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SERMÃO DO INCONFIDENTE CÔNEGO LUIS VIERA DA SILVA:  

PROTÓTIPO DE SACERDOTE PARA A IGREJA DE MARIANA  

NO SÉCULO XVIII. 

Herinaldo Oliveira Alves* 
 

 “Defecit in dolore, vita mea 
Defecit em dolore, in gemitibus defecit” 

 
“Desfez-se em dor. A minha  

vida se desfez em dor. Em gemidos  se desfez” 1 
 

Um sermão pregado por ocasião das cerimônias religiosas de trigésimo dia de 

um sacerdote católico é o documento principal que utilizaremos neste trabalho. Este 

manuscrito, que atualmente integra o acervo do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese 

de Mariana, contém a redação do sermão proferido por ocasião da morte do doutor 

Lourenço José Queirós de Coimbra, pároco de Sabará. Logo após o falecimento deste 

presbítero em 1784, o cônego Luís Vieira da Silva foi convidado para pregar nas 

cerimônias de exéquias. Uni, a toda a Vila de Sabará, o seu pranto, pois choram e 

sentem a dor pela morte de seu pai espiritual, afirmará ele em seu sermão. 

Nesta peça de oratória, o cônego Vieira fala de um lugar específico – como 

sacerdote e representante da Instituição eclesial. Note-se, ainda, a demarcação de quem 

se fala: outro sacerdote, e para quem o sermão se dirige, cristãos de Sabará. 

O sermão não tem como objetivo ser apenas um panegírico, mas reflete acerca 

das virtudes cristãs tão necessárias a um cristão autêntico, sobretudo a um sacerdote. 

Desta forma, ao tecer a biografia de um de seus pares, o cônego Vieira configura, de 

forma concomitante, um protótipo de sacerdote almejado pela Igreja. Em contrapartida, 

ele também apresenta a vida e atos do doutor Lourenço como os de um indivíduo que 

conseguiu viver seu ministério sacerdotal de maneira virtuosa, segundo os parâmetros 

traçados na pregação. 

                                            
* graduando em história pela Universidade Federal de Ouro Preto e bolsista iniciação científica. 
hisalves@yahoo.com.br 
1 ANTÍFONA DO SETENÁRIO DAS DORES DE NOSSA SENHORA CELEBRADOS NA 
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO PILAR EM OURO PRETO NO ANO DE 2008. Ouro Preto: 
Gráfica Ouro Preto, 2008. p. 04. 
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Nosso intento não é o de confirmar ou negar a biografia feita por Vieira para o 

doutor Lourenço, mas sim analisar como o pregador articula suas idéias para fortalecer 

os topoi2 ou “tipos” de sacerdote católico preconizados pela Igreja do final do 

setecentos na América Portuguesa. 

Cônego Luis Vieira da Silva: traços biográficos. 

 Luís Vieira da Silva, padre da Diocese de Mariana3, foi nomeado pelo segundo 

prelado deste bispado, Dom Joaquim Borges de Figueiroa, como professor do 

Seminário Diocesano na cadeira de filosofia, ato anunciado, inclusive, em carta 

pastoral. As pastorais são documentos episcopais que deveriam ser lidos em todas as 

paróquias após a estação da Missa.4 Tratava-se de uma maneira eficaz de divulgação, 

pois desta forma, a notícia espalhar-se-ia rapidamente. 

 Do ano de 1772 até sua prisão por ocasião de seu envolvimento na Inconfidência 

Mineira, foi o padre Luis Vieira professor no Seminário Diocesano. Além das aulas por 

ele ministradas, deve-se ressaltar também seu trabalho como formador dos futuros 

sacerdotes da Diocese de Mariana. Deveria ele, portanto, em diversos momentos, 

meditar acerca do tipo de padre almejado pela Igreja e na forma de demonstrar isso para 

seus alunos, cultivando nos seminaristas o ensejo pelo fortalecimento às virtudes 

necessárias para o bom desempenho de um ministério sacerdotal. 

 Luís Vieira da Silva era natural de Congonhas. Nasceu no distrito de Soledade, 

hoje Lobo Leite, onde foi batizado em 1735.5 Fez seus primeiros estudos no Seminário 

de Mariana, pedindo sua transferência para o Colégio dos Jesuítas, em São Paulo, em 

1752. Na época, o superior do Seminário de Mariana era o padre José Nogueira, da 

Companhia de Jesus. No termo de apresentação do seminarista para o Colégio dos 

Jesuítas apresenta Luís Vieira como sendo de “bom gênio e engenho”.6 

                                            
2 Topoi: palavra latina, topos, i, como também topus, do gênero masculino, que significa lugar. Cf.: 
SARAIVA, F. R. dos Santos. Novíssimo Dicionário Latino Português. 12º ed. Rio de Janeiro/Belo 
Horizonte: Garnier, 2006. 
3 A atual Arquidiocese de Mariana foi funda pelo Papa Bento XIV em 06/12/1745 através da Bula 
Candor Lucis Eterne. Por esta mesma Bula, sua Santidade também criou a diocese de São Paulo e a 
prelazia de Goias. O primeiro bispo de Mariana foi Dom Frei Manoel da Cruz que só tomou posse em seu 
novo bispado, pois era anteriormente bispo do Maranhão, em 1748. Cf.: VASCONCELOS, Diogo. 
História do Bispado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Apolo, 1935. p. 25. 
4 Cf.: TRINDADE, Cônego Raimundo. Arquidiocese de Mariana. Subsídios para a sua história. 2º ed. 
Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1953. Vol. 1º. p. 147. 
5 Cf.: TRINDADE, Cônego Raimundo. São Francisco de Assis de Ouro Preto. Rio de Janeiro: Ministério 
da Educação e Saúde, 1951. Publicação da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº 17. 
p. 198. 
6 TRINDADE, Cônego Raimundo. São Francisco de Assis de Ouro Preto. Op. cit. p. 200. 
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 Ao concluir seus estudos em São Paulo, retorna para Mariana, sendo ordenado 

pelo primeiro bispo, Dom frei Manoel da Cruz, em vinte três de março de mil setecentos 

e cinqüenta e nove.7 Nomeado vigário da Vila de São José Del Rei, hoje Tiradentes, 

transmitiu pouco depois a administração paroquial desta Vila para o padre Toledo, que 

posteriormente se envolveria também no processo da Inconfidência Mineira.8 

 O cônego Vieira é apontado pelo historiador Raimundo Trindade, como também 

por Eduardo Frieiro9, entre os grandes pregadores das Minas. Sobre ele, cônego 

Raimundo Trindade indica terem sido proferidos três sermões emblemáticos, a saber: da 

inauguração da Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto; nas exéquias do 

Príncipe do Brasil e nas celebrações fúnebres do doutor Lourenço José de Queirós 

Coimbra.10 

 O sermão de exéquias do padre doutor Lourenço foi proferido em Sabará, no ano 

de 1784, nas celebrações de trigésimo dia de falecimento. Este padre foi nomeado pelo 

primeiro bispo de Mariana para tomar posse da diocese em seu nome. Assim com Dom 

Frei Manoel da Cruz ainda em viagem pelos sertões, foi o padre Lourenço que em 28 de 

fevereiro de 1748 efetivou oficialmente a fundação do Bispado, criado por motu próprio 

de Bento XIV em mil setecentos e quarenta e cinco. Padre Lourenço foi o primeiro 

Vigário Geral11 como também o encarregado de organizar a posse do primeiro Bispo 

deste novo bispado. 

 Quando Vieira pronuncia as exéquias do doutor Lourenço, configurar um 

protótipo de sacerdote almejado pela Igreja Marianense, indicando em paralelo, como 

este ilustre morto torna-se exemplo desse perfil. Vieira articula as virtudes e as ações do 

falecido como personificação desse arquétipo de sacerdote. 

Um ilustre morto. 

 Na pregação de Vieira sobre o padre Lourenço, o sermão não se limita a uma 

simples apologética, mas procede a constituição de uma memória. Ao assegurar que o 

nome do doutor Lourenço é conhecido não somente nas regiões povoadas, mas também 
                                            
7 Cf.: TRINDADE, Cônego Raimundo. Arquidiocese de Mariana. Op. cit. p. 135. 
8 Cf.: TRINDADE, Cônego Raimundo. São Francisco de Assis de Ouro Preto. Op. cit. p. 200. 
9 Cf. FRIEIRO, Eduardo. O diabo na livraria do Cônego. 2º ed. São Paulo: Itatiaia, 1981. 
10 Cf.: TRINDADE, Cônego Raimundo. São Francisco de Assis de Ouro Preto. Op. cit. p. 197. 
11 Vigário Geral: “substituto do bispo (episcopi umbra – sombra do bispo) no governo de uma diocese. 
Preside a cúria, onde despacha com poderes delegados pelo bispo”. In.: RODRIGUES, Mons. Flávio 
Rodrigues Carneiro. Os relatórios decenais (visitas ad Limina de Dom Antonio Ferreira Viçoso. 1853 – 
1866). Cadernos históricos do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Volume 4º. Mariana: 
Editora Dom Viçoso, 2005. p. 121. 
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nos sertões desconhecidos,12 Vieira caracteriza-o como um “morto ilustre e religioso”.13 

Todavia, ao dotar a biografia de Lourenço de uma memória ilustre e heróica, Vieira 

legitima a memória da Instituição eclesial, visto que o falecido ocupou cargos de 

relevância na Igreja de Mariana. Para isso, o orador sacro utiliza-se de importante 

estratégica retórica: ele remete, em diversos momentos, a uma tipologia do sacerdote 

católico ideal, baseada em personagens bíblicos e suas virtudes. 

 Em paralelo, Vieira apresenta também o “anti-tipo”, ou seja, aquelas 

representações de memória fugas, devido à falta de bons exemplos que poderiam servir 

para edificação dos fiéis. Se o falecido era homem de atitudes honestas e heróicas sua 

memória será narrada pelos povos, afirma o orador. 14 

 Vieira identifica o “tipo” ideal do sacerdote católico nos grandes homens de 

Israel, “depositários da lei dos profetas”, até a chegada de Jesus Cristo. Apresenta estes 

honrosos homens, como Moisés, Davi, Abraão, e o próprio Cristo, como o “modelo, 

pelo qual devem formar-se aqueles heróis”. 15 

O legislador: 

 Em Moisés, Vieira encontra a tipologia emblemática do sacerdote Legislador. 16 

Moisés é o “mensageiro e servo de Deus, o legislador de Israel, ou melhor, o mediador 

da Lei que recebeu no Sinai das mãos do anjo”. 17 No livro do profeta Baruch, Moisés 

também é caracterizado como Legislador;18 já o salmista o reconhece como o “Servo de 

Deus”.19 

 No sermão de exéquias, Vieira aproxima, tipologicamente, a figura de Moisés à 

biografia do padre Lourenço, ao recordar ter sido o falecido escolhido para lançar a 

pedra fundamental da nova diocese em Mariana. 

                                            
12 MARIANA. ARQUIVO ECLESIÁSTICO DA ARQUIDIOCESE DE MARIANA. Oração fúnebre 
proferida pelo Cônego Luis Vieira da Silva, nas exéquias solenes do Reverendíssimo padre doutor 
Lourenço José Queiros Coimbra e Vasconcellos, Fidalgo da Casa Real e Vigário confirmado na Paroquial 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, proferido em 12/10/1784. Códice 0691. Armário 01 
prateleira 03. f. 16. Note bem: a partir dessa citação, as outras referências deste documento seguirão da 
seguinte forma: AEAM. Sermão. f. 
13 AEAM. Sermão. f. 9. 
14 Cf.: AEAM. Sermão. f. 12. 
15 Cf.: AEAM. Sermão. f. 12. 
16 Cf.: AEAM. Sermão. f. 7. 
17 BORNI, A Van Den (Org.). Dicionário enciclopédico da Bíblia. Trad. Frederico Stein. 2º ed. 
Petrópolis: Vozes, 1971. 
18 Todas as citações bíblicas foram retiradas da: BÍBLIA SAGRADA. Edição Pastoral. 21º ed. São Paulo: 
Paulus, 1997. Livro do profeta Baruch. Capítulo 2, versículo 28. 
19 BÍBLIA SAGRADA.Op. cit. Salmo 105, versículo 26. 
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 Dom Frei Manuel da Cruz, primeiro bispo de Mariana, quando ainda estava no 

Maranhão, escreve cartas para o Frei Francisco Caetano, como também ao Frei Gaspar 

da Encarnação, pedindo informações de sujeitos que poderiam “tomar posse do bispado, 

e ser vigário geral”20 até sua chegada. Na carta ao Frei Francisco Caetano, este prelado 

determina os critérios que devem fundamentar a escolha do candidato: o mesmo deve 

ser “douto, prudente, e também versado na ciência dos Santos”. 21 

 E quando ainda encontrava-se no Piauí, Dom frei Manuel da Cruz encaminha 

uma procuração através de Alexandre Ribeiro Couto para que o doutor Lourenço José 

de Queirós Coimbra, pároco de Sabará, e na sua ausência o doutor Manoel da Rosa 

Coutinho, pároco de São João Del Rei, tomasse posse, em seu nome, do Bispado de 

Mariana. 22 Na escrituração da Cúria Arquidiocesana de Mariana, encontra-se a 

provisão do doutor Lourenço. Nela, Dom Frei Manuel da Cruz relaciona os critérios que 

foram utilizados para a escolha: deveria ser “sujeitos de virtudes e Letras para o bem 

das almas (...) a que todos estes requisitos e merecimentos concorrem na pessoa do 

reverendo doutor Lourenço José de Queirós, vigário colado da Matriz da Vila Real de 

Sabará”. 23 

 A escolha do bispo deu ensejo a grandes celebrações em Sabará, conforme 

descrito por um cronista no “Aureo Throno Espiscopal”: 

Divulgou-se a notícia da novidade tão esperada naquele tempo, e aplaudiu-
se com luminárias, e outras demonstrações públicas do gosto, e estimação 
daqueles moradores, que a festejarão estrondosamente, distinguindo-se 
entre os mais súbditos com duplicados motivos: um pela felicidade geral do 
bispado na posse do próprio pastor; outra pela glória particular de ser o seu 
pároco devidamente eleito para ministério tão honorífico (...).24  

O padre Lourenço, ao tomar pose do Bispado de Mariana em vinte oito de 

fevereiro de 1748, presta juramento em quatro de março do mesmo ano. Na ausência do 

                                            
20 LEONI, Aldo Luiz. Copiador de algumas cartas particulares do Excelentíssimo e Reverendíssimo 
Senhor Dom Frei Manuel da Cruz bispo do Maranhão e Mariana 1739-1762. Monografia apresentada ao 
ICHS/UFOP. Transcrição, revisão e notas. 2000. p. 103 (no original encontra-se às f. 73V). 
21 LEONI, Aldo Luiz. Op. cit. p. 103. (original f. 73). 
22 Cf.: TRINDADE, Cônego Raimundo. Arquidiocese de Mariana. Op. cit. p. 78. AEAM. Sermão. f. 08. 
23 MARIANA. Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM).  Provisão para o Provisor 
geral da Diocese de Mariana em 4 de março de 1748. In: LIVRO DE REGISTRO GERAL DA CÚRIA 
DA DIOCESE DE MARIANA. PROVISÕES, PORTARIAS, LICENÇAS, ETC. PERÍODO DE 
1748/1750. Fls. 01 – 01 V (paginação feita posteriormente de caneta vermelha). sugeitos de virtudes, e 
Letras p.a bem das almas (...) aque todos estes Requezitos emerecimentos com correm napessoa doRd.o D.or 
Lourenço Jose de Queiros Vigr.o collado daMatriz de Villa Real doSabara 
24 AVILA, Affonso. Resíduos seiscentistas em Minas: textos do século do ouro e as projeções do mundo 
barroco. 2º ed. Revista e atualizada. Belo Horizonte: Secretaria de estado de Cultura e Minas Gerais. 
Arquivo Público Mineiro: 2006. Vol. II. p. 370 (original pág. 14). 
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Vigário da Vara de Mariana o juramento foi dado na presença do padre Antonio José de 

Moura, pároco de Nossa Senhora da Conceição das Congonhas do Campo. 25  

O cônego Vieira não descreve a cena da posse (que não deixou de ser comentada 

no Áureo Trono Episcopal) nem do juramento, mas aproveita a existência desta 

memória no imaginário de algumas pessoas da Vila de Sabará para justificar aos seus 

ouvintes a importância daquele homem e dos atos por ele praticados. Neste sentido, 

configurando-o como aquele que lançara os fundamentos da Igreja de Mariana,26 e, por 

diversas vezes, reforça essa idéia, associando-o “topos” do legislador. 

 O “tipo” legislador criado por Vieira através da figura de Moisés não diz 

respeito exclusivamente a criação de leis, mas sim ao governo de um povo, na aplicação 

das leis e da justiça. Demonstra o orador, que o tipo de governo praticado pelo doutor 

Lourenço na Diocese como também na sua igreja paroquial, em Sabará, teve como 

objetivo principal edificar o povo bem mais do que condenar. 27 

O Bom Pastor: 

Outra figura tipológica utilizada por Vieira é a do Pastor. Não se afasta de 

Moisés, pois este também fora pastor e cuidara do rebanho do seu sogro Jetro.28 Mas 

aproxima-se do “tipo ideal” que é Jesus Cristo, que se auto denominou Pastor, “o bom 

Pastor”29. 

 O doutor Lourenço seria ilustre, antes de tudo, por ser virtuoso, de maneira 

heróica. Para isso, baseia-se, segundo o cônego Vieira, nas virtudes cristãs por ele 

elencadas em seu sermão: não possuía vaidade, mesmo tendo em sua família títulos 

honoríficos;30 era prudente e regeu o povo com bons conselhos, mantendo essa conduta 

na velhice;31 era caridoso e possuía equidade;32 sofrera injúrias sem buscar vingança;33 

possuía zelo nas funções sagradas.34 Assim Vieira qualifica o padre Lourenço como 

pastor afável, manso, pacífico, médico do espírito, amigo que compartilha as aflições;35 

                                            
25 Cf.: AEAM. Provisões. f. 01 V. 
26 Cf.: AEAM. Sermão. f. 7 V. 
27 AEAM. Sermão. f. 7- 7 V “Tu o viste na idade de vinte, etres annos empunhar a Vara da Justiça mais 
p.a a tua edificação do q. p.a oteo cas= [f. 7V] castigo”. 
28 BÍBLIA SAGRADA. Op. cit. Livro do Êxodo. Capítulo 3, versículo 1. 
29 BÍBLIA SAGRADA. Op. cit. Evangelho de Jesus segundo São João. Capítulo 10, versículo 11. 
30 Cf.: AEAM. Sermão. f. 13. 
31 Cf.: AEAM. Sermão. f. 15. 
32 Cf.: AEAM. Sermão. f. 15. 
33 Cf.: AEAM. Sermão. f. 17. 
34 Cf.: AEAM. Sermão. f. 18. 
35 Cf.: AEAM. Sermão. f. 20. 
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pastor, pai, protetor dos desvalidos;36 sofreu com resignação o processo de uma rigorosa 

e lenta enfermidade.37 

 Vieira, ao elencar essas virtudes, vai associando a elas a vida do doutor 

Lourenço. Após o período de estudos em Coimbra, renunciou a um cargo oferecido pelo 

Arcebispo de Braga, deixando-o para seu irmão mais velho. Vem para o Brasil por volta 

de 1734, onde Dom Frei Antônio de Guadalupe o nomeia vigário de Sabará.38 Quando 

da posse do primeiro bispo de Mariana, o doutor Lourenço enfrenta embates com o 

bispo do Rio de Janeiro. Todavia, mesmo sendo acusado de abuso no uso de sua 

autoridade, teria sofrido estas injúrias sem buscar nenhum tipo de vingança. 

Assemelhar-se-ia, desta forma, ao bom pastor, Jesus Cristo. Conforme narra o texto 

bíblico: “quando injuriado, não retribuía as injúrias; atormentado, não ameaçava; antes, 

colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça”. 39 

Ainda segundo o cônego Vieira, o Padre Lourenço não se importava com os 

títulos acadêmicos, nem com os da sua família, a despeito de ser descendente da 

nobilíssima casa dos “Queiroses”,40 da família dos Queirós de Amarante, por sua vez 

ligada ao rei Dom Afonso de Castela.41 Vieira qualifica-o então como um homem sem 

vaidades, e por isso aplicado ao “tipo” de virtuoso. 

 Mas a modéstia não relativiza a ascendência ilustre, pelo contrário, a reforça. 

Cristo, não se deve esquecer, também teve registrado por São João sua ascendência, que 

procedia do tronco de Davi. Determinadas atitudes heróicas provém de indivíduos 

nobres e não de plebeus. O doutor Lourenço, da nobre família do entre o Douro e o 

Minho42 teve atitudes deste porte em função, dentre outras coisas, de sua ascendência, 

tão bem enumerada pelo orador. 43 

 Todavia, mesmo tendo sido este indivíduo cheio de virtudes, sua sepultura, e a 

própria vida do doutor Lourenço, foi pobre. 44 Porém, esta pobreza era de feito 

evangélico e tipológico, e não necessariamente social, reforçando a “boa memória”. O 

doutor Lourenço está inserido numa certa sociedade que por sinal é ativa, complexa e 

                                            
36 Cf.: AEAM. Sermão. f. 21. 
37 Cf.: AEAM. Sermão. f. 22. 
38 Cf.: TRINDADE, Cônego Raimundo. Arquidiocese de Mariana. Op. cit. p. 79. 
39 BÍBLIA SAGRADA. Op. cit.Primeira carta de São Pedro Apóstolo. Capítulo 2, versículo 23. 
40 Cf.: AEAM. Sermão. f. 8. 
41 Cf.: AEAM. Sermão. f. 13. 
42 Cf.: AEAM. Sermão. f. 12. 
43 Cf.: AEAM. Sermão. f. 13. 
44 Cf.: AEAM. Sermão. f. 23. 
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em formação. Ele é homem de seu tempo e não está apático do mundo, pelo contrário. 

Por ocasião da morte do doutor Lourenço, o seu testamenteiro José Luis de Andrade 

impetra uma ação em primeiro de junho de mil setecentos e oitenta e seis contra os 

herdeiros do também falecido capitão Felisberto Caldeira Brant. A causa cível proposta 

à Rainha é simples: doutor Lourenço havia emprestado dinheiro para o capitão Brant, 

“quantia avultada” e o capitão havia falecido sem pagar a dívida. Com a morte do 

doutor Lourenço, os herdeiros do capitão Brant recusavam pagar os valores devidos.45 

No entanto, Vieira ressalta que o lugar onde foi enterrado é simples e acima de 

tudo, conhecido pelos fiéis, freqüentado por eles. Isso mantém a lembrança do falecido, 

pois mesmo sendo uma perda para a Igreja, torna-se um ganho o tesouro espiritual que 

deixou para o povo, através de sues exemplos. 

 Na fala de Vieira, a Vila de Sabará chora. Como choraram os Israelitas por 

ocasião da morte de Moisés nas planícies de Moab, o povo chora pela morte do 

Legislador e Pastor: o doutor Lourenço. 

Conclusão: 

 O Cônego Luis Vieira da Silva, nas exéquias de trigésimo dia do Doutor 

Lourenço, articula a vida do falecido com um “tipo” de sacerdote ideal por ele 

concebido. Recorre principalmente a figuras bíblicas muito comuns na liturgia e 

catequese do povo. Moisés era associado aos dez mandamentos, sendo por isso 

caracterizado como legislador, aquele que tenta colocar em prática as leis de Deus. O 

doutor Lourenço, por sua vez, via-se representado como aquele que tenta colocar a lei 

de Deus em prática na sua paróquia, usando mais da caridade e correção que do castigo. 

A esta figura legisladora é acrescido o cargo de primeiro vigário Geral da Diocese de 

Mariana criando, desta forma, uma memória oficial da Instituição.  

 Outra figura muito comum no imaginário do devoto é a do Bom pastor. Unir a 

imagem do doutor Lourenço com a do Bom Pastor é trazer para a biografia a figura do 

próprio Cristo, único e eterno sacerdote. 

                                            
45 A petição feita pelo testamenteiro do doutor Lourenço encontra-se no Arquivo Histórico Ultramarino, 
Lisboa. Caixa 124. Documento 45 código 9897. In.: Inventário dos manuscritos avulsos relativos a 
Minas Gerais existentes no Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa). Coordenação Caio César Boschi; 
índice de Júnia Ferreira Furtado. Belo Horizonte: fundação João Pinheiro, centro de estudos históricos e 
culturais, 1998. 3v.  
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 Vieira reforça o imaginário do fiel com estas figuras tão conhecidas por eles. 

Monta, a partir das virtudes e dos bons exemplos um protótipo de sacerdote almejado 

pela Igreja de Mariana. Na pessoa do falecido, vê o seu “tipo” personificado, que desta 

forma, torna-se um exemplo passível de ser seguido. Além disso, oficializa a memória 

de uma instituição que na época não havia completado nem suas bodas de ouro. Vieira, 

portanto, retoma do imaginário do povo os tipos ideais, atualizando-os a partir de um 

exemplo bem conhecido pela comunidade, pois em Sabará o padre Lourenço ficou 

como pároco quase 60 anos. 

 Neste processo, Vieira, ele próprio formado pelos jesuítas no antigo Seminário 

de Nossa Senhora da Boa Morte e depois no Colégio paulista, recobre a figura 

sacerdotal com uma figura teológica de viés tridentino. Afinal, desde o início dos 

tempos modernos, a Igreja buscou solidificar sua identidade e autoridade frente às 

monarquias seculares e aos desvios clericais mediante uma prática de disciplinarização 

e idealização. As visitas e cartas pastorais (como por exemplo, a citada no início deste 

artigo), às devassas, somavam-se os sermões que personificavam o modelo de sacerdote 

ideal preconizado por Trento, em especial, no capítulo primeira da vigésima segunda 

sessão do Sagrado Concílio Tridentino: 

[...] o aspecto digno e venerável, habitando seu presbitério modesto e 
solitário, sempre aberto aos pobres e infelizes, unicamente preocupado 
com o bem das almas e o serviço de Jesus Cristo, verdadeira imagem da 
bem-aventurança e da caridade sobre a terra, com seu semblante sereno e 
grave, freqüentemente coroado de uma auréola de cabelos brancos [...].46 

 O sermão, desta forma, veicula valores e modelos de ordem social. Determina 

uma memória oficial da diocese, a partir da atuação do doutor Lourenço, um dos 

homens ilustres deste bispado. Além disso, traça um “tipo” de sacerdote almejado pela 

Igreja de Mariana e mesmo tridentina, que tinha também no cônego Vieira um de seus 

expoentes modelares, por sua atuação como formador dos novos padres desta Diocese e, 

principalmente, por sua brilhante atuação como orador sacro. 
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