: INÁCIO DE LOYOLA, santo. 
Exercícios espirituais. São Paulo: 

Loyola, 2006. [2.3]. p. 11. 
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26, não forneceu uma resposta imediata. As únicas pistas associadas às matrizes letradas 

de espiritualidade nos são fornecidas por via indireta – trata-se das listagens de 

sacerdotes que auxiliavam os bispos em suas visitas pastorais, a despeito da 

permanência da interdição metropolitana à presença dos religiosos na região 

mineradora, emitida logo após a eclosão da Guerra dos Emboabas (1707-1709)27 27 e 

endossada pelo Relatório do prelado de Mariana.28 28 Assim, D. Frei Antônio de 

Guadalupe, franciscano, primeiro bispo do Rio de Janeiro a visitar a capitania mineira 

entre 1726-1727, se fez acompanhar por dois missionários capuchinhos, Fr. Jerônimo de 

Monreale e Fr. Antônio de Perusia;29 já D. Frei João da Cruz, carmelita descalço, bispo 

da diocese fluminense entre 1741-1745, visitou a capitania de Minas nos anos 1743-

1745, sendo acompanhado por seu sobrinho, Fr. Luis, franciscano.30  

Os franciscanos também foram presença junto a D. Frei Manuel da Cruz, 

cisterciense, primeiro bispo da diocese de Mariana entre os anos de 1748-1764: com ele 

residia um sobrinho desta Ordem, que cumpria funções de secretário e foi precioso 

auxiliar na implantação da oração mental na diocese.31 É preciso, contudo, não 

confundir a ação desse franciscano com a dos frades encarregados de esmolar para a 

Terra Santa, os quais obtiveram, em função disso, permissão da Coroa para fundar um 

Hospício em terras mineiras. Tais religiosos mantinham uma tensa relação com o poder 

episcopal: um deles, frei Francisco Fabiano dos Santos, residente em Sabará, veio a 

denunciar à Coroa, no ano de 1753, o bispo de Mariana, por considerar-se, como 

religioso, isento da obediência ao prelado. A presença de um parente franciscano 

também foi motivo de contenda deste prelado com o Cabido de Mariana, que o acusava 

                                            
26 Agradeço a Monsenhor Flávio Carneiro Rodrigues a doação dos quatro volumes dos Cadernos 
Históricos da Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. 
27 A despeito da informação do padre Heliodoro Pires de que na capitania de Minas tiveram Casas os 
capuchinhos e os jesuítas, embora o rei de Portugal houvesse censurar os governadores que tinham dado 
permissão, não foi encontrada documentação comprobatória a este respeito. PIRES, Heliodoro, padre. 
Temas de História Eclesiástica do Brasil. São Paulo: São Paulo Ed., 1946. p. 256. 
28 RODRIGUES, Flávio Carneiro, mons. Cadernos Históricos do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese 
de Mariana. V. 3. Mariana, 2005. p. 83-84: “Não havendo nesta Diocese nenhum Mosteiro de Regulares, 
nenhum destes exerce a função de Pároco, à qual esteja anexo o cuidado de almas. Censurei o demasiado 
relaxamento dos Regulares em suas andanças fora de seus cenóbios, e dos Clérigos, fora de suas próprias 
dioceses, mesmo os 
29 RUBERT, Arlindo. A Igreja no Brasil. V. 3. Santa Maria: Pallotti, 1988. p. 44. 
30 TRINDADE, Raimundo, cônego. Op. Cit. p. 105-106. 
31 VASCONCELOS, Diogo de. Op. Cit. p. 62; TRINDADE, Raimundo, cônego. Op. Cit. p. 105-106. 
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de ser dominado pelo sobrinho, com o monarca português chegando a pedir 

informações a respeito. Aliás, os franciscanos, segunda congregação em tamanho e 

atuação na América Portuguesa, eram geralmente criticados pelos prelados das dioceses 

em que residiam, que por vezes lhes interpuseram ações suspensórias e até punitivas.32  

D. Frei Manuel da Cruz também acolheu jesuítas em seu Palácio Episcopal, no 

intuito de entregar-lhes a direção do Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, por ele 

fundado em 1750; o prelado adotara esta mesma prática quando fora bispo da diocese 

do Maranhão.33 Não casualmente, no Relatório por ele enviado à Congregação do 

Sagrado Concílio de Trento, D. Frei Manuel da Cruz mencionou que “[...] todos os 

candidatos às ordens são preparados pelos exercícios espirituais de Santo Inácio, no 

Seminário, durante oito dias”.34 Os jesuítas permaneceram na diocese até 1758, quando 

foram transferidos para São Paulo e Rio de Janeiro, em função da ordem metropolitana 

determinando seu envio compulsório a de Portugal que transitam impunemente por 

estas plagas bastante extensas. Mas eu me apliquei em contê-los nos claustros de suas 

Ordens e nos limites das Dioceses: remédio mais eficaz, contudo, ao afastamento deles 

trouxeram as Ordenanças do Rei ameaçador. Assim ficou totalmente livre a diocese de 

semelhanças pessoas vadias [...] Neste período, nosso Bispado não ficou conhecido por 

nenhum Mosteiro masculino de Religiosos [...]”. Portugal, efetivada dois anos depois, o 

que, aliás, causou não pequeno pesar ao primeiro bispo de Mariana.35 

Tais embates concorrenciais entre as ordens religiosas e delas com os poderes 

episcopal e monárquico evidenciam uma importante faceta da Minas colonial: a de uma 

sociedade de ordens em que o simbólico era um pólo catalizador das disputas, sobretudo 

entre os segmentos letrados. Os confrontos cotidianos no campo religioso, por sua vez, 

eram dimensionados de acordo com o prestígio e o poder (inclusive institucional e 

econômico) dos integrantes de uma dada Ordem: quanto maior a força política, como no 

caso dos jesuítas, que até sua expulsão ampliavam sucessivamente sua atuação no 

campo da formação religiosa (com os colégios e seminários) e da catequese (com as 

missões e pregações), maior o ataque. 36Por outro lado, a presença de franciscanos e 

                                            
32 RUPERT, Arlindo. Op. Cit. p. 199-200. 
33 TRINDADE, Raimundo, cônego. Op. Cit. 
34 RODRIGUES, Flávio Carneiro, mons. Apud. p. 83. 
35 TRINDADE, Raimundo, cônego. Op. Cit. p. 127-129. 
36 RUBERT, Arlindo.Op. Cit. p. 200. 
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jesuítas junto ao poder episcopal evidencia o privilégio a um modelo de espiritualidade 

mais introspectiva, recomendada por essas duas Ordens religiosas, muito embora com 

importantes distinções entre si, sobretudo no enfoque mais metódico e apostólico da 

piedade jesuítica. 

Em paralelo, embora a historiografia mencione a importância da espiritualidade 

oratoriana na Minas setecentista, a qual teria inspirado inúmeros ermitães, não há 

menções a textos ou padres ligados ao Oratório nos documentos pesquisados. Talvez 

esta ausência possa ser associada à destruição da Casa Geral desta Congregação em 

Lisboa, com sua rica biblioteca e gabinete de ciências naturais, pelo incêndio que se 

seguiu ao terremoto que arrasou a capital portuguesa, em 1755.37 Todavia, também 

existem pontos em comum entre a espiritualidade jesuítica e a oratoriana, sobretudo o 

realce à “interioridade”.38 O que se pode concluir da presença desses religiosos junto à 

redação dos documentos episcopais em Minas colonial, no tocante à constituição do 

“ser pessoa”? Verifica-se que as práticas devocionais inspiradas em tais espiritualidades 

(como a oração mental ou os exercícios espirituais) apresentavam-se como uma 

produção cultural ambígua, mediante a qual a sujeito tanto esforçava-se por renunciar à 

vontade própria (ótica agostiniana) quanto, em paralelo, via-se potencializado por uma 

“participação” na vida divina (premissa tomista) e, subseqüentemente, por sua inserção 

no “corpo místico de Cristo”, capitaneado pela Igreja, devendo, em contrapartida, 

contribuir para uma maior atuação apostólica. Resultava desta tensão uma particular 

configuração do sujeito moderno, produto de uma síntese sempre 

tensional, mas não dicotomizada.39 
 
 
 

                                            
37 ALMEIDA, Fortunato. História da Igreja em Portugal. V. 3. Porto/Lisboa: Livraria Civilização, 1930. 
p. 96. 
38 Tal subjetivação foi muitas vezes vista de forma pejorativa pela historiografia relgiosa, sendo 
chamanda de “egologia”, cf. HOORNAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil. Op. Cit. p. 357: 
“Tudo parece fazer parte de um drama interior, entre Deus, o diabo e a alma. Ele distancia-se das 
condições concretas da vida, da escravidão, do sofrimento dos oprimidos, do trabalho, do sexo, da 
família”. 
39 DUARTE, Luiz Fernando Dias. Sujeito, soberano, assujeitado. Op. Cit. p. 186: “O fundo reformado 
desse modelo consistia sobretudo em uma ênfase no “renascimento do sujeito exposto a uma ‘conversão’. 
Hegel conferiu um estatuto abstrato revelador a esse processo: a “alienação” ou o “estranhamento” 
hegelianos compreendem fundamentalmente uma saída de si (negação ou ruptura) e um retorno a (de) si 
em um patamar superior, “universalizado” (síntese e continuidade) [...]”. 


