
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIOGO SILVA GONÇALVES 

 

 

 

 

 

 

História da missa no Maranhão (1830-1890) 

 

 

 

 

 

Versão Corrigida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 



 

 

DIOGO SILVA GONÇALVES  

  

  

  

  

 

História da missa no Maranhão (1830-1890) 

  

  

  

  

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em História Social do 

Departamento de História da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da 

Universidade de São Paulo, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Doutor em 

História Social.  

  

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Luiza Marcilio  

 

  

  

 

  

 

Versão Corrigida 

  

  

  

  

 

  

  

São Paulo  

2021 



 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Catalogação na Publicação 

Serviço de Biblioteca e Documentação 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

 
 

Gonçalves, Diogo Silva 
G635h  História da missa no Maranhão (1830-1890) / Diogo 

Silva Gonçalves; orientadora Maria Luiza Marcilio - 
São Paulo, 2021. 

404 f. 
 

Tese (Doutorado)- Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 
Departamento de História. Área de concentração: 
História Social. 

 

1. Catolicismo. 2. Missa. 3. Brasil império. 4. 
Igreja e estado. 5. Constituição. I. Marcilio, Maria 
Luiza, orient. II. Título. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GONÇALVES, Diogo Silva. História da missa no Maranhão (1830-1890). Tese (Doutorado) 

apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de Doutor em História Social.  

  

  

 

Aprovado em:   

  

  

 

Banca Examinadora 

  

  

  

Prof. Dr(a). ____________________________Instituição_________________________  

  

Julgamento____________________________ Assinatura_________________________  

  

  

  

Prof. Dr(a). ____________________________ Instituição_________________________  

  

Julgamento____________________________Assinatura__________________________  

  

  

  

Prof. Dr(a). ____________________________Instituição_________________________  

  

Julgamento____________________________Assinatura_________________________   

  

  

  

Prof. Dr(a). ____________________________Instituição_________________________  

  

Julgamento____________________________Assinatura_________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Jesus e Maria. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Agradeço a Deus, aos meus pais e à minha orientadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] é mais conveniente não celebrar do que dizer Missa em lugar não sagrado e 

destinado pela Igreja para este Santo Sacrifício [...]”. 

 

(Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia) 

 

 

 

“Em geral, o que aqui chama-se igreja paroquial ou igreja matriz são pequenas 

capelas que só admitem no seu recinto um limitado número de pessoas; sem os 

compartimentos e acomodações necessárias a uma igreja paroquial propriamente 

dita, quase sempre de uma construção fraca, sem o asseio preciso, e desprovidas de 

paramentos, alfaias, vasos sagrados e outros objetos necessários ao culto, como 

tenho observado por mim mesmo nas minhas visitas episcopais. Há paróquias onde 

os atos religiosos são celebrados em pardieiros sem forma alguma de templo [...]”. 

 

(Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 18º Bispo do Maranhão, de 1878 a 1898) 



 

 

RESUMO 

 

 

GONÇALVES, Diogo Silva. História da missa no Maranhão (1830-1890). 2021. 404 f. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2021.  

 

 

O presente trabalho trata sobre as dificuldades materiais enfrentadas pela Igreja na celebração 

da missa (ou culto público) no Maranhão no século XIX, sobretudo no período de 1830 a 1890. 

A documentação oficial dessa época é unânime e categórica em afirmar que a missa era 

celebrada num contexto de “decadência” ou desaparelhagem material. A despeito das normas 

litúrgicas, em muitas paróquias da Província do Maranhão faltavam itens básicos, como 

templos, paramentos e alfaias. Esta tese de doutorado buscou caracterizar e descrever a dita 

situação de desestrutura material, e buscou explicar as causas que contribuíam para a formação 

e perpetuação deste cenário. Com base nas fontes e na bibliografia cotejada, verificou-se que 

as principais causas ensejadoras desta situação promanavam do regime do padroado, que 

censurava a Igreja, e das dificuldades financeiras do Maranhão. Para a elucidação desta 

temática, mostrou-se conveniente uma reflexão sobre a importância da missa para a religião 

católica. Enfatizou-se também a importância da beleza visual da liturgia enquanto recurso 

pedagógico e aproximativo dos fiéis a Deus. 

 

Palavras-chave: Decadência material do culto público. Desaparelhagem. Liturgia. Missa. 

Padroado. Província do Maranhão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

GONÇALVES, Diogo Silva. History of the mass in Maranhão (1830-1890). 2021. 404 f. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2021.  

 

 

The present work deals with the material difficulties faced by the Church in the celebration of 

the mass (or public worship) in Maranhão in the 19th century, especially in the period from 

1830 to 1890. The official documentation from that time is unanimous and categorical in stating 

that the mass was celebrated in a context of “decadence” or material dismantling. Despite 

liturgical norms, many parishes in the Province of Maranhão lacked basic items, such as 

temples, vestments and implements. This doctoral dissertation sought to characterize and 

describe the so-called situation of material dismantling, and sought to explain the causes that 

contributed to the formation and perpetuation of this scenario. Based on the sources and collated 

bibliography, it was found that the main causes of this situation stemmed from the patronage 

regime, which censored the Church, and from the financial difficulties of Maranhão. To 

elucidate this theme, a reflection on the importance of the mass for the catholic religion proved 

to be convenient. The importance of the visual beauty of the liturgy as a pedagogical resource 

and bringing the faithful to God was also emphasized. 

 

Keywords: Material decadence of public worship. Lack of structure. Liturgy. Mass. Patronage. 

Province of Maranhão. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

De várias maneiras poder-se-ia escrever uma história da missa no Maranhão. A 

história da missa aqui apresentada é uma entre tantas possíveis. Ela está centrada no estudo das 

dificuldades materiais enfrentadas pela Igreja1 na celebração do culto público católico no 

Maranhão no período de 1830 a 1890. Trata-se, portanto, de uma história das condições 

materiais em que a missa era celebrada no Maranhão no século XIX. Os principais óbices 

enfrentados pela Igreja eram: a falta (ou ruína) de igrejas, a falta de paramentos e de alfaias 

litúrgicas para a celebração da missa.  

Pela documentação investigada, o que se pode inferir é que a história da missa no 

Maranhão imperial foi marcada por uma situação de instabilidade gerada pela precariedade ou 

ausência (em alguns casos) do aparato necessário à celebração da missa.  

Quem investigar os ofícios dos bispos do Maranhão aos presidentes da Província 

durante o século XIX verá como é recorrente nesses escritos a expressão “decadência do culto 

público”2, usada pelos prelados para caracterizar a situação em que se encontrava o culto 

católico na Província. Nesses documentos, o termo “decadência” é usado para designar a 

situação de precariedade (ou ausência) de templos e a falta de itens materiais indispensáveis à 

celebração da missa.  

A análise que aqui apresento não se estrutura sobre a bipolaridade 

ascensão/decadência. Mantive a palavra “decadência” entre aspas unicamente para sinalizar que 

retirei este termo dos escritos dos prelados e dos presidentes da Província do Maranhão.  

Mesmo sendo a desaparelhagem do culto público um assunto persistente nos ofícios 

dos bispos, até hoje não existe no Maranhão uma pesquisa que tenha se dedicado à investigação 

deste problema. Por isso, foi difícil encontrar interlocutores e trabalhos com os quais fosse 

possível dialogar. Se a dita temática não fosse relevante, não teria sido discutida tantas vezes 

pelos prelados maranhenses e pelos presidentes da Província.  

São dois os principais objetivos deste trabalho: 1º) caracterizar, descrever e explicar 

em que consistiu esta “decadência” material do culto; 2º) apontar e discutir as possíveis razões 

                                                           
1 Refiro-me à Igreja Católica. Sempre que ao longo deste trabalho for mencionado o termo “Igreja”, trata-se da 

Igreja Católica Apostólica Romana. 
2 Em seus ofícios, nem sempre os bispos e os presidentes usaram a palavra “decadência”. Por vezes, eles utilizaram 

expressões similares ou equivalentes a “decadência”, tais como, “estado decadente”, “estado lamentável”, “estado 

de ruína”, “estado deplorável”, entre outras. Mantive na maior parte das vezes a expressão “decadência do culto” 

por motivos didáticos. 
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dessa situação. Essas foram as principais questões enfrentadas nesta pesquisa. Tal 

empreendimento certamente foi estimulado por motivos idiossincráticos, mas também por 

razões acadêmicas, sendo a mais proeminente delas a inexistência de estudos que tratem sobre 

a situação material em que a missa era celebrada no Maranhão oitocentista. 

No catolicismo, o “culto público”3 externa-se de outros modos além da missa. 

Entretanto, segundo toda a tradição da Igreja e numerosos autores, santos e doutores católicos 

(que citarei principalmente no tópico 1.1), o culto público católico por excelência é a missa. “O 

culto público da sociedade cristã (ou Igreja) é precisamente a assistência ao Sacrifício da 

Missa, que a todos nós reúne na presença de Deus, em seu templo, em dias determinados para 

este efeito [...]”, diz monsenhor de Ségur4. Assim, quando os bispos falam de “culto público”, 

eles estão se referindo sobretudo à missa católica. A expressão “culto público” foi mantida ao 

longo deste trabalho por ser ela a forma textualmente contida na documentação. 

Foi em 2010 que pela primeira vez deparei-me com os ofícios dos bispos diocesanos 

do Maranhão do século XIX. Essa riquíssima documentação serviu como um dos principais 

suportes documentais para as minhas pesquisas desde então. Tais pesquisas estão inseridas na 

categoria de estudos sobre a história da Igreja Católica no Maranhão.  

Uma pesquisa sempre surge de inquietações do pesquisador diante de algo. 

Pesquisar é buscar respostas, e a resposta é um sentido. Lembro-me de um interessante episódio 

relatado por Viktor Frankl. O caso ocorreu numa sala de aula, e envolvia um professor de 

História Natural que defendia a tese de que “[...] a vida dos organismos, incluindo os homens, 

‘em última análise, nada mais é que um processo de oxidação, um processo de combustão’. 

Imediatamente saltou um aluno, lançando-lhe em rosto esta pergunta apaixonada: ‘Sim, mas 

então o que é que dá sentido à toda uma vida?’”. Terminando a narração deste caso, Frankl 

conclui declarando que 

 

esse jovem tinha compreendido exatamente que o homem existe num modo de ser 

diferente do de uma vela, por exemplo, que está diante de nós a arder, em cima de 

uma mesa. O ser da vela [...] pode-se interpretar como processo de combustão; ao 

homem, contudo, ao homem como tal, pertence uma forma de ser essencialmente 

diferente. O ser humano é antes de mais um ser essencialmente histórico, está inserto 

num espaço histórico concreto, a cujo sistema de coordenadas não logra arrancar-

se. E este sistema de relações está determinado, em cada caso, por um sentido, se 

não inconfessado, talvez em geral inexprimível. O movimento de um formigueiro 

                                                           
3 Para evitar a constante e exaustiva repetição da expressão “culto público católico”, utilizarei por vezes os termos 

“culto”, “culto público” ou simplesmente “missa”.  
4 SÉGUR, Monsenhor de. Perguntas e respostas concisas e familiares às objeções mais vulgares contra a 

religião. Campinas, SP: Livre, 2016, p. 113-114. (Itálico do autor do livro) 
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bem pode se definir, portanto, como tendente a um fim; o que não se pode é afirmar 

que tem um sentido. Desaparecendo, porém, a categoria de sentido, desaparece 

também o que se pode chamar “histórico”: um “Estado-formigueiro” não tem 

história alguma.5   

 

O autor desta citação, que era um médico psiquiatra, considerava que 

“desaparecendo a categoria de sentido, desaparece também o que se pode chamar ‘histórico’”. 

Entendo, como Frankl, que a busca de sentido é um dos escopos básicos da historiografia e, por 

isso, contraponho-me a perspectivas historiográficas desconstrucionistas e niilistas. 

Durante o século XIX, a desaparelhagem do culto foi temática assídua na 

correspondência oficial dos bispos do Maranhão. Todos os anos os bispos redigiam pelo menos 

um relatório informando o Governo sobre a situação geral do culto religioso em todas as 

paróquias da Província. A falta de estrutura material do culto era assunto frequente nesses 

relatórios; e isso não só nos ofícios dos prelados, mas igualmente nos relatórios dos presidentes 

da Província. Junto com os bispos, os presidentes também lamentavam a desestrutura do culto 

católico na Província. Por isso, este tema é um dos mais importantes para a história da Igreja 

Católica no Maranhão.  

Se os reclames dos bispos fossem ocasionais, possivelmente o presente trabalho 

careceria de fundamento. Mas, com efeito, deu-se o contrário; a desaparelhagem do culto 

público é talvez o tema mais recorrente nos ofícios dos bispos do Maranhão no século XIX, 

sendo um dos grandes problemas enfrentados pela Igreja Maranhense no dito período. 

“Decadência” era o termo usado para designar o estado de precariedade material do culto, 

marcado pela falta ou desestrutura das igrejas matrizes da Província e pela falta de objetos 

litúrgicos indispensáveis à celebração da missa. Os bispos e presidentes afirmavam que o culto 

público estava “decadente” por conta destas carências. Assim, as causas da “decadência” se 

confundiam com a própria “decadência”. 

Não é possível discutir esse assunto sem considerar o regime do padroado, 

referendado pelo art. 5º da Constituição de 1824, que dizia: “A religião Católica Apostólica 

Romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com 

seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de 

                                                           
5 FRANKL, Viktor E. Psicoterapia e sentido da vida: fundamentos da logoterapia e análise existencial. 5. ed. 

São Paulo: Quadrante, 2010, p. 56-57. 
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templo”6. Já que o Estado era oficialmente católico, o culto público católico era um assunto 

concernente à Igreja e ao Estado. 

O padroado implicava o apoio mútuo entre a Igreja e o Estado, gerando para este 

último dois corolários: 1º) a colaboração da Igreja com Estado (“bônus”) e 2º) a proteção da 

Igreja pelo Estado (“ônus”). O Estado protegia a Igreja, entre outras coisas, sustentando 

financeira e materialmente o culto católico. Concretamente, isto ocorria através de auxílios e 

subvenções estatais para a ereção de igrejas, para o reparo de matrizes danificadas, para a 

manutenção do clero, dos seminários eclesiásticos e para os utensílios destinados à celebração 

da missa. Era um dever constitucional do Estado brasileiro manter o culto católico. Entretanto, 

conforme explicarei (tópico 3.1), estes recursos com os quais o Estado sustentava o culto 

católico promanavam da própria Igreja, isto é, do dízimo que o Estado, através do padroado, se 

havia apropriado7. 

Sem dúvida, uma das principais causas da desestrutura do culto no Maranhão 

provincial residia na fragilidade do apoio prestado pelo Estado à Igreja no que concernia à 

sustentação material do culto católico. Esta tese é abundantemente confirmada pela 

documentação da época. O próprio presidente da Província admite: “São [...] tão consideráveis 

as despesas [relativas ao culto público] [...], que é para ver-se a dificuldade que sentem os 

mesmos poderes de acudir, como devem, a tão palpitante necessidade!”8. A dificuldade 

enfrentada pelo Governo Provincial neste quesito concorria para a formação e continuidade da 

situação de desaparelhagem do culto na Província. 

Tal desaparelhagem era considerada uma doença, uma espécie de endemia que 

afligia a Igreja no Maranhão desde longa data: é “[...] um mal tão antigo”, dizia o presidente 

Augusto Olímpio Gomes de Castro num relatório9 do ano de 1875. De modo similar, o bispo 

D. Luís da Conceição Saraiva descrevia as carências materiais relativas ao culto como um fato 

                                                           
6 BRASIL. Constituição política do império do Brasil (1824). Elaborada por um conselho de estado e outorgada 

pelo imperador d. Pedro I, em 25 de março de 1824. 
7 SANTIROCCHI, Ítalo Domingos. Questão de consciência: os ultramontanos no Brasil e o regalismo do segundo 

reinado (1840-1889). Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2015, p. 159. 
8 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, passou 

a administração da mesma Província ao Excelentíssimo Senhor 4º Vice-presidente, Tenente-coronel José Caetano 

Vaz Junior, no dia 23/04/1865, p. 11. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/366/>. Acesso em: 02 dez. 

2017. 
9 Relatório com que o Doutor Augusto Olímpio Gomes de Castro passou o governo da Província do Maranhão ao 

2º Vice-Presidente, o Excelentíssimo Senhor José Pereira da Graça, no dia 22/02/1875, p. 61. Sala de Acervos 

Particulares. Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM). 
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conhecido por todos: “São por demais conhecidas as privações com que luta a Igreja do 

Maranhão pela falta de meios que auxiliem a sustentação do culto público [...]”10.  

Por várias vezes os bispos do Maranhão escreveram aos presidentes da Província e 

aos ministros do Império solicitando auxílio estatal para a solução (ou pelo menos amenização) 

deste impasse. Eles invocavam para isso a Constituição do Império, os liames jurídicos que 

uniam o Estado e a Igreja, as determinações do Concílio de Trento e a preservação da moral e 

da civilização. Mas as medidas governamentais funcionavam apenas como um paliativo, pois 

os subsídios liberados eram muitas vezes insuficientes e extemporâneos. A falta ou 

insuficiência de recursos financeiros da Província associada à ineficiente gestão de tais recursos 

pelas comissões responsáveis pelas obras nas igrejas maranhenses eram fatores que 

decisivamente contribuíam para o agravamento e perpetuação da desaparelhagem do culto 

católico.  

Conforme expliquei na primeira página da Introdução e na página 15, os bispos e 

presidentes da Província empregaram a palavra “decadência” como sinônimo de crise, de óbice, 

de empecilho, de desconserto e de desestrutura do culto público, circunstância essa gerada pela 

falta de itens (igrejas, paramentos e alfaias) fundamentais à celebração da missa. 

Ainda hoje a palavra decadência é utilizada nesta acepção. Lembro-me, por 

exemplo, de ter lido na época do incêndio do Museu Nacional11 no Rio de Janeiro uma 

reportagem que dizia assim: “Em 2016, um relatório elaborado pelo setor da Biblioteca do 

museu apontava para diversos problemas de manutenção; e o diretor do museu deu diversas 

entrevistas ao longo dos últimos anos alertando para a decadência do prédio que abrigava o 

maior acervo científico do Brasil e que foi residência da família real portuguesa”12.  

Duvido muito que o diretor do museu, antes de empregar a palavra decadência, 

tenha feito longas elucubrações sobre suas implicações ideológicas. Ele utilizou o dito termo 

justamente para denotar o estado de abandono e de precariedade do prédio que abrigava o 

museu. O diretor pressupôs que o interlocutor entenderia que a palavra decadência designa uma 

situação de degradação, de desmantelamento, de crise. O mesmo pode-se supor no caso dos 

escritos dos bispos e presidentes do Maranhão.  

                                                           
10 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Chefe de Polícia da Província do 

Maranhão, o Conselheiro Antônio Manoel de Campos Mello. 14/08/1862. Setor de Avulsos, APEM. 
11 Ocorrido em 2 de setembro de 2018. 
12 PASSARINHO, Nathalia. Museu Nacional: os alertas ignorados que anunciavam tragédia. BBC News Brasil, 

2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45398964>. Acesso em: 10 set. 2018. (Itálico 

meu) 
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Pode-se presumir que quando discutiam sobre a “decadência” material do culto, os 

bispos pretendiam contrapô-la a um suposto passado de “ascensão” material do culto? É 

possível que sim, é possível que não. Tendo em vista que o objetivo deste trabalho não foi fazer 

uma problematização ou um estudo das implicações filosóficas, metodológicas e 

historiográficas do uso do termo decadência13, a referida questão fica em aberto. Como já 

pontuei, minha preocupação nesta pesquisa foi tentar entender e explicar (a partir da 

documentação oficial dos bispos e presidentes da Província), o que era, em que consistia e quais 

as possíveis causas ensejadoras da “decadência” material (ou seja, da desaparelhagem) do culto. 

Em seus ofícios e relatórios, tanto os prelados como os presidentes algumas vezes 

se reportam ao passado com um tom saudosista, considerando-o mais favorável à promoção do 

culto. Mas no geral, durante período investigado, a documentação de ambos não está marcada 

por uma tônica saudosista. Os bispos e os presidentes estavam mais preocupados em buscar 

soluções para o problema da desaparelhagem do culto.  

O culto católico envolve uma série de elementos, tanto pessoais como materiais. É 

impossível, por exemplo, haver missa sem o sacerdote: “[...] ninguém, por mais honesto, 

religioso, santo e prudente que seja, pode e deve consagrar a Eucaristia ou celebrar o sacrifício 

do altar senão um presbítero regularmente ordenado por um bispo visível e tangível”14, lembra 

o papa Inocêncio III. Não pode existir missa sem o ato consacratório executado exclusivamente 

pelo sacerdote. O clímax da missa é a consagração eucarística feita pelo padre. Pode existir a 

celebração privada da missa sem a presença de fiéis15, mas é impossível que ela exista sem o 

padre consagrando a Eucaristia. Eis, desse modo, um elemento pessoal indispensável para a 

realização da missa: o sacerdote.  

Os elementos materiais que compõem o culto são diversos, englobando o templo 

devidamente edificado (a igreja), os paramentos, as alfaias e os demais objetos litúrgicos. Tais 

                                                           
13 Entretanto, como forma de introduzir a discussão sobre a “decadência” do culto público na Província do 

Maranhão, apresentei no tópico 2.1 uma breve reflexão sobre o uso da noção de decadência no âmbito da 

historiografia. A conclusão neste tópico foi que, apesar da variabilidade semântica, o termo decadência aparece 

para descrever um cenário de crise, de dissolução de algum sistema ou configuração histórica, secundando assim 

o posicionamento que tomei neste trabalho ao entender a “decadência” material do culto público como algo 

desagregador e dissolutivo para o culto. 
14 INOCÊNCIO III. Carta “Eius exemplo” ao arcebispo de Tarragona, 18 de dezembro de 1208. In: DENZINGER, 

Heinrich. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. 2. ed. São Paulo: Paulinas; Edições 

Loyola, 2013, nº 794, p. 280. 
15 Sobre isso, afirma o papa Pio XII que “toda vez, com efeito, que o sacerdote repete o que fez o divino Redentor 

na última ceia, o sacrifício é realmente consumado [...] e isso se verifica certamente, quer assistam os fiéis – e 

desejamos e recomendamos que estejam presentes numerosíssimos e fervorosíssimos – quer não assistam, não 

sendo de nenhum modo requerido que o povo ratifique o que faz o sagrado ministro”. In: Carta encíclica Mediator 

Dei (Sobre a sagrada liturgia). In: Documentos de Pio XII. São Paulo: Paulus, 1999, p. 327. (Itálico meu) 
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elementos constituem a aparelhagem do culto e são, obviamente, essenciais. Importa sublinhar 

que, no século XIX, a disciplina da missa obedecia as normas do Concílio de Trento.  

A história da missa que aqui escrevo se ocupa unicamente da categoria dos 

elementos materiais do culto. Tratar da questão dos sacerdotes está fora dos objetivos deste 

trabalho, pois isto exigiria novos esforços e o consequente dilatamento temporal da pesquisa.  

Também não faz parte dos propósitos deste trabalho tratar das formas de expressão 

oriundas do catolicismo popular nem das irmandades religiosas. As Ordens religiosas, os 

Seminários diocesanos e a formação intelectual do clero também não são objetos de 

investigação desta pesquisa. Cada um desses temas exige uma investigação específica, a qual 

seria impossível cumprir no prazo de uma pesquisa de doutorado. 

É importante não esperar deste trabalho o que ele não pretende oferecer. Ele não 

pretende oferecer uma história da presença da Igreja no Maranhão, ainda que a temática do 

culto católico esteja atrelada a esta presença. Este trabalho também não trata sobre as expressões 

populares do culto católico. Também está fora do escopo desta pesquisa fazer uma história do 

padroado, ou entrar em grandes problematizações a tal respeito. Um ponto essencial a ser 

discutido diz respeito às censuras e limitações que o padroado impôs à Igreja. Ao cercear a 

liberdade financeira e administrativa da Igreja, o regime do padroado impedia que a Igreja 

Maranhense dispusesse de recursos próprios para enfrentar a desaparelhagem do culto. Tais 

coações impostas à Igreja pelo padroado foram uma das principais causas do estado de 

“decadência” material do culto na Província do Maranhão, conforme discutirei no tópico 3.1. 

Deve-se julgar e avaliar a presente tese com base na consecução (ou não) de seus 

objetivos. Esta pesquisa, como já destaquei, incumbiu-se das seguintes metas: 1) descrever e 

caracterizar, com base na documentação cotejada, o cenário de desestrutura do culto católico 

na Província do Maranhão no período de 1830 a 1890; 2) explicar os possíveis fatores que 

contribuíram para a formação e manutenção dessa situação.  

Adotei o supracitado recorte temporal porque não encontrei na documentação 

cotejada registros referentes ao culto público anteriores à década de 1830 nem posteriores ao 

ano de 1890. Tais registros começam a aparecer a partir da década de 1830 e tornam-se escassos 

no final da década de 1880 (isto nos acervos que pesquisei no Arquivo Público do Estado do 

Maranhão – APEM). Além disso, a presente pesquisa pretendeu se fixar no período imperial 

brasileiro.   
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O recorte espacial da pesquisa é a Província do Maranhão. É importante destacar 

que o recorte deste trabalho diz respeito à Província do Maranhão, e não à Diocese do 

Maranhão, pois no século XIX a Diocese era composta pelas Províncias do Maranhão e do 

Piauí.  

As respostas às questões suscitadas neste trabalho fundamentam-se na 

documentação de um modo geral (tanto nos ofícios e relatórios de autoria dos prelados, como 

nas falas, relatórios e ofícios dos presidentes da Província) e, obviamente, na bibliografia 

consultada. Os seguintes historiadores regionais foram de grande importância: César Augusto 

Marques, Dom Francisco de Paula e Silva16, Dom Felipe Condurú Pacheco17 e Mário 

Meireles18. 

Por que, na visão dos bispos e dos presidentes, o culto estava “decadente” 

materialmente? Uma resposta contundente a esta questão não pode ser dada sem o recorrer à 

doutrina e fontes católicas, pois os componentes materiais da missa, os objetos e paramentos 

litúrgicos, as músicas, os livros e vasos sagrados, toda a “materialidade” contida na missa 

expressa a fé da Igreja. Essa materialidade não se encerra em si mesma, mas dirige-se para Algo 

além de si.  

Por isso, dificilmente será possível compreender os argumentos dos bispos do 

Maranhão em prol da superação do cenário de desaparelhagem do culto sem um conhecimento 

básico da doutrina, liturgia e catecismo católico. É preciso minimamente saber o que é a missa 

e o que ela celebra. Tais conhecimentos estão consagrados em documentos e fontes da Igreja. 

A partir deles será possível apreender a importância e a gravidade da missa para a religião 

católica. Neste sentido, as fontes que utilizei foram basicamente documentos conciliares e os 

escritos de alguns santos, Padres e Doutores da Igreja, pois, como lembra Jaime Balmes, para 

“[...] saber cuál es la enseñanza de la Iglesia católica”, nada mais conveniente do que consultar 

“[...] las decisiones de los concilios y de los sumos pontífices; consulte también a los doctores 

de nombradía esclarecida y pura [...]”19. 

Os argumentos dos prelados maranhenses e seu zelo pelo culto seriam em parte 

ininteligíveis caso a fé e doutrina católicas fossem subvalorizadas ou desconsideradas. O culto 

externo manifesta a crença interna. O papa Pio XII disse isso com as seguintes palavras: “É 

                                                           
16 Bispo do Maranhão (de 1907 a 1918).  
17 Maranhense. Primeiro bispo de Parnaíba (Piauí), de 1946 a 1959. 
18 Os livros específicos de cada um desses autores constam nas Referências. 
19 BALMES, Jaime. Obras completas. Tomo IV. El protestantismo comparado con el catolicismo. Madrid: 

Biblioteca de Autores Cristianos, 1949, p. 502. 
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necessário, com efeito, que o rito externo do sacrifício manifeste, por sua natureza, o culto 

interno [...]”20. E ainda: “Toda a liturgia tem, pois, um conteúdo de fé católica enquanto atesta 

publicamente a fé da Igreja”21. O culto religioso, como diria Rudolf Otto, insere-se na esfera do 

sagrado e dirige-se ao mundo espiritual, mundo este que possui “[...] as suas disposições, as 

suas forças e leis [...]”22. É indispensável, portanto, a elucidação de algumas noções básicas 

sobre doutrina e liturgia católicas para entender as razões dos reclames dos bispos.  

Se não se tem em conta o fato de que, como disse o supracitado pontífice, o culto e 

a liturgia possuem um “conteúdo de fé católica” que “atestam publicamente a fé da Igreja”, 

parecerão despropositadas, exageradas e sem fundamento as reprovações episcopais dirigidas 

ao cenário de desestrutura do culto. Antes de qualquer coisa, os bispos são fiéis católicos, são 

crentes, são guardiões da ortodoxia. Isto não pode ser esquecido. A doutrina católica era a 

coluna sobre a qual os bispos fundamentaram suas falas e lançaram seus anátemas à situação 

de desaparelhagem do culto público na Província. Isso explica por que as fontes católicas são 

úteis ao meu propósito.  

Por razões práticas e didáticas, o trabalho foi dividido em duas grandes partes. A 

primeira parte (constituída por um capítulo) propôs-se a esclarecer o que é o culto católico; em 

que ele consiste; o que ele celebra; qual a sua dignidade e seu lugar dentro da religião católica, 

entre outras questões acidentais. 

A segunda parte (composta de dois capítulos) foi dedicada ao estudo propriamente 

dito do problema da “decadência” material do culto público católico na Província do Maranhão. 

No primeiro capítulo desta parte, busquei caracterizar e descrever este estado de “decadência” 

do culto. Isto foi feito com base nas informações (cotejadas na documentação) relativas à 

situação das igrejas matrizes, de seus paramentos e alfaias.  

No último capítulo foram apresentados e explicados os fatores ensejadores da 

situação de “decadência” material do culto católico no Maranhão oitocentista. A hipótese que 

defendo é que foram cinco os principais fatores: 1) as limitações impostas à Igreja pelo regime 

de padroado; 2) a insuficiência das verbas governamentais destinadas ao culto divino, bem 

como a ineficácia do sistema de distribuição deste auxílio; 3) a desfavorável situação dos cofres 

provinciais; 4) a inépcia das comissões encarregadas da construção ou do reparo das igrejas 

matrizes; 5) a criação de novas paróquias sem que houvesse recursos para mantê-las. O 

                                                           
20 PIO XII, Papa. op. cit., p. 326. 
21 Ibidem, p. 309. 
22 OTTO, Rudolf. O sagrado. Lisboa: Edições 70, 2005, p. 151. 
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subtópico 3.5.1 destacou os esforços de alguns grupos de fiéis e de católicos proeminentes que 

contribuíram para a aparelhagem de suas respectivas paróquias. 

Existiu uma causa “simbólica” que contribuiu para a situação de desestrutura do 

culto? Possivelmente sim. O desafio é sondar a profundidade, a amplitude dessa causa e até que 

ponto ela foi decisiva. Esse, sem dúvida, seria um novo trabalho, que exigiria o dilatamento 

temporal da pesquisa e culminaria na inobservância do prazo que tive para a conclusão do 

doutorado. 

O que poderia figurar como uma causa simbólica para o dito problema? Seria, por 

exemplo, uma mudança no âmbito das ideias, que teria ensejado um ceticismo em relação à 

Igreja. Este ceticismo explicaria então o desleixo das autoridades civis em manterem o culto 

católico. Tal hipótese não é sem fundamento e merece atenção, posto que os prelados às vezes 

dizem isso em seus ofícios de forma muito explícita. Em 1865, o bispo D. Luís da Conceição 

fez esta confissão: 

 

Acostumado como estou a ouvir queixas de quase todos os párocos relativamente à 

falta de meios de que dispõem para a decência do culto, confesso a V. Exa., que já me 

acho sem forças para atendê-las, por me faltarem todos os recursos, ainda os naturais, 

pela má vontade, ou não sei como me exprima, dos sentimentos do século, que tanto 

entorpecem o bem andamento dos princípios católicos.23 

 

No entanto, quando a documentação dos bispos é sopesada com a dos presidentes, 

observa-se igual preocupação da parte destes com o culto público. Os presidentes sempre 

iniciavam a seção intitulada “Culto público” manifestando reverência ao tema e enaltecendo a 

importância do culto para a vida pública, para o Estado e para a incolumidade da moral e da 

civilização. É exemplificativo o seguinte trecho do discurso proferido pelo presidente Vicente 

Thomaz Pires de Figueiredo Camargo na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa 

Provincial no ano de 1838:  

  

Se a Religião, senhores, é a base principal da moral pública, da tranquilidade e 

civilização dos povos, finalmente da felicidade dos Estados, cumpre não só promover 

a propagação e sustentação dos princípios que formam a sua sublime doutrina, como 

também prover, senão ao esplendor, pelo menos à decência do culto divino.24 

                                                           
23 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Ambrósio Leitão da Cunha. 21/04/1865. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
24 Discurso que recitou o Excelentíssimo Senhor Vicente Thomaz Pires de Figueiredo Camargo, Presidente desta 

Província, na ocasião da abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1838, p. 4. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/337/>. Acesso em: 06 set. 2017. 
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No ano seguinte tem-se outro exemplo, agora do presidente Manoel Felizardo de 

Sousa e Melo, que declarou:  

 

Ninguém ignora que a Religião é o único vínculo que sobre a terra prende o homem 

à Divindade, e que constituindo solene declaração de nossa dependência e da 

soberania do Criador, sensivelmente predispõe os povos ao cumprimento dos 

preceitos emanados dele, concorrendo assim com eficácia para o aperfeiçoamento da 

sociedade. O culto pois deve ocupar uma parte essencial de vossos cuidados [...].25 

 

Numerosos outros trechos semelhantes a estes podem ser colhidos de praticamente 

todos os presidentes do Maranhão. Daí poder-se considerar que, também para os presidentes, o 

culto público católico era um assunto muito importante. A situação de desaparelhamento do 

culto causava-lhes uma estupefação que não parece ser fingida ou dissimulada: “O culto externo 

carece do esplendor necessário ao ministério religioso, chegando mesmo a confranger-se o 

coração do católico ao observar em que casas, chamadas matrizes, se celebram por alguns 

lugares do interior do país os atos que a Igreja prescreve em sua venerável liturgia!”26 – 

lamentou o presidente Ambrósio Leitão da Cunha em relatório datado de 1863.  

Para escrever a presente história da missa precisei adotar certas estratégias, e isso 

sobretudo no tocante ao debate que introduziria e aproximaria o estudo ao núcleo do problema 

proposto. A estratégia depende de escolhas que variam a depender do pesquisador, de sua 

cosmovisão, de sua filiação filosófica, teórica e epistemológica. No geral, tentei pautar-me na 

objetividade durante a exposição e análise do problema. Objetividade não no sentido de isenção, 

não no sentido de separação entre sujeito e objeto. Como diz Delumeau, o historiador nunca é 

um “ausente”; querendo ou não, ele “[...] se implica na sua pesquisa e se engaja nas suas 

conclusões”27. Uso aqui o termo objetividade como um sinônimo de (tentativa de) concisão, de 

razoabilidade e de precisão na exposição do assunto. Tentei ao máximo evitar divagações que 

suplantassem os limites desta pesquisa. Por isso, os capítulos que precederam a análise do 

problema principal (o da desaparelhagem do culto público) foram inseridos buscando discutir 

aspectos que mantêm relação direta e inafastável com o dito problema.  

                                                           
25 Discurso que recitou o Excelentíssimo Senhor Manoel Felizardo de Sousa e Melo, Presidente desta Província, 

na ocasião da abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1839, p. 7. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/338/>. Acesso em: 06 set. 2017. 
26 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, passou 

a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento, 2º 

Vice-Presidente, no dia 24/11/1863, p. 21. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u331/>. Acesso em: 26 

nov. 2017. (Itálico meu) 
27 DELUMEAU, Jean. O pecado e o medo: a culpabilização no ocidente (séculos 13-18). Bauru, SP: EDUSC, 

2003, p. 14-15. 
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A documentação da época é o instrumento mais idôneo para dirimir a questão 

proposta. Como disse Paul Veyne, “toda historiografia depende, por um lado, da problemática 

que ela formula, e, por outro, dos documentos que dispõe”28. Sem a mediação (ainda que 

limitada) das fontes, o problema da desestrutura da missa na Província do Maranhão 

permaneceria insolúvel. Peter Gay e Keith Jenkins enunciam postulados com os quais 

concordo: mesmo sendo difícil dizer algo sobre um tema efetivamente ausente como é o 

passado29, “[...] este argumento não afeta em absoluto a questão de que uma interpretação é 

uma tentativa de oferecer uma explicação objetiva de um passado objetivo”30. O meu trabalho 

é uma interpretação possível, legítima e fundamentada entre outras interpretações possíveis, 

legítimas e fundamentadas. 

O presente trabalho fundamentou-se num axioma teórico-metodológico básico: “O 

testemunho dado por testemunhas verídicas é o pressuposto do juízo histórico”31. Juan Cruz 

Cruz, autor desta sentença, diz também: 

 

É claro que a certeza histórica não é imediata, nem sensível e nem se consegue 

mediante uma dedução metafísica ou matemática. Está fundada em uma evidência de 

fé que se apoia na pesquisa histórica. O problema do valor dos juízos históricos é, 

pois, um caso particular da questão do valor do conhecimento fundado na autoridade 

ou na fé32. A fé é um assentimento certo dado em virtude de um testemunho, e julga 

verdadeiro o transmitido por uma testemunha. Recai, assim, sobre algo que nos é 

imediatamente evidente. Segundo Aristóteles, a ciência também é um assentimento, 

mas movido pela evidência intrínseca das coisas. Neste sentido, opõe-se à fé, que se 

move pela autoridade da testemunha: sua evidência é extrínseca. Toda a força do 

testemunho encontra-se na autoridade da testemunha.33 

 

O conhecimento da fé, proveniente do testemunho, não é uma confiança cega e 

ingênua. É necessário submeter o testemunho (materializado no documento) a uma análise, a 

uma crítica. A crítica histórica aparece para corroborar a certeza desse tipo de conhecimento 

através de uma adequada metodologia do testemunho. Já Aristóteles recomendava a 

                                                           
28 VEYNE, Paul. O inventário das diferenças: história e sociologia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1993, p. 11. 
29 JENKINS, Keith. A história repensada. São Paulo: Contexto, 2001, p. 30. 
30 GAY, Peter. O estilo na história: Gibbon, Ranke, Macaulay, Burckhardt. São Paulo: Companhia das Letras, 

1990, p. 191. 
31 CRUZ, Juan Cruz. Filosofia da história. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência “Raimundo 

Lúlio”, 2007, p. 29. 
32 “A evidência pode ser intrínseca (manifestação do próprio objeto, seja intuitiva ou racional) ou extrínseca 

(manifestação da credibilidade, que não se impõe necessariamente, pois o objeto não é visível em si mesmo). Esta 

última é a evidência que se apoia na veracidade das testemunhas, veracidade esta que pode ser evidente” (Nota 

explicativa nº 38 que Cruz faz na p. 30). 
33 Ibidem, p. 30. (Itálico do autor do livro) 
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necessidade de duvidar sensatamente do documento a todos aqueles que quisessem alcançar 

certeza em sua pesquisa34. 

“Duvidar sensatamente do documento” é uma coisa. Desacreditá-lo completamente 

por considerá-lo mera expressão da subjetividade é outra. Edward Hallett Carr (1892-1982) foi 

um dos expoentes desta segunda corrente. Criticando o que ele chamava de “fetichismo do 

documento”, Carr acreditava que tudo o que o documento pode fornecer sobre determinado 

assunto é a opinião do autor do documento, é sua impressão pessoal sobre o que ocorreu ou o 

que deveria ter ocorrido35:  

 

No hay documento que pueda decirnos acerca de un particular más de lo que opinaba 

de él su autor, lo que opinaba que había acontecido, lo que en su opinión tenía que 

ocorrir u ocurría, o acaso tan sólo lo que quería que los demás creyesen que él pensaba, 

o incluso solamente lo que él mismo creyó pensar.36 

 

Este posicionamento, diz Juan Cruz Cruz, é um “manifesto exagero”: “não passa 

pela cabeça de Carr que alguém poderia dizer simplesmente o que viu ou viveu. Carr desconfia 

das possibilidades da natureza humana. Sua postura cética deve ser refutada [...]”37. 

Sem dúvida que os documentos históricos são limitados; que refletem a cosmovisão 

de seus autores e que apresentam um ponto de vista parcial da realidade. Entretanto, tais 

“limitações” não são apanágio das fontes históricas. Todo ponto de vista é intrinsecamente 

parcial e limitado. Se não fosse assim não haveria razão para ser chamado de ponto de vista. É 

parcial justamente por não dar conta do todo. Abarcar o todo é uma tarefa sobre-humana. “A 

visão mais utópica entre todas”, diz Thomas Sowell, seria pensar “[...] que poderíamos 

prescindir completamente de visões e lidar somente com a realidade”38.  

O documento consubstancia as idiossincrasias de seu autor. Tal premissa vale 

também para o pesquisador e para o intelectual de modo geral, especialmente para o da área de 

ciências humanas e sociais. Como disse Hegel, “até mesmo o historiador mediano e medíocre 

                                                           
34 Ibidem, p. 31; 33. 
35 Cf. CRUZ, Juan Cruz. op. cit., p. 36. 
36 CARR, E. H. ¿Qué es la historia? Conferencias “George Macaulay Trevelyan” dictadas en la Universidad de 

Cambridge en enero-marzo de 1961. Barcelona: Editorial Ariel S. A., 1987, p. 21-22. 
37 CRUZ, Juan Cruz. op. cit., p. 36.  
38 SOWELL, Thomas. Conflito de visões: origens ideológicas das lutas políticas. São Paulo: É Realizações, 2012, 

p. 17. 
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[...] não é passivo em sua maneira de pensar. Ele traz consigo as suas categorias e vê os dados 

através delas”39.  

Cruz prossegue explicando os passos que o historiador deve seguir para proceder 

devidamente à crítica histórica. Antes de emitir o juízo, é necessário que o historiador consulte 

o maior número possível de testemunhas. O pesquisador deve estar convicto de que elas 

conheceram bem o fato analisado e de que ele mesmo (o pesquisador) compreendeu o 

testemunho dado. Feito isto, o documento deve ser submetido a uma crítica externa (ou “crítica 

de erudição”) que determine sua origem. “A crítica externa limpa e ordena adequadamente o 

material que se tem à disposição. [...]. Em seguida, deve-se esclarecer sua autenticidade, 

indicando o autor, a época, o contexto cultural e o ambiente em que foi produzido”40. Esta foi 

uma das tarefas que executei nos dois primeiros anos da pesquisa do doutorado.  

Realizada as tarefas relativas à crítica externa do documento, parte-se para a crítica 

interna do mesmo. Esta segunda crítica busca o sentido e valor do documento. “Duas questões 

surgem em seguida: em primeiro lugar, o que o autor quis dizer em seu testemunho? Este é um 

problema de interpretação. Depois, qual deve ser o grau de nossa adesão? Este é um problema 

da autoridade”41. 

A crítica interna da documentação é exercida no momento em que o historiador 

busca responder as duas questões acima colocadas. O problema relativo à interpretação é 

respondido com o auxílio da hermenêutica, da crítica do sentido. Esta crítica ocupa-se em 

entender as intenções que os autores colocavam em suas obras. Para rastrear as intenções do 

autor do documento faz-se mister determinar o sentido que as palavras e frases possuíam na 

época e região em que foram utilizadas, e na cultura em que foram pensadas. É preciso 

determinar ainda, no âmbito da crítica do sentido, qual o gênero literário do documento, pois 

uma mesma palavra muda de sentido de um texto jurídico para um alegórico, de um panegírico 

para um texto satírico etc42. 

O problema da autoridade é dirimido pela crítica de autoridade ou de credibilidade, 

cuja função é estudar a competência e sinceridade do autor do testemunho. Tal crítica 

 

                                                           
39 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A razão na história: uma introdução geral à filosofia da história. 2. ed. São 

Paulo: Centauro, 2001, p. 55.  
40 CRUZ, Juan Cruz. op. cit., p. 33. (Itálico do autor do livro) 
41 Ibidem, p. 34. (Itálico do autor do livro) 
42 Ibidem. 
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deve determinar a exatidão do testemunhado, pois o testemunho pode responder à 

verdade do fato, mas também à perfídia do autor. Nem a credibilidade escassa do 

pesquisador, nem sua confiança exagerada ajudam muito nesse intento. A crítica atua 

em duas frentes: dirige-se tanto ao fato transmitido, como à testemunha que o 

transmite. Exige-se uma crítica que leve a excluir o erro, examinando o próprio fato, 

tanto em si mesmo, como em suas circunstâncias concretas. Deve-se ver sua 

possibilidade e se é explicável por apelo aos fatos próximos. Por fim, deve-se 

examinar a índole da testemunha, tanto do ponto de vista de sua informação (se pôde 

conhecer o fato ou tinha capacidade para isto) como em sua veracidade (se quis dar 

testemunho disto, excluída a negligência).43 

 

Trazendo tais apotegmas da crítica histórica para o âmbito da minha pesquisa, é 

possível destacar o seguinte: existiram duas proeminentes testemunhas da desaparelhagem do 

culto público no Maranhão – o bispo diocesano e o presidente da Província. O bispo, a quem o 

Concílio de Trento incumbiu de visitar a diocese44, podia pessoalmente verificar o estado do 

culto nas paróquias visitadas. Além disso, o prelado dispunha de detalhadas informações vindas 

dos párocos, que presenciavam de forma imediata a situação das paróquias.  

O presidente da Província também recebia dos párocos correspondências 

informando a situação do culto e solicitando ajuda financeira. Como o bispo, o presidente podia 

constatar com os próprios olhos o estado do culto no Maranhão. Os dois estavam no topo da 

hierarquia provincial (um na esfera espiritual e o outro na esfera civil). Eles são testemunhas 

proeminentes: são contemporâneos ao fato e, além da própria percepção, dispunham de 

numerosas e variadas fontes de informação. Como diz Juan Cruz Cruz, 

 

se o fato é contemporâneo às testemunhas, o testemunho histórico será fonte de 

conhecimento certo quando se sabe que elas podiam conhecer um fato óbvio e patente 

sem dificuldades e com discernimento, e que eram verdadeiros – basta ter consciência 

de que mentir não lhes trazia nenhuma utilidade, pois ninguém é pérfido 

gratuitamente.45 

 

Para ser acolhido, o depoimento da testemunha deve possuir autoridade – “[...] 

cujos elementos integrantes são sua informação (sabe o que diz) e sua veracidade (diz o que 

sabe)”. Cruz aponta dois corolários decorrentes dessa informação: 1) “o valor de um documento 

ou de uma fonte depende da credibilidade que seu autor merece: de sua informação e sua 

                                                           
43 Ibidem, p. 36. (Itálico do autor do livro) 
44 VENARD, Marc. O concílio lateranense V e o tridentino. In: ALBERIGO, Giuseppe (org.). História dos 

concílios ecumênicos. São Paulo: Paulus, 1995, p. 354. 
45 CRUZ, Juan Cruz. op. cit., p. 37. 
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veracidade”; 2) a possibilidade da “[...] verdade do conhecer histórico depende, pois, da 

autoridade do testemunho”46. 

Não vejo razão para descredibilizar o testemunho dos bispos, presidentes e párocos. 

Seus depoimentos não são conflitantes; eles se confirmam mutuamente. Os três sujeitos são 

unânimes e concordes em afirmar que a falta de estrutura das paróquias era um sério problema 

enfrentado pela Igreja na Província do Maranhão. Admitir isto não significa de modo algum 

que considero tais depoimentos como inerrantes ou como reflexos puros da realidade.  

Como acontece hoje, os órgãos do Estado imperial brasileiro produziam 

documentos, dados, estatísticas e números a partir dos quais eram detectados problemas e metas 

a serem cumpridas pela Administração Pública. A desestrutura do culto católico era um desses 

problemas públicos (já que pelo art. 5º da Constituição de 1824, o Estado era católico). Quando 

discutiam sobre a desaparelhagem do culto, os prelados e presidentes a corroboravam com 

dados, gráficos, tabelas e números demonstrativos da situação de precariedade das igrejas e 

paróquias. Para desacreditar as estatísticas e dados numéricos anexados aos documentos das 

mencionadas autoridades, me parece que seria preciso considerar que por quase um século tais 

números foram fraudulentamente inventados ou fabricados. Juan Cruz entende que a hipótese 

da mentira generalizada é muito questionável, pois  

 

não é possível que haja erro generalizado ou comum quando se trata de um fato 

sensível e externo. Da mesma forma, não é possível que todos mintam sobre o mesmo 

assunto sem que previamente exista acordo para fazê-lo [...]. A convergência das 

testemunhas tem sua razão de ser na mesma verdade do fato.47   

 

Assim sendo, e cumpridos os requisitos da crítica histórica (tal como recomendado 

por Juan Cruz Cruz), é possível considerar que o desaparelhamento do culto católico na 

Província do Maranhão foi um fato durante o período investigado por este trabalho (1830 a 

1890). Tal declaração pode parecer exagerada a princípio. Mas durante aproximadamente 

sessenta anos (desde a década de 1830 até o final da década 1880) os bispos do Maranhão 

dirigiram aos presidentes da Província ofícios e relatórios relatando o estado precário de parte 

significativa dos templos que existiam, bem como lamentando a falta de paramentos e alfaias 

para a celebração da missa.  

                                                           
46 Ibidem, p. 36; 37. 
47 Ibidem, p. 37. 
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É óbvio que os bispos que presenciaram a desestrutura do culto não eram agentes 

neutros, nem poderiam ser. Eles pertenciam a um grupo social, a uma instituição, partilhavam 

de uma cosmovisão e defendiam a estruturação da sociedade a partir de determinados valores, 

como qualquer outro ser humano. Que incoerência há no fato de um bispo católico defender a 

religião católica e o culto católico? Que surpresa existe no fato de um hierarca católico usar 

documentos da Igreja para defender seus argumentos? Nada mais lógico do que um indivíduo 

pensar e agir de acordo com os cânones da instituição a qual pertence. Espantoso seria, como 

diz C. S. Lewis, trabalhar como agente de um partido e, simultaneamente, defender a política 

de outro partido48. Valendo-se de fontes católicas, os bispos católicos foram apenas coerentes.  

São necessários dois esclarecimentos sobre o modo como lidei com as fontes. O 

primeiro deles é que optei por fazer a citação das fontes obedecendo as regras de ortografia e 

gramática atuais, por considerar esta escolha mais consentânea à didática. Como forma de 

chamar atenção do leitor para os trechos dos documentos e das referências que reputei 

importantes, fui pródigo em destacá-los utilizando o itálico.   

O segundo esclarecimento: na citação dos documentos houve casos em que optei 

por não especificar o número da página de onde determinado trecho foi colhido, pois havia 

numerações diferentes numa mesma página. Essa numeração não é original do documento; ela 

foi inserida posteriormente no Arquivo Público do Estado do Maranhão. Por isso, nos casos em 

que houve numerações diferentes numa mesma página, optei por não inserir o número da 

página. Houve também muitos casos em que não existia numeração de página no documento. 

Neste caso, também não inseri na citação o número da página. 

Com efeito, o volume documental analisado foi grande. Executei o trabalho de 

transcrição e análise da documentação dos bispos diocesanos (que inclui ofícios e relatórios) 

antes do seletivo para o doutorado, num estágio extracurricular que fiz no Arquivo Público do 

Maranhão. Restava ainda outra metade importante do trabalho a ser executada no arquivo. Este 

trabalho consistia na investigação dos documentos dos presidentes da Província. O ano de 2017 

foi quase integralmente dedicado à essa tarefa. A documentação dos presidentes engloba os 

seus ofícios, Relatórios e Falas.  

No dito arquivo, tanto o acervo de ofícios dos bispos quanto o dos presidentes da 

Província estão incompletos. Muitos ofícios foram perdidos ao longo do tempo, sem falar 

                                                           
48 LEWIS, C. S. Apologética cristã. In: LEWIS, C. S. Deus no banco dos réus. Rio de Janeiro: Thomas Nelson, 

2018, p. 113.   
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naqueles que estão insuscetíveis de manuseio por estarem deteriorados. Foram perdidos, por 

exemplo, os ofícios dos presidentes relativos aos anos de 1867 a 1870 (entre outros).  

Há casos em que restaram poucos ofícios referentes a determinado ano. É o que 

acontece com o ano de 1866. Deste ano só restaram seis ofícios dos presidentes da Província; 

todos os demais foram perdidos. O mesmo aconteceu com os ofícios dos bispos referentes aos 

anos de 1800, 1805, 1883, 1890 (entre outros).  

Algo inusitado foi feito com os ofícios presidenciais emitidos em 1874. Todos eles 

foram cortados ao meio por estarem deteriorados; a parte comprometida foi descartada, sendo 

preservada apenas a parte superior que se manteve livre da deterioração. Nesse caso específico, 

não foi possível identificar os destinatários dos ofícios e perdeu-se boa parte do conteúdo do 

documento. 

Restaram no Arquivo Público do Maranhão poucos relatórios dos bispos, se 

comparados com os dos presidentes da Província. São documentos riquíssimos em informações. 

Os relatórios e falas dos presidentes (também fartos de informações) também encontram-se 

incompletos. Faltam, por exemplo, as Falas e os Relatórios relativos aos anos de 1838 a 1844, 

1846 e 1853 (entre outros). Mas esta falta foi suprida pelo acesso virtual a essa documentação 

através do Center for Research Libraries – CRL (https://www.crl.edu/).  

Existem no Arquivo do Maranhão cerca de 1.566 ofícios expedidos pelos bispos 

diocesanos desde o ano de1800 até 1905. Fiz o trabalho de catalogação da documentação dos 

bispos entre os anos de 2010-2012. É possível haver um aumento do referido montante, pois 

algum ofício do bispo diocesano pode eventualmente ser achado no acervo de outra autoridade. 

O quadro a seguir indica o número de ofícios dos bispos encontrados a cada ano:  

 

QUADRO 1 – Ofícios dos Bispos do Maranhão aos Presidentes da Província (1800 a 1905) 

Ano Quantidade 

de ofícios 

Ano Quantidade 

de ofícios 

Ano Quantidade 

de ofícios 

1800 2 ofícios 1853 30 ofícios 1878 10 ofícios 

1801 a 1804 Perdidos 1854 78 ofícios 1879 13 ofícios 

1805 2 ofícios 1855 103 ofícios 1880 Perdidos 

1806 a 1829 Perdidos 1856 50 ofícios 1881 14 ofícios 

1830 11 ofícios 1857 74 ofícios 1882 7 ofícios 

1831 37 ofícios 1858 50 ofícios 1883 5 ofícios 

1832 48 ofícios 1859 60 ofícios 1884 9 ofícios 
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Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM). Quadro elaborado pelo autor deste trabalho. Os ofícios relativos 

aos anos de 1806 a 1829 foram perdidos, juntamente com os demais anos onde consta a designação “perdidos”. São Luís, 

2014. 

 

 

Dos presidentes da Província existem cerca de 1.551 ofícios dirigidos a autoridades 

eclesiásticas (entre elas, o bispo diocesano). A mesma observação feita para os ofícios 

episcopais, vale para os ofícios dos presidentes: a cifra de 1.551 pode expandir-se caso se 

encontre ofícios do presidente (às autoridades eclesiásticas) perdidos em outra série 

documental. O quadro seguinte informa o número de ofícios que os presidentes da Província 

dirigiram às autoridades eclesiásticas nos anos de 1854 a 1884. Não foram encontrados ofícios 

anteriores a 1854. 

 

1833 22 ofícios 1860 Perdidos 1885 11 ofícios 

1834 26 ofícios 1861 19 ofícios 1886 Perdidos 

1835 15 ofícios 1862 24 ofícios 1887 7 ofícios 

1836 12 ofícios 1863 26 ofícios 1888 12 ofícios 

1837 43 ofícios 1864 35 ofícios 1889 14 ofícios 

1838 22 ofícios 1865 23 ofícios 1890 4 ofícios 

1839 42 ofícios 1866 2 ofícios 1891 8 ofícios 

1840 75 ofícios 1867 59 ofícios 1892 a 1894 Perdidos 

1841 84 ofícios 1868 26 ofícios 1895 4 ofícios 

1842 57 ofícios 1869 44 ofícios 1896 Perdidos 

1843 Perdidos 1870 69 ofícios 1897 2 ofícios 

1844 17 ofícios 1871 Perdidos 1898 a 1900 Perdidos 

1845 22 ofícios 1872 47 ofícios 1901 1 ofício 

1846 18 ofícios  1873 e 1874 Perdidos 1902 a 1903 Perdidos 

1847 15 ofícios 1875 27 ofícios 1904 3 ofícios 

1848 02 ofícios 1876 23 ofícios 1905 1 ofício 

1849 a 1852 Perdidos 1877 Perdidos - - 

   Total: 1.566 

QUADRO 2 – Ofícios dos Presidentes da Província do Maranhão 

às autoridades eclesiásticas (1854-1884) 

Ano Quantidade de 

ofícios 

Ano Quantidade de ofícios 

1854 91 ofícios 1871 24 ofícios 

1855 100 ofícios 1872 110 ofícios 

1856 136 ofícios 1873 57 ofícios 
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Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM). Quadro elaborado pelo autor deste 

trabalho. São Luís, 2017.  

 

 

Evidentemente que esse volume de documentos (1.566 ofícios episcopais e 1.551 

ofícios dos presidentes) não foi integralmente utilizado na elaboração deste trabalho. A maioria 

dos ofícios dos bispos e dos presidentes apresenta um teor estritamente burocrático, dando 

conta, por exemplo, da recepção de documentos, da nomeação de funcionários, convidando 

para a participação em solenidades, cientificando determinado fato etc. Para além desta 

categoria de ofícios, existe outra na qual os prelados e os presidentes trataram da situação geral 

do culto público na Província, das igrejas matrizes deterioradas, dos paramentos e das alfaias 

necessárias ao culto nas diversas paróquias. Tais ofícios foram os mais tributários ao meu 

trabalho. 

Analisei todos os Relatórios e Falas dos presidentes da Província que abarcam o 

período de 1836 a 1889. Na apreciação destes documentos, ative-me obviamente à temática do 

culto e também aos dados financeiros por eles apresentados. A análise dos dados financeiros 

foi importante porque, no reiterado dizer dos presidentes, os reveses financeiros da Província 

do Maranhão explicavam a insuficiência das verbas destinadas à manutenção do culto público 

nas diversas paróquias. Esta insuficiência de recursos dificultava ou impedia a construção de 

templos duráveis (bem como a manutenção dos existentes), e a aquisição de objetivos litúrgicos 

indispensáveis à celebração da missa. Neste sentido, o escasso auxílio estatal contribuía para a 

formação e perpetuação do estado de desestrutura do culto. 

1857 76 ofícios 1874 48 ofícios 

1858 59 ofícios 1875 54 ofícios 

1859 84 ofícios 1876 Perdidos 

1860 70 ofícios 1877 74 ofícios 

1861 75 ofícios 1878 42 ofícios 

1862 66 ofícios 1879 31 ofícios 

1863 41 ofícios 1880 33 ofícios 

1864 69 ofícios 1881 28 ofícios 

1865 44 ofícios 1882 42 ofícios 

1866 6 ofícios 1883 27 ofícios 

1867 a 1870 Perdidos 1884 64 ofícios 

 Total: 1.551 ofícios  
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Investiguei cerca de 90 relatórios e/ou falas presidenciais. Tais documentos são de 

extrema importância. Eles são uma espécie de síntese dos atos do Governo Provincial e 

informam o estado da administração pública em determinado ano. A Lei nº 16 de 12 de agosto 

de 1834 (o Ato Adicional de 1834), que alterou a Constituição do Império, encarregou os 

presidentes das Províncias do múnus seguinte:  

 

Art. 8º. O presidente da Província assistirá à instalação da Assembleia Provincial, que 

se fará, à exceção da primeira vez, no dia que ela marcar [e] terá assento igual ao do 

presidente dela, e à sua direita; e aí dirigirá à mesma Assembleia a sua Fala, 

instruindo-a do estado dos negócios públicos e das providências que mais precisar a 

Província para seu melhoramento.49 

 

Como declara este art. 8º, as falas e/ou relatórios presidenciais serviam para instruir 

a Assembleia Legislativa Provincial acerca do “[...] estado dos negócios públicos e das 

providências que mais precisar a Província para seu melhoramento”. 

A investigação deste acervo permitiu-me ter uma ideia geral sobre a situação do 

culto público católico durante o século XIX. Todas as falas e relatórios estão originalmente 

divididos por seções/capítulos destinados a tratar de tópicos específicos. Grande destes 

documentos apresenta uma seção destinada a tratar de um assunto de caráter eclesiástico. 

Alguns dos títulos dessas seções são: “Culto público [ou] religioso”; “Divisão eclesiástica”; 

“Igrejas matrizes”; “Negócios eclesiásticos” e “Diocese”. 

Esta tese possui um cariz interdisciplinar, já que além de tratar sobre elementos 

relativos à história política e cultural, também trata sobre temas atinentes à doutrina e teologia 

católicas50. A desaparelhagem do culto ocorreu num contexto em que o Estado confessava-se 

católico. O fato de o Estado confessar uma religião com certeza não é inócuo para o âmbito do 

exercício da política e do poder. Como dizia monsenhor Pinto de Campos, no contexto de um 

Estado católico, “toda a ciência do público direito consubstancia-se nas relações entre a Igreja 

e o Estado”51. 

O presente trabalho não é um manual de história da Igreja no Maranhão no século 

XIX. Como dito, esta pesquisa trata e apresenta respostas para um problema específico: o do 

                                                           
49 BRASIL. Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834. Faz algumas alterações e adições à Constituição Política do 

Império, nos termos da Lei de 12 de outubro de 1832. 
50 Já expliquei que a doutrina e a teologia católica são extremamente importantes para a compreensão da missa e 

para a compreensão do posicionamento dos bispos maranhenses perante a desaparelhagem do culto. 
51 CAMPOS, Joaquim Pinto de. A igreja e o estado: o catolicismo e o cidadão. Rio de Janeiro: Tipografia do 

Globo, 1875, p. 57. 
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desaparelhamento do culto católico no Maranhão oitocentista. Esta tese deve ser valorada com 

base no cumprimento (ou não) deste objetivo. Como em todo trabalho acadêmico, para que o 

problema principal fosse investigado de modo conveniente, foi preciso pôr de lado algumas 

questões e temas que, embora pertinentes, extrapolam o cerne do problema proposto.  

Para atingir o supracitado escopo, investiguei mais de 3.200 documentos, além da 

documentação anexa aos documentos principais. A presente tese, fundamentada em amplo 

lastro documental e bibliográfico, oferece uma interpretação possível para o problema do 

desaparelhamento da missa no Maranhão, uma das principais vicissitudes enfrentadas pela 

Igreja Maranhense no século XIX. Diante da ausência de pesquisas sobre este tema, este 

trabalho se propõe a ser uma contribuição no sentido de preencher essa lacuna. Além disso, esta 

pesquisa oferece um aporte para o estudo das paróquias maranhenses, aporte este que inclui o 

cotejo de suas datas de fundação e a análise do seu processo de expansão durante o século XIX. 

Enfim, esta tese trata sobre os problemas, reveses e vicissitudes de ordem material que surgiram 

para a Igreja e para os católicos a partir da dilatação da presença católica no Maranhão no 

mencionado século. 

Tenho plena consciência de que meu trabalho é apenas uma gota de contribuição 

num oceano de coisas que permanecerão desconhecidas, inexplicadas e ignoradas. As respostas 

que apresentarei sobre o problema da “decadência” material do culto público na Província do 

Maranhão são limitadas e de modo algum se pretendem definitivas. Nem poderia ser de outro 

modo pois, como dizia Raymond Aron, “[...] cada fragmento de história é inesgotável”52. 

Apesar disso, desejo e creio que com este trabalho estou oferecendo uma significativa 

contribuição para o avanço dos estudos sobre o catolicismo no Maranhão. A narrativa que 

ofereço nas páginas seguintes é predominantemente descritiva, desviando-se de 

problematizações que, embora recusadas, foram anunciadas e deixadas como fronteiras a serem 

exploradas por todos aqueles que desejarem ampliar a contribuição aqui oferecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 ARON, Raymond. O ópio dos intelectuais. São Paulo: Três Estrelas, 2016, p. 150. 
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1 O CULTO PÚBLICO CATÓLICO 

 

 

A liturgia católica possui um conteúdo de fé que declara publicamente o credo da 

Igreja, diz o papa Pio XII53. Isso significa que o culto exterior (a missa) alicerça-se na fé 

(interior) da Igreja. Se fosse “[...] de outro modo, a religião [tornar-se-ia] um formalismo sem 

fundamento e sem conteúdo”54. Toda a liturgia da missa ancora-se em artigos de fé da Igreja e 

em passagens da Bíblia55. Daí a importância da doutrina católica e do catecismo da Igreja para 

se entender a “lógica” da missa e também a “lógica” dos escritos dos bispos do Maranhão 

perante a situação de desaparelhagem do culto.  

Minha pretensão aqui não é pormenorizar aspectos relativos à teologia católica, ao 

catecismo e à doutrina da Igreja. Entretanto, se não fizesse algumas incursões básicas nestes 

âmbitos (e apenas no que se refere à missa), esta pesquisa estaria incompleta e claudicante, pois 

o fundamento principal da argumentação dos bispos diante do problema da desestrutura do culto 

é de caráter teológico e doutrinal. Quando os bispos escreviam aos presidentes reclamando da 

desaparelhagem do culto católico na Província, eles o faziam invocando a doutrina da Igreja. 

Em consonância com a Igreja, eles acreditavam que a missa é a celebração de um mistério 

divino e que, por isso mesmo, ela precisa ocorrer com o devido decoro e decência. 

O art. 5º da Constituição de 1824 definia o catolicismo romano como a religião 

oficial do Império do Brasil. Era dever constitucional do Governo fornecer auxílios para a 

manutenção do culto da religião oficial. Por isso que em seus ofícios, os bispos do Maranhão 

recordavam aos presidentes da Província que o Brasil era um país oficialmente católico e que 

era obrigação do Estado sustentar o culto religioso oficial do Império. O recurso dos prelados 

à doutrina católica era plenamente legítimo, já que o Estado era católico. Faziam isso justamente 

porque o Estado era confessional e, em tese, comungava da fé católica. 

O propósito neste capítulo é apresentar uma visão geral sobre a missa, sobre o seu 

significado e sua dignidade dentro da religião católica. O objetivo aqui é basicamente expositivo 

e orientado no sentido de esclarecer alguns conceitos, dogmas e elementos relativos à missa, 

isto feito com suporte na doutrina católica oficial.  

Nesta discussão, destaca-se o aspecto da sacralidade da missa. Sua sacralidade 

decorre da Eucaristia. É o sacramento da Eucaristia que, para ser celebrado condignamente, 

                                                           
53 PIO XII, Papa. op. cit., p. 309. 
54 Ibidem, p. 298-299. 
55 HAHN, Scott. O banquete do cordeiro. 2. ed. Lorena/ SP: Cléofas, 2014, p. 22. 
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exige uma solenidade que se manifesta, entre outras coisas, no templo, nos objetos litúrgicos e 

na indumentária utilizada pelo sacerdote durante a missa. Era justamente a falta ou carência 

destes itens que engendrava o cenário de “decadência” material do culto católico na Província 

do Maranhão.  

Este capítulo trata ainda sobre o modo como a primeira autoridade civil da 

Província, o presidente, encarava o culto católico e qual o grau de importância que lhe tributava.  

Como não poderia deixar de ser, cada um dos quesitos abordados neste capítulo tem 

o fito primordial de esclarecer o problema central, que é o da desaparelhagem do culto no 

Maranhão. Para entender a lógica do culto católico, para entender o que é a missa e o que ela 

celebra é necessário, como mencionei na Introdução, ter o suporte de autores aprovados pela 

Igreja56. Neste sentido, sigo o conselho de Jaime Balmes, que recomenda: 

 

El mejor medio para formarse ideas claras sobre este particular57 es acudir a los 

autores antiguos, valiéndose principalmente de aquellos cuyas doctrinas han sido 

respetadas por espacio de largo tiempo, que continúan siéndolo todavía y que están en 

posesión de ser considerados como guías seguros para la buena interpretación de las 

doctrinas eclesiásticas.58 

 

Os anátemas dos bispos maranhenses somente podem ser entendidos quando o culto 

é analisado a partir de dentro, isto é, a partir de sua lógica e significação internas. Foi esta lógica 

interna que inclinou Dom Luís da Conceição Saraiva em ofício de 1864 a dizer que “[...] o culto 

público [é] o mais edificante objeto, o elemento mais forte para moralizar a sociedade, porque 

mesmo constitui o primordial objeto do Catolicismo [...]”59. 

 

1.1 A missa: o culto público católico 

 
 
O culto público católico é a missa, ou “Ceia do Senhor” (1 Cor. 11, 20)60, o mais 

antigo dos ritos cristãos, “[...] aquele que pudemos ver logo nos primeiros dias da Igreja 

                                                           
56 Por razões didáticas, a referência a cada um dos santos, dos Padres e Doutores citados ao longo da exposição 

virá acompanhada de uma breve nota biográfica dos mesmos. 
57 No caso deste trabalho, o “particular” a ser estudado é o que chamei de “lógica” interna da missa. 
58 BALMES, Jaime. op. cit., p. 503. 
59 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Vice-Presidente da Província do 

Maranhão Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento. 09/04/1864. Setor de Avulsos, APEM. 
60 In: BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2008, p. 2007. (Todos os demais trechos da Bíblia inseridos 

neste trabalho foram retirados desta edição da Bíblia de Jerusalém) 



38 

 

nascente e que, após dois mil anos, subsiste como o elemento supremo do culto cristão”61. A 

vida da Igreja se iniciou precisamente com a bênção e distribuição do pão na última ceia62, 

como sublinha Edith Stein63. 

Rito primordial da Igreja, a missa é a celebração para a qual os católicos se reúnem, 

é o centro do serviço e do múnus eclesiástico, é por excelência o culto dedicado ao Senhor, é 

ação de graças, oferta e sacrifício a Deus64. A missa é a oração das orações, é um eco da oração 

de Cristo na última ceia65. O cardeal São John Henry Newman66 dizia que a missa “é a evocação 

do Eterno”: “no es una simple fórmula de palabras; es un acto grandioso, el acto más grande 

que puede terner lugar en la tierra. No es sólo una invocación dirigida al Eterno, sino, me atrevo 

a decir, la evocación del Eterno”67. A missa é, enfim, no dizer do papa Bento XVI, “o maior ato 

de adoração da Igreja”68.  

Por isso, a sacralidade da missa e o mistério nela celebrado constituem o cerne da 

argumentação dos bispos maranhenses ao buscarem a reestruturação material do culto público 

na Província. O Concílio de Trento afirma que a missa é a celebração do “grande mistério da 

Eucaristia”69. É precisamente o “sacramento tremendo e santíssimo da Eucaristia”70 que 

justifica a magnificência exigida no ritual da missa. A este respeito, a mística Hildegarda de 

Bingen71 relata ter visto num êxtase que “[...] quando um sacerdote, revestido de vestes 

sagradas, aproximava-se do altar para celebrar os divinos mistérios, vi que uma grande luz 

                                                           
61 DANIEL-ROPS, Henri. A igreja dos apóstolos e dos mártires. São Paulo: Quadrante, 1988, p. 210. 
62 STEIN, Edith. Escritos espirituales. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2010, p. 6. 
63 Monja carmelita, teóloga e filósofa convertida do judaísmo. Nasceu na Alemanha em 1891 e morreu em 1942 

numa câmara de gás em Auschwitz, vítima do nazismo. Canonizada em 1998 pelo para João Paulo II com o nome 

de Santa Teresa Benedita da Cruz. In: SANTIDRIÁN, Pedro R. Breve dicionário de pensadores cristãos. 8. ed. 

Aparecida, SP: Editora Santuário, 2009, p. 514. 
64 JUNGMANN, Josef A. Missarum sollemnia: origens, liturgia, história e teologia da missa romana. 2. ed. São 

Paulo: Paulus, 2010, p. 191. 
65 DANIEL-ROPS, Henri. op. cit. (A igreja dos apóstolos e dos mártires), p. 210. 
66 Nasceu em 1801 e morreu em 1890. Inglês, convertido do anglicanismo para o catolicismo em 1845. Uma das 

principais contribuições do cardeal Newman reside em sua teoria do desenvolvimento do dogma. In: VIDAL 

MANZANARES, César. Dicionário histórico do cristianismo. 12. ed. Aparecida, SP: Editora Santuário, 2009, 

p. 316. O cardeal Newman foi canonizado pelo papa Francisco em 13 de outubro de 2019. 
67 NEWMAN, John Henry. La iglesia: páginas selectas. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2003, p. 293. 
68 BENTO XVI. Exortação apostólica pós-sinodal sacramentum caritatis (Sobre a eucaristia, fonte e ápice da 

vida e da missão da igreja). 6. ed. São Paulo: Paulinas, 2010, p. 96. 
69 CONCÍLIO de Trento. 22ª sessão, dada em 17 de setembro de 1562. Doutrina e cânones sobre o sacrifício da 

missa. Proêmio. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., p. 445 (nº 1738). 
70 CONCÍLIO de Trento. 21ª sessão, dada em 16 de julho de 1562. Doutrina e cânones sobre a comunhão sob as 

duas espécies e a comunhão das crianças. Proêmio. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., p. 443 (nº 1725). 
71 Santa e doutora da Igreja. Alemã, nasceu no ano de 1098 e faleceu em 1179. Abadessa beneditina e mística. 

Suas visões foram aprovadas pelo papa Eugênio III por recomendação de São Bernardo de Claraval. In: VIDAL 

MANZANARES, César. op. cit., p. 192. 
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calma foi trazida do céu para o altar, por anjos, e brilhou ao redor do altar até que o rito sagrado 

fosse concluído e o sacerdote se tivesse afastado dele”72. 

Sendo o principal ato de adoração a Deus feito pela Igreja, a missa não pode ser 

celebrada de qualquer modo. Sua solenidade patenteia-se na indumentária do sacerdote, nos 

hinos, nos gestos, nos objetos utilizados na cerimônia. Quando escreviam aos presidentes da 

Província denunciando o estado de precariedade das igrejas matrizes, de seus paramentos e 

alfaias, os bispos do Maranhão cumpriam sua função de zeladores do culto divino no Maranhão. 

A missa é sagrada por conta do sacramento da Eucaristia. A sacralidade da missa 

está alicerçada nos quatro pontos a seguir (todos eles diretamente relacionados à Eucaristia): 

1º) o cerne da missa é o sacramento da Eucaristia (a missa é celebração eucarística); 2º) o pão 

e o vinho consagrados (a Eucaristia) são o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e não uma 

representação destes; 3º) a missa é sacrifício; e 4º) a missa é vivo e permanente memorial do 

sacrifício redentor de Jesus na cruz.  

Basicamente, era com vistas a essas quatro premissas que os bispos do Maranhão 

rechaçavam a falta de aparelhagem do culto católico na Província. A devida abordagem desses 

tópicos exigiria uma longa e profusa exposição de caráter teológico que extrapolaria os limites 

deste trabalho. Aqui busco somente tecer alguns comentários gerais acerca dos referidos pontos, 

fundamentando-os em fontes católicas e relacionando-os com o posicionamento dos prelados 

maranhenses.  

O 1º ponto é este: a missa é ritual eucarístico por excelência. A missa é Ação de 

Graças ou Eucaristia, “[...] que constitui o ápice dos sacramentos e, de algum modo, representa 

a todos, como princípio do qual deriva a Igreja”73. São Roberto Belarmino74 corrobora que “a 

santa Eucaristia é o maior de todos os sacramentos”75. A proeminência da Eucaristia é tamanha 

no cristianismo que, desde o início, ela ocupa o principal lugar nas cerimônias e na vivência 

espiritual cristã76. O padre Antonin Sertillanges77 destaca neste sentido que “o cristianismo 

                                                           
72 BINGEN, Hildegarda de. Scivias (Scito vias Domini): conhece os caminhos do Senhor. São Paulo: Paulus, 

2015, p. 343. (Livro II. Visão VI) 
73 DIANICH, Severino; NOCETI, Serena. Tratado sobre a igreja. Aparecida, SP: Editora Santuário, 2007, p. 

387. 
74 Doutor da Igreja. Nasceu na Itália em 1542 e morreu em 1621. Teólogo jesuíta e apologista católico contra o 

protestantismo. Foi feito cardeal em 1599. De 1602 a 1605 foi arcebispo de Cápua. In: VIDAL MANZANARES, 

César. op. cit., p. 64. 
75 BELARMINO, São Roberto. A arte de bem morrer. Campinas, SP: Ecclesiae, 2020, p. 95. 
76 DANIEL-ROPS, Henri. op. cit. (A igreja dos apóstolos e dos mártires), p. 212. 
77 Nasceu na França em 1863 e morreu em 1948. Filósofo e padre dominicano associado ao movimento neotomista 

da primeira metade do século XX. In: SANTIDRIÁN, Pedro R. op. cit., p. 530-531. 
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católico é essencialmente eucarístico” e que a organização católica é fruto da Eucaristia78. A 

seguinte passagem contida no livro dos Atos dos Apóstolos (20, 7) ilustra essa afirmação: “No 

primeiro dia da semana estando nós reunidos para a fração do pão79 [...]”. Com o decorrer do 

tempo, paulatinamente, “a liturgia vai rodeá-la [...] de ritos mais complicados. Inicialmente 

simples e quase familiar, [...] a cerimônia eucarística vai-se ordenando no decurso dos primeiros 

séculos, fixa-se em regras gerais e passa a ser acompanhada de palavras e símbolos”80. 

A missa, esse “[...] duplo mistério de união com Cristo e de comunhão humana”81, 

é celebração do Cristo vivo na Eucaristia, segundo a fé católica. De acordo com Santa 

Hildegarda, durante a missa “[...] os mistérios daquele que veio à terra para salvar a humanidade 

– seu nascimento da Virgem, sofrimento na cruz, sepultamento na tumba, ressurreição dos 

mortos e ascensão ao céu – resplandecem brilhantemente no sacramento do altar82 [...]”83.  

O 2º tópico trata de um importantíssimo ponto da fé católica: o pão e o vinho 

consagrados (a Eucaristia) pelo sacerdote legitimamente ordenado são o corpo e o sangue de 

Cristo, e não uma simbologia destes. “A Eucaristia não simboliza apenas ou representa a Paixão 

e a morte de Cristo, mas a contém [...]”84.  

Neste sentido, o Concílio Tridentino declarou que “[...] no sublime sacramento da 

santa Eucaristia, depois da consagração do pão e do vinho, Nosso Senhor Jesus Cristo, 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está contido verdadeira, real e substancialmente sob a 

aparência daquelas coisas sensíveis”85. Por isso, “a Eucaristia deve ser adorada por todos”, 

acrescenta o papa Pio X, “porque Ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo 

Jesus Cristo Nosso Senhor”86. Do mesmo modo, o cardeal Gibbons87 entende que 

 

não há dogma da Igreja Católica que mais autorizado seja pela Sagrada Escritura do 

que a doutrina da Presença Real de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Tão 

abundantes, na verdade, e tão claras são as passagens do Novo Testamento que tratam 

                                                           
78 SERTILLANGES, A. D. Catecismo de los incrédulos. Buenos Aires: Editorial Excelsa, 1945, p. 291. 
79 As expressões “fração do pão”, “ceia do Senhor”, “banquete do Senhor” designam precisamente a Eucaristia. 
80 DANIEL-ROPS, Henri. op. cit. (A igreja dos apóstolos e dos mártires), p. 212. 
81 Ibidem, p. 212. 
82 O sacramento do altar é a Eucaristia. 
83 BINGEN, Hildegarda de. op. cit., p. 356. (Livro II. Visão VI) 
84 DAVIES, Michael. A reforma litúrgica de Cranmer: a destruição do catolicismo por meio da mudança 

litúrgica. Niterói, RJ: Permanência, 2017, p. 45. 
85 CONCÍLIO de Trento. 13ª sessão, dada em 11 de outubro de 1551. Decreto sobre o sacramento da Eucaristia. 

Cap. 1. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., p. 420 (nº 1636). 
86 PIO X, São. Catecismo maior de são Pio X: terceiro catecismo da doutrina cristã. Niterói, RJ: Permanência; 

Edições Santo Tomás, 2010, nº 619, p. 105. 
87 Nasceu em 1834 e morreu 1921. Arcebispo de Baltimore, e feito cardeal em 1886 pelo papa Leão XIII. 
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deste assunto, que tenho dificuldade, não só na sua seleção, mas também na 

compilação de todas [...].88 

 

Santo Inácio de Antioquia89 é o mais antigo dos Padres da Igreja a falar claramente 

em favor da presença real de Cristo na Eucaristia90. Rechaçando os docetas91, este santo afirmou 

que “abstêm-se eles da Eucaristia e da oração, porque não reconhecem que a Eucaristia é a 

carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados e que o Pai, em 

Sua bondade, ressuscitou”92.  

O Catecismo do Concílio de Trento ensina que na consagração eucarística, o 

sacerdote realiza o sacrifício eucarístico in persona Christi93 e o oferece a Deus94. Acontece 

então o milagre da transubstanciação: o padre, ao pronunciar as palavras consacratórias do pão 

e do vinho, “e em virtude dessas palavras, a substância do pão se transforma no corpo de Cristo 

e a substância do vinho em sangue”95.  

Um documento do IV Concílio de Latrão explica que “[...] pelo poder divino, o pão 

é transubstanciado no corpo e o vinho no sangue [de Cristo]”96. “Ao chegar a esta palavra: Isto 

é meu Corpo”, diz Santo Antônio97, “o pão transubstancia-se no Corpo de Cristo”98. Não há 

motivos para duvidar da presença real de Cristo na Eucaristia, pois ele sendo Deus, e tendo 

criado tudo do nada, pode operar o milagre “[...] de converter o pão e vinho no Seu Corpo e 

Sangue, para alimento das nossas almas”, diz o cardeal Gibbons: 

 

Não criou Deus, do nada, os Céus e a Terra, por um simples fiat (faça-se) de Sua 

Palavra? Que mistério é este? Não sustenta Ele este mundo em rotação no espaço? 

                                                           
88 GIBBONS, James. A crença de nossos pais. Coimbra: Tipografia da Gráfica de Coimbra, 1933, p. 209. 
89 Bispo de Antioquia. Foi condenado à morte através do suplício das feras durante o reinado de Trajano, entre os 

anos de 98 a 107. In: VIDAL MANZANARES, César. op. cit., p. 207. 
90 OTT, Ludwig. Manual de teología dogmática. 5. ed. Barcelona: Editorial Herder, 1966, p. 558. 
91 O docetismo foi uma heresia gnóstica do século I que afirmava que a humanidade e os sofrimentos de Jesus na 

cruz foram apenas aparentes. In: VIDAL MANZANARES, César. op. cit., p. 129. 
92 ANTIOQUIA, Santo Inácio de. “Carta aos esmirnenses” (nº 7, 1). In: ANTIOQUIA, Santo Inácio de. Cartas. 

Campinas, SP: Livre, 2017, p. 35. 
93 EUGÊNIO IV. Bula Exultate Deo, de 22 de novembro de 1439. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., p. 364. (nº 

1321). In persona Christi, isto é, “na pessoa de Cristo”. Cristo atua através do sacerdote e de suas palavras. 
94 CATECISMO ROMANO. Catecismo dos párocos redigido por decreto do concílio tridentino, publicado por 

ordem do papa Pio V. Nova versão portuguesa baseada na edição autêntica de 1566. São Paulo: Castela Editorial, 

2017, p. 293-294. (Segunda parte. Capítulo IV, nº 65-67) 
95 EUGÊNIO IV. Bula Exultate Deo, de 22 de novembro de 1439. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., p. 364 (nº 

1321). 
96 IV CONCÍLIO de Latrão, em 11-30 de novembro de 1215. Cap. 1. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., p. 284 

(nº 802). 
97 Doutor da Igreja. Nasceu em 1195 e morreu em 1231. Integrou, a partir de 1220 ou 1221, a Ordem franciscana. 

São Francisco o nomeou professor de teologia da Ordem. In: VIDAL MANZANARES, César. op. cit., p. 36.  
98 ANTÓNIO DE LISBOA, Santo. Sermão da ceia do Senhor. In: Fontes franciscanas III. Sermões dominicais, 

marianos e festivos. vol. 3. Braga: Editorial Franciscana, 1998, p. 423. (Itálico do autor do livro) 
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Não transforma Ele a gramínea delicada em grão substancioso e nutritivo? Não 

alimenta Ele mais de cinco mil pessoas com cinco pães e dois peixes? Que mistérios! 

Não choveu Ele maná do céu, durante quarenta anos, para alimentar os israelitas no 

deserto? Não mudou Ele rios em sangue, no Egito, e água em vinho, nas bodas de 

Caná? Não converte Ele, todos os dias, almas devotas em tabernáculos do Espírito 

Santo? E ousaremos negar, contra a peremptória declaração de Nosso Senhor, que 

Deus, que opera estas maravilhas, seja capaz de converter o pão e vinho no Seu Corpo 

e Sangue, para alimento das nossas almas?99 

 

Santo Hilário de Poitiers100 já havia enunciado tal ideia dizendo: “Não há lugar para 

duvidar da realidade da carne e do sangue [de Cristo na Eucaristia], porque, conforme a 

declaração do próprio Senhor101 e segundo nossa fé, trata-se, verdadeiramente, da carne e do 

sangue”102. 

Deste modo, a consagração constitui o ponto culminante da missa católica, pois 

neste momento acontece “[...] a transubstanciação ou transformação da substância do pão e do 

vinho no corpo e no sangue do Senhor”103. O venerável Bernardo de Vasconcelos (1902-1932) 

destaca que “é soleníssimo o momento da consagração. É o momento mais augusto da Santa 

Missa. Deus obedece à voz do sacerdote... E a alma contempla a Jesus ali presente no altar”104.  

Já que a consagração é o ápice da missa, um possível modo de conceituá-la é este: 

“O Sacrifício da Missa é a transubstanciação do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, e a 

oblação a Deus deste corpo e sangue, pelo sacerdote [...]”105. Portanto, a Eucaristia não é uma 

representação do corpo e sangue de Jesus.  

No catolicismo, o fundamento desta crença é a literalidade dos Evangelhos quando 

narram a ocasião da última ceia de Jesus com os apóstolos nestes termos: “E [Jesus] tomou um 

pão, deu graças, partiu e deu-o a eles, dizendo: ‘Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei 

isto em minha memória’” (Lc. 22, 19). “Depois, tomou um cálice e, dando graças, deu-o a eles 

dizendo: ‘Bebei todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da Aliança, que é derramado por 

muitos para a remissão dos pecados’” (Mt. 26, 27-28). O Catecismo Romano106 elucida que:  

                                                           
99 GIBBONS, James. op. cit., p. 213. 
100 Bispo de Poitiers e doutor da Igreja. Viveu durante o século IV, sendo um dos grandes opositores da heresia 

ariana, que negava a divindade de Jesus Cristo. In: SANTIDRIÁN, Pedro R. op. cit., p. 267. 
101 “Pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe 

meu sangue permanece em mim, e eu nele” (Jo. 6, 55-56). 
102 HILÁRIO DE POITIERS, Santo. Tratado sobre a Santíssima Trindade. São Paulo: Paulus, 2005, p. 260. 

(Livro oitavo, nº 14) 
103 JUNG, Carl Gustav. O símbolo da transformação na missa. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 24. 
104 VASCONCELOS, D. Bernardo de. A missa e a vida interior. Campinas, SP: Livre, 2016, p. 12. (Itálico do 

autor do livro) 
105 GIBBONS, James. op. cit., p. 226. 
106 Op. cit., p. 271. (Segunda parte. Capítulo IV, nº 27) 
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Quando pois Ele diz: “Isto é Meu Corpo, este é Meu Sangue” – nenhuma pessoa de 

bom senso pode desconhecer o que tais palavras significam, tanto mais que se referem  

à natureza humana que era em Cristo uma realidade, conforme o que a fé católica a 

todos propõe  como doutrina indubitável. 

 

Ao pronunciar as mencionadas palavras, Jesus associa o pão material com seu corpo 

que será crucificado em expiação dos pecados do mundo, dando assim lugar à Nova Aliança 

profetizada por Jeremias (31, 31 e seguintes)107. 

Muitos trechos retirados da patrologia, dos escritos dos santos e dos místicos 

católicos corroboram a supracitada compreensão. Insiro a seguir alguns trechos desses autores.  

Santo Irineu de Lyon108 afirma que na missa “[...] o cálice que foi misturado e o pão 

que foi produzido recebem a palavra de Deus e se tornam a Eucaristia, isto é, o sangue e o corpo 

de Cristo”109. No mesmo sentido, São Gregório de Nissa110: “Nós cremos com razão que o pão 

santificado pelo Verbo de Deus se transformou no corpo do Verbo divino”111, e São João 

Crisóstomo112: “El cuerpo de Jesucristo se halla presente debajo de las especies de la Hostia y 

debajo de aquella pequena cantidad está Dios, está Jesús tan alto, tan poderoso y tan grande 

como está en el cielo”113.  

Agostinho114 também falou algo parecido: “El pan que estáis viendo sobre el altar 

[...] es el cuerpo de Cristo. El cáliz o, más exatamente, lo que contiene el cáliz [...] es la sangre 

                                                           
107 VIDAL MANZANARES, César. op. cit., p. 150. 
108 Padre da Igreja. Nasceu provavelmente em Esmirna (Turquia) no ano de 130(?) e faleceu em 200(?). Bispo da 

Igreja de Lyon. Segundo a tradição, foi martirizado durante a perseguição de Marco Aurélio, não sendo possível 

precisar a data. In: SANTIDRIÁN, Pedro R. op. cit., p. 285. 
109 IRINEU DE LYON, Santo. Contra as heresias. Livro V. São Paulo: Paulus, 2012, p. 522. 
110 Padre da Igreja. Nasceu em Cesareia da Capadócia em 335 e morreu em 395. Escritor de ascese e mística; é a 

expressão maior da especulação cristã dos primeiros séculos. In: SANTIDRIÁN, Pedro R. op. cit., p. 249-251.  
111 GREGÓRIO DE NISSA, São. A grande catequese. In: A criação do homem; A alma e a ressurreição; A 

grande catequese. São Paulo: Paulus, 2011, p. 377. 
112 Padre e doutor da Igreja. Pregador e arcebispo de Constantinopla. Nasceu em Antioquia, em 347, e morreu em 

Cumana no ano de 407. Seu zelo e eloquência na pregação valeram-lhe o título de “Crisóstomo”: “boca de ouro”. 

In: SANTIDRIÁN, Pedro R. op. cit., p. 159. 
113 Citado por JUAN DE ÁVILA, San. Sermón: Haced esto en memoria mía. Corpus Christi. In: JUAN DE 

ÁVILA, San. Obras completas – III. Sermones. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2002, p. 521. 
114 Padre e doutor da Igreja. Nasceu em Tagaste (atual Argélia) no ano de 354 e morreu em 430. Santo Agostinho 

é personagem central no combate teológico contra o maniqueísmo (heresia que, mesclando doutrinas indianas, 

iranianas e gnósticas, baseia-se no dualismo entre espírito e matéria, luz e trevas. Postula que, mediante o 

conhecimento e o ascetismo, o homem pode operar a sua salvação), o donatismo (heresia do século IV que pregava 

o rigorismo moral e que, nas palavras de Santo Afonso de Ligório, consistia no “[...] princípio falso [de] dizer que 

a Igreja é composta somente pelos bons e que os maus estão fora da Igreja; e pretendiam prová-lo com o texto de 

São Paulo, onde se diz que a Igreja de Jesus Cristo não tem nenhuma mancha [Ef. 5, 25 e 27], [...] e com aquele 

outro texto do Apocalipse: ‘Não entrará nela coisa alguma contaminada’ [Ap. 21, 27]”) e contra o pelagianismo 

(heresia do século V que afirmava que a salvação é possível através do esforço humano apenas, sem o auxílio da 

graça divina). In: BAUER, Johannes B.; STOCKMEIER, Peter. Antiguidade. In: BAUER, Johannes B.; 

STOCKMEIER, Peter; LEZENWEGER, Josef et al. História da igreja católica. São Paulo: Edições Loyola, 

2006, p. 40. LIGÓRIO, Santo Afonso de. História das heresias e suas refutações. Campinas, SP: Ecclesiae, 
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de Cristo (cf. Mt. 26, 26-28). Mediante estos elementos quiso Cristo [...] confiarnos su cuerpo 

y su sangre que derramó por nosotros para la remisión de los pecados (cf. Mt. 26, 28)”115.  

São Leão Magno116 enfatiza que “[...] en la Iglesia de Dios es tan concorde en la 

boca de todos, que ni siquiera la lengua de los niños calla la verdad del cuerpo y de la sangre 

de Cristo entre los sacramentos de la comunión!”117.  

João Damasceno118 diz que “el pan y el vino no son figura del cuerpo y sangre de 

Cristo (¡no ocurra tal!), sino el mismo cuerpo divinizado del Señor. El mismo Señor dijo: Esto 

es – no una figura de mi cuerpo, sino – mi cuerpo, y – no una figura de la sangre, sino – 

sangre”119. Do mesmo modo, São Francisco de Assis120: “[...] assim como Ele se manifestou 

aos santos apóstolos na verdadeira carne, do mesmo modo Ele se manifesta a nós no Pão 

Sagrado”121, e São Boaventura122: “[...] no momento da pronúncia das palavras de Cristo [na 

missa], em razão do ministério e do ofício sacramental, o pão material e visível, [...] cede seu 

lugar ao pão vivo e celestial que honra o verdadeiro Criador”123.  

Tomás de Kempis124 em seu livro clássico menciona que “no Sacramento do Altar, 

vós estais todo presente, Deus e homem, Cristo Jesus”125.  

                                                           
2020, p. 49. MCBRIEN, Richard P. Os papas, os pontífices: de são Pedro a João Paulo II. 2. ed. São Paulo: 

Edições Loyola, 2004, p. 494. SANTIDRIÁN, Pedro R. op. cit., p. 18.  
115 AGUSTÍN, San. Sermón 227: El sacramento de la Eucarístia. In: AGUSTÍN, San. Obras completas – XXIV. 

Sermones (4º). 184-272 B. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2005, p. 371. 
116 Padre e doutor da Igreja. Nasceu em Roma em fins do século IV. Papa de 440 a 461. Expoente na defesa da 

ortodoxia e manutenção da unidade da Igreja ocidental sob a supremacia papal. In: SANTIDRIÁN, Pedro R. op. 

cit., p. 328.   
117 MAGNO, León. Carta 59: Al clero y al pueblo de la ciudad de Constantinopla. In: Cartas cristológicas. 

Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 1999, p. 156. 
118 Doutor da Igreja. Nasceu em Damasco em 675 e morreu em Jerusalém em 749. É conhecido como “Doutor da 

Assunção” em decorrência de seus livros sobre a assunção de Maria. In: SANTIDRIÁN, Pedro R. op. it., p. 298.  
119 DAMASCENO, Juan. Exposición de la fe. Libro IV. Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 2003, p. 260. 
120 Nasceu na Itália em 1181 e faleceu em 1226. Fundador da Ordem dos Frades Menores (ou Franciscana). In: 

SANTIDRIÁN, Pedro R. op. cit., p. 226. 
121 FRANCISCO DE ASSIS, São. Admoestações. In: Escritos de são Francisco. 2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes; 

Brasília, DF: FFB, 2011, p. 32-33. 
122 Doutor da Igreja. Italiano, nasceu em 1221 e morreu no ano de 1274. Pertencente à Ordem franciscana. “É 

representante da corrente culta do franciscanismo e superior geral que soube canalizar as diversas tendências e 

movimentos dentro deste, em direção ao ideal comum franciscano de seguimento de Cristo na humildade e na 

pobreza”. In: SANTIDRIÁN, Pedro R. op. cit., p. 87-88.  
123 BOAVENTURA, São. Tratado de preparação para a missa. Cap. 1: Do quádruplo exame de si mesmo. In: 

Obras escolhidas. Porto Alegre: Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes/ Livraria Sulina Editora; 

Caxias do Sul: Editora da Universidade de Caxias do Sul, 1983, p. 441. 
124 Alemão, nasceu em 1379 e morreu em 1471. É o melhor representante da chamada devotio moderna, 

movimento que se estendeu pela Europa durante os séculos XV-XVI, cuja ênfase incidia na meditação e na vida 

interior em detrimento das obras rituais, além de não atender ao aspecto especulativo da espiritualidade escolástica 

dos séculos XIII e XIV. In: SANTIDRIÁN, Pedro R. op. cit., p. 548. 
125 KEMPIS, Tomás de. Imitação de Cristo: com reflexões e orações de São Francisco de Sales. Livro IV: Do 

sacramento do altar. Cap. 1. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, p. 274. 



45 

 

Santa Catarina de Sena126 comenta que na missa comunga-se “[...] o pão da vida, o 

alimento dos anjos dado aos homens”127.  

Santa Teresa128 relata a seguinte experiência: “[...] ao me aproximar para comungar, 

eu [...] me dava conta de que era Ele que estava no Santíssimo Sacramento, o que fazia os meus 

cabelos se arrepiarem e me dava a impressão de estar toda desfeita”129. Por fim, São Pedro 

Julião Eymard130 explica que “[...] Jesus Cristo, pela sua Onipotência, transformou a substância 

do Pão em seu Corpo, a substância do vinho em seu Sangue, e [...] sua Alma e sua Divindade 

se conservam unidas ao Corpo e Sangue”131.  

O 3º tópico afirma que a missa é sacrifício de Cristo. “A missa é o Sacrifício do 

Corpo e do Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é oferecido a Deus nos altares sob as 

espécies do pão e do vinho consagrados”132, explica São João Bosco133. É sacrifício porque, 

durante a sua celebração, Cristo é imolado pela Igreja através dos sacerdotes134.  

Mas a missa não multiplica o sacrifício único de Jesus135. O sacrifício de Cristo foi 

cruento, ao passo que o sacrifício da missa é místico, propiciatório e incruento. No “[...] divino 

sacrifício que se realiza na Missa está contido e é incruentamente imolado o mesmo Cristo que 

se ofereceu a si mesmo, uma vez por todas, de maneira cruenta no altar da cruz”136. A diferença, 

portanto, entre o sacrifício do Calvário e o sacrifício da missa reside no derramamento de 

sangue. As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia demarcavam essa diferenciação 

dizendo que: 

 

                                                           
126 Doutora da Igreja. Freira da ordem terceira dominicana. Nasceu em Sena em 1347 e faleceu em Roma no ano 

de 1380. In: SANTIDRIÁN, Pedro R. op. cit., p. 122. 
127 CATARINA DE SENA, Santa. O diálogo. São Paulo: Paulus, 2013, p. 321. 
128 Doutora da Igreja. Nasceu na Espanha em 1515 e faleceu em 1582. Santa Teresa é figura de importância 

considerável no projeto de reforma da vida conventual de seu tempo, que tinha entrado num processo de 

degeneração. In: VIDAL MANZANARES, César. op. cit., p. 414. 
129 TERESA DE JESUS, Santa. Livro da vida. Cap. 38. In: TERESA DE JESUS, Santa. Obras completas. 4. ed. 

São Paulo: Edições Loyola, 2009, p. 267. 
130 Nasceu na França em 1811 e morreu no ano de 1868. Sacerdote; conhecido como o “apóstolo da Eucaristia” e 

fundador da Congregação do Santíssimo Sacramento. In: VIDAL MANZANARES, César. op. cit., p. 343. 
131 EYMARD, São Pedro Julião. A divina eucaristia: escritos e sermões de são Pedro Julião Eymard. 3. ed.  vol. 

1. São Paulo: Distribuidora Loyola de Livros LTDA/ Palavra & Prece Editora; Taubaté, SP: Editora Missão Sede 

Santos, 2013, p. 48-49. 
132 BOSCO, São João. O cristão bem formado. Campinas, SP: Ecclesiae, 2010, p. 66. 
133 Italiano. Fundador dos salesianos. Nasceu em 1815, faleceu em 1888. In: VIDAL MANZANARES, César. op. 

cit., p. 244. 
134 CONCÍLIO de Trento. 22ª sessão, dada em 17 de setembro de 1562. Doutrina e cânones sobre o sacrifício da 

missa. Cap. 1. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., nº 1741, p. 446. 
135 GUITTON, Jean. A igreja e o evangelho. Porto: Livraria Tavares Martins, 1965, p. 281-282. 
136 CONCÍLIO de Trento. 22ª sessão, dada em 17 de setembro de 1562. Doutrina e cânones sobre o sacrifício da 

missa. Cap. 2. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., nº 1743, p. 447. 
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[...] este sacrifício [da missa] [...] difere [do sacrifício da cruz] quanto ao modo: porque 

o da Cruz foi sacrifício cruento com derramamento de sangue, e real, e verdadeira 

morte de Cristo; porém este da Eucaristia é incruento sem derramamento de sangue, 

e só morte mística do mesmo Cristo, ambos porém quanto á substancia são o mesmo 

[...].137 

 

No mesmo sentido, Prosper Guéranger138 afirma que “[...] o Sacrifício da missa é o 

mesmo Sacrifício da cruz”139. 

O 4º ponto afirma que a missa é memorial do sacrifício de Cristo. Entretanto, “o 

Santo Sacrifício da Missa não é uma simples recordação simbólica do sacrifício da cruz do 

Cristo. [...]. O mesmo Jesus que na cruz morreu, ali está. [...]. Assim, a santa Missa é uma 

realidade comovente em que revive a realidade do Gólgota”140.  

Como explica o Concílio de Trento, após ter “[...] oferecido a Deus Pai seu corpo e 

sangue sob as espécies de pão e de vinho”, Jesus deu aos Apóstolos a seguinte ordem: “Fazei 

isto em memória de mim” (Lc. 22, 19), mandando assim que os mesmos Apóstolos e seus 

sucessores no sacerdócio oferecessem o sacrifício eucarístico em Sua memória. Deste modo, 

Cristo instituiu a nova Páscoa, Ele próprio, “[...] a ser imolado pela Igreja, sob sinais visíveis, 

por meio dos sacerdotes, em memorial de sua passagem deste mundo ao Pai [...]”141.  

Foi na ocasião da última ceia que pela primeira vez o manjar da Eucaristia foi 

degustado142, diz São Bernardo de Claraval143. Jesus disse: “[...] ‘Fazei isto em minha 

memória’, para que este excelso e venerável sacramento fosse para nós peculiar e insigne 

memorial do seu extraordinário amor com o qual nos amou. [...] Este é o memorial salvífico, 

no qual reconsideramos a grata memória da nossa redenção [...]”144. Dizer que a missa é 

                                                           
137 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia; feitas e ordenadas pelo 

ilustríssimo e reverendíssimo senhor D. Sebastião Monteiro da Vide. Livro segundo, Título I, nº 325. Brasília: 

Senado Federal, Conselho Editorial, 2007, p. 133. 
138 Nasceu na França em 1805 e faleceu no ano de 1875.  Monge beneditino vinculado à restauração do movimento 

litúrgico na França no século XIX. In: SANTIDRIÁN, Pedro R. op. cit., p. 257. 
139 GUÉRANGER, Prosper. A missa tridentina: explicações das orações e das cerimônias da santa missa. Niterói, 

RJ: Permanência, 2010, p. 104. 
140 ADAM, Karl. A essência do catolicismo. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1956, p. 199. 
141 CONCÍLIO de Trento. 22ª sessão, dada em 17 de setembro de 1562. Doutrina e cânones sobre o sacrifício da 

missa. Cap. 1. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., nº 1741, p. 446. 
142 BERNARDO, San. Sermón terceiro: Sobre cinco días: el de la procesión, la cena, la pasión, la sepultura y la 

resurrección. In: Obras completas – IV. Sermones litúrgicos (2º). 2. ed. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 

2006, p. 35-37. (tradução livre) 
143 Doutor da Igreja. Nasceu na França em 1090 e morreu em 1153. Reformador da Ordem cisterciense e abade de 

Claraval. In: VIDAL MANZANARES, César. op. cit., p. 71.   
144 URBANO IV. Bula Transiturus de hoc mundo, de 11 de agosto de 1264. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., 
nº 846, p. 298. 
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memorial significa que, durante sua celebração, “[...] o sacrifício de imolação e da morte de 

Cristo é tornado presente a atualizado sempre no Mistério”145.   

Discorrendo sobre este tema, São João de Ávila146 considerou que a Eucaristia foi 

instituída por Cristo com o propósito de que “[...] el mismo Jesucristo se quedase acá con 

nosotros, para que en su presencia, teniéndolo delante, no lo olvidássemos”. Por isso, Jesus quis 

“[...] que digan misas, para que te acuerdes que el mismo Jesucristo se quedó por tu amor en el 

santo altar debajo de las especies sacramentales de este Santo Sacramento [...]”147. E Santo 

Afonso de Ligório148, do mesmo modo, diz que Cristo  

 

[...] instituiu propositalmente o sacramento do altar, para que nos recordemos 

continuamente do amor imenso que nos demonstrou na sua morte. [...] Jesus procedeu 

então como um príncipe que amasse muito sua esposa e estivesse para morrer: escolhe 

entre suas joias a mais bela, e chamando a esposa, diz-lhe: “Vou em breve morrer, 

minha esposa; para que não te esqueças de mim, deixo-te esta joia [o Sacramento do 

altar] em recordação: quando a olhares, recorda-te de mim e do amor que te 

dediquei”149.  

 

A missa é memorial no sentido de uma presentificação, da presentificação de Cristo 

(na Eucaristia) e de seu sacrifício pela redenção do gênero humano. Ela evoca ademais, como 

dizia Chateaubriand, toda a história da salvação, remontando a libertação dos hebreus do 

cativeiro no Egito. A memória nela suscitada penetra um passado ainda mais remoto ao recordar 

a queda do primeiro casal humano e a reconciliação do homem com Deus: 

 

A Eucaristia recorda a páscoa dos Israelitas, que recua à época dos faraós; anuncia o 

extermínio dos sacrifícios sangrentos; é outrossim a imagem da vocação de Abraão, e 

da primeira aliança de Deus com o homem. [...] [Na missa, se] perpetua a memória do 

nosso primitivo desastre, da nossa restauração, e da nossa união com Deus.150 

 

                                                           
145 CASEL, Odo. O mistério do culto no cristianismo. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2011, p. 36. (Itálico do 

autor do livro) 
146 Doutor da Igreja. Nasceu na Espanha em 1500 e morreu em 1569. Místico e conselheiro espiritual de Santa 

Teresa de Ávila. In: VIDAL MANZANARES, César. op. cit., p. 246. 
147 JUAN DE ÁVILA, San. op. cit., p. 519-520. 
148 Doutor da Igreja. Nasceu na Itália em 1696 e morreu em 1787. Teólogo moral e fundador da Congregação 

Santíssimo Redentor. In: VIDAL MANZANARES, César. op. cit., p. 16. 
149 LIGÓRIO, Santo Afonso Maria de. A paixão de nosso senhor Jesus Cristo: piedosas e edificantes meditações 

sobre os sofrimentos de Jesus. Opúsculo III. Cap. IV. Itapevi, SP: Nebli, 2014, p. 140. 
150 CHATEAUBRIAND, François-René de. O gênio do cristianismo. vol. 1. Rio de Janeiro; São Paulo; Porto 

Alegre: W. M. Jackson Inc. Editores, 1949, p. 34; 36. 
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A missa é o memorial da última ceia justamente por ser “[...] a repetição ritual do 

sacrifício voluntário do Redentor”151. Os fiéis que não testemunharam a vida terrena de Jesus e 

sua ressurreição encontram na missa um proeminente meio de se relacionar com Cristo e de 

usufruir de sua graça redentora, como explica o padre Martin von Cochem neste excerto: 

“Todos os fiéis não puderam assistir ao Sacrifício da Cruz; o Salvador, entretanto, não quis 

privá-los de tão grande vantagem; por isso liga à audiência da Missa os mesmos frutos que 

teriam adquirido aos pés da Cruz”152. 

Como esclarece Mircea Eliade, a fé cristã baseia-se em “[...] uma revelação 

histórica: é a encarnação de Deus no tempo histórico [...]”153. Sendo a encarnação de Cristo, 

antes de tudo, um acontecimento histórico, um evento do passado, ela se vincula à atualidade 

mediante atos religiosos, no dizer de Vladimir Soloviev154. A missa cumpre exatamente essa 

função, tanto que o Concílio Tridentino declara que 

 

embora [Jesus] se houvesse de oferecer uma vez por todas a Deus Pai sobre o altar da 

cruz por sua morte [cf. Hb. 7, 27], [...] [deixou] à sua dileta esposa, a Igreja, um 

sacrifício visível (como a natureza humana exige), pelo qual fosse tornado presente 

aquele sacrifício cruento que se havia de realizar uma vez por todas na cruz e seu 

memorial permanecesse até o fim dos séculos e sua eficácia salvífica fosse aplicada 

para a remissão dos pecados que diariamente cometemos [...].155 

 

Concluo aqui a exposição dos quatro tópicos. Muito ainda poderia ser comentado 

sobre eles. Coligi e tratei do essencial, de modo que as questões propostas no início deste 

capítulo – “o que é a missa?”, “em que ela consiste?” e “qual a sua dignidade dentro do 

catolicismo?” – fossem respondidas. A reflexão oferecida nos quatro tópicos serve, como dito, 

para entender a lógica interna da missa. Foi essa lógica que fundamentou as petições dos bispos 

maranhenses por melhorias na aparelhagem do culto católico na Província.  

Sem levar em consideração a questão do sagrado e da sacralidade da missa; sem 

levar em consideração o fato de ser a missa para o catolicismo a forma principal de “evocação 

do Eterno”156; sem levar em consideração a importância da Eucaristia e o zelo que um prelado 

                                                           
151 ELIADE, Mircea. História das crenças e das ideias religiosas: de Gautama Buda ao triunfo do cristianismo. 

vol. II. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 299. 
152 COCHEM, Martin von. Explicação da santa missa. 2. ed. São Paulo: Castela Editorial, 2020, p. 98. 
153 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2013, p. 115. (Itálico do autor do livro) 
154 SOLOVIEF, Vladimiro. Rusia y la iglesia universal. Buenos Aires: Libreria Santa Catalina, 1936, p. 362. 
155 CONCÍLIO de Trento. 22ª sessão, dada em 17 de setembro de 1562. Doutrina e cânones sobre o sacrifício da 

missa. Cap. 1. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., p. 446 (nº 1740).   
156 NEWMAN, John Henry. op. cit., p. 293. 
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católico deve ter por este sacramento, as reclamações dos prelados maranhenses no contexto 

das vicissitudes materiais interpostas ao culto não fazem muito sentido.  

O apelo dos bispos do Maranhão estava alicerçado antes de tudo em sua própria fé 

religiosa, no respeito que eles reputavam ser devido a Deus e ao culto divino. Por ser a missa o 

principal ato católico de culto e adoração a Deus, deve haver o máximo respeito ao celebrá-la. 

Respeitar a missa significa celebrá-la de modo condigno à sublimidade da Eucaristia, 

obedecendo a forma prescrita pela Igreja. A importância da missa é tamanha no catolicismo 

que John Senior conclui nada menos que isto: 

 

¿Qué es la cultura cristiana? Esencialmente la Misa. Esta no es mi opinión personal o 

de algún otro, o una teoría o un deseo, sino el hecho central en dos mil años de historia. 

La Cristiandad, que el secularismo llama Civilización Occidental, es la Misa y todo el 

aparato que la protege y favorece. Toda la arquitectura, el arte, las instituciones 

políticas y sociales, toda la economía, las formas de vivir, de sentir y de pensar de los 

pueblos, su música y su literatura, todas estas realidades, cuando son buenas, son 

medios de favorecer y de proteger el santo sacrificio de la Misa.157 

 

Os presidentes da Província do Maranhão, como católicos que eram, sabiam disso 

e o confessavam em suas falas e relatórios. Por exemplo, em 1848 o presidente Antônio 

Joaquim Álvares do Amaral disse que devia-se dar à missa “[...] o esplendor correspondente à 

sua majestade e grandeza”158. No mesmo sentido, o presidente João José de Moura Magalhães 

entendia que os sacerdotes deviam celebrar a missa “[...] com aquela decência e pompa 

indispensável a tão augusto ministério”159. 

Se a missa, como dizia o abade Gaume160, é “um espelho em que vemos as verdades 

da ordem sobrenatural” mediante o qual “tornam-se sensíveis e até palpáveis os dogmas de fé 

e os preceitos da moral”161, então há que se concluir que ela deve ser celebrada de modo 

condigno à magnanimidade destes mistérios de fé. O sentido da liturgia é o mistério sagrado, 

                                                           
157 SENIOR, John. La restauración de la cultura cristiana. Madrid: Homo Legens, 2018, p. 36. 
158 Fala que recitou o Presidente da Província do Maranhão, Antônio Joaquim Álvares do Amaral, na abertura da 

Assembleia da mesma Província em 28/07/1848, p. 10. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/346/>. 

Acesso em: 08 set. 2017. 
159 Relatório que dirigiu o Excelentíssimo Presidente da Província do Maranhão João José de Moura Magalhães à 

Assembleia Legislativa Provincial em 20/06/1844, p. 4. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/342/>. 

Acesso em: 07 set. 2017. 
160 Jean-Joseph Gaume (1802-1879), teólogo e clérigo francês. Entre suas titulações e dignidades estão as de 

protonotário apostólico, doutor em teologia, vigário geral de Reims, Montauban e Áquila, cavaleiro da Ordem de 

São Silvestre, membro da Academia de Religião Católica de Roma, entre outros. 
161 GAUME, Jean-Joseph. Catecismo de perseverança ou exposição histórica, dogmática, moral, litúrgica, 

apologética, filosófica e social da religião, desde a origem do mundo até nossos dias. Tomo IX. Porto: 

Tipografia de Manoel José Pereira, 1868, p. 11. (Quarta parte. Lição I) 
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segundo o cardeal Newman. Perdendo o mistério sagrado de vista, a liturgia da missa seria um 

espetáculo humorístico: 

 

Abrid un misal y leed durante algunos instantes las directrices establecidas para la 

celebración de la misa: las disposiciones oportunas para la preparación del sacerdote, 

la manera como debe ordenar cada uno de sus actos, movimientos, gestos o palabras 

en el transcurso del sacrificio [...]. ¡Qué humorada representaría todo esto, si la liturgia 

no tuviera ningún sentido! Pero si es verdad que Dios Hijo se ofrece aquí en cuerpo y 

sangre por las manos de un hombre, es evidente que ningún rito, por estudiado y 

dasarrollado que esté, conseguirá igualar en profundidad los pensamientos que éste 

hace nacer en nuestro espíritu. Los usos litúrgicos de la Iglesia no tienen la razón de 

ser en sí mismos... Dependen de una realidad interior, protegen un dogma, representan 

una idea; predican la buena nueva.162   

 

O trecho final desta citação é particularmente relevante: “Os usos litúrgicos da 

Igreja não têm razão de ser em si mesmos... Dependem de uma realidade interior, protegem um 

dogma”. Eis por que os gestos, as orações, os objetos litúrgicos e as músicas são tão importantes 

para na missa: eles são a manifestação sensível “de uma realidade interior”, eles “protegem um 

dogma”. Os rituais “em torno [do] Sacrifício [da missa] [...] têm por fim realçar a majestade de 

tão sublime imolação [de Cristo], e mover os fiéis [...] a considerarem as realidades divinas que 

se ocultam nesse mesmo Sacrifício”163.    

Ignorando-se aqueles quatro pontos de fé relativos à missa, esta só poderá ser 

entendida como um formalismo oco, como explicou o papa Pio XII: 

 

Todo o conjunto do culto que a Igreja rende a Deus deve ser interno e externo. É 

externo porque o exige a natureza do homem composto de corpo e alma [...]. A 

sagrada liturgia requer que estes dois elementos estejam intimamente ligados; o que 

ela não se cansa jamais de repetir toda vez que prescreve um ato externo de culto. [...] 

[Se for] de outro modo, a religião se torna um formalismo sem fundamento e sem 

conteúdo. [...]. [Assim sendo], não têm, pois, noção exata da sagrada liturgia aqueles 

que a consideram como parte somente externa e sensível do culto divino ou como 

cerimonial decorativo; nem se enganam menos aqueles que a consideram como mero 

conjunto de leis e preceitos com que a hierarquia eclesiástica ordena a realização dos 

ritos164. 

 

Aos olhos do crente, o sentar, o levantar, o ajoelhar-se durante a consagração e 

diante da Eucaristia, os hinos, os sinais da cruz, as orações proferidas em voz alta e em voz 

baixa, o silêncio, as reverências diante do altar não são comportamentos sem importância165. 

                                                           
162 NEWMAN, John Henry. op. cit., p. 290. 
163 CATECISMO ROMANO. op. cit., p. 298. (Segunda parte. Capítulo IV, nº 79)  
164 PIO XII, Papa. op. cit., p. 298-300. 
165 NEWMAN, John Henry. op. cit., p. 284-285. 



51 

 

Pelo contrário, os gestos e “[...] os símbolos estão carregados de mensagens: mostram o 

sagrado”166. Os símbolos e gestos da missa existem para “transcender o visível”167. “A religião 

precisa tanto destes símbolos, como a sociedade civil das instituições”168, entende o presidente 

Eduardo Olímpio Machado. Enfim, vale para a missa o que disse Ernest Hello: “O sentido vivo 

do simbolismo [...] [possui] a significação precisa de uma realidade que fala”169. 

 

1.2 Liturgia e beleza 

 
 
Como foi explicado no tópico anterior, a sacralidade da Eucaristia exige que a missa 

seja celebrada com decoro, magnificência e o esplendor. A celebração do mistério demanda um 

aparato que lhe seja condigno. Sendo a missa o principal culto católico a Deus, a Igreja Católica 

Romana estabeleceu ao longo dos séculos formas, indumentárias, leituras, hinos e objetos 

específicos para celebrá-la.    

A reflexão sobre a relação entre beleza e liturgia é absolutamente essencial ao 

estudo sobre a “decadência” material do culto na Província do Maranhão. Tal “decadência” é, 

em grande medida, uma “decadência da beleza e do decoro do culto” na Província. A discussão 

sobre a relação entre beleza e liturgia é riquíssima e vale a ressalva feita anteriormente – este 

tema será tratado aqui de modo breve e simplificado, buscando-se apenas relacioná-lo ao 

problema geral da desaparelhagem do culto. Com o propósito de clarificar essa relação entre 

beleza e liturgia, alguns autores foram selecionados. A partir deles será possível compreender 

também o argumento dos bispos acerca da importância da beleza litúrgica.    

Os bispos do Maranhão, além do que já foi exposto, fundamentaram suas petições 

naquilo que o papa Bento XVI chamou de “valor teológico e litúrgico da beleza”170. Os 

mistérios de fé (tratados no tópico anterior) celebrados durante a missa precisam estar 

revestidos de beleza, de ornamentação, de harmonia, de uma estética agradável, de modo que 

essa beleza sirva de auxílio à piedade dos fiéis e também os eduque para as coisas da fé. Essa é 

uma das recomendações do Concílio de Trento: 

                                                           
166 ELIADE, Mircea. op. cit. (O sagrado e o profano), p. 115. (Itálico do autor do livro) 
167 SHEEN, Fulton. A paz da alma. São Paulo: Editora Molokai, 2015, p. 58. 
168 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 01/11/1853, p. 10. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/351/>. 

Acesso em: 19 set. 2017. 
169 HELLO, Ernest. O homem: a vida, a ciência e a arte. Campinas, SP: Ecclesiae, 2015, p. 237. 
170 BENTO XVI. op. cit., p. 56. 
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Como a natureza humana é tal que não se consegue elevar facilmente à meditação das 

realidades divinas sem recursos exteriores, por isso, a Igreja [...] instituiu certos ritos, 

a saber: que algumas coisas na Missa fossem pronunciadas em voz baixa, outras em 

voz alta; também empregou cerimônias como bênçãos místicas, luzes, incenso, vestes 

e muitas outras coisas do gênero, tomadas da disciplina e tradição apostólica, para que 

com isso se acentuasse a majestade de tão grande sacrifício e os espíritos dos fiéis 

fossem estimulados, por estes sinais visíveis de religião e piedade, à contemplação 

das realidades elevadíssimas que estão contidas neste sacrifício.171 

 

Esta citação reúne as principais noções e pontos a serem tratados no presente tópico. 

Antes de tudo, convém conceituar o termo “liturgia”. 

Um modo possível de definir liturgia é dizer, grosso modo, que ela corresponde ao 

amplo cerimonial (ritos, gestos, músicas, leituras, objetos) envolvido no culto religioso. D. 

Chautard afirma que liturgia é “[...] o culto público, social, oficial que a Igreja rende a Deus, 

ou ainda: o conjunto dos meios que a Igreja consignou [...], e de que ela se serve para expressar 

sua religião para a adorável Trindade, como também para instruir e santificar as almas”172.  

Segundo o cardeal Gibbons, “a Liturgia é o Ritual adotado pela Igreja. É a coleção 

das orações autorizadas no culto divino”173. “Liturgia”, diz monsenhor Gaume, “é palavra grega 

que significa obra pública, obra por excelência; é o que chamamos o serviço divino. É a Missa 

ou a consagração da Eucaristia o que se chama propriamente liturgia, porque é a parte mais 

augusta do serviço divino”174. A liturgia, segundo Guido Marini, “[...] é a vinda de Deus até 

nós, é Deus que se torna presente em nosso mundo”; ela “abriga os sinais santos [...] através 

dos quais a Igreja fala de si, de sua própria identidade, de sua própria fé”175.  

No culto católico, “a variedade dos textos sagrados que a Igreja emprega, os ritos 

eloquentes, os objetos e instrumentos adotados, tudo serve para expressar e formular o mais 

possível o conteúdo do mistério, glorificando a Deus [...]”176. Odo Casel faz a seguinte analogia: 

“Para fazer-se compreender, Deus se revela aos homens numa linguagem humana. A liturgia 

faz a mesma coisa; ela emprega expressões, formas e gestos que tornam inteligível o que se 

cumpre espiritualmente no Mistério divino”177.  

                                                           
171 CONCÍLIO de Trento. 22ª sessão, dada em 17 de setembro de 1562. Doutrina e cânones sobre o sacrifício da 

missa. Cap. 5. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., p. 448 (nº 1746). 
172 CHAUTARD, Dom Jean-Baptiste. A alma de todo apostolado. Campinas, SP: Ecclesiae, 2021, p. 215. (Itálico 

do autor do livro) 
173 GIBBONS, James. op. cit., p. 228. 
174 GAUME, Jean-Joseph. op. cit., p. 10-11. (Quarta parte. Lição I). (Itálico do autor do livro) 
175 MARINI, Guido. A liturgia: mistério da salvação. São Paulo: Paulus, 2012, p. 14; 15-16. 
176 CASEL, Odo. op. cit., p. 60. 
177 Ibidem, p. 63. 
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A liturgia, enfim, é um caminho que se propõe a direcionar o crente a Deus. Os 

gestos, símbolos e ritos nela empregados têm como uma de suas funções mais essenciais a de 

estimular os sentidos do crente178 e direcioná-lo ao transcendente. Tudo na liturgia católica “[...] 

deve tender para a adoração, tudo no desenrolar do rito ajuda a entrar no interior da adoração 

que a Igreja faz ao seu Senhor”179. É precisamente neste aspecto que a beleza mostra-se como 

um recurso útil à liturgia, pois estimula e excita a piedade dos fiéis.  

Duas premissas são básicas no estudo sobre a relação entre beleza e liturgia da 

missa: 1ª) a beleza “[...] estimula a oração e louva a Deus nas suas formas”180; 2ª) a liturgia é 

“[...] o lugar mais peculiar da epifania da beleza de Deus. Nela se encontra a verdade, a bondade, 

a santidade, o mistério”181. Esta “epifania da beleza de Deus” que se dá no desenrolar da liturgia 

ocorre com o auxílio de elementos materiais, tangíveis e sensoriais. Na liturgia, a beleza de 

Deus encontra a sua manifestação sacramental182.  

No transcorrer da missa, “a intenção é [...] criar [...] uma atmosfera de fé”183. Se 

Cristo está presente na missa, a sensação de sua presença deve prolongar-se pela celebração 

inteira184. O modo de manter acesa a sensação da presença de Cristo é o recurso à beleza 

artística, pois, como diz Santo Agostinho, “[...] o que mais pode nos causar um desejo ardente, 

senão aquilo que é belo?”185. 

Neste sentido, a beleza litúrgica figura como um sólido apoio que facilita e inspira 

os fiéis à contemplação; é um convite feito aos sentidos dos fiéis para que se direcionem ao 

sagrado. A beleza na liturgia é um suporte destinado a “[...] conduzir acima daquilo que é 

puramente constatável no plano material e ensinar uma nova maneira de ver, que perceba o 

invisível dentro do visível”186. O belo arquitetônico, a beleza dos objetos, da música, da 

escultura e da pintura têm uma clara finalidade: a de “alimentar e ajudar a fé, a partir da emoção, 

da admiração, do sentimento”187. Monsenhor Gaume resume este princípio dizendo: 

                                                           
178 BOROBIO, Dionisio. A dimensão estética da liturgia: arte sagrada e espaços para celebração. Introdução. 

São Paulo: Paulus, 2010, p. 5. 
179 MARINI, Guido. op. cit., p. 29. 
180 DANIEL-ROPS, Henri. São Bernardo de Claraval: testemunha do seu tempo perante Deus. São Paulo: 

Quadrante, 2013, p. 73. 
181 BOROBIO, Dionisio. op. cit., p. 17. 
182 MARINI, Guido. op. cit., p. 25. 
183 JUNGMANN, Josef A. op. cit., p. 269. 
184 LUTZ, Gregório (org.). História geral da liturgia: das origens até o concílio Vaticano II. 2. ed. São Paulo: 

Paulus, 2010, p. 57. 
185 AGOSTINHO, Santo. Sobre a música. Campinas, SP: Ecclesiae, 2019, p. 231. (Livro VI, XIII) 
186 RATZINGER, Joseph. Introdução ao espírito da liturgia. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2015, p. 112-

113. 
187 BOROBIO, Dionisio. op. cit., p. 13 
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Sim, convém que haja certo luxo nas nossas igrejas, porque é necessário dar aos 

homens uma alta ideia da majestade divina, e tornar respeitável o seu culto. Ora, não 

se conseguirá isso sem o auxílio de pompa exterior. O homem só por meio dos 

sentidos pode ser impressionado: eis o princípio de que cumpre partir. Não se logrará 

cativar-lhe a imaginação se não se lhe puserem diante dos olhos objetos a que ele dê 

grande apreço. A não ser que o povo encontre na religião a mesma magnificência que 

descobre nas cerimônias civis, a não ser que veja prestar a Deus homenagens tão 

pomposas como as que se prestam aos potentados da terra, que ideia fará da grandeza 

do Senhor a quem adora? Tal é a reflexão de S. Tomás.188 

 

Esta mesma ideia aplica-se às indumentárias sacerdotais, segundo o autor: 

 

Sem dúvida, vestiduras tecidas a ouro e realçadas com bordados nada ajuntam ao valor 

do sacrifício. O Senhor prefere costumes puros aos mais magníficos ornamentos. Mas 

não é do dever do homem prestar a Deus a maior honra que lhe é possível, e fazer 

servir para a majestade do seu culto o que há mais belo e rico na terra? Os ministros 

dos reis nunca aparecem na sua presença sem estarem revestidos de preciosas 

vestiduras. Fariam uma injúria a seu amo e julgariam faltar ao respeito à sua majestade 

se aparecessem junto d’ele sem os ornamentos simbólicos dos poderes que lhes estão 

confiados. A Igreja quer que os sacerdotes de Jesus Cristo obrem do mesmo modo. 

Para dar mais glória a seu Esposo e inspirar a seus filhos mais piedade e respeito, 

exige que os ornamentos dos seus clérigos sejam não só decentes e limpos, mas 

também sempre em relação pela sua riqueza com a condição e cabedais dos fiéis.189 

 

Os próprios presidentes da Província do Maranhão destacavam a importância da 

beleza litúrgica como incentivo à piedade dos fiéis. Em 1844, o presidente João José de Moura 

Magalhães escreveu que a ausência desta beleza e de templos idôneos no Maranhão era “[...] 

sem dúvida causa poderosa para impedir a marcha progressiva da Religião”:  

 

A falta ou ruína dos templos é sem dúvida causa poderosa para impedir a marcha 

progressiva da Religião, pois seria inútil demonstrar que o culto celebrado em casas 

indecentes não pode inspirar a imaginação dos homens respeito e devoção devida aos 

augustos mistérios da Religião que professamos.190 

 

No ano seguinte, outro presidente disse que “[...] se atendermos à importância do 

culto religioso [...] não se pode certamente desconhecer que se deve proporcionar os meios de 

se revestirem os templos de esplendor, a fim de infundir respeito aos que a eles concorrerem”191. 

                                                           
188 GAUME, Jean-Joseph. op. cit., p. 29. (Quarta parte. Lição III) 
189 Ibidem, p. 143. (Quarta parte. Lição XII) 
190 Relatório que dirigiu o Excelentíssimo Presidente da Província do Maranhão João José de Moura Magalhães à 

Assembleia Legislativa Provincial em 20/06/1844, p. 4. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/342/>. 

Acesso em: 07 set. 2017. 
191 Relatório que dirigiu o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Província do Maranhão Ângelo Carlos Muniz 

à Assembleia Legislativa Provincial em 03/05/1845, p. 4. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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Neste mesmo sentido, em 1846 o vice-presidente Ângelo Carlos Muniz declarou aos membros 

da Assembleia Legislativa do Maranhão: “Vós não ignorais quanto pode concorrer para a 

edificação dos fiéis o aparato de que devem ser revestidas as funções religiosas que, incutindo 

no espírito das massas grande respeito e veneração, concorre eficazmente para que se preste a 

homenagem devida à Divindade”192. 

Estas e outras passagens confirmam que os presidentes concordavam com a ideia 

de que o belo litúrgico é alimento da fé e cooperador dos fiéis para uma participação e 

experiência do mistério193.  

Para Dionisio Borobio, a relação entre beleza e liturgia é visceral, pois  

 

a beleza da liturgia é a mesma beleza de Cristo, em sua constituição teândrica, que 

continua a manifestar-se no “hoje” da celebração. A gestualidade que Cristo mostrou 

durante sua vida pública, benzendo, acolhendo, tocando, curando, comendo, 

perdoando, impondo as mãos ou ungindo, prolonga-se por meio dos gestos da liturgia 

e dos sacramentos [...]194. 

 

Além disso, como escreve Carl Jung195, o conceito da Igreja a respeito da missa 

pressupõe um quadro psicológico onde “a beleza da ação cultual” é um componente essencial. 

Ele descreve esse quadro do modo seguinte:  

 

A consciência humana (representada pela comunidade e pelo sacerdote) se acha em 

face de um acontecimento (“divino” e “intemporal”) autônomo, que se desenrola 

sobre uma base que transcende o plano da consciência e não depende, absolutamente, 

do comportamento humano; antes, pelo contrário, incita e mesmo utiliza o homem 

como instrumento, tornando-o ator do acontecimento “divino”. Com a ação ritual, o 

homem se coloca à disposição de um autônomo “eterno”, isto é, de um “agente” que 

transcende as categorias da consciência.196 

 

Neste cenário psicológico inerente à missa, “a beleza da ação cultual é um requisito 

indispensável, pois o homem não servirá a Deus corretamente se não o servir também com a 

beleza”. É por isso, prossegue Jung, “que no culto não existe a fria objetividade, pois esta 

                                                           
192 Relatório que à Assembleia Legislativa da Província do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Vice-Presidente 

da mesma Província, Ângelo Carlos Muniz, na sessão de 20/05/1846, p. 8-9. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/344/>. Acesso em: 08 set. 2017. (Itálico meu) 
193 BOROBIO, Dionisio. op. cit., p. 16. 
194 Ibidem, p. 20. (Aspas do autor do livro)  
195 JUNG, Carl Gustav. op. cit., p. 65. 
196 Ibidem, p. 65. (Aspas do autor do livro) 
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implica utilidade, que é uma categoria puramente humana. Ora, tudo o que é divino é um fim 

em si mesmo e o único fim absoluto que conhecemos”197. 

Esta primeira parte da reflexão sobre a relação entre liturgia e beleza pode ser 

resumida com esta sentença: a liturgia católica “[...] tem uma ligação intrínseca com a beleza: 

é esplendor da verdade (veritatis splendor)”198.  

A beleza aparece relacionada com a verdade, a bondade, com o amor e com o 

esplendor já na antiguidade grega. Entendia-se que o deleite sensorial produzido pela beleza 

estética remete ao inefável e é “[...] possibilidade e caminho para o divino”199. Em Platão (427 

a.C.-347 a.C.) e em Plotino (205 d.C.-270 d. C.) “[...] a beleza é um valor supremo que 

buscamos por si só, sem ser necessário fornecermos qualquer motivo ulterior”. Para ambos, 

“[...] a beleza deve ser comparada à verdade e à bondade, integrando um trio de valores 

supremos que justifica nossas inclinações racionais”200. Para Platão, o belo e o bom coincidem 

em Deus201. Em Plotino, a verdade, a beleza e a bondade são atributos da divindade. Tais 

concepções foram incorporadas e adaptadas ao pensamento teológico cristão por Santo Tomás 

de Aquino202 (entre outros).  

Santo Tomás203 escreve, por exemplo, que “sendo Deus a causa eficiente primeira 

de tudo, cabe-lhe evidentemente a razão de bem e de ser atrativo”204. Ou seja, Deus é o bem e 

o belo. Diz, ademais, que “Deus é o sumo bem, absolutamente, e não apenas em um gênero ou 

em uma ordem de coisas. Com efeito, o bem é atribuído a Deus de tal modo que todas as 

perfeições desejáveis dele decorrem como da causa primeira”205. Deus, portanto, é a fonte de 

toda a beleza: “Todas as coisas estão ordenadas conforme diversos graus de beleza e de nobreza, 

e quanto mais estão próximas de Deus, tanto melhores e mais belas são”206. 

No cristianismo, esta concepção da beleza evidencia-se teologicamente nas 

seguintes máximas bíblicas: “[...] o homem é ‘imagem e semelhança de Deus’ (Gênesis); Cristo, 

                                                           
197 Ibidem, p. 65-66. (Itálico do autor do livro) 
198 BENTO XVI. op. cit., p. 56. 
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imagem de Deus, logos, beleza; Deus é o sumo bem, a suma verdade e a suma beleza; Deus 

derrama sua beleza nas criaturas; as criaturas são o esplendor da beleza de Deus”207. Tendo 

Deus derramado sua beleza em suas criaturas, é de se esperar que “a beleza das coisas criadas 

[...] suscite aquela arcana saudade de Deus”208. Mais que isso: se Deus é a suma beleza e se a 

beleza do Criador se reflete no mundo criado, decorre daí que pela beleza das criaturas, “[...] 

pela beleza do visível, chegamos à beleza do invisível. A beleza da criação nos leva à beleza 

do incriado”209.  

Esta beleza deve transparecer e brilhar de modo eminente no culto a Deus, na 

liturgia, pois “a beleza da liturgia [...] é expressão excelsa da glória de Deus e, de certa forma, 

constitui o céu que desce à terra”210. O conteúdo e mistério da liturgia manifestam a beleza do 

amor infinito de Deus e sua salvação211. Por isso, a “[...] beleza não é um fator decorativo da 

ação litúrgica, mas seu elemento constitutivo, enquanto atributo do próprio Deus e da sua 

revelação”212.  

Tal compreensão da beleza artística como canal para Deus não ocorreu sem 

controvérsias ao longo da história da Igreja, como lembrou o papa João Paulo II. Na antiguidade 

cristã, as imagens sacras foram objeto de grande contestação na cognominada “luta 

iconoclasta”. O segundo Concílio de Niceia, ocorrido em 787, debelou a questão e decidiu pela 

legitimidade das imagens e de seu culto. O principal argumento para dirimir esta controvérsia 

foi o mistério da Encarnação: “[...] o Filho de Deus entrou no mundo das realidades visíveis, 

lançando, com sua humanidade, uma ponte entre o visível e o invisível”213, e foi a sua 

encarnação “[...] que inaugurou uma nova ‘economia’ das imagens”214. 

A beleza do culto deve evidenciar-se de modo concreto, tangível, material, pois é 

 

[...] através dos sentidos que o homem pode sentir e viver a experiência do sagrado, 

do encontro com o mistério de Deus. Afinal de contas, a materialidade da arte [...] 

torna-se uma extensão da “encarnação” de Deus em Cristo [...]. A máxima beleza 

manifestada em Cristo e, paradoxalmente, em sua cruz transfere-se para a realidade 
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criada e possibilita que a beleza da arte nos remeta a e nos fale da mesma fonte que a 

impregna de sentido.215 

 

A arte tem na liturgia um papel essencial, porque ela expressa a beleza de Deus216, 

além de funcionar como “ponte que leva à experiência religiosa” e como “uma espécie de apelo 

ao Mistério”217. Vale aqui a máxima de Hegel: a arte “[...] torna o divino visível para a 

imaginação e os sentidos”218. Só que na liturgia a arte está a serviço da fé, presta um “[...] 

autêntico serviço à fé”219. “Sem fé não há arte adequada à liturgia”, diz Bento XVI220. Na ação 

litúrgica, portanto, não se busca a arte pela arte, nem ela é encarada como um fim em si mesma, 

mas sim como veículo de compreensão e vivência dos mistérios da salvação221.  

A beleza da liturgia é a beleza da cerimônia em si, da arquitetura, do templo, das 

pinturas, das esculturas, dos ícones, das músicas, enfim, da arte em geral, que deve ser evocativa 

do sagrado e “[...] exige um estilo artístico que ajude a remeter ao transcendente, ao 

sobrenatural”222. Borobio explica que “todos os elementos que entram em jogo no lugar sagrado 

exercem uma função a partir de sua própria materialidade e configuração, a fim de tornar 

possível que o próprio espaço seja evocativo e simbólico do sagrado”223. 

Três exemplos elucidam esta sentença. São eles: o templo, o incenso e o sino. Estes 

componentes da liturgia, dentro dos limites de sua própria materialidade, servem de meios de 

evocação e direcionamento do fiel a Deus.  

Quanto ao templo, não resta dúvida de que “[...] a liturgia cristã inclui em si também 

o templo”224, isto é, a igreja física e tangível. O templo é um dos locais privilegiados de 

transcendência, de direcionamento ao divino e ao sagrado225. Diz Romano Guardini que o 

edifício da igreja, bem como 

 

o espaço interno das igrejas fala-nos de Deus. Está repleto da presença sagrada nos 

menores recantos. O mistério que flutua entre as paredes, o silêncio que reina debaixo 
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216 Ibidem, p. 120. 
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das altas abóbadas, esse recinto fechado onde o mundo não entra – tudo isso [...] 

converge para o Deus três vezes santo.226   

 

A igreja física, o templo, chega mesmo a ser símbolo representativo do espaço do 

céu227. Mircea Eliade afirma que nas grandes civilizações orientais o templo é “a reprodução 

terrestre de um modelo transcendente”, “a cópia de um arquétipo celeste”228. O judaísmo e o 

cristianismo, segundo este autor, herdaram tal concepção. Assim,  

 

a basílica cristã, e mais tarde a catedral, retoma e prolonga todos esses simbolismos. 

Por um lado, a igreja é concebida como imitação da Jerusalém celeste, e isto desde a 

antiguidade cristã; por outro lado, reproduz igualmente o Paraíso ou o mundo 

celeste.229 

 

Por conta dos mistérios aos quais remete e por ser símbolo privilegiado de 

transcendência é que “é preciso prestar toda a atenção às normas [canônicas] que regulamentam 

a construção e o adorno dos edifícios sacros”230. O templo, assim como os demais itens que 

materializam o belo litúrgico, deve gozar de uma potencialidade mistagógica que “[...] seja 

capaz de representar e presencializar o mistério invisível a partir do visível admirativo [...]”231. 

Foi no intuito de melhor representar e expressar o mistério divino, explica João 

Paulo II, que “[...] a Igreja não temeu ‘desperdiçar’, investindo o melhor dos seus recursos para 

exprimir o seu enlevo e adoração diante do dom incomensurável da Eucaristia”232. Por isso 

também que a Igreja “sentiu-se impelida, ao longo dos séculos e no alternar-se das culturas, a 

celebrar a Eucaristia num ambiente digno de tão grande mistério”233. Nesta perspectiva, “[...] a 

finalidade da arquitetura sacra é oferecer à Igreja [...] o espaço mais idôneo para uma condigna 

realização da sua ação litúrgica”234. É absolutamente fundamental que  

 

[...] o espaço sagrado cumpra duas condições importantes: a funcionalidade e a 

habilidade. Ambas as condições devem estar unidas e complementar-se. Se um espaço 

é funcional, porque serve realmente para cumprir as funções a que está destinado, mas 

não é habitável e acolhedor, porque não leva a cumprir tais funções com prazer, sua 
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própria funcionalidade é distorcida. E se é habitável, porque esteticamente é 

agradável, mas não permite cumprir adequadamente sua função, até sua habitabilidade 

é questionável.235 

 

A idoneidade e muitas vezes a ausência de templos para a celebração da missa eram 

alguns dos principais óbices ao culto público na Província do Maranhão. A falta de igrejas 

matrizes e o estado de ruína de boa parte das que existiam (ou seja, a falta de um espaço 

funcional, habitável e idôneo para a missa) eram um dos principais traços característicos da 

“decadência” material do culto público no Maranhão.  

No que se refere ao incenso, já o livro do Êxodo (30, 34-36) menciona a seguinte 

ordem de Deus a Moisés:  

 

Procura aromas: estoraque, craveiro e gálbano, aromas e incenso puro: cada um em 

quantidade igual. Com eles farás um perfume, uma composição aromática, obra de 

perfumista, misturando com sal puro e santo. Pulverizarás uma parte dele e a colocarás 

diante do Testemunho, na Tenda da Reunião, onde me encontro contigo, e será para 

vós uma coisa muito santa.  

 

O autor dos Salmos identifica a fumaça do incenso como símbolo da oração que 

sobe até Deus: “Iahweh, [...] suba minha prece como incenso em tua presença” (Sl. 141(140), 

2). E no livro do Apocalipse, o apóstolo João diz que a certa altura de sua visão viu as orações 

dos santos misturadas com incenso subindo até Deus:  

 

Vi então os sete Anjos que estão diante de Deus: deram-lhe sete trombetas. Outro 

Anjo veio postar-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande 

quantidade de incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos, sobre 

o altar de ouro que está diante do trono. E, da mão do Anjo, a fumaça do incenso com 

as orações dos santos subiu diante de Deus. (Ap. 8, 2-4) 

 

O incenso foi introduzido na missa com essa significação, simbolizando as preces 

da Igreja e dos fiéis e sua elevação a Deus. “Assim”, comenta Joseph Jungmann,  

 

o incenso torna-se fumaça sagrada, expressão da elevação do coração da comunidade 

em oração a Deus e de seu voo espiritual em direção a ele, mas, ao mesmo tempo, o 
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próprio incenso se torna objeto sagrado e portador da bênção divina, tanto mais que 

se profere sobre ele a palavra de bênção da Igreja.236   

 

A incensação visa, ademais, “[...] reforçar o caráter solene [da missa]. Como a 

decoração com flores e o brilho das luzes, a pompa dos paramentos e os acordes do órgão, assim 

também as nuvens do incenso, cujas ondas sobem e enchem a Igreja com seu perfume, querem 

tornar perceptível a grandeza da festa”237.  

O terceiro elemento é o sino. Durante séculos, uma das principais funções dos sinos 

foi a de convocar os fiéis para a missa e também a de funcionar como sinal de memória dos 

fiéis falecidos. As Constituições do Arcebispado da Bahia explicavam esta segunda utilização 

dos sinos dizendo:  

 

Justamente se introduziu na Igreja Católica o uso e sinais pelos defuntos; assim para 

que os fiéis se lembrem de encomendar suas almas a Deus nosso Senhor, como para 

que se incite e avive neles a memória da morte, com a qual nos reprimimos, e abstemos 

dos pecados.238 

 

Convém inserir nesta reflexão sobre os sinos alguns dizeres de D. Luís da 

Conceição Saraiva, um dos hierarcas que governaram a Diocese do Maranhão no período 

abarcado por esta pesquisa. Os trechos foram retirados de um ofício datado de 29 de fevereiro 

de 1872 no qual D. Saraiva anatematiza um artigo de postura da Câmara Municipal de São Luís 

que proibiu os dobres de sinos em memória dos fiéis defuntos, “[...] de modo que só dobrem os 

sinos pelos mortos uma vez durante o ano, no dia da Comemoração dos fiéis defuntos”239.  

D. Saraiva contestou a legalidade e legitimidade deste artigo de postura 

argumentando que excedia as competências da Câmara Municipal o legislar sobre um 

instrumento de uso eminentemente religioso: “[...] suponho que a Câmara Municipal da capital, 

formulando o artigo de Postura aludido, ultrapassa as suas atribuições, que se acham definidas 

pela Lei de 1º de Outubro de 1828 e fere ainda leis gerais do país que estão em pleno vigor”240. 

Disse que “não há quem ignore que desde que a Igreja começou a usar do sino, o que remonta 

pelo menos ao 4º século, para convocar os fiéis no templo e marcar as horas dos Ofícios 
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Divinos, logo apartou este instrumento do serviço e uso profano”241. E prossegue destacando a 

importância e simbologia dos sinos para a liturgia católica: 

 

Quem há que possa negar as sensações, um não sei quê inexprimível que excita no 

coração do cristão os sons vibrados por este misterioso instrumento? Quem não 

desperta-se e reflete ao tríplice toque das Ave-Marias e não fica com o coração 

saturado da saudade, que deixa impressa na alma esses melancólicos sons que nos 

anunciam o termo do dia? Que coração não se converterá cheio de caridade para com 

o moribundo, cujos últimos instantes de vida são denunciados pelo gemido 

compassado do sino da paróquia, que convida aos fiéis a orarem pelo agonizante? 

Quem ouvindo os sons plangentes do sino deixará de elevar o pensamento ao trono 

de Deus e com o coração ungido de amor do próximo não enviará ao Supremo Juiz as 

doces preces da caridade pelo irmão que se finou e desapareceu da vida presente?242 

 

O bispo do Maranhão citou também monsenhor Gaume: 

 

Os sinos são, na expressão de um douto bispo francês, Mr. Gaume, instrumentos 

essencialmente religiosos, os quais, ora simbolizando a voz de Deus e ora as trombetas 

da Igreja militante, devem deixar vibrar os seus misteriosos sons em todas as 

peripécias da vida do homem, desde que aos seus festivos repiques, abrem-se-lhe os 

olhos à fé pelas águas do batismo, até que prostrado no leito da dor e da agonia, com 

suas badaladas acentuadas e graves o convida ao arrependimento e à reconciliação, 

excitando ao mesmo tempo a caridade para com os que sofrem.243 

 

“O som do sino [é] uma oração vocal [...] [a qual] se junta uma lembrança do céu, 

uma lembrança de caridade e religião”, diz Gaume. Ele lembra também do piedoso costume de 

dar-se aos sinos “[...] o nome d’um Santo ou d’uma Santa” e diz: “esta ideia é cheia d’encantos. 

Nossos pais creram que a piedade seria mais ativa, mais alegre, mais fiel se supusesse que um 

Santo ou uma Santa é quem nos chama à igreja”244. 

Assim, cada componente material do culto divino adora a Deus a seu modo. Esta 

rápida reflexão sobre o templo, o incenso e o sino quis exemplificar esta máxima: “as cepas, as 

folhas de vide, as espigas de trigo, os frutos, as árvores e as flores de todas as espécies que 

adornam as paredes do templo sagrado – todas as partes da criação se reuniram ali para 

louvarem a Deus a seu modo”245. Na ação litúrgica, enfim, tudo deve concorrer para a adoração 
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à Deus: música, silêncio, orações, gestos, vestes litúrgicas, objetos sagrados, assim como o 

edifício sagrado no seu conjunto246. 

Outro ponto que precisa ser destacado na discussão sobre a importância da beleza 

litúrgica é o da função pedagógica desta beleza. Além de buscar ser expressão visível da beleza 

de Deus, o belo na liturgia funciona como um instrumento pedagógico para o cristão, como 

meio de educação e alimentação da fé247. “As pompas católicas, com seu cerimonial de uma 

psicologia profunda, [...] são singularmente adequadas para produzir nas almas, mesmo pouco 

devotas, uma forte impressão”248, disse o pedagogo francês Jules Payot. 

Deste modo, a arte sacra tem uma grande função pedagógica: a de educar para a fé. 

O recurso pedagógico da arte foi amplo sobretudo “[...] em tempos de escassa alfabetização, 

[onde] as expressões figurativas da Bíblia constituíram mesmo um meio concreto de 

catequização”249. Este tipo de catequização, segundo Gaume, chega a ser mais eficaz do que a 

simples utilização de livros e palavras, pois “os painéis e as imagens são eloquentes livros. 

Tudo quanto vemos com os nossos olhos faz em nós mais viva impressão que as palavras”250. 

As formas exteriores educam para o sentido do sagrado, diz o papa Bento XVI251. 

Esta compreensão da dimensão pedagógica da beleza da liturgia e da arte sacra em 

geral foi comentada também por alguns santos. Numa carta do papa São Gregório Magno252 

datada do ano de 599 e remetida ao bispo Sereno de Marselha, o pontífice diz que “a pintura é 

usada nas igrejas para que as pessoas analfabetas possam ler, pelo menos nas paredes, aquilo 

que não são capazes de ler nos livros”253. 

No mesmo sentido, São João Damasceno explica:  

 

[...] posto que nem todos sabem de letras, nem têm tempo para a leitura, os Padres 

permitiram que algumas proezas, para sua fácil recordação, fossem pintadas em 

imagens. Por negligência, muitas vezes não trazemos na mente a Paixão do Senhor, 

mas quando vemos a imagem de Cristo crucificado recordamos sua paixão salvadora, 

e caindo por terra adoramos, não a matéria, mas sim a quem se representa.254  
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Assim, “a imagem de Nosso Salvador e de Nossa Senhora, e além delas, a dos 

santos e companheiros de Cristo”255 cumprem uma função de educar para a fé.  

São Bernardo de Claraval, do mesmo modo, “[...] sempre pensou que a arte 

‘episcopal’ (por oposição à arte monástica) devia ‘falar aos ignorantes’. Disse que convinha 

recorrer aos ‘ornamentos materiais para incitar à devoção esse povo carnal que se impressiona 

pouco com as coisas espirituais’”256. 

Deste modo, a beleza e todo o aparato de imagens, signos e ritos que rodeiam a 

liturgia refletem uma pedagogia257 da qual a Igreja se vale para ensinar os fiéis sobre os 

mistérios da fé. A beleza da missa, além de buscar ser um reflexo da beleza de Deus, quer 

também educar para a fé. 

Dificilmente poder-se-ia ter uma compreensão adequada da “decadência” material 

do culto na Província do Maranhão sem que fossem apresentadas algumas básicas 

considerações sobre o que é e em que consiste o culto público católico (a missa). Esta primeira 

parte do trabalho foi dedicada a tal discussão. A missa é o sacrifício incruento de Cristo258 e 

nela ocorre o milagre eucarístico: “[...] o pão é transubstanciado no corpo e o vinho no sangue 

[de Cristo]”259. Para a celebração deste mistério da fé, a Igreja utiliza-se de uma aparelhagem, 

de ritos, de gestos, símbolos e hinos que, dotados de harmonia e beleza, almejam aproximar os 

fiéis a Deus e também ensinar-lhes para a fé. Por isso, por estarem cientes da importância da 

beleza e do decoro da liturgia, que os bispos da Diocese do Maranhão, durante quase todo o 

século XIX, instaram por melhorias na aparelhagem do culto católico na Província. “A natureza 

humana é tal que não se consegue elevar facilmente à meditação das realidades divinas sem 

recursos exteriores”, disse o Concílio Tridentino260. Este foi um princípio no qual os prelados 

certamente se pautaram. 

No início deste tópico afirmei que a “decadência” que afligia o culto católico na 

Província do Maranhão era em grande medida uma “decadência da beleza”. Essa “decadência 

da beleza” do culto, como dito, consistia numa série de carências, dentre as quais se destacavam: 

a carência de templos dignos, de paramentos e de alfaias. Longe de ser algo supérfluo, a beleza 

                                                           
255 Ibidem, p. 273. (tradução livre) 
256 DANIEL-ROPS, Henri. op. cit. (São Bernardo de Claraval), p. 75-76. (Aspas do autor do livro) 
257 GUARDINI, Romano. El espíritu de la liturgia. Barcelona: Editorial Araluce, 1962, p. 137. 
258 CONCÍLIO de Trento. 22ª sessão, dada em 17 de setembro de 1562. Doutrina e cânones sobre o sacrifício da 

missa. Cap. 2. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., nº 1743, p. 447. 
259 IV CONCÍLIO de Latrão, em 11-30 de novembro de 1215. Cap. 1. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., nº 802, 

p. 284. 
260 CONCÍLIO de Trento. 22ª sessão, dada em 17 de setembro de 1562. Doutrina e cânones sobre o sacrifício da 

missa. Cap. 5. In: DENZINGER, Heinrich. op. cit., nº 1746, p. 448. 
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da liturgia da missa é “[...] seu elemento constitutivo, enquanto atributo do próprio Deus e da 

sua revelação”, diz o papa Bento XVI261. Além disso, a beleza litúrgica cumpre uma importante 

função instrutiva e pedagógica ao estimular os sentidos dos fiéis e excitá-los à contemplação 

dos mistérios da religião católica262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
261 BENTO XVI. op. cit., p. 58. 
262 GAUME, Jean-Joseph. op. cit., p. 12. (Quarta parte. Lição I) 
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2 A “DECADÊNCIA” MATERIAL DO CULTO PÚBLICO CATÓLICO NA 

PROVÍNCIA DO MARANHÃO 

 

 

O cerne deste trabalho é propriamente esta segunda parte. Iniciarei com uma 

reflexão sobre os usos do termo decadência no estudo da história (tópico 2.1). Trata-se de uma 

reflexão abrangente e modesta, posto que não faz parte dos objetivos deste trabalho fazer uma 

análise conceitual ou uma problematização do referido termo. 

Em seguida, na medida do que foi possível e mediado pela documentação, busquei 

entender em que consistia a “decadência” material do culto católico no Maranhão. Para tanto, 

foi necessário contextualizar este problema. Essa tarefa foi cumprida no tópico 2.2, de forma 

associada à abordagem sobre os bispos que presidiram a Diocese do Maranhão no período 

investigado por este trabalho (1830 a 1890). 

Feito isso, o passo seguinte foi descrever a situação de “decadência” material do 

culto e caracterizá-la (tópico 2.3). Por fim, foram apontadas e explicadas as possíveis causas 

desta situação (capítulo 3).  

É injustificável considerar a desaparelhagem do culto somente como obra de uma 

retórica episcopal sem fundamento na situação objetiva das paróquias maranhenses. O conjunto 

da documentação fornece dados numéricos, tabelas, gráficos, balanços e relatórios que 

permitem asseverar que a desestrutura do culto católico na Província do Maranhão foi algo além 

de um discurso eclesiástico.  

 

2.1 A noção de decadência aplicada ao estudo da história 

 

 

No livro A ideia de decadência na história ocidental, o historiador norte-americano 

Arthur Herman apresenta uma interessante análise sobre como a noção de decadência esteve 

presente no pensamento ocidental. Embora decadência e degeneração sejam a antítese de 

ascensão e progresso263, esses dois blocos de ideias são mutuamente dependentes, pois, como 

diz Herman, toda teoria do progresso compreende uma teoria da decadência. Deste modo, 

ascensão e decadência são as duas faces de uma mesma moeda: 

                                                           
263 Por razões didáticas tratarei as palavras decadência e degeneração como sinônimas. Ascensão e progresso 

também serão tratadas como sinônimos. 
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A ideia de decadência é na realidade uma teoria sobre o significado e a natureza do 

tempo. É, por conseguinte, a ideia de progresso. Hoje em dia a noção de progresso na 

história já perdeu o crédito entre os intelectuais e sobretudo entre os historiadores. 

Eles discutem, ao contrário, as origens e a história da “ideia de progresso”, sua 

utilidade enquanto poderoso “mito” cultural no pensamento ocidental. A origem e o 

significado do mito da decadência têm atraído menos atenção. Todavia, ambas as 

ideias são na verdade os dois lados da mesma moeda. Toda teoria do progresso sempre 

compreende uma teoria da decadência, uma vez que as “inevitáveis” leis históricas 

podem tão bem recuar quanto avançar.264 

 

No mesmo sentido, Reinhart Koselleck entendia decadência e progresso como 

conceitos explicativos de processos produzidos nos tempos históricos. Ele diz que toda 

explicação sobre o tempo histórico implica necessariamente o uso de abstrações, devendo “[...] 

recorrer a significados com um plano de fundo espacial e natural para serem compreensíveis”. 

Foi isso que ocorreu em palavras como “movimento” (o caminho deixado para trás), 

“progresso” (avançar daqui para ali), “degeneração” e “decadência” (o caminho para baixo, 

para o declínio, semelhante ao processo de debilitação de um corpo vivo). O mesmo aconteceu 

com “revolução”, que tinha inicialmente um significado espacial – a órbita circular das estrelas 

– antes de ser aplicada a processos sociais e políticos265. 

Se se compreende que ascensão (ou progresso) e decadência são os dois lados de 

uma mesma moeda266, é preciso explicar os dois lados (e não somente o da decadência) para 

que a discussão não fique incompleta.   

De acordo com Koselleck, o conceito de progresso foi atentamente calibrado para 

lidar com as experiências modernas, para significar que as experiências tradicionais estavam 

sendo superadas por outras novas com uma rapidez surpreendente. Este sentido do progresso 

não existia antes do século XVIII. A acepção moderna de progresso se firmou à medida que 

sua significação desligou-se de seu anterior plano de fundo natural relativo à movimentação 

espacial. Por volta de 1800 essa metamorfose no significado de progresso já havia ocorrido267. 

A ideia antiga de progresso é totalmente diferente da noção moderna. Koselleck 

considera que “em todos os casos em que na Antiguidade se registra um progresso, se trata de 

uma visão retrospectiva e não da abertura de novos horizontes”, como ocorreu na modernidade: 

 

                                                           
264 HERMAN, Arthur. A ideia de decadência na história ocidental. 2. ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Editora 

Record, 2001, p. 21. (Aspas do autor do livro) 
265 KOSELLECK, Reinhart. Historias de conceptos: estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político 

y social. Madrid: Editorial Trotta, 2012, p. 97. 
266 HERMAN, Arthur. op. cit., p. 21.  
267 KOSELLECK, Reinhart. op. cit., p. 96-97. 
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Nos casos em que na Antiguidade se registram progressos, estes eram sempre parciais, 

por exemplo, na ciência ou na pacificação do mar Mediterrâneo mediante a pax 

romana. Os progressos não se relacionam com um processo social geral tal e como 

atualmente se vinculam com a tecnificação e a industrialização. O domínio mundial 

da Roma eterna podia prometer permanência e segurança, mas não progresso rumo a 

um futuro melhor.268 

 

Outra diferença fundamental que o autor aponta entre a noção moderna do 

progresso e as compreensões anteriores é percebida neste trecho: 

 

Sem dúvida na Idade Média, assim como na Antiguidade, houve progressos 

ocasionais ou concretos no seio deste mundo: nas ciências [...], na arquitetura e no 

âmbito das inovações técnicas, no direito canônico e também socialmente, ainda que 

de forma passageira, nos períodos de paz. No entanto, esses progressos setoriais não 

substituíram a experiência fundamental de que o mundo em geral envelhece e de que 

se aproxima a seu final.269 

 

Graças ao aumento dos conhecimentos sobre a natureza, ao aumento do domínio 

humano sobre ela e à melhora das condições da vida humana, a modernidade pôde romper com 

essa barreira temporal e instaurar a ideia do “progresso infinito”: “o progresso infinito implica 

um futuro que se subtrai à metáfora natural do envelhecimento. O mundo enquanto natureza 

pode envelhecer no transcurso do tempo, mas, para a humanidade em geral, esse fato já não 

está unido a sua decadência”270. 

No geral, o progresso moderno é a ideia da melhora constante, da marcha rumo ao 

aprimoramento geral e contínuo no qual possíveis retrocessos ou decadências só ocorreriam de 

modo passageiro ou parcial. Na compreensão moderna, todos os retrocessos são vistos como 

transitórios e servem inclusive de estímulo para novos progressos. Segundo Koselleck, essa é 

uma ideia típica do século XVIII; ela pressupõe que “[...] o progresso do progresso supera 

qualquer retrocesso”271. Pressupõe ainda “[...] a ideia de que a partir da industrialização e da 

tecnificação, as condições de nossa experiência anterior nunca são suficientes para antecipar as 

surpresas e novidades do futuro”272. 

Percepção semelhante a esta tem António Manuel Hespanha. Ele afirma que “a 

típica visão moderna do mundo é a de uma sociedade ordenada segundo um plano global, 

acessível, melhorável. O plano do mundo humano é, por isso, também um projeto humano, 

                                                           
268 Ibidem, p. 98-99. (tradução livre) 
269 Ibidem, p. 101. (tradução livre) 
270 Ibidem, p. 101-103. (tradução livre) 
271 Ibidem, p. 104-105. (tradução livre) 
272 Ibidem, p. 110. (tradução livre) 
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racional e otimista [...]”. Postula que existe uma intrínseca relação entre modernidade e a ideia 

de progresso: “O modernismo é um progressismo, uma crença na modernização e na sua 

bondade. Sendo um progressismo, em que a história caminha num sentido certo, incorpora 

também a crença na possibilidade de conhecer o fim da história e os valores finais para que se 

evolui – o bem”273. 

Sobre a palavra decadência pode-se dizer, grosso modo, que ela é empregada para 

designar o desgaste, a erosão, a queda de um padrão, como refere Herman:  

 

Quase toda cultura presente ou passada acredita que homens e mulheres não estão de 

acordo com os padrões de seus pais e ancestrais. Na mais antiga literatura grega, a 

Ilíada de Homero, encontramos uma passagem em que Ajax, com uma das mãos, 

apanha uma pedra “que o mais robusto rapaz de nossa geração acharia difícil levantar 

com as duas mãos”. Duzentos anos mais tarde, no século VII a.C., o poeta Hesíodo 

concebia todo o cosmo governado por um processo de decadência geracional, 

começando em uma idade de ouro, quando os deuses imperavam e os homens vivam 

em paz e harmonia, seguida das idades de prata, de bronze e por último de ferro, 

quando os homens eram foçados a viver pelo suor da fronte e a sofrer sua sina (nas 

mãos de senhorios, reis – e esposas). [...]. Mitos similares aparecem na China 

confuciana; entre os astecas, zoroastristas, lapônios e numerosas tribos nativas 

americanas; e nas sagas islandesas e irlandesas, sem mencionar o Livro do Gênesis.274 

 

Para os antigos gregos e romanos, as coisas não aconteciam por acaso, mas eram 

conduzidas por um ciclo repetitivo que atravessava o nascimento, a vida, a decadência e a morte 

para então renascer. Platão por exemplo entendia que as cidades-estados evoluíam obedecendo 

um ciclo recorrente. No mesmo sentido, Políbio (203 a.C-120 a.C.) acreditava que os sistemas 

políticos percorriam uma série cíclica, à medida que a monarquia se degenerava em tirania, que 

ensejava a aristocracia, que culminava numa oligarquia, sucedida pela democracia após a qual 

vinha a anarquia, o que por sua vez impunha o retorno da monarquia. “Até os deuses eram 

regidos por seus desígnios; todos deviam finalmente retornar à escuridão primitiva, ou chaos 

na Grécia, e recomeçar”275.  

Na concepção cíclica antiga, ascensão e decadência funcionavam como “conceitos 

sucessivos”: de um seguia-se o outro. Decadência era o termo usado para descrever um 

processo social geral, inclusive de dimensão cósmica276. 

                                                           
273 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica europeia: síntese de um milênio. Coimbra: Edições 

Almedina, 2015, p. 92. (Itálico do autor do livro) 
274 HERMAN, Arthur. op. cit., p. 21-22. 
275 Ibidem, p. 23-24. 
276 KOSELLECK, Reinhart. op. cit., p. 98-99. (Itálico do autor do livro) 
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O cristianismo trouxe consigo uma significativa mudança de concepção: o tempo 

não é dirigido pelo destino ou por ciclos repetitivos, mas sim pela vontade de Deus. A história 

deixa de ser cíclica para se tornar linear, passando da Criação ao Juízo Final. Jesus Cristo é “o 

Alfa e o Ômega, o princípio e o fim”. Nessa nova perspectiva, o futuro passa a ser mais 

importante que o passado, pois a história é dirigida por um acontecimento futuro e um propósito 

final: a segunda vinda de Cristo277. Dessa mudança resultava também uma nova compreensão 

para a ideia de progresso: tendo Cristo se encarnado e instaurado a última era do mundo, nada 

de fundamentalmente novo poderia ocorrer antes de sua segunda vinda. O progresso doravante 

deveria operar-se na alma dos crentes. Por isso, quando os teólogos cristãos falam de profectus, 

ou de progressus, tal progresso se referia à salvação das almas278. 

Todavia, há mais elementos a serem considerados neste quesito relativo à noção de 

progresso no cristianismo. Já que “o tempo [é] curto” e que “[...] passa a figura deste mundo” 

(1 Cor. 7, 29; 31), a meta do cristão é, sem dúvida, a salvação de sua alma. Para tanto, o crente 

deve aperfeiçoar-se e fazer “[...] incessantes progressos na obra do Senhor [...]” (1 Cor. 15, 58). 

Contudo, não houve entre os teólogos católicos um anátema ou um descarte do progresso 

material humano. Rodney Stark, sociólogo da religião, destaca exatamente isso, e afirma que  

 

[...] desde tempos muito remotos, os teólogos católicos partem do princípio de que a 

aplicação da razão pode aportar uma compreensão da vontade de Deus cada vez mais 

precisa. Agostinho notou que, embora haja “certos assuntos pertinentes à doutrina da 

salvação que ainda não podemos compreender [...], algum dia seremos capazes de 

fazê-lo”279. Essa fé universal no progresso, existente entre os teólogos católicos, 

também teve um imenso impacto na sociedade secular.280 

 

Com efeito, o bispo de Hipona escreveu:   

 

Fora da arte de viver corretamente e de chegar à felicidade imortal, arte sublime 

chamada virtude, que a graça de Deus, por Jesus Cristo, dá aos filhos da promessa e 

do reino, o engenho humano não inventou e experimentou infinidade de artes, em 

parte necessárias e em parte voluptuárias, que mostram que entendimento tão 

excelente e interessado em coisas supérfluas, perigosas e até nocivas tem grande 

porção de bem em sua natureza, pois com ele pôde inventar, aprender e pôr em 

atividade isso tudo? 

                                                           
277 HERMAN, Arthur. op. cit., p. 26. 
278 KOSELLECK, Reinhart. op. cit., p. 99-100. 
279 Citação de Santo Agostinho colhida por Stark na obra: LINDBERG, David. C. Science and the early church. 

In: God and nature: historical essays on the encounter between christianity and science. Editado por David C. 

Lindberg e Ronald L. Numbers. Berkeley: University of California Press, 1986, p. 27. 
280 STARK, Rodney. Falso testemunho: desmascarando séculos de história anticatólica. Campinas, SP: Ecclesiae, 

2021, p. 102. (Itálico do autor do livro) 
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Quanto progrediu na agricultura e na navegação! Quanta imaginação e perfeição 

esbanjadas em vasos de todas as formas e na variada policromia de estátuas e pinturas! 

[...] Quantos e quais recursos e artimanhas para caçar, matar e domar animais 

selvagens! Quantas espécies de venenos, de armas de máquinas inventaram os homens 

contra os próprios homens! Quantos remédios ou mezinhas para conservar ou recobrar 

a saúde! Quantos condimentos e manjares gostosos preparou para o prazer da boca e 

para excitar o apetite! Que diversidade de sinais, a palavra e a escrita, em primeiro 

lugar, para exprimir os pensamentos! Que riqueza de adornos na eloquência e na 

poesia, para deleitar o espírito! E, para agradar o espírito, quantos instrumentos de 

música e que diversidade de cantos compôs! Que admirável conhecimento da ciência 

dos números e da extensão! E que sagacidade no descobrimento da harmonia e do 

curso dos astros! Quem poderia, enfim, dizer todos os conhecimentos, tocantes às 

coisas naturais, de que se enriqueceu o espírito, sobretudo se quiséssemos insistir em 

cada um deles em particular e não referi-los todos em geral?281 

 

Este trecho confirma que “[...] Agostinho celebrou não só o progresso teológico, 

mas também o progresso terreno e material”282. Além disso,   

 

o otimismo de Agostinho era típico entre os intelectuais medievais; o progresso 

acenava. Como Gilbert de Tournai escreveu no século XIII: “Nós nunca 

encontraremos a verdade se nos contentarmos com o que já é sabido. [...] As coisas 

que foram escritas antes de nós não são leis, mas guias. A verdade está aberta a todos, 

porque ela ainda não é totalmente possuída”. Especialmente típicas foram as palavras 

pregadas por Fra Giordano em Florença, em 1306: “Nem todas as artes já foram 

descobertas; nunca encontraremos um fim em descobri-las. A cada dia alguém 

poderia descobrir uma nova arte”283. 

 

Refutando diversos apotegmas de uma tradição intelectual anticristã (sobretudo 

anticatólica), Rodney Stark conclui que, no Ocidente, a base da crença no progresso foi o 

cristianismo: 

 

Os europeus, uma vez que acreditavam que o progresso era possível, desejável e até 

certo ponto inevitável, foram impelidos a buscar avidamente novos métodos, ideias e 

tecnologias. Como se viu depois, esses esforços confirmaram-se a si mesmos: a fé no 

progresso estimulava esforços que repetidamente produziam progresso. A base da 

crença singular dos europeus no progresso não foi um triunfo do secularismo, mas da 

religião. Nas palavras de John Macmurray: “O fato mesmo de que pensamos no 

progresso mostra a extensão da influência do cristianismo sobre nós”284. 

 

                                                           
281 AGOSTINHO, Santo. A cidade de Deus: contra os pagãos. Parte II. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 620-

621. (Capítulo XXIV. Itálico meu) 
282 STARK, Rodney. op. cit., p. 102. 
283 Ibidem, p. 102-103. (As citações de Gilbert de Tournai e de Fra Giordano foram retiradas por Stark do livro: 

GIMPEL, Jean. The medieval machine: the industrial revolution of the middle ages. Nova York: Penguin Books, 

1976, p. 165 e 149, respectivamente. Itálico meu) 
284 Ibidem, p. 103. (A referência a Macmurray foi extraída por Stark de: MACMURRAY, John. The clue to 

history. Londres: Student Christian Movement, 1938, p. 113) 
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A Renascença ressuscitou e ressignificou a concepção cíclica dos gregos, isto feito 

inicialmente sob a fórmula virtude versus fortuna e depois como virtude versus corrupção. Em 

sua visão cíclica cristianizada, Giambattista Vico (1668-1744) entendia toda a história humana 

atravessando três ciclos sucessivos sob a condução da Divina Providência. Segundo ele, a 

história de cada povo teve início numa época arcaica de reis, sacerdotes e mitos primitivos, 

sendo sucedida por uma era de heróis e guerras épicas. Esta, por sua vez, ensejava o surgimento 

de impérios universais, que depois se desagregavam e caíam num estado de barbárie, 

reiniciando o ciclo285. Autores como Jonathan Israel entendem que, em Vico, a ideia de 

“Providência Divina” não é utilizada no sentido teológico cristão, mas sim como “[...] nada 

além do que o processo histórico que pastoreia pouco a pouco a humanidade, conforme ele 

[Vico] a descreve e uma sociedade baseada na razão”286.  

Durante a modernidade, civilização foi outra ideia que frequentemente caminhou 

junto com a de progresso. Herman afirma que já no fim da Renascença ser civilizado 

correspondia a um estilo de vida distinto da barbárie. Englobava, por exemplo, as proibições 

do canibalismo, do incesto e do assassinato; significava o respeito pela propriedade, pelas 

instituições sociais como o casamento, pela família, entre outras coisas287. Logo depois, 

civilização ganhou um outro sentido, passando a se referir a  

 

[...] um processo que levava o povo dos costumes, das instituições e da existência 

material caracterizada como primitiva para uma vida mais sofisticada ou “civilizada”. 

A civilização era um processo histórico com princípio e fim. Ela tornava os povos 

diferentes, mas também melhores do que em seu estágio primitivo ou selvagem.288 

 

De acordo com Herman, o primeiro pensador a considerar que este processo 

civilizador tivesse atingido seu ápice na Europa moderna foi o francês Anne Robert Jacques 

Turgot (1727-1781). “Mais do que qualquer outra sociedade ou civilização na história, Turgot 

sustentava, a Europa agiu para vencer o aspecto bárbaro e selvagem de sua personalidade 

coletiva”289. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) seguia uma orientação parecida. Para 

ele, a história progride rumo à liberdade: “A história do mundo é o avanço da consciência da 

                                                           
285 HERMAN, Arthur. op. cit., p. 28-29. 
286 ISRAEL, Jonathan I. Iluminismo radical: a filosofia e a construção da modernidade, 1650-1750. São Paulo: 

Madras, 2009, p. 732. 
287 HERMAN, Arthur. op. cit., p. 29-30. 
288 Ibidem, p. 30. (Aspas do autor do livro) 
289 Ibidem, p. 33. 
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liberdade”290. Para Hegel, a Europa moderna era o fim da história, pois no continente europeu 

a consciência da liberdade humana tinha alcançado sua plena maturidade291. A justificativa para 

tanto é esta: enquanto “os orientais sabiam que apenas um é livre, os gregos e romanos que 

alguns são livres, [...] nós sabemos que todos os homens, de maneira absoluta, ou seja, como 

homens, são livres”292. 

Hegel explica que no decorrer da história universal os povos orientais (China, Índia, 

Oriente Médio) formaram a “infância da história”293, já que “eles apenas sabem que um é livre; 

mas, por isso mesmo, essa liberdade é um simples capricho, ferocidade, cegueira da paixão [...]. 

Este um é, portanto, apenas um déspota e não um homem livre”294. Os gregos inauguram o 

período da “adolescência”, pois “a consciência da liberdade surgiu primeiro entre os gregos e, 

portanto, eles eram livres. Mas eles, como também os romanos, apenas sabiam que alguns são 

livres – não o homem em si. [...]. Por essa razão, os gregos [...] tinham a escravidão”295. 

A “maturidade” começou a desabrochar com “os povos germânicos [que], através 

da cristandade, vieram a compreender que o homem é livre e que a liberdade de espírito é a 

própria essência da natureza humana”. Hegel diz, no entanto, que “esta consciência surgiu 

primeiro na religião, na região mais interior do espírito; [...] introduzi-la no mundo leigo era 

uma tarefa maior que só poderia ser resolvida e cumprida através de um demorado e rigoroso 

esforço de civilização”296, tarefa essa custodiada e patrocinada pelo Estado. Por esse motivo, 

Hegel entende que “o Estado é a realização da Liberdade, do objetivo final absoluto, e existe 

por si mesmo”297. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi um dos primeiros grandes críticos do 

progresso. Ele inverteu as ideias de civilização e barbárie. Exaltando o homem primitivo, o 

“bom selvagem”, Rousseau rechaçou o refinamento dos costumes, o aprimoramento das artes 

e das ciências e a propriedade privada, vendo neles a causa das desigualdades entre os 
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293 HERMAN, Arthur. op. cit., p. 40. 
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homens298: “se juntarmos todos esses objetos, poderemos ver no estabelecimento e no 

aperfeiçoamento das sociedades as razões da diminuição da espécie”299. E prossegue:  

 

[...] o homem é naturalmente bom. O que pôde então depravá-lo até esse ponto, senão 

as mudanças sobrevindas em sua constituição, os progressos que ele fez e os 

conhecimentos que adquiriu? Por mais que se queira admirar a sociedade humana, 

não é menos verdade que ela leva necessariamente os homens a se odiarem entre si à 

medida que seus interesses se cruzam, a se prestarem aparentemente serviços mútuos 

e, em realidade, a praticarem todos os males imagináveis.300 

 

Em Rousseau, o progresso é maligno, pois introduziu desigualdades entre os seres 

humanos. Para uns progredirem, outros foram escravizados. Isso, diz ele, não ocorre com o 

“homem selvagem”, pois este,  

 

[...] depois que comeu, está em paz com toda a natureza e é amigo de todos os seus 

semelhantes. [...]. Mas as coisas são bem diferentes com o homem em sociedade. 

Trata-se primeiro de prover o necessário, depois o supérfluo; a seguir vêm as delícias, 

as imensas riquezas, os súditos, os escravos.301 

 

Por isso, na comparação entre o estado do homem selvagem com o do homem civil, 

é preferível o estado do primeiro, pois o homem civil, com sua maldade, suas necessidades e 

suas misérias, abriu muitas portas para a dor e a morte302. 

Diz Koselleck que “foi o modo contrafático de Rousseau ver as coisas que lhe 

permitiu ser o primeiro a compreender a aporia do progresso. Precisamente porque é um 

processo interminável [...] [que o progresso] aumenta as chances de degeneração”303. O 

aumento do domínio humano sobre a natureza, os confortos da civilização e os avanços da 

indústria são apenas um dos lados da balança. O outro lado é o preço a ser pago por essas 

conquistas (a desigualdade, por exemplo). Nesse sentido, em Rousseau, “o progresso produz 

decadência”304.  
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Quanto maior o progresso, maior é a capacidade humana de realizar catástrofes. 

Basta pensar hodiernamente no exemplo da energia atômica, da bomba atômica, para entender 

que as possibilidades de destruição em massa aumentaram paralelamente aos benefícios da 

civilização305. 

A depender da época e do autor em questão, decadência e progresso assumem 

acepções diversas, as quais se incorporam desejos subjetivos. As teorias de Hegel e Rousseau 

são exemplos claros disso. O que é decadente para um autor, não é para o outro. Não há como 

pretender estabelecer uma conceituação fixa e imóvel para as palavras decadência e progresso. 

Como diz Richard Gilman, palavras como estas escapam a qualquer definição fixa estabelecida 

pelo dicionário, passando a significar o que é desejado por indivíduos particulares em 

momentos específicos. “Essas palavras são vítimas de nossa [...] subjetividade traiçoeira”306. 

Para Gilman, “[...] ‘decadência’ é uma palavra e um conceito instável cujos 

significados e pesos mudam continuamente em resposta a mudanças na moral, nas atitudes 

sociais e culturais, e até na tecnologia. Nesse sentido, assemelha-se a ‘progresso’ [...]”307. Ele 

explica que a instabilidade semântica inerente às palavras em geral impossibilita qualquer 

apreensão definitiva e atemporal de seu significado:  

  

Uma palavra é um sinal para uma coisa, uma ação, uma qualidade ou uma condição, 

e os sinais têm um meio de se libertar de suas posições fixas ou de serem arrancados 

delas. Quando o tempo, a duração, agem como uma influência prolongada, a palavra 

como sinal pode chegar a uma grande distância da realidade que antes era empregada 

para indicar. Seria como um pedaço de destroços com o nome de um navio flutuando 

para longe de um casco afundado ou um marcador no deserto apontando para uma 

cidade desaparecida. A palavra mantém uma realidade, um fragmento de consciência 

se apega a ela, mas não há nada “real” ao qual ela corresponda agora. Entre essas duas 

condições – de relíquia e sinal à deriva – pode ser possível ver a “decadência” 

prosseguindo sua estranha carreira.308 

 

O filósofo alemão Ernst Cassirer também tratou sobre a questão da instabilidade 

semântica das palavras. O trecho a seguir é bem significativo: 

 

Se hoje me acontece ler um livro alemão, publicado nesses últimos dez anos [...], 

descubro com surpresa que já não compreendo a minha língua nativa. Foram cunhadas 

novas palavras, e mesmo as antigas são usadas em sentido novo; sofreram uma 
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profunda mudança de significado. Essa mudança de significado provém do fato de 

que as palavras que eram outrora usadas num sentido descritivo, lógico ou semântico 

são agora palavras mágicas destinadas a produzir certos efeitos e a despertar certas 

emoções.309 

 

O significado do termo decadência muda a depender da época, dos atores sociais, 

do ambiente intelectual e sociocultural em que é empregado. No entanto, como admite Gilman, 

“uma coisa bem diferente [disso é] investigar as próprias decadências históricas, onde a 

suposição é de algo conhecido, demonstrável”310. Koselleck concluiu de modo similar: mesmo 

que nenhum esquema que se proponha descrever e analisar a terminologia decadência tenha a 

última palavra, no âmbito da historiografia “não foi superada a antiga formulação [...] segundo 

a qual a toda ascensão de um ator político específico segue geralmente sua decadência”311. 

Ambos os autores referendam, portanto, a validade desta acepção historiográfica da palavra 

decadência funcionando como um conceito explicativo para o colapso ou desagregação de um 

sistema político, econômico, cultural ou de outra realidade histórica. 

Exemplo disso é a análise que o historiador Johan Huizinga fez em Nas sombras do 

amanhã. Lançado no ano de 1935, o livro é um conjunto de diagnósticos, críticas e previsões 

feitas por Huizinga no conturbado período entre as duas Guerras Mundiais. A palavra 

decadência aparece no título de dois capítulos (“Ambiente de decadência”, capítulo 1; e 

“Decadência do estilo e tendências para a irracionalização”, capítulo 19). A palavra declínio 

está no título de dois capítulos (“Declínio do espírito crítico”, capítulo 8; e “Declínio das normas 

morais”, capítulo 13). Logo nas páginas iniciais do livro aparecem afirmações como estas: 

 

Como evitar a constatação de que quase tudo o que outrora parecia sagrado e 

imutável, a verdade e a humanidade, a justiça e a razão se tomou agora incerto? [...] 

Se queremos, pois, salvar esta civilização, se a não queremos ver submersa em 

séculos de barbarismo, mas antes consolidar os tesouros da sua herança em alicerces 

novos e mais estáveis, torna-se sem dúvida necessário que todos os viventes 

compreendam bem até que ponto a decadência já avançou.312 

 

Intelectuais contemporâneos de outros segmentos (que não da historiografia) 

também utilizaram o termo decadência em suas análises nesta acepção de dissolução de um 
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padrão ou modelo anterior. Em estilo catastrófico e grandiloquente, o filósofo Martin Heidegger 

anunciou: 

 

A decadência espiritual da terra já foi tão longe que os povos se veem ameaçados de 

perder a última força de espírito capaz de os fazerem simplesmente ver e avaliar, como 

tal, a decadência (entendida em sua relação com o destino do Ser). Essa simples 

constatação não tem nada a ver com pessimismo cultural nem tampouco, como é 

óbvio, com um otimismo. Com efeito, o obscurecimento do mundo, a fuga dos deuses, 

a destruição da terra, a massificação do homem, a suspeita odiosa contra tudo que é 

criador e livre já atingiu em todo o orbe dimensões tais que categorias tão pueris como 

pessimismo e otimismo de há muito se tornaram ridículas.313 

  

Os estudos e as problematizações acadêmicas em torno da palavra decadência são 

maiores e mais complexos que o breve panorama que expus. A incursão feita neste tópico esteve 

orientada apenas no sentido de introduzir a discussão sobre a “decadência” material do culto 

público na Província do Maranhão. O que basicamente pode-se extrair daqui é que o termo 

decadência, apesar da variabilidade semântica que tem apresentado ao longo dos tempos, é 

visto como uma desagregação, uma dissolução, um desgaste, como o “adoecimento” de um 

organismo ou estrutura política, religiosa, econômica ou cultural. Se este processo não for 

detido, ele pode ensejar uma hecatombe definitiva. Tal compreensão vale também para a 

“decadência” material do culto. 

 

2.2 Os bispos do Maranhão diante da “decadência” material do culto público católico na 

Província do Maranhão 

 

 

Para ser convenientemente compreendido, o problema da “decadência” material do 

culto público no Maranhão precisa ser situado e contextualizado. Uma das formas mais idôneas 

de fazer tal contextualização é explicar o estado do culto durante o episcopado de cada um dos 

cinco hierarcas que governaram a Igreja do Maranhão durante os anos de 1830 a 1890. De 

início, a intenção era apenas fazer uma breve nota biográfica sobre cada bispo. Mas depois isto 

pareceu muito insuficiente, em face do grande volume de documentos cotejados. Ampliei então 

a proposta, de modo a criar um panorama explicativo geral sobre a administração de cada 

prelado.  
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No presente tópico apresento este panorama. Nele destaquei as obras empreendidas 

por estes bispos na Diocese, discuti sobre o seu relacionamento (e dissidências) com o poder 

civil, sobre o estado geral das igrejas matrizes da Província e sobre os reparos nelas ocorridos 

durante o governo de cada prelado. Ao longo desta abordagem apontei algumas das causas que 

contribuíram para a formação e permanência do estado de desaparelhagem do culto público. A 

explicação destas causas não foi logo aprofundada porque farei isto no último capítulo do 

trabalho.  

 

2.2.1 Dom Marcos Antônio de Sousa (14º314 Bispo do Maranhão, de 1828315 a 1842)  

 

 

Nasceu em Salvador, Bahia, a 10 de fevereiro de 1771. Fez todos os seus estudos 

no Seminário de Salvador. Foi ordenado padre aos 23 anos, “[...] pouco depois pároco colado 

da Vitória [...] e examinador sinodal, seus talentos e virtudes o fizeram Secretário do Governo 

da Província e o elegeram deputado às Cortes de Lisboa, em 1820”316. Pelos serviços prestados 

à Pátria e à Religião, a Coroa conferiu-lhe as honrarias de Cavaleiro de Cristo e Dignitário da 

Rosa317. Teve também assento na primeira sessão legislativa do Império. Em 12 de outubro de 

1826  

 

[...] um Decreto Imperial o apresentava para Bispo do Maranhão, sendo confirmado 

pelo papa Leão XII, a 25 de junho de 1827. Sagrado no Rio a 28 de outubro de 1827, 

logo comunicou a sua sagração ao Cabido do Maranhão, constituiu seus procuradores 

o Cônego José Constantino Gomes de Castro e José João Beckman e Caldas, e por 

seu intermédio tomou posse da Diocese a 19 de março – dia de São José – de 1828. 

Sua chegada a S. Luís e entrada solene na Catedral só se puderam realizar a 11 de 

março de 1830.318   

 

Sobre D. Marcos, comenta D. Francisco que: 
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desta última corrente, pois embora D. Antônio tenha sido nomeado para ser o 1º Bispo do Maranhão, “[...] nunca 

veio ao bispado, e nem dele mandou tomar posse. Foi por esta razão julgada sem efeito semelhante nomeação”. 
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O Maranhão pode legitimamente ufanar-se de ter tido por Pastor um Bispo da estatura 

moral e intelectual de D. Marcos! É D. Marcos o 5º Bispo do Maranhão que não 

pertenceu a alguma Ordem religiosa e o 2º brasileiro nato. E, coisa singular! parece 

que não frequentou nunca as Academias de Portugal [...] [provando assim] que sem 

se deixar o Brasil, se podia rivalizar, em ciências eclesiásticas, com os doutores de 

além-mar.319 

 

D. Marcos foi o primeiro bispo do Maranhão a inaugurar as conferências 

eclesiásticas, diversas vezes recomendadas pelos concílios. Por ser a Diocese extremamente 

vasta e por conta da longa distância que separava as sedes das freguesias, D. Marcos marcava 

essas conferências para a ocasião das visitas pastorais, aproveitando essa oportunidade para 

reunir os padres das freguesias limítrofes320. 

À revelia do que fora preceituado pelo Concílio Tridentino, não existia no 

Maranhão um Seminário Diocesano antes da chegada de D. Marcos Antônio. O relatório de um 

presidente da Província afirma que “[...] foi ele criado pela Carta Régia de 1805, cedendo para 

seu estabelecimento os religiosos de Santo Antônio parte do edifício do respectivo 

convento”321.  

Mesmo prevista em Carta Régia de 1805, foi necessário um enorme empenho de D. 

Marcos para levar a obra do Seminário a termo. Era preciso, sobretudo, a consecução dos 

recursos financeiros para mantê-lo. Data do ano de 1830 uma representação de D. Marcos ao 

Governo Imperial solicitando a verba anual de um conto de réis e a permissão para adquirir 

bens de raiz até 16 contos para a fundação do Seminário. Com a abdicação de D. Pedro I, a 

Regência, ocupada pela repercussão geral causada pela abdicação do imperador, não teve tempo 

para autorizar de imediato a solicitação de D. Marcos. Por isso, a Regência direcionou essa 

petição ao Governo provincial322. 

Em ofício de 1831, D. Marcos insistiu na necessidade do Seminário para a educação 

do clero e para a instrução da mocidade: 

 

É portanto evidente quanto interessa a fundação de um Seminário em que sejam 

educados os que devem dirigir as consciências e ensinar a moral sublime do 

Evangelho. Alguns pais de família na visita do ano passado me representaram que não 
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havendo professores de latim nas suas respectivas vilas, não enviavam seus filhos para 

a cidade por não haver um asilo em que fosse abrigada a inocência dos primeiros anos. 

Tenho trabalhado quanto posso para começar esta obra tão importante à mocidade 

maranhense privada dos socorros de instruir-se, principalmente os que habitam nos 

lugares remotos desta cidade.323 

 

No mês de julho do mesmo ano o prelado dirigiu outra representação ao presidente 

Cândido José A. Vianna lamentando a falta de instrução religiosa e civil nas populações do 

interior da Diocese. O Seminário aplacaria este mal, conforme o comentário de D. Marcos:    

 

Seja-me lícito sensibilizar por um pouco o coração amoroso e paternal de V. Exa. 

Muitos meninos no interior desta Diocese carecem de educação religiosa e civil, pela 

pobreza de seus pais e falta de mestres. Na visita do ano passado fui testemunha ocular 

das desgraças que sofre a humanidade privada deste benefício, fonte perene da 

felicidade particular e prosperidade da pátria. [...] No intentado Seminário não 

somente se educariam ministros dignos da religião, úteis à instrução dos povos, como 

cidadãos obedientes às leis e submissos as autoridades constituídas.324 

 

A Assembleia Provincial reunida em 1837 tratou sobre a representação de D. 

Marcos e criou o Seminário eclesiástico. Na ocasião, a Assembleia votou o subsídio de dois 

contos anuais para o dito estabelecimento. Contudo, a Lei Provincial de 4 de agosto de 1837 

(art. 1º, §3º) instituiu o Seminário fixando o subsídio de “[...] um conto e seiscentos mil réis [...] 

para o Seminário eclesiástico que se deverá estabelecer quanto antes na parte do Convento de 

Santo Antônio, que para esse fim foi oferecida pelos Religiosos do mesmo Convento [...]”325.  

Vencidos os obstáculos, o Seminário foi instalado no Convento de Santo Antônio. 

Sua inauguração ocorreu na tarde de 17 de abril de 1838, na presença do presidente da Província 

Vicente Tomás Pires de Figueiredo Camargo, de numerosas autoridades civis e eclesiásticas326. 

Como refere D. Francisco de Paula, uma das principais dificuldades que os 

Seminários Diocesanos enfrentavam durante o Império era a frequente ingerência do Governo 

em seu funcionamento, chegando ao ponto de este se imiscuir nas disciplinas ofertadas pelos 

Seminários:  

 

                                                           
323 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Cândido José de Araújo Vianna. 11/06/1831. Setor de Avulsos, APEM. 
324 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Cândido José de Araújo Vianna. 18/07/1831. Setor de Avulsos, APEM. 
325 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 210. 
326 Ibidem, p. 209. 



82 

 

Naquele tempo, [...] era tal o ciúme do Estado, que até aos compêndios de aula dos 

seminários queria estender sua ingerência. Fundar um seminário no Império era arcar 

com a má vontade de uns, com as ideias preconcebidas de outros, com a quase 

oposição de todos os que dispunham de uma parcela de poder.327 

 

Cândido Mendes de Almeida (1818-1881) afirmou a mesma coisa:  

 

[...] o Estado, em sua onipotência, [...] intervém na nomeação e destituição dos 

professores dos Seminários, regulando os provimentos das cadeiras; e ainda na 

aprovação dos respectivos compêndios, não tão diretamente como outrora, porque já 

não se exige pela nova legislação placet expresso.328 

 

Exemplo notável da prepotência estatal foi o Decreto nº 3.073, de 22 de abril de 

1863, ordenando a uniformidade das disciplinas dos Seminários custeadas pelo Estado. 

Dilermando Vieira explica que as determinações contidas neste decreto “[...] foram julgadas 

intoleráveis, dado que, entre outras coisas, tocaria ao Estado o ‘direito’ de regular por si próprio 

a vida seminarística, escolher o professorado, e revisar estatutos e compêndios”. Coube ao bispo 

D. Antônio de Macedo Costa (1830-1891) o manifestar “[...] a indignação coletiva ao 

Imperador, o que fez no ano seguinte por meio de uma drástica Memória. [...]. Os protestos 

foram tantos e tão contundentes que o Governo reconsiderou, deixando os bispos livres para 

nomearem os diretores dos Seminários e contratarem professores estrangeiros”329. 

Outra grande dificuldade enfrentada dizia respeito às limitações estruturais do 

prédio em que o Seminário diocesano do Maranhão foi instalado. Tal problema foi relatado 

numa fala presidencial de 28 de julho de 1848:  

 

Este Seminário, segundo o que tive mesmo de observar, não pode em verdade, com 

pesar o digo, ser bem dirigido, por falta das necessárias comodidades, pois apenas há 

nele oito pequenos cubículos onde estão perto de 30 moços que mal podem se mexer; 

e numa casa em que não cabe tanta gente, e nem tem outros arranjos próprios de um 

colégio, a consequência necessária deve ser a confusão, a desordem, a falta de asseio 

e, finalmente, o pouco estudo. Minha opinião é [que] se faça uma reforma no 

Seminário, marcando-se o número dos seminaristas internos que a casa possa conter 

[...].330 
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Entretanto, o presidente Antônio Joaquim Álvares do Amaral admitiu que  

 

a Província não pode por agora manter um estabelecimento de semelhante natureza 

em ponto grande, e antes tê-lo em pequena escala e em ordem, do que como se acha, 

a despeito dos bons desejos do Reverendo Cônego Reitor, que faz tudo que de sua 

parte está para bem cumprir seus deveres.331 

 

Os recursos financeiros para manter o Seminário funcionando constituíam outro 

entrave. Como explica D. Francisco, um Seminário não é nada mais do que uma instituição de 

ensino primário e secundário com uma finalidade básica: a formação do clero. O erro que 

frequentemente se comete é pensar que cada aluno paga sua pensão. A verdade, porém, é que 

são poucos os alunos que podem pagar sua pensão integralmente. E mesmo que todos pudessem 

fazê-lo, seria preciso que a quantidade de alunos fosse tamanha a ponto de pagar as várias 

despesas do Seminário. No entanto, a realidade está longe disso, pois o número dos alunos 

destinados aos estudos eclesiásticos é reduzido e, acrescenta D. Francisco, sempre será “[...] 

enquanto a Religião do seu povo se limitar a um sentimentalismo hereditário, sem convicções 

fortes, sem a corajosa prática dos mais elementares deveres da fé”332.  

Mencione-se, ademais, que “os Seminários, como todos os estabelecimentos de 

ensino, estão sujeitos ao fluxo e refluxo do número de alunos. Nos anos de frequência regular 

o seminário poderá viver, mas, [e] nos anos de frequência mínima?”. A resposta que D. 

Francisco dá a essa questão é: “a solução verdadeira [...] está na fundação de um patrimônio 

inalienável, cujos rendimentos devem aplicar-se a esse fim”333. 

Teve D. Marcos compreensão disso? Não se sabe. Mas, mesmo que tivesse tido, ele 

teria esbarrado nas leis de mão-morta, “[...] que estavam sempre vivas para arrecadar os bens 

pertencentes a instituições, máxime religiosas”334. O Seminário diocesano foi fruto do esforço 

de D. Marcos de Sousa, diz D. Francisco, e “se o não fez estável, não foi por culpa sua pois, ao 

morrer, legou no seu testamento algumas quantias que, se fossem guardadas religiosamente e 

aumentadas com as dos seus sucessores, formaria hoje um patrimônio suficiente para viver e 

formar claro para toda a vasta Diocese”335. Uma dessas quantias foi inclusive lembrada pelo 

presidente Honório Pereira de Azeredo Coutinho em sua fala de 7 de setembro de 1850:  

                                                           
331 Ibidem. 
332 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 207-208. 
333 Ibidem, p. 208. 
334 Ibidem. (Itálico do autor do livro) 
335 Ibidem, p. 208-209. 
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Os rendimentos que atualmente possui o estabelecimento [o Seminário] consistem no 

subsídio de que acima falei [3:800$ réis] e no juro do capital de 2:400$000 réis em 

apólices da dívida pública legadas à casa pelo falecido bispo, o Sr. D. Marcos Antônio 

de Sousa. Percebe também a casa uma módica mesada de 16 seminaristas internos, 

que como os 10 numerários, ali são educados.336 

 

Além de seus trabalhos em prol da fundação do Seminário eclesiástico, D. Marcos 

empenhou-se para garantir aos vigários da Diocese suas respectivas côngruas pagas pelo 

Governo337; criticou o descumprimento da Lei orçamentária que aumentava as côngruas do 

Bispo Diocesano e também censurou uma medida do Legislativo provincial que reduziu outras 

quantias supletivas à sustentação do Bispo, pois 

 

não só tem sido acrescentado os vencimentos dos juízes de direito e outros 

magistrados da Província, como [...] [também] aumentado os ordenados dos oficiais 

da Secretaria da Presidência; e ainda aos mesmos juízes de direito é pela Fazenda 

Pública paga uma soma para indenização dos seus emolumentos. Porém, o Prelado 

Diocesano não só é privado do aumento côngrua, que lhe fora concedida por Lei do 

orçamento de 22 de Outubro de 1836 [...], como ainda pelo Poder Legislativo desta 

Província é resolvida a diminuição dos módicos emolumentos que serviam de subsídio 

a sua sustentação. São bem conhecidas as necessidades locais, são bem notórias as 

circunstâncias desta cidade.338 

 

D. Marcos conclui este ofício afirmando que “todas as nações civilizadas em que 

se conserva amor à ordem e à justiça, há respeito aos costumes e às leis, jamais têm tolerado 

que a mão sagrada que abençoa e distribui as graças espirituais se estenda para mendigar o 

necessário alimento”339. 

Côngrua era a contribuição pecuniária paga pelo Governo ao clero. Era, segundo 

D. Condurú, “[...] dívida de justiça, paga muito parcimoniosa, retardada e irregularmente. Nos 

tempos coloniais e na monarquia, por força da união da Igreja com o Estado, frequentes e 

amarguradas eram as reclamações dos Srs. Bispos e dos Cabidos Diocesanos a esse respeito”340. 

                                                           
336 Fala dirigida pelo Exmo. Presidente da Província do Maranhão, Honório Pereira de Azeredo Coutinho, à 

Assembleia Legislativa Provincial, por ocasião de sua instalação no dia 07/09/1850, p. 34. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/348/>. Acesso em: 10 set. 2017. 
337 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 223. 
338 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Capitão de Mar e Guerra e Presidente da 

Província do Maranhão Francisco Bibiano de Castro. 23/06/1837. Setor de Avulsos, APEM. 
339 Ibidem. 
340 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 60. (Itálico do autor do livro) 
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O trecho a seguir, de um ofício de janeiro de 1834, ilustra o esforço de D. Marcos 

de Sousa junto ao presidente da Província para efetivar-se a continuidade do pagamento das 

côngruas devidas aos vigários: 

 

Um pregador da Religião não pode exercitar seu ofício sem meios de subsistir 

decentemente, para que não empregue seu tempo e atenção em outras ocupações. Sua 

educação é dispendiosa, e é de grande trabalho adquirir os conhecimentos necessários 

do que deve ensinar. A penúria não deve ser a recompensa dos seus esforços em 

benefício dos outros: os ministros da religião devem ser livres da necessidade de 

mendigar seus alimentos. [...]. É lei do divino Legislador: o operário é digno de 

recompensa.341 

 

Parece que D. Marcos considerava os párocos como funcionários estatais. Ele 

acrescenta neste ofício de 1834 que cabe aos ministros da religião suas respectivas côngruas 

porque “funcionários públicos devem participar uma porção das rendas do Estado, [já que] [...] 

são obrigados a contribuir para este objeto”342. 

O considerar o clero como parte do funcionalismo público, como servidores do 

Estado, é uma das características do regalismo343. Sobre este tema, Júlio Maria de Morais 

Carneiro opina que desde o início do Império “[...] o clero estava avassalado pelo regalismo”. 

O autor postula que  

 

eram galicanos344, uns mais, outros menos exagerados, os padres Romualdo Seixas, 

depois arcebispo da Bahia, Marcos de Sousa345, depois bispo do Maranhão, D. José 

Caetano, bispo do Rio de Janeiro, monsenhor Vidigal, cônego Vieira da Soledade, 

                                                           
341 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Cândido José de Araújo Vianna. 15/01/1834. Setor de Avulsos, APEM. 
342 Ibidem. (Itálico meu) 
343 Em linhas gerais, regalismo é a ideia ou postura que defende um maior controle e interferência do Estado sobre 

a Igreja, limitando o poder do papa. A regalia consistia em certos direitos de que gozavam os reis franceses em 

algumas igrejas da França durante a vacância dos bispados. Tais direitos incluíam, por exemplo, o recebimento de 

rendas das igrejas e a apresentação de benefícios eclesiásticos. Essa especial prerrogativa concedida pela Santa Sé 

acabou degenerando em abusos estatais. Em 1274, o Concílio de Lyon reconheceu tais direitos, mas limitou-os às 

igrejas onde já se achavam estabelecidos, vedando sua extensão. Entretanto, no ano de 1673, Luís XIV estendeu 

esse privilégio a todas as igrejas da França. Os bispos que resistiram foram perseguidos. In: ALMEIDA, Cândido 

Mendes de. op. cit., p. XLV.  
344 Didaticamente, pode-se entender o galicanismo como sinônimo de regalismo. O galicanismo “[...] advogava 

uma independência, mais ou menos total, da Igreja Católica francesa com referência ao papa. Surgida durante o 

Grande Cisma, em 1516 uma concordata da França com a Santa Sé reconheceu o direito do monarca de nomear 

bispos e outros altos cargos eclesiásticos. Essa independência chegou até ao extremo de que as decisões do 

Concílio de Trento não foram recebidas na França senão por decisão régia”. In: VIDAL MANZANARES, César. 

op. cit., p. 177. 
345 De igual modo, Cândido Mendes de Almeida (op. cit., p. CCLXIV-CCLXV) afirma que “[...] estes prelados 

[D. Romualdo Seixas e D. Marcos de Sousa], bem que moderadamente, eram galicanos [...]”. É provável que 

Morais Carneiro tenha retirado de Cândido Mendes tal consideração. 



86 

 

Diogo Antônio Feijó, Miguel Reinaut, monsenhor Pizarro, cônego Januário da Cunha 

Barbosa, Rocha Franco, José Custódio Dias, José Bento Leite Ferreira de Melo.346 

 

O regalismo de parte significativa do clero era um dos motivos que, segundo Morais 

Carneiro, concorriam para a queda de sua consideração e estima pública durante o Império347. 

Para exemplificar rapidamente essa tendência entre o clero maranhense, vide a seguir o trecho 

de uma consulta feita pelo Rev. Cônego João Ignácio de Moraes Rego (eleito Vigário Capitular 

do Bispado logo após o falecimento de D. Marcos) ao Ministro da Justiça do Império: 

 

Illmo. e Exmo. Sr. – Participo a V. Exa. que recebi debaixo de capa com o selo das 

armas pontificais e letras apostólicas, expedidas pela Congr. da Propaganda Fide que 

acompanham a carta encíclica do S. P. Gregório XVI e suponho que me fossem 

enviadas (sem ofício) por Mgr. Ambrósio Capadônico, Delegado de Sua Santidade e 

Internúncio atual nessa Corte, entendendo eu que não devo e não posso publicar ou 

fazer uso algum delas nesta Diocese por não virem autorizadas com o imperial 

Exequatur segundo as leis civis e princípios do Direito Público Eclesiástico e 

Universal, e por essa falta as transmito a V. Exa. para dignar-se de as levar à augusta 

presença de S. M. o Imperador, e determinar se é de seu agrado se cumpram e 

executem, não obstante faltar-lhes o seu Praz-me; submetendo esta minha dúvida ao 

imediato conhecimento e decisão do Governo, para minha inteligência a este respeito. 

Deus guarde a V. Exa. muitos anos. Illmo. Exmo. Sr. Desembargador Dr. Hermeto 

Carneiro Leão, Ministro da Justiça e Negócios Eclesiásticos.348 

 

Assim, o Rev. Cônego Moraes Rego submeteu normas vindas da Santa Sé à 

aprovação imperial, pois sabia que “[...] [não devia e não podia] publicar ou fazer uso algum 

delas nesta Diocese por não virem autorizadas com o imperial Exequatur”. O exequatur, 

beneplácito ou placet era a autorização oficial do Imperador para que as normas eclesiásticas 

emitidas pela Santa Sé valessem no Brasil. Essa sujeição da execução dos documentos 

pontifícios ao prévio exame do monarca era um dos principais traços característicos do 

padroado regalista349. Como comenta Sergio Miceli, o regime de padroado deu vazão a uma 

interferência tão ampla do Estado sobre a Igreja, que isso colocou em risco a própria 

continuidade da autoridade papal e tornou ineficazes as normas canônicas barradas pelo 

Estado350. 

                                                           
346 CARNEIRO, Júlio Maria de Morais. O catolicismo no Brasil. Belo Horizonte, MG: Edições Cristo Rei, 2017, 

p. 111. (Itálico meu) 
347 Ibidem. 
348 Ofício citado por SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 252. 
349 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 54.  
350 MICELI, Sergio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1988, p. 17. 



87 

 

Na Constituição do Império, o regalismo evidenciou-se no art. 102, XIV, ao definir 

como uma das principais atribuições do Imperador “conceder, ou negar o beneplácito aos 

Decretos dos Concílios e Letras Apostólicas, e quaisquer outras Constituições Eclesiásticas que 

se não opuserem à Constituição; e precedendo aprovação da Assembleia, se contiverem 

disposição geral”351.  

Apesar de Morais Carneiro listar D. Marcos de Sousa entre os eclesiásticos 

regalistas (ainda que moderados) do Império, este prelado empenhou-se firmemente no 

combate em favor dos direitos e da autonomia da Igreja. Por exemplo, no ano de 1834 D. 

Marcos reprovou a tentativa de se alugar “[...] a sala do consistório da Catedral, já antes 

excepcionalmente cedida para o funcionamento do Conselho da Província, para a instalação do 

Tribunal do Júri”352. O bispo protestou dizendo que  

 

este novo procedimento, a despeito da Constituição jurada e leis em vigor, muito 

agravará as dores de todos os cristãos desta Diocese, sendo de fatal influência à 

Religião Católica, Apostólica e Romana que todos juramos manter e defender. E ainda 

mesmo ao longe se ofenderão as almas religiosas, que em um edifício consagrado a 

um Deus de paz e clemência sejam proferidas sentenças de pena capital, com infração 

dos cânones sagrados recebidos neste Império [...]. Na Bahia e outras cidades do 

Império se tem alugado casas para este fim [...]. Nesta cidade há outros, muitos outros 

edifícios públicos, e ainda casas da Câmara, onde pode ter lugar aquela reunião, 

ficando salva a Sé, em a qual seriam estorvados os ofícios religiosos.353 

 

Em outra ocasião, em 1837, D. Marcos rechaçou uma pretensão do Governo de 

modificar o local de conservação dos registros de batismo para arquivos paroquiais que não 

estava sob a direta vigilância do bispo. Nesta controvérsia, D. Marcos indaga:   

 

Os registros que tanto interessam a vida, honra, e fortuna dos cidadãos não serão 

guardados com mais recato e segurança em um arquivo debaixo das vistas da primeira 

autoridade eclesiástica da Diocese, do que em as habitações de alguns párocos em 

lugares ermos e solitários, em casas bem mal cobertas, expostas ao rigor das estações, 

em paróquias ambulantes?354 

 

                                                           
351 BRASIL. Constituição política do império do Brasil (1824). Elaborada por um conselho de estado e 

outorgada pelo imperador d. Pedro I, em 25 de março de 1824. 
352 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 219. 
353 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Joaquim Vieira da Silva e Sousa. 25/02/1834. Setor de Avulsos, APEM. 
354 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Capitão de Mar e Guerra e Presidente da 

Província do Maranhão Francisco Bibiano de Castro. 23/06/1837. Setor de Avulsos, APEM. 
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Além deste argumento relativo à salubridade e incolumidade dos registros, D. 

Marcos citou o Concílio de Trento, as Constituições Sinodais da Bahia355 e a Constituição do 

Império para explicar que um tema tão particularmente eclesiástico como o registro de batismo 

não era da alçada do poder civil: 

 

O registro dos batismos decretado pelo Sacrossanto Concílio Tridentino [...] é uma lei 

disciplinar observada em todo o Catolicismo e, por isso, [é] da competência do Poder 

Eclesiástico fazer os regulamentos convenientes à observância da mencionada lei 

canônica. É ato conexo e intimamente ligado com a administração do sacramento e, 

por isso, em toda a Igreja Católica este objeto tem sido regulado pela autoridade dos 

Prelados Diocesanos. Por cujo motivo a Constituição deste Bispado Liv. 1º, Tit. 20, 

nº 175 ordena que o livro dos assentos seja recolhido na Câmara Episcopal [...]. Ora, 

as Constituições Diocesanas organizadas em os sínodos das Dioceses são reguladoras 

não somente d’administração dos sacramentos, ritos eclesiásticos, como da política 

exterior da Igreja, e obrigam em consciência a todos os fiéis do Bispado. [...]. A 

Constituição Sinodal da Bahia, e que também rege este Bispado, tem sido roborada 

pelo poder temporal e posta em efetiva execução não somente por Provisões Régias, 

Portarias expedidas pelo Ministro da Justiça, como pelo Decreto de 28 de Julho de 

1828.356 

 

Pertence, portanto, ao poder eclesiástico o debelar questões relativas à conservação 

e guarda dos registros de batismo. Por serem tais registros   

 

[...] um objeto disciplinar e relativo à administração dos Sacramentos [...], não 

pode[m] ser alterado[s] sem o concurso do Poder espiritual segundo o Concílio 

Tridentino Sessão 21, Cap. 2º de Reformatione. E declarando muito positivamente o 

art. 5º da Lei Fundamental deste Império que a Religião Católica Apostólica Romana 

continuará a ser a religião do mesmo Império, é consequente que não só compreenda 

o dogma, como também a moral, culto, hierarquia e parte disciplinar tão necessária a 

manutenção do mesmo culto [...]. Os registros da França, e ora de Portugal, são 

puramente civis, porque neles se descrevem os nascimentos dos cidadãos, porém os 

desta Diocese, contendo a descrição de atos religiosos e administração de batismos, 

são eclesiásticos e, por isso, compete à jurisdição da Igreja providenciar sobre sua 

guarda e segurança, implorando toda a força e proteção do Poder Político como 

protetor da mesma Igreja e defensor da religião dominante e garantida pela 

Constituição do Império.357 

                                                           
355 Após a proclamação da independência política do Brasil, o Bispado do Maranhão desligou-se do Patriarcado 

de Lisboa (ao qual esteve subordinado pela bula Salvatoris nostri, do papa Bento XIV, de 13 de dezembro de 

1740) e passou a ser sufragâneo do Arcebispado da Bahia através da bula Romanorum pontificum vigilantia, de 5 

(ou 18) de junho de 1828, do papa Leão XII. Por ser sufragânea da Arquidiocese da Bahia, a Diocese do Maranhão 

passou a reger-se pelas Constituições Sinodais da Bahia, e nesta condição permaneceu durante quase todo o 

período imperial brasileiro. Na República, a bula Rationi congruit (de 10 de fevereiro de 1922) do papa Pio XI 

referendou o decreto consistorial de Bento XV de 2 de dezembro de 1921 e elevou o bispado de São Luís do 

Maranhão à categoria de Arquidiocese. Cf: MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 110; MEIRELES, Mário M. 

op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 297; Livro de registro das freguesias do 

Maranhão e Piauí. 31/12/1872. Acervo da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Inventário dos Códices. Livro 

nº 335, APEM. 
356 Ibidem. 
357 Ibidem. 



89 

 

Enfim, “não só a justiça natural reclama a conservação deste direito de propriedade 

[dos registros de batismos pelos bispos], como a mesma Constituição do Império no art. 179, 

nº 22 a garante em toda sua plenitude, não permitindo ser desapropriado ainda quando o bem 

público legalmente verificado o exige, sem prévia indenização [...]”358. 

Era frequente no regime de padroado existirem episódios como os dois referidos, 

onde o governante civil extrapolava sua órbita de competência, vendo-se autorizado a decidir 

sobre questões de jurisdição estritamente eclesiástica. 

No ano de 1840, deparou-se D. Marcos com uma medida da Fazenda Pública 

Provincial restritiva das rendas da Catedral. O prelado dirigiu à Presidência da Província um 

ofício solicitando o cumprimento do Estatuto 35, §4º, norma que concedia à fábrica359 da 

Catedral o valor correspondente às côngruas dos empregados da Sé faltosos sem justa causa. 

Isto foi feito para auxiliar no custeio das despesas da Catedral, já que a quantia anual 

disponibilizada para tal fim era insuficiente. Neste ofício muito esclarecedor, D. Marcos opôs-

se à decisão da Fazenda Pública Provincial que sustou o pagamento do referido subsídio à 

Catedral, argumentando que tal postura era lesiva à concordata do padroado. O bispo introduziu 

o assunto deste modo: 

 

A fábrica desta Catedral em cada um ano participa da Fazenda Pública Provincial a 

consignação de oitocentos mil réis para seus guisamentos360. Porém a sobredita 

quantia é insuficiente para compra de vinho, hóstias, cera, incenso, conserto de 

paramentos, lavagem de roupa branca e mais despesas precisas à decência do culto, 

era acrescentada com outras aplicações feitas pelo Augusto Padroeiro para suprimento 

da fábrica. Pelo Estatuto 35, §4º [fixou-se] a perda das côngruas dos cônegos e mais 

empregados da Sé que não assistem aos ofícios divinos, nem cumprem suas 

obrigações sem causa justa, e aprovada pelo Ordinário, foi aplicada a benefício da 

mesma fábrica361. 

 

A decisão da Fazenda Pública da Província de sustar o dito pagamento “[...] se faz 

mais sensível pelo subido preço dos gêneros necessários ao consumo da Catedral. Uma libra de 

cera comprada em os anos passados por 320 réis, hoje custa o quádruplo, e o mesmo se 

                                                           
358 Ibidem. 
359 A fábrica é, de modo geral, o setor encarregado da administração dos bens de uma igreja, de sua conservação, 

preservação e manutenção. (Vide Código de Direito Canônico, cân. 1279 a 1283) 
360 Os guisamentos correspondem aos itens listados por D. Marcos nesta citação, isto é: hóstias, vinho, alfaias e 

demais utensílios para a missa. 
361 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão Luís 

Alvares de Lima. 07/03/1840. Setor de Avulsos, APEM. 
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experimenta a respeito de outros artigos de absoluta necessidade para a conservação do culto 

divino”362. 

Se a primeira igreja da Diocese enfrentava tais percalços, pode-se imaginar a 

situação das demais. A insuficiência dos valores disponibilizados pela Província para custear 

os itens necessários à celebração da missa ensejava boa parte dos embaraços nos quais o culto 

público estava imerso. 

Sobre a inobservância do Estatuto 35, ainda no ofício de 7 de março de 1840, o 

bispo D. Marcos lembrou ao presidente da Província que 

 

[...] os Estatutos das Catedrais são leis disciplinares feitas por concórdia entre o 

Sacerdócio e o Império e, consequentemente, não podem ser anuladas nem alteradas 

sem o consentimento do poder espiritual e temporal. Assim foi estipulado por uma 

concordata com a Sé Apostólica na fundação do primeiro Bispado do Brasil, como 

consta da Bula do Santíssimo Padre Júlio III expendida em fevereiro de 1550.363 

 

Tal postura dos poderes provinciais com relação à Igreja era injusta, disse D. 

Marcos: 

 

Nem se diga que aos poderes legislativos compete legislar sobre as temporalidades da 

Igreja. Os que se têm dedicado às lições da história e avaliam os princípios de justiça 

universal conhecem que a Igreja goza direitos de propriedade que são garantidos em 

toda sua plenitude pela Constituição do Império art. 179, nº 22. A dotação do Augusto 

Fundador da Catedral do Maranhão foi perpétua, nem o benefício do Príncipe Dotador 

pode ser alterado, subsistindo o fim da graça, que é a conservação do culto público 

religioso. Ora, como a Catedral do Maranhão será privada dos seus direitos 

adquiridos, das rendas subsidiárias do seu patrimônio sem ofensa da justiça?364 

 

Não compete, além disso, às autoridades civis adentrarem em questões da disciplina 

eclesiástica ao decidirem sobre quais sejam as causas justas da ausência dos empregados da 

Catedral. Quem decide sobre tal assunto é o bispo, pontuou D. Marcos. Tanto os cânones do 

Concílio de Trento quanto as leis do Império comprovam esta tese: 

 

Os beneficiados ausentes dos seus benefícios não fazem seus os frutos beneficiais, 

exceto quando se acham impedidos por moléstia ou coisa justa expressa nas leis 

canônicas e justificada perante a Autoridade Ordinária. Isto é muito positivamente 

decretado no Cap. 2º de Reformatione da Sessão 6ª do Sacrossanto Concílio 
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Tridentino, recebido em sua disciplina neste Império por legislação pátria antiga e 

confirmada por Lei de 20 de outubro de 1823. A esta disposição conciliar são 

conformes os Estatutos desta Catedral, Estatuto 36, §5º e 6º. É um direito inerente ao 

Episcopado vigiar se os ministros inferiores cumprem as obrigações do seu ministério, 

como foi declarado na Carta Régia de 9 de outubro de 1789, Circular 1ª de 19 de junho 

de 1817. Este é um artigo de disciplina universal observado em todo o orbe católico 

desde os primeiros séculos da Igreja e sancionado por diversas leis pátrias. O Alvará 

com força de lei de 11 de outubro de 1786, §11 é bem positivo e terminante: Declaro 

que pertencendo aos Bispos somente em razão de sua jurisdição ordinária conhecer 

das causas por que os beneficiados podem estar ausentes das suas igrejas. Da 

legislação referida é constante que os mesmos legisladores e a rainha D. Maria I têm 

reconhecido e sustentado a jurisdição ordinária dos Bispos conferida pelo Divino 

Legislador quando os mandou reger a Igreja de Deus. Apesar dos direitos do Grão-

Mestrado [...] e do amplíssimo Padroado em as igrejas do mesmo Império, a Augusta 

Padroeira e Legisladora tem declarado ser atribuição do ofício episcopal conhecer 

sobre as causas justas da ausência dos beneficiados.365 

 

Ainda neste ofício de 1840, D. Marcos sublinhou um outro cerceamento ao qual a 

Igreja foi submetida por decisão do Poder Legislativo de São Luís: “[...] a deficiência das rendas 

da fábrica era suplementada com as esmolas das sepulturas, do que ficou privada a mesma 

fábrica por uma postura da Câmara Municipal desta cidade [...]”366.  

Os problemas discutidos por D. Marcos nos documentos citados são apenas alguns 

dos muitos casos exemplificativos da situação de sujeição da Igreja ao Estado no Brasil sob o 

regime do padroado, situação essa verificada e comentada por diversos autores. O padroado 

rebaixou a Igreja a uma existência quase que parasitária do Estado e trouxe para ela o grave 

ônus da “[...] frequente intromissão do governo em assuntos estritamente eclesiásticos, como 

se fora um direito seu, degenerando, por vezes, em franco cesaropapismo”, comenta Maurilio 

Cesar de Lima367. Os sucessores de D. Marcos no episcopado maranhense continuaram a 

escrever aos presidentes da Província insistindo na independência do bispo para decidir sobre 

questões atinentes à disciplina eclesiástica. 

No citado ofício de 7 de março de 1840, D. Marcos também comentou sobre a 

situação geral das paróquias da Diocese, dando o seguinte diagnóstico: 

  

Sobre o estado das paróquias deste Bispado posso informar a V. Exa. que muitas se 

acham em um estado decadente e lamentável, e algumas sem matriz. Tenho oficiado 

ao Governo Provincial sobre a edificação da capela-mor da paróquia da Vila do 

Itapecuru-Mirim, para cujo fim foi aplicada a quantia de um conto de réis no art. 21 

da Lei Provincial de 27 de julho de 1838. Tenho também dirigido ofícios em favor do 

cobrimento do corpo da igreja de N. S. do Rosário da Vila do Itapecuru. Espero que 

em tempo conveniente sejam dadas as providências requeridas em favor das 

                                                           
365 Ibidem. 
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367 LIMA, Maurilio Cesar de. Breve história da igreja no Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 23. 
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paróquias, as quais o Governo é obrigado a edificar, reparar e dotar por dever do 

Padroado. É certo que a quantia de um conto de réis aplicada no art. 20 da mencionada 

lei para alfaias e paramentos das igrejas mais necessitadas foi distribuída em favor da 

matriz de N. S. da Conceição desta cidade [São Luís] e da igreja do Apóstolo S. 

Mathias da cidade de Alcântara, N. S. do Rosário da Vila do Itapecuru, N. S. da Lapa 

do Lugar de S. Miguel e Pias [e] S. Benedito da cidade de Caxias [...].368 

 

Portanto, já em 1840 “[...] muitas [paróquias] se acham em um estado decadente e 

lamentável, e algumas sem matriz”. Isso não quer dizer que tal configuração tenha se iniciado 

com a administração de D. Marcos. Quer dizer sim que nesta data já existia o problema da falta 

de estrutura das paróquias do Bispado do Maranhão. As quantias votadas para a compra de 

alfaias e paramentos para as diversas matrizes não eram suficientes; em muitos casos, serviam 

apenas como um paliativo. Ao criar-se uma nova paróquia, era preciso dotá-la de templo, de 

paramentos e alfaias; era preciso conservá-los, restaurá-los ou substituí-los quando seu tempo 

de vida útil findasse. Só que o Governo Provincial, por insuficiência de recursos financeiros, 

era incapaz de arcar com todas essas despesas. Aumentando a quantidade de paróquias, surgia 

um ciclo de necessidades materiais que o Governo Provincial não tinha condições de manter. 

O resultado era este: crescia o número de paróquias da Província sem um templo devidamente 

estruturado, ornado e aparelhado para a missa. Em linhas gerais, a “decadência” material do 

culto público consistia nesse ciclo de carências ocasionado pela precariedade do aparato 

necessário à celebração da missa.   

Tal afirmação é confirmada por um ofício de 1837, que D. Marcos escreveu após 

uma visita pastoral369: 

 

Visitando a freguesia de S. João Batista de Vinhais achei em um estado lamentável, 

porque não tendo igreja alguma, o altar se achava colocado em um edifício muito 

arruinado, que então servia de cadeia. Consternado de achar a casa de Deus em o 

depósito dos delinquentes, empreguei todos os meios ao meu alcance para ser de novo 

edificada a capela-mor e sacristia, onde hoje são celebrados os ofícios divinos. O 

mesmo corpo da matriz não foi já construído por não ter sido feito o pagamento dos 

dois últimos contos de réis dos quatro que, por lei do orçamento de 15 de dezembro 

de 1830, foram aplicados às igrejas desta Diocese [...].   

A freguesia de S. Joaquim da Bacanga somente tem uma igreja de palha, e por isso 

indecente para a celebração do Santo Sacrifício da Missa.370 

                                                           
368 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão Luís 

Alvares de Lima. 07/03/1840. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
369 “D. Marcos, além da ilha [de São Luís], visitou o interior da Diocese, pregando e administrando os sacramentos. 

Percorreu as margens do Itapecuru e foi a Teresina, então vila do Poty. Chegou a outros pontos do Bispado. Não 

nos ficaram, porém, os traços dessas viagens evangélicas” (PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 155). 
370 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Francisco Bibiano de Castro. 26/08/1837. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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Nota-se deste ofício uma informação importante: nem todas as quantias votadas 

pelo Legislativo provincial para o reparo e suprimento das igrejas matrizes eram de fato pagas. 

Por conta da falta de dinheiro, muitas vezes as obras de construção, reforma ou reparo de 

algumas matrizes ficavam pela metade ou em alguns casos sequer começavam. Quando eram 

retomados os trabalhos, o progresso alcançado nas obras achava-se comprometido, sendo 

preciso recomeçar todo o processo.  

D. Marcos não cessou de solicitar auxílio ao Governo para construir e reparar as 

matrizes arruinadas. De fato, ele “conseguiu verbas para construção de igrejas e consertos de 

outras e paramentos destinados a diversas matrizes. Mas, como não basta achar recursos, [era] 

preciso ainda administrá-los bem [...]”371 e fiscalizá-los para que não fossem desencaminhados. 

Ciente disso, em um ofício de outubro de 1842, o prelado afirmou que 

 

algumas quantias do orçamento têm sido aplicadas para a construção das igrejas 

matrizes, porém têm sido pagas algumas e as outras quotas não têm sido recebidas 

pelas comissões encarregadas de as edificações. Cumpre que V. Exa. fiscalize as 

comissões porque somente duas, a saber de N. S. do Rosário da Vila do Itapecuru e S. 

Miguel, prestaram suas contas [...].372 

 

Além de mencionar o problema do não pagamento de algumas quantias votadas 

pela Lei Orçamentária anual para o reparo e construção de matrizes, D. Marcos destacou a 

necessidade de fiscalização das comissões e de sua prestação de contas. Por que as demais 

comissões não prestaram contas? Este é um assunto a ser discutido no tópico 3.4. 

Sob a égide do regime de padroado, restava aos bispos diocesanos não muitas 

alternativas de resistência além de protestar em seus ofícios ao Governo. D. Marcos de Sousa 

usou prodigamente dessa alternativa nas situações em que as autoridades civis da Província, 

prescindindo do consentimento episcopal, quiseram atrair para si o direito de legislar sobre os 

bens temporais da Igreja. Exemplo disso é o seguinte ofício de julho de 1831, enviado ao 

presidente da Província: 

 

Ao discernimento de V. Exa. não deve parecer estranho que um bispo, responsável na 

presença de Deus e dos homens, zele [pela] conservação dos bens de que é depositário. 

Não me empunharia na defesa de tais direitos se as leis da obrigação não estimulassem 

os escrúpulos da minha consciência, nem ainda repetiria justificadas e atenciosas 

reclamações se não temesse consequências destrutivas dos alicerces do Estado. V. 

Exa. bem sabe os males que sobrevieram à mais ilustrada nação da Europa depois do 

                                                           
371 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 223-224. 
372 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Venâncio José Lisboa. 10/10/1842. Setor de Avulsos, APEM. 
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fatal decreto que despojou a Igreja de seus bens. Entre protestos de invioláveis direitos 

de propriedade [...] não foi difícil à prudência humana prever os desastres que assolam 

a lusa monarquia. [...] Cedo ou tarde, Exmo. Senhor, comparecemos no Tribunal do 

Juiz Supremo dos vivos e dos mortos, onde dando estrita conta dos muitos encargos 

da minha administração, responderei também pelo zelo de solicitar perante as 

autoridades temporais os interesses desta Igreja, e V. Exa., respondendo pelo 

cumprimento da Constituição e das leis que nos regem, será também responsável pelos 

deveres de filho obediente da Igreja, a qual V. Exa. promete toda a proteção em 

qualidade de delegado do Poder Executivo em tão remota distância da Sede do 

Governo Central.373   

 

Durante a administração de D. Marcos de Sousa foram criadas novas paróquias, tais 

como, a de Santa Rita do Urubu (em Codó), São José do Urubu (em Matões), Bacanga, 

Passagem Franca, Riachão, Manga do Iguará (em Vargem Grande), São José do Preá (no atual 

município de Humberto de Campos), Chapada (em Grajaú), Cururupu, São Benedito de Caxias, 

Santa Helena e São Miguel – todas criadas pela Lei de 8 de maio de 1835. A paróquia do Brejo 

foi criada em 1838 e a de São João de Cortes em 1841. A relação organizada pelo padre Antônio 

João de Carvalho, escrivão juramentado na Câmera Episcopal, atesta que ao fim do governo de 

D. Marcos a Diocese do Maranhão possuía 53 paróquias: 38 no Maranhão e 15 no Piauí374. 

Digno de nota ainda no governo de D. Marcos foi, nas palavras de Mário Meireles, 

seu gesto “sobremaneira louvável e confirmativo de sua superioridade de espírito” de receber, 

na tarde de 3 de março de 1840, o então bispo de Coimbra, D. Joaquim de Nossa Senhora de 

Nazaré375, que havia fugido de sua Diocese por perseguições de cunho político376. A seguir, um 

trecho do ofício solicitando refúgio a D. Joaquim,  

 

[...] que tendo sido repetidas vezes convidado por diferentes senhores desta cidade do 

Maranhão [São Luís], entre eles o Excelentíssimo Senhor Bispo Diocesano, para vir 

refugiar-se aqui da perseguição que o Governo de Portugal lhe tem suscitado há mais 

de cinco anos, a fim de o obrigar a não cuidar mais do rebanho que a Divina 

Providência lhe confiara, forçado ultimamente a sair daquele reino para evitar 

ulteriores vexações [...].377 

                                                           
373 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Cândido José de Araújo Vianna. 12/07/1831. Setor de Avulsos, APEM. 
374 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 155; 162. 
375 D. Frei Joaquim foi o 13º bispo do Maranhão, de 1819 a 1824, durante a conjuntura da independência do Brasil. 

Sobre ele, diz D. Condurú (op. cit., p. 128): “Falecido D. João VI e vencido em campo de batalha D. Miguel – seu 

sucessor eventual – D. Joaquim recusou-se a prestar obediência a D. Pedro, então à frente do governo português. 

Encarcera-o 5 anos e o liberta o mesmo monarca antes de expirar, libertação que só após lhe concederam. Ainda 

três anos viveu foragido em sua própria pátria, até que, ‘vestido de marinheiro, de camisa de baeta e barrete 

vermelho’, conseguiu introduzir-se no meio da tripulação de um navio inglês, no qual em outubro de 1839 viajou 

de Lisboa para Liverpool. Ali viveu em pobreza, auxiliado por amigos portugueses. Assistia-o um criado 

maranhense, de Caxias – Raimundo da Cruz e Silva. Lembra-se então do Maranhão, para onde regressa, aportando 

a S. Luís a 3 de março de 1840”. 
376 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 220. 
377 Ofício de Dom Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, Bispo de Coimbra e Conde de Arganil, ao Presidente 

da Província do Maranhão. Baía de São Marcos, a bordo do Navio Wilberforce. Setor de Avulsos, APEM. 
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Informados disto, D. Marcos e o presidente, Dr. Manoel Felizardo de Sousa Mello, 

prepararam a D. Joaquim uma recepção, que foi descrita por D. Felipe nos termos seguintes: 

 

Formados à rampa do Palácio 3 Batalhões da Guarda Nacional e o 5º Batalhão de 

Infantaria, ao saltar em terra o Sr. D. Joaquim de N. Sra. De Nazaré, salvam todas as 

fortalezas do porto e repicam os sinos de todas as igrejas, batendo-lhe palmas 

numerosas representantes de todas as classes sociais. Saudando-se, mutuamente, não 

obstante suas divergências políticas de outrora, nas Cortes de Portugal, ajoelham-se 

os dois Pastores e abraçam-se “por entre lágrimas” em demorado amplexo. Com eles 

choram enternecidos muitos assistentes. Cercado de seus antigos filhos espirituais, 

depois de oito dias no Paço Episcopal, vai residir no Convento de Santo Antônio, entre 

seus ex-irmãos de hábito, embora acatado como Príncipe da Igreja.378 

 

Desde então, D. Joaquim passou a auxiliar D. Marcos na condução da Diocese e, 

após a morte deste último, continuou prestando relevantes serviços à mesma379. D. Joaquim 

faleceu no dia 1º de setembro de 1851. “As honras fúnebres lhe foram prestadas por toda a 

população, desde o Governador da Província – Dr. Eduardo Olímpio Machado – até o mais 

humilde cidadão. Repousa em terra maranhense, na capela-mor da Catedral”380. 

D. Marcos presidiu a Diocese do Maranhão até o dia 29 de novembro de 1842, data 

da sua morte, aos 71 anos de idade. “Trajado com todas as honras episcopais, seu cadáver foi 

levado processionalmente para a Catedral, sendo sepultado no outro dia, após missa e 

encomendação litúrgica na capela-mor, ao lado de seus antecessores e em cuja lápide se podem 

ler seus dados biográficos e expressivo elogio”381. 

O bispo D. Marcos de Sousa é considerado figura ímpar e proeminente no governo 

do Bispado de São Luís do Maranhão. Ao fazer um balanço de sua administração, D. Francisco 

qualifica-o como o “maior [bispo] da Diocese” e diz que “a passagem de D. Marcos pela Sé do 

Maranhão ficará a dizer aos seus antecessores o que deveriam ter feito. Para os seus sucessores, 

ela será um exemplo em que devem mirar-se [...]”382. Em seu testamento, D. Marcos deixou 

aos pobres “[...] 5.000 cruzados em prata, que lhes foram distribuídos à porta do Paço”. 

Favoreceu a fábrica da Catedral com uma quantia e também o Seminário, “[...] a quem deixou 

sua grande livraria e 4:000$000”383.  

 

                                                           
378 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 128-129. 
379 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 244. 
380 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 129. 
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382 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 245; 415. 
383 Ibidem, p. 246. 
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2.2.2 Dom Frei Carlos de São José e Sousa (15º Bispo do Maranhão, de 1844384 a 1850) 

 

 

D. Frei Carlos nasceu em Recife no dia 4 de novembro de 1777. A 4 de dezembro 

de 1797 professou na Ordem Carmelita. Ordenado sacerdote, ocupou os cargos de professor de 

Filosofia e Teologia de seu convento, mestre de noviços, examinador sinodal, Visitador Geral 

da Ordem e Governador da Diocese de Olinda. A seguir, “o Governo o nomeou Diretor do 

Colégio dos Órfãos de Olinda, após Professor de Filosofia, Diretor e Reformador do Liceu do 

Recife, sendo muito estimado pela juventude pernambucana”385. 

Por Decreto Imperial de 13 de maio de 1843, Frei Carlos foi nomeado para ser bispo 

do Maranhão, o que foi confirmado pelo papa Gregório XVI em 24 de janeiro de 1844. Sua 

sagração ocorreu no dia 2 de julho de 1844 na igreja do Convento do Carmo de Recife. A posse 

deu-se em julho deste mesmo ano386. 

O novo bispo governou a Diocese do Maranhão pelo curto período de três anos. A 

mudança de clima a qual D. Carlos submeteu-se vindo para o Maranhão “[...] foi adversa à sua 

saúde, que não era robusta; e os muitos trabalhos e os não poucos anos de idade já a tinham 

gasto bastante”387. Tendo tomado posse da Diocese do Maranhão em julho de 1844, já a 12 de 

julho de 1847 o bispo teve que passar o governo da mesma ao Vigário Geral para poder cuidar 

de sua saúde. Obtida a licença imperial para tratamento de saúde, D. Carlos dirigiu-se para 

Pernambuco388. 

Mesmo tendo sido estreito o tempo de sua administração, D. Frei Carlos enfrentou 

sérios embaraços junto ao Governo, sendo alguns dos mais proeminentes os relativos à 

manutenção das côngruas sacerdotais e os relativos ao precário estado das igrejas matrizes da 

Província. 

No que se refere à interrupção do pagamento das côngruas, esta situação fora criada 

por conta da Lei nº 105, de 12 de maio de 1840, que declarou os ministros do culto empregados 

gerais, competindo aos cofres gerais (imperiais) o pagamento dos vencimentos dos párocos. 

Esta nova situação não foi compreendida por todos de imediato, e em seu orçamento de 1842 a 

própria Assembleia Geral do Império não determinou quantia alguma para a côngrua dos 
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padres. Paralelamente, a Assembleia Provincial excluiu de seu orçamento a verba destinada a 

tais côngruas. Logo no início de seu governo, D. Frei Carlos deparou-se com essa difícil 

situação389.  

Dois ofícios de D. Carlos confirmam seus esforços pela restauração das côngruas 

devidas aos ministros da religião, especialmente a dos que serviam na Catedral. O primeiro foi 

expedido em julho de 1844, logo nos primeiros dias de sua administração: 

 

Achando [insustentável] o governo desta Diocese, é dever meu procurar [...] remediar 

o gravame que, segundo sou informado, pesa sobre o clero desta Província desde o 1º 

do corrente pela supressão das quantias indispensáveis para manutenção do culto 

público que acham-se eliminadas da Lei do Orçamento Provincial vigente, e posto 

que V. Exa. tenha já sido informado de uma tal ocorrência pelo M. R. Arcipreste da 

Catedral [...] em qualidade de Vigário Capitular do Bispado [acerca] das precisões e 

necessidades desta Igreja, e reclamou as providências [...] precisas em benefício do 

clero e culto público, contudo não posso deixar de novamente fazer conhecer a V. 

Exa. a grande necessidade [e solicitar] prontas e adequadas providências para o fim 

de remediar-se a tão urgente falta que ocorrerá gravíssimos embaraços aos ministros 

da religião, [...] aos que diariamente têm de concorrer à Catedral para a celebração 

dos ofícios divinos e solenidades públicas, e que [...] suas respectivas côngruas, as 

quais posto que diminutas e mesquinhas sejam, contudo constituem o principal meio 

de sua honesta e decente subsistência e os habilita a viver com a honra e dignidade 

própria do lugar distinto que ocupam na jerarquia da Igreja, não podem, sem grande 

detrimento seu, deixarem de as perceber [as côngruas] em tempo próprio e com a 

regularidade até aqui observada.390 

 

Não havendo a restituição das côngruas, o prelado voltou a insistir neste tema no 

fim de 1845: 

 

Levado ao desejo de remediar o gravame que atualmente [pesa] sobre esta Igreja, 

permita V. Exa. que eu de novo reitere o pedido já por mim pessoalmente feito em o 

dia 1º do corrente acerca do pagamento das côngruas e vencimento dos ministros, 

fábrica e mais empregados da Catedral, que por falta de medida legislativa, e mesmo 

de alguma providência, acham-se privados dos meios indispensáveis para sua decente 

sustentação e de poderem bem cumprir as importantes funções de seu ministério.391  

 

“Coisa pasmosa”, diz D. Carlos, é que um tal cenário se descortine num país 

oficialmente católico:  

 

                                                           
389 Ibidem, p. 257. 
390 Ofício de Dom Frei Carlos de São José e Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

João José de Moura Magalhães. 15/07/1844. Setor de Avulsos, APEM. 
391 Ofício de Dom Frei Carlos de São José e Sousa ao Presidente da Província do Maranhão João José de Moura 

Magalhães. 09/12/1845. Setor de Avulsos, APEM. 
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Na verdade Exmo. Sr., é coisa pasmosa que sendo a Religião Católica Apostólica 

Romana a religião do Estado solenemente proclamada [...] na Constituição [...], 

estejam os ministros do culto público [...] privados absolutamente de seus 

vencimentos [...]. Seria doloroso ao meu coração e [ao] do [...] povo católico desta 

capital se a Catedral, primeiro templo da Diocese, onde se rendem constantemente 

solenes ações de graça ao Todo Poderoso pela prosperidade da Nação Brasileira, 

felicidade e ventura do seu magnânimo Defensor e sua augusta prole, e o bispo 

exercitar suas funções sagradas, se visse na dura necessidade de fechar suas portas ao 

povo [...] por falta de provimentos para manutenção do culto público religioso e de 

meios para sustentação dos seus ministros e empregados.392 

 

Por essa razão, em seu relatório de 25 de fevereiro de 1845, o bispo D. Carlos 

declarou que 

 

a primeira e mais urgente necessidade da Igreja Maranhense é a falta de consignação 

destinada ao pagamento das côngruas dos ministros da religião, das quais os mesmos 

necessitam para viver com a decência inerente ao sacerdócio, principalmente os 

ministros superiores da Catedral, que nenhuns outros emolumentos recebem com que 

possam remediar as precisões da vida.393 

 

Quanto à situação geral do culto público, apesar da diligente administração de seu 

predecessor, D. Carlos “encontrou a Diocese em estado precário: igrejas matrizes em ruína, sem 

ornamentos; clero sem subsídio [como já comentado]; a Catedral sem verba em lei [já 

comentado também]; o Seminário sem recursos; o Recolhimento394, com dívidas”395. No citado 

relatório de 1845, D. Frei Carlos atestou que a situação das matrizes era “lamentável” e que 

“quase todas estão em deplorável estado de ruína”396:  

                                                           
392 Ibidem. (Itálico meu) 
393 Relatório citado por SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 257-258. (Não encontrei este relatório no Arquivo 

Público do Maranhão) 
394 Fundado em 1752 pelo padre Gabriel Malagrida (1689-1761), o Recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação 

e Remédios foi um estabelecimento pio de educação feminina que existiu no Maranhão. Segundo César Marques 

(op. cit., p. 154), “entre os anos de 1751 a 1752 o padre Gabriel Malagrida, em virtude do Alvará de 2 de março 

de 1751, fundou uma pequena igreja dedicada a N. S. da Anunciação e Remédios, e junto a ela uma casa destinada 

ao recolhimento de muitas mulheres desvalidas, que sem profissão religiosa nele quisessem viver e entregar-se ao 

serviço de Deus. Pelo seu fundador foi posta sob a jurisdição do Prelado diocesano, e de seus sucessores, por um 

termo assinado por seu próprio punho na Câmara Eclesiástica em 21 de janeiro de 1752. Desde essa época esteva 

cargo dos bispos, e floresceu com algumas alternações”. Um sucessor de D. Carlos na Diocese do Maranhão 

explica a natureza e missão do Recolhimento: “A natureza do Recolhimento de N. Senhora da Anunciação e 

Remédios está perfeitamente definida pelo meu muito ilustrado e digno antecessor, o Senhor Dom Marcos Antônio 

de Sousa, na sua exposição de motivos que precede os Estatutos daquele estabelecimento, [...] assim se exprime: 

‘a suma deste Regulamento dirigirá a cultura de mimosas plantas neste precioso jardim, do qual, [serão] depois 

transplantadas a outros terrenos [e] produzirão frutos deliciosos de virtudes cristãs: deste abrigo de educandas 

sairão mães de famílias que darão cidadãos úteis ao Estado, defensores da Pátria, ministros zelosos e edificantes 

do Altíssimo e farão a felicidade das gerações futuras’”. (Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo 

do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão Augusto Olímpio Gomes de Castro. 30/11/1870. Setor de 

Avulsos, APEM) 
395 Relatório citado por SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 257. 
396 Ibidem, p. 258. 
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Freguesias existem nas quais os párocos não têm nem sequer onde celebrar 

decentemente e servem-se das casas particulares. As verbas votadas pela Assembleia 

para construção e reparo das igrejas de S. Miguel e Pias estão constituídas; mas isso 

devido ao zelo religioso do Desembargador Joaquim Antônio Vieira Belfort; os outros 

templos estão em obras ou em ruínas. Os trabalhos por que passa a matriz de S. José 

de Guimarães já estão muito adiantados, mas nesta legislatura não foram 

contempladas com verba alguma. A matriz do Rosário, com verba de 4:000$000, pode 

ficar pronta. As outras estão no mesmo estado em que se achavam em 1843, sendo 

que da igreja de S. Sebastião da Manga desabou o telhado e perderam-se todas as 

telhas, além de outros prejuízos.397 

 

Por este documento percebe-se que múltiplas eram as causas, falhas e agravantes 

que ensejavam ou acirravam a situação de desaparelhagem do culto na Província. Por exemplo, 

conforme D. Carlos pontuou, as obras da matriz de São José de Guimarães, embora muito 

avançadas, não puderam prosseguir por falta de consignação de verba em lei para tal fim. Isso 

era um risco, pois a chegada do período invernoso às vezes colocava a perder os reparos 

(iniciados, mas não concluídos) nas matrizes. Ademais, a matriz do Rosário, para ser finalizada, 

necessitava da significativa quantia de quatro contos de réis. 

Além de destacar o estado de ruína das matrizes, o dito relatório informa que “[...] 

as alfaias para o culto estavam em condições pouco lisonjeiras e mesmo deploráveis na maior 

parte das freguesias”398.     

Este difícil quadro foi agravado pelas leis de mão morta do Império, que 

ameaçavam tomar os Conventos brasileiros e demais bens religiosos. Por isso, D. Carlos tratou 

de resguardá-los. Quando o Rev. Guardião do Convento de Santo Antônio, Frei José do 

Sepulcro, viajou para Portugal para tratamento de saúde, o bispo providenciou para que o dito 

Convento não ficasse sem chefia. D. Carlos “pediu ao seu colega, o Bispo de Coimbra, D. 

Joaquim de Nazaré, religioso da mesma Ordem [franciscana], que assumisse a jurisdição 

espiritual do Convento e, como já estava velho, que nomeasse um procurador para gerir os 

negócios temporais (17 de abril de 1845)”399. 

A 21 de agosto do mesmo ano, D. Frei Carlos recebeu do presidente da Província 

um ofício solicitando informações sobre o Convento, pois lhe constava estar abandonado em 

vista da morte de seu Guardião. O prelado provou a falsidade desta notícia. No entanto, ela já 

havia chegado ao Governo Imperial, e logo vieram ordens para que o Inspetor da Fazenda 

Pública arrecadasse o Convento e todos os seus bens. Diante disso, D. Carlos escreveu ao 

                                                           
397 Ibidem, p. 258. 
398 Ibidem. (Itálico meu) 
399 Ibidem, p. 259. 
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Ministro da Justiça censurando a medida do Governo Central, pois “[...] o Convento de Santo 

Antônio, que nesta cidade existe desde os primeiros moradores, nunca esteve em abandono, 

nem os frades ali residentes podiam fazer isso sem incorrer em gravíssimas penas canônicas, e 

sem que ele [o bispo] os punisse como era de seu direito e dever”400.   

Por epístola de 7 de setembro de 1845, D. Carlos disse ao ministro que seria uma 

terrível negligência e uma grave falha em seu dever episcopal caso deixasse o Convento em 

estado de abandono sem nada fazer:  

 

Como é possível, Exmo. Sr., que o Bispo, a quem por Divina Misericórdia se acha 

confiado o regímen desta Igreja, sem quebra de sua dignidade, gravame de sua 

consciência, ofensa da moral pública, escândalo dos fiéis e pecha de culpável desleixo, 

consentisse [...] em semelhante abandono, e mesmo deixasse de solicitar das 

autoridades temporais os recursos e providências necessárias para tudo acautelar e 

bem servir à Igreja a ao Estado!401    

 

D. Frei Carlos esclareceu ainda que no Convento existiam seis religiosos (cinco 

brasileiros e um português), que viviam em total regularidade, prestando importantes serviços 

aos fiéis a qualquer hora do dia ou da noite. Explicou que o Guardião, Frei José do Sepulcro, 

tendo adoecido, foi a Portugal buscar melhoras de saúde e que, por conta disso, solicitou (D. 

Carlos) ao bispo de Coimbra, pertencente à mesma Ordem, que aceitasse a direção desta no 

Maranhão. O bispo de Coimbra prontamente aceitou o convite. Portanto, não ficou o Convento 

abandonado, mas administrado até 26 de junho pelo prelado de Coimbra, data em que ele, já 

idoso e cansado, pediu que fosse desincumbido do dito encargo. No dia 28 D. Carlos nomeou 

Guardião interino o Frei Simeão da Rainha dos Anjos, e este cumpriu seu serviço zelosamente. 

Assim, foram equivocadas as informações que fundamentaram as ordens de sequestro dos bens 

do Convento de Santo Antônio402.   

Por fim, na carta de 7 de setembro de 1845 o prelado ressaltou a 

inconstitucionalidade da referida medida do Governo: “A execução (da ordem) importaria em 

violento esbulho praticado contra aqueles religiosos, e numa flagrante transgressão do §22 do 

art. 199 da Constituição Política do Império, que garante, em toda a sua plenitude, o sagrado 

direito da propriedade [...]”403.    

                                                           
400 Ibidem. 
401 Ibidem, p. 259-260. 
402 Ibidem, p. 260. 
403 Ibidem. 
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Este episódio ocorrido no Maranhão é bastante exemplificativo do modo como as 

Ordens Religiosas foram tratadas e visadas pelo governo durante o Império brasileiro. De 

acordo com Dilermando Vieira, a cobiça dos órgãos estatais manifestou-se numa série de leis 

cujo objetivo patente era tomar das Ordens Religiosas os seus patrimônios. Tal espoliação deu-

se por etapas. Um dos meios utilizados foi o recrudescimento das disposições da Lei de 8 de 

dezembro de 1830, sucedida pela de nº 369, de 18 de setembro de 1845, e pelo Decreto nº 655, 

de 28 de novembro de 1849. O art. 8º deste Decreto corroborava a submissão dos bens religiosos 

às volições do Estado ao determinar que “são nulos, e sem efeito, os contratos celebrados pelas 

ordens regulares, sem que tenha precedido licença do Governo, com todas as cláusulas que 

ficam prescritas”404.  

No mesmo sentido, o Aviso 81, de 15 de março de 1853, proibia que os conventos 

alienassem seus bens sem licença expressa do Governo, pois, “em conformidade com a 

legislação em vigor sobre vagos”, estes deveriam ser “incorporados ao domínio do Estado”405. 

A situação das Ordens Religiosas tornar-se-ia mais delicada com a edição da Circular do 

ministro Nabuco de Araújo406 datada de 1855, que proibia o noviciado.  

D. Frei Carlos de São José opôs-se à criação de algumas novas freguesias, nas quais 

não notava proveito para os fiéis. Naquele contexto, em que os párocos estavam privados de 

seus rendimentos e onde as freguesias subdividiam-se cada vez mais, era manifesto que a 

criação de novas freguesias só agravaria o problema. “Ninguém melhor que V. Exa.”, disse D. 

Carlos ao vice-presidente da Província, “sabe que as freguesias criadas por leis provinciais se 

acham tão pobres e faltas de matrizes, alfaias e paramentos, que não pequeno trabalho hei tido 

em encontrar sacerdotes que de sua administração queiram encarregar-se”407.  

O bispo deixava evidente, portanto, que era inviável a criação de novas freguesias 

em tal conjuntura. Mas os governantes da Província desconsideraram seu conselho “[...] e as 

freguesias se multiplicaram para andarem [...] em abandono por completo, por falta de tudo, até 

de fiéis”408.   

O aumento do número de freguesias significava o aumento do número de paróquias. 

Esse aumento (sem o devido planejamento, sem o cálculo dos gastos correspondentes, sem os 

                                                           
404 VIEIRA, Dilermando Ramos. op. cit., p. 152. 
405 BORTOLUZZI citado por VIEIRA, Dilermando Ramos. op. cit., p. 156. 
406 José Tomás Nabuco de Araújo Filho (1813-1878). Entre outros cargos, ocupou o de Ministro da Justiça e 

Negócios Eclesiásticos, e de senador do Império. 
407 Citado por SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 262. 
408 Ibidem, p. 262. 
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meios gerais para manter as novas paróquias) era também um dos principais fatores 

responsáveis pela desestrutura do culto, conforme discutirei no tópico 3.5.  

D. Frei Carlos esteve à frente da Diocese do Maranhão efetivamente durante cerca 

de três anos. Agravando-se sua enfermidade, em 1847 obteve licença imperial para tratar-se em 

Pernambuco e nomeou o Rev. Cônego Mestre Escola Antônio Bernardo da Encarnação e Silva 

como vigário geral409. Um trecho do Jornal do Recife, citado por César Marques informa que 

D. Carlos,   

 

conseguindo licença imperial, veio morrer em seu Pernambuco, porque era chegado 

o termo de sua peregrinação. Sua morte foi retrato perfeito de toda sua vida, porque 

rodeado de carmelitas, e invocando o auxílio da Virgem de Elias, rendeu a alma ao 

Criador no dia 3 de abril de 1850, contando 73 anos de idade, pouco mais ou menos, 

47 dos quais passou no claustro, e seis no episcopado.410 

 

Em seu testamento, o prelado deixou sua biblioteca e três contos411 de réis ao 

Seminário do Maranhão. De 1847 (ano do agravamento da doença de D. Carlos e de sua licença) 

até 1851 o Maranhão ficou sem a presença de um bispo. O sucessor de D. Carlos desembarcou 

em São Luís somente em abril de 1852. Interregnos como este, de ausência efetiva de um bispo 

na Diocese, eram extremamente prejudiciais à mesma, pois paralisavam as obras iniciadas ou 

pelo menos diminuíam sua eficácia412.   

 

2.2.3 Dom Manoel Joaquim da Silveira (16º Bispo do Maranhão, de 1851413 a 1861) 

 

 

Nasceu no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1807. Fez seus estudos no Seminário 

de São José (RJ), sendo ordenado sacerdote no dia 2 de maio de 1839. Classificado em primeiro 

lugar nos concursos que fez para vigário da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da 

Candelária (em 1834) e depois para vigário da freguesia de Santa Rita (em 1836), foi preterido 

                                                           
409 Ibidem, p. 263. 
410 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 144. 
411 Ou 4 contos de réis, segundo PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 175. 
412 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 263-264. 
413 Sua posse ocorreu por meio de seu procurador, o Rev. Cônego Mestre-Escola Luís Raimundo da Costa Leite, 

em 30 de janeiro de 1852. Chegou em São Luís no dia 9 de abril de 1852, uma sexta-feira santa, às 6 horas da tarde 

(Jornal O Eclesiástico, nº 333, p. 138 citado por MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 145). A posse efetiva de 

D. Manoel deu-se em 10 de abril de 1852 “[...] na igrejinha do Rosário, que então servia de Catedral, enquanto se 

consertava a igreja de Nossa Senhora da Vitória, danificada por duas faíscas elétricas” (SILVA, Francisco de Paula 

e. op. cit., p. 270). 
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pela Regência por motivos políticos. Ascendeu na hierarquia da Igreja: em 1837 foi nomeado 

lente de Teologia Moral do Seminário de S. José. Em 1838 foi alçado a reitor do mesmo 

Seminário. Em 1839 foi designado cônego da Capela Imperial pelo regente Araújo Lima. Em 

seguida, foi convidado a compor o séquito enviado a Nápoles para buscar a esposa de D. Pedro 

II, ocupando nesta comitiva o posto de capelão da imperatriz D. Teresa Cristina414.  

Em vista dos serviços que prestou, foi condecorado em Nápoles no ano de 1843 

pelo rei das Duas Sicílias, D. Fernando II, com a cruz de cavaleiro de Francisco I. A seguir, 

viriam mais distinções: por Decreto de 14 de março de 1844 recebeu a comenda da Ordem de 

Cristo; uma Portaria de 20 de setembro de 1845 elevou-o a promotor fiscal do Juízo Eclesiástico 

do Bispado do Rio de Janeiro; em novembro de 1846 foi nomeado monsenhor da Capela 

Imperial. Um Decreto de 15 de outubro de 1849 nomeou-o inspetor da Capela Imperial e 

fabriqueiro da Catedral da Diocese do Rio de Janeiro. Por Decreto de 5 de maio de 1850 D. 

Manoel foi designado para ser bispo do Maranhão, o que foi anuído pelo papa Pio IX em 5 de 

setembro do mesmo ano415. 

O novo prelado chegou ao Maranhão encontrando sérios desafios. Não obstante as 

“[...] proveitosas administrações de seus dois imediatos predecessores, não foi nada lisonjeira 

a situação em que encontrou, no campo espiritual, as duas províncias que lhe foram 

confiadas”416. A Catedral estava arruinada. Em 7 de junho de 1851 o cônego José Antônio da 

Costa dirigiu-lhe um ofício congratulando-o pela eleição ao episcopado maranhense e 

advertindo-o sobre o estado do Paço Episcopal e da Catedral:  

 

Apesar de meus avançados anos, tesoureiro-mor da fábrica da Catedral, é-me doloroso 

ter de levar à respeitável presença de V. Exa. que o Paço Episcopal está todo arruinado 

e indecente para hospedar qualquer pessoa particular, quanto mais um príncipe da 

Igreja Brasiliense, chovendo em todo ele, inclusive na capela de V. Exa., e o mesmo 

estado sente o primeiro templo da Província [a Catedral], sendo todos estes tamanhos 

estragos [resultantes] de um raio que em abril de 1849 caiu em a torre dos sinos da 

Catedral, e até hoje nenhumas providências se têm dado, não obstante as minhas 

repetidas súplicas e ofícios ao Vigário Capitular, ao Ilmo. e Revmo. Cabido, ao 

Governo da Província; V. Exa., pois, dando exercício mais intenso às suas eminentes 

virtudes e zelo apostólico, tomará aquelas providências que sua alta sabedoria julgar 

mais acertadas, a fim de não desmoronar de todo um tão antigo e majestoso edifício, 

como já vai acontecendo.417 

 

                                                           
414 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 269-270; Jornal O Eclesiástico, nº 333, p. 138 (citado por MARQUES, 

César Augusto. op. cit., p. 145). 
415 Jornal O Eclesiástico, nº 333, p. 138 (citado por MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 145). 
416 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 229. 
417 Ofício citado por PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 181.  
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Além disso, não eram poucas as igrejas matrizes da Diocese que ressentiam-se do 

básico necessário. O presidente do Piauí, José Antônio Saraiva, assinalou em seu relatório de 

1852 que muitas matrizes do interior  

 

[...] estavam em tal estado de abandono que serviam menos como casa de Deus que 

como abrigo de animais, ou talvez parecessem destinadas apenas à periódica 

realização das sessões eleitorais e quando então eram, não raro, palco de degradantes 

cenas de violência com as chamadas eleições a cacete. Em muitos templos as alfaias 

estavam em andrajos e os ministros do culto, quantitativamente insuficientes, eram 

em grande parte qualitativamente deficientes e apresentavam-se, os melhores dentre 

eles, como mendicantes, pela impontualidade no pagamento das côngruas que eram 

aliás de ínfimo valor.418  

 

A situação do clero secular e regular da Província também era difícil. A este 

respeito, apresentarei aqui apenas alguns apontamentos gerais, sem pretensão de 

aprofundamento. Segundo Mário Meireles, à época “os conventos, tanto em São Luís quanto 

em Alcântara, estavam em deplorável decadência, inclusive no que dizia respeito à disciplina, 

o que sempre fora o ponto alto do clero regular”419.  

Em 6 de fevereiro de 1854, o bispo D. Manoel, respondendo a ofício do Conselheiro 

Nabuco de Araújo, deu um diagnóstico desanimador sobre o estado das Ordens Religiosas na 

Província do Maranhão. Meireles resume esse diagnóstico do modo seguinte: 

 

Os Franciscanos, que eram apenas quatro frades em S. Luís, dos quais um estava 

demente, e mais cinco coristas, embora fossem observantes fervorosos no culto de 

Deus e sua igreja a mais frequentada da cidade, estavam em difícil situação de penúria 

porque não possuíam quaisquer recursos e tinham por acabar, sem poder, a própria 

igreja e o convento que já haviam, em sua maior parte, cedido ao Seminário 

Diocesano. Os Carmelitas, além de quatro coristas e dois irmãos leigos, eram apenas 

oito em S. Luís, dos quais um estava louco, e três em Alcântara, mas que em verdade 

se reduziam a um único – o Prior, porque os outros dois andavam fora do claustro; a 

administração dos bens da Ordem tem andado à matroca, com a escrita atrasada desde 

1840, e o culto divino tem andado muito frio, motivo por que estavam os dois 

conventos, com suas igrejas, e o Hospício do Bonfim, em péssimo estado, sendo que 

o convento de S. Luís e o Hospício já haviam sido, praticamente, entregues ao 

governo, eis que no primeiro funcionavam o Liceu Maranhense e a Biblioteca Pública 

e o segundo vinha servindo de isolamento de variolosos. Os Mercedários, que eram 

apenas quatro, dois em S. Luís e dois em Alcântara, além de dois coristas e um noviço, 

viviam sob péssima administração, com seus muitos bens rendendo muito pouco, seus 

dois conventos e igrejas contíguas, nas duas cidades, muito arruinados e suas fazendas 

e sítios, onde viviam sessenta escravos, praticamente abandonados.420   

                                                           
418 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 229. (Itálico do autor 

do livro) 
419 Ibidem. 
420 Ibidem, p. 230. 
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O bispo terminou essas informações destacando a impostura de alguns religiosos 

do Carmo e da Ordem Mercedária: “[...] desgraçadamente há alguns na Ordem do Carmo e um 

na dos Mercedários que seria uma fortuna se não fossem religiosos, tão escandaloso é o seu 

proceder, tão imoral a sua vida! [...]. Sobre a administração de tais Conventos, formo o pior 

juízo; tem sido dirigida já pelo desleixo, já pela má fé!”421. 

Tal situação não era apanágio da Diocese do Maranhão, mas característica geral das 

Ordens brasileiras. Foi esse um dos principais motivos alegados pelo Governo Imperial para 

editar a Circular de 19 de maio de 1855, do ministro Nabuco de Araújo. Esta circular 

determinava o fechamento do noviciado nas Ordens Religiosas brasileiras, dizendo: “Sua 

Majestade o Imperador há por bem de cassar as licenças concedidas para a entrada de noviços 

nessa Ordem Religiosa até que seja resolvida a concordata que a Santa Sé vai ao Governo 

propor”422. 

Na análise que fez sobre este assunto, D. Francisco Silva elogiou o interesse de 

Nabuco de Araújo pela reforma religiosa do país, citando-o e considerando acertada a percepção 

que teve o ministro em seu relatório de 1854: 

 

Os conventos se acham, pela maior parte, em estado deplorável quanto à disciplina e 

administração; alguns estão abandonados em sem culto divino, entregues a um só 

religioso que desbarata ou não aproveita seus ricos bens e vive sem inspeção alguma; 

outros conventos, mais numerosos, dão o triste espetáculo da intriga que os dilacera, 

com prejuízo de sua santa instituição; e essa intriga procede em geral, como sou 

informado, das cabalas que, sem pejo de simonia, aí agitam por amor dos cargos; 

urgem providências enérgicas para restituir os conventos à sua primitiva santidade, a 

fim de que se não tornem focos de imoralidade, sendo preciso que neles penetre a 

polícia, como aconteceu no convento do Maranhão.423  

 

D. Francisco explica que a ideia do ministro Nabuco implicava numa reforma 

radical, a ser feita com a aquiescência da Santa Sé e em conformidade com os bispos. A reforma 

consistiria: 1º) “em ficarem [os religiosos] na parte espiritual sujeitos aos bispos, aos quais deve 

competir a nomeação e demissão dos prelados e superiores respectivos”; 2º) “em prestarem 

contas da administração temporal ao juízo competente”. Mas “infelizmente”, diz D. Francisco, 

“de todo esse bom desejo de Nabuco só ficou de pé a circular proibindo o noviciado”424.  

                                                           
421 Citado por MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 230. 
422 Citada por VIEIRA, Dilermando Ramos. op. cit., p. 153. 
423 Citado por SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 275. 
424 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 276. 
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O clero secular da Província do Maranhão também enfrentava sérios problemas, e 

seguia a tendência geral do nacional. Em abril de 1855, D. Manoel tratou deste problema com 

o então presidente Eduardo Olímpio Machado e disse: “V. Exa. sabe que o estado a que chegou 

o nosso clero tem a suas origens em males velhos, que lançaram raízes profundas à sombra da 

nossa legislação, especialmente depois do ano de 1821; o Governo bem o tem compreendido, 

e alguma coisa já tem feito para ir melhorando a situação atual [...]”. No entanto, assegurava D. 

Manoel, este empenho para aperfeiçoar o clero deveria ser firme e contínuo: “[...] acredite 

porém V. Exa. que a reforma do clero não há de ser obra de um bispo, nem de dois, nem de 

três; enquanto não predominar nesta grande obra um só pensamento, meditado, refletido, 

constante, eficaz e secundado pelos altos poderes do Estado nada se há de fazer”425. 

Neste mesmo ofício, D. Manoel listou os esforços que empreendeu para promover 

a reforma do clero maranhense: 

 

Pela minha parte tenho-me empenhado com preparativos para esta grande obra em 

três pontos muito importantes: criar um novo clero instruído, porque a par da instrução 

há vir à moralidade; organizar a Diocese, que não podia está mais desorganizada do 

que a achei, e em maior esquecimento dos princípios mais comezinhos do Direito 

eclesiástico; e animar o culto, cuja sagrada liturgia estava tanto ignorada, como 

desprezada; e com trabalho e perseverança já vou colhendo algum fruto, 

principalmente no segundo ponto, a organização que espero em Deus que vá em 

aumento à proporção também que a instrução se for difundindo e espalhando pela 

Diocese. Porém, Exmo. Senhor, um homem só por mais forte que seja a sua vontade, 

se lhe faltam os elementos e auxílios de que precisa, pouco pode fazer; não disse V. 

Exa. em seu relatório, que ainda li na Corte, que nas escolas não se falava no nome de 

Deus? Pois eu vou acrescentar que [...] é preciso que se faça também acompanhar a 

reforma do clero da do povo, é um pensamento de S. João Crisóstomo respondendo 

aos que acusavam ao clero de Constantinopla de imoralidade.426 

 

D. Francisco de Paula teve uma impressão diversa sobre o tema da instrução do 

clero. Ele assegurava que o clero do Maranhão à época era instruído; o problema era que faltava-

lhe apostolicidade e santidade. No Seminário, “formava-se a inteligência, mas não o coração. 

Dava-se o hábito da ciência sagrada, mas não o hábito das virtudes sacerdotais. E o resultado 

era saírem mercenários e não apóstolos, com raríssimas exceções”427. Segundo D. Francisco, 

“o corpo docente do Seminário do Maranhão era de uma competência de ilustração que nada 

deixava a desejar, mas, sem malsinar, pode-se dizer que formou padres em toda a força da 

                                                           
425 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Eduardo Olímpio Machado. 03/04/1855. Setor de Avulsos, APEM. 
426 Ibidem. 
427 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 274. 
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palavra? Não! Havia ciência, mas faltava a piedade, e isto ‘era antes um mal que bem’428”. A 

conclusão a que chega o autor é que a deficiência na formação espiritual dos padres aliada ao 

“lastimoso estado” das Ordens Religiosas no Maranhão explicava “[...] em grande parte a 

decadência da Diocese”429. 

Essas vicissitudes relativas ao clero secular também não eram exclusivas do 

Maranhão. Tanto não eram que em seu relatório de 1856, o ministro Nabuco de Araújo afirmava 

ser “preciso um muro de bronze que separe o clero atual do futuro”. A proposta dele para a 

reforma do clero secular era basicamente esta: 

 

Entendo, e pela terceira vez vos digo, [...] que o maior benefício que podeis fazer às 

gerações futuras é a educação do clero; mas esta não é possível senão por meio dos 

Seminários, e estes não conseguirão seus fins senão com o internato mais rigoroso, 

para o qual a principal condição seja a tenra idade. Sem este internato, sem este muro 

de bronze que separe o clero atual do clero futuro, a regeneração será uma ideia vã, a 

vocação do sacerdócio continuará a ser a hipocrisia, um cálculo, um meio de vida. 

Destas reflexões resulta a necessidade da criação dos pequenos Seminários, como 

principal habilitação para o sacerdócio. A realização desta reforma, que marcará uma 

época em nosso país, depende essencialmente da direção. A quem deveremos 

encarregá-la? Acharemos entre nós fundadores para esta instituição? Certo [que] vos 

não causará estranheza o arbítrio de confiar essa direção aos Padres Lazaristas, ou da 

Missão... Sentis, como eu sinto, que nenhuma injúria fazemos ao nosso clero quando 

reconhecemos uma verdade que temos diante dos olhos. Há entre nós clérigos que 

seriam, por sua ilustração e santidade, capazes desta missão gloriosa; mas esses, além 

de não terem os hábitos e a prática essenciais a essa direção e ensino, são em pequeno 

número e destinados a outras funções sagradas e importantes, impróprias do 

estrangeiro pelas relações políticas.430       

 

Para D. Francisco, as medidas propugnadas por Nabuco no tocante à reforma do 

clero regular e secular eram as mais consentâneas à reestruturação de ambos:  

 

Malsinada e criticada essa medida como invasora dos direitos da Igreja, ela é para os 

que pensam desapaixonadamente a medida salvadora do clero secular e regular no 

Brasil. Estancando a fonte onde se proviam de pessoal as Ordens, cujos membros eram 

menos que edificantes, foram-se enfraquecendo e ficaram reduzidas a esse dilema: ou 

se extinguir e os seus bens parar nas mãos do Governo, ou se restaurar com elementos 

sãos vindos da Europa. Para algumas resultou a extinção, como aconteceu nesta 

Diocese [do Maranhão], aos Conventos das Mercês, do Carmo e Santo Antônio, aliás 

a todas as Ordens antigas aqui existentes.431 

 

                                                           
428 D. Francisco citando o bispo de São Paulo (D. Antônio Joaquim de Melo) em carta dirigida ao ministro Nabuco 

em 30 de outubro de 1855. 
429 Ibidem, p. 274-275. 
430 NABUCO, Joaquim. Um estadista do império. Nabuco de Araújo: sua vida, suas opiniões, sua época. Tomo 

I (1813-1857). Rio de Janeiro: H. Garnier Livreiro Editor, 1897, p. 327. 
431 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 276. 
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Entretanto, a maior parte dos especialistas neste tema discorda do ponto de vista de 

D. Francisco. Maurilio Cesar de Lima, por exemplo, considera a dita reforma religiosa como 

“[...] um eufemismo que disfarçava as reais intenções do governo: extinguir as Ordens religiosas 

do Brasil” para apropriar-se o Estado “[...] dos bens religiosos, que se propunham assegurados 

à nação”. “Afirmava-se, de modo geral, que os religiosos eram poucos, que eram moradores de 

grandes e vazios conventos, e incapazes de gerirem seus bens. Chamados de mão morta (isto é, 

sem dono), suas propriedades eram na verdade ambicionadas pelo governo”432.  

Alguns trechos do relatório de 9 de junho de 1856, do presidente Antônio Cândido 

da Cruz Machado, parecem sintomáticos da ambição do Governo relativamente aos bens 

religiosos. Primeiramente, o autor apresenta um diagnóstico pessimista sobre a situação da vida 

religiosa no Maranhão: 

 

Até o fim do século XVIII os conventos do Maranhão floresceram; debaixo de seus 

tetos as ciências encontravam abrigo, a mocidade se instruía para aspirar ao 

sacerdócio, o desvalido ia receber nas portarias o pão cotidiano que lhe faltava, 

distintos filhos destas casas iam levar o consolo da palavra evangélica aos habitantes 

dos campos e plantá-la no coração dos selvagens, adoçando seus costumes, remindo-

os em missões, de cuja administração curavam. Hoje, debaixo desses silenciosos tetos 

pela maior parte em ruínas, se divisam caracteres cujo zelo, inteligência e moralidade 

não me faço cargo de descrever.433  

 

Dito isto, o presidente Cândido Machado introduz a proposta de alienação dos bens 

religiosos para serem aplicados “[...] para fins mais proveitosos à religião e à humanidade”: 

 

A extrema decadência dos conventos, o desleixo[?] inseparável da administração de 

seus bens, o seu pouco e mal preparado pessoal, a ociosidade dele, que tão vivamente 

contrasta com a atividade de todas as outras classes, a nenhuma utilidade que de 

semelhantes instituições colhe presentemente a sociedade, tornando-as anacrônicas e 

antipáticas, reclama sua pronta extinção e a aplicação de seus bens para fins mais 

proveitosos à religião e à humanidade. 

As numerosas propriedades destas Ordens [...] e os 524 escravos que ainda restam 

[delas], produzirão certamente um capital superior a quinhentos contos de réis que, 

convertidos em apólices da dívida pública interna fundada, daria uma renda anual 

superior a trinta contos de réis.434 

 

E conclui: 

                                                           
432 LIMA, Maurilio Cesar de. op. cit., p. 122. 
433 Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Presidente da 

Província, Antônio Cândido da Cruz Machado na sessão ordinária de 09/06/1856, p. 23. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/354/>. Acesso em: 05 out. 2017. 
434 Ibidem. 
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[...] estou bem persuadido de que não se permitindo que os restos dessas outrora 

florescentes Ordens continuem a arrastar uma vida inglória, obscura, ociosa e inútil, 

que a avultada soma de suas propriedades vá todos os dias arruinando-se e diminuindo 

consideravelmente de valor, ao passo que serão aproveitadas para a indústria do país, 

e se consultará melhor a subsistência dos religiosos que ainda existem, se colherão 

deles e de seus bens grandes resultados para a Igreja e para a humanidade desvalida.435 

 

Mas o presidente fez uma ponderação: “Contudo, a gravidade deste assunto requer 

que sobre ele se considere refletidamente antes de tomar-se qualquer resolução a respeito, [...] 

a fim de evitar futuras complicações”436.  

Presidentes como Ambrósio Leitão da Cunha, por outro lado, não hesitavam em 

reconhecer o imenso auxílio prestado pelas Ordens Regulares ao Brasil. Em 1861, ao tratar 

sobre o estado de “completa decadência” de algumas Ordens, o dito presidente sugeriu que “[...] 

conviria animá-las, fazer-lhes algumas concessões que [...] servissem para reabilitá-las a serem 

úteis e prestimosas como foram em tempos anteriores”. “É talvez estranha ideia esta na época 

em que vivemos”, comentou. Porém, 

 

[...] é bem certo que o Brasil e outros países foram felizes quando cada convento era 

uma escola, uma casa de socorro certo à pobreza, e um templo, onde o culto religioso 

se celebrava com a mais esplêndida e edificante gravidade e decência. 

Em vez de procurar corrigir os vícios e desvios das ordens religiosas, a nossa 

sociedade tende a extingui-las, sem atender à sua manifesta utilidade!437 

 

Apesar disso, segundo muitos estudiosos do tema, não resta dúvida de que havia 

grande interesse das autoridades estatais no patrimônio das Ordens Religiosas. 

Júlio Maria de Morais Carneiro afirma que o Império moveu um “[...] combate de 

morte contra os institutos monásticos”. Diz que “[...] toda a legislação imperial referente às 

Ordens religiosas não fez senão oprimi-las, escravizá-las, esbulhá-las de seus privilégios, de 

suas prerrogativas e de seus bens, e impeli-las, quanto possível, à completa ruína”. Sintetiza 

declarando que “[...] o pensamento [do Império] foi sempre o aniquilamento das Ordens 

religiosas”438.  

                                                           
435 Ibidem. 
436 Ibidem. 
437 Relatório apresentado à Assembleia Legislativa da Província de Pernambuco pelo Presidente da Província, o 

Doutor Ambrósio Leitão da Cunha no dia 01/04/1861, p. 13. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u635/000014.html>. Acesso em: 15 ago. 2017. 
438 CARNEIRO, Júlio Maria de Morais. op. cit., p. 99-100; 105. 
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No mesmo sentido, Dilermando Vieira, entende que a Circular do ministro Nabuco 

de Araújo de 19 de maio de 1855 foi o atentado final do Governo Imperial contra as Ordens 

brasileiras. Alegando purificar a vida religiosa, a dita Circular, ao ordenar o fechamento do 

noviciado, decretou a morte lenta das Ordens Regulares439. 

João Dornas Filho teve igual entendimento:  

 

Esta circular [de 19 de maio de 1855] veio completar a série de medidas para reforma 

das Ordens religiosas, pois desde 1787 a Santa Sé, pela bula Ingeniosa Reginarum 

Illustrium, solicitada pelo bispo do Pará, D. Frei Caetano Brandão, aprovara a 

extinção da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, cujos bens subiam a mais de mil 

contos de réis. Por carta imperial de 4 de maio de 1824 extinguia-se indiretamente a 

ordem agostiniana da Bahia e pela lei de 7 de setembro de 1830 eram suprimidas a 

Congregação Carmelita Descalça e a ordem franciscana de capuchinhos italianos, 

ambas de Pernambuco, sendo regente o padre Feijó. A lei provincial de 8 de março de 

1835 extinguia a ordem carmelitana calçada de Sergipe e a 2 de junho de 1840 a 

mesma ordem da Bahia. A isso é que chamavam proteger a Igreja...440 

 

Em nota, o autor acrescenta que  

 

os conventos tentaram burlar esse aviso de 19 de maio, mandando noviços para Roma, 

que depois eram introduzidos no Brasil já tendo jurado ordens. Descoberto o meio, 

João Alfredo [Correia de Oliveira], por aviso de 27 de outubro de 1870, observava 

aos gerais de todos os conventos:  

“[...] O governo imperial não pode e nem deseja impedir que os súditos brasileiros se 

passem ao estrangeiro para fazer profissão nas Ordens Religiosas que existem; mas 

devo observar a Vossa Paternidade Reverendíssima que a permissão para admissão 

de noviços nas Ordens Religiosas do Império está suspensa pelo aviso de 19 de maio 

de 1855 e seria contravir a essa determinação se fosse permitido aos brasileiros que 

professassem em Ordens Religiosas estrangeiras de fazer parte das comunidades 

existentes no Brasil. 

Sua Majestade o Imperador ordena, assim, que mesmo os brasileiros que fizerem 

profissão em Roma não poderão, voltando ao Império, fazer parte das Ordens que aqui 

existem”441. 

 

Conforme destaca Vieira, o Governo era extremamente ambíguo ao tratar deste 

assunto: se por um lado, as autoridades civis faziam uma crítica radical contra a degeneração 

da vida religiosa; por outro, impediam que os líderes eclesiásticos adotassem as medidas 

corretivas. A atitude de suprimir o noviciado, diz o autor, era sem dúvida reflexo da 

intransigência de D. Pedro II em relação às Ordens Religiosas. O imperador “[...] jamais 

                                                           
439 VIEIRA, Dilermando Ramos. op. cit., p. 153. 
440 DORNAS FILHO, João. O padroado e a igreja brasileira. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938, p. 

24-25. 
441 Ibidem, p. 26. 
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manifestara simpatia pelas Ordens contemplativas, apesar de aparentar certa consideração por 

algumas de vida ativa, como os lazaristas, chegados em 1819. O que ele deixava transparecer é 

que queria religiosos que cuidassem de escolas e hospitais – apenas”442. No mesmo sentido, 

Joaquim Nabuco assevera que 

 

D. Pedro II tinha o espírito fortemente imbuído do preconceito antissacerdotal. Ele 

não era propriamente anticlerical, não via perigo da parte do clero; o que lhe não 

inspirava interesse era a própria vocação religiosa: evidentemente o padre e o militar 

eram, aos seus olhos de estudioso insaciável de ciência, se não duas futuras 

inutilidades sociais, duas necessidades que ele quisera utilizar melhor: o padre, 

fazendo-o também mestre-escola, professor de Universidade; em vez do militar, um 

matemático, astrônomo, químico, engenheiro.443 

 

Antes desta digressão, apresentei um panorama geral da Diocese do Maranhão, 

destacando a situação de sua Catedral, das igrejas matrizes e do clero, como forma de 

contextualizar o estado em que a mesma se encontrava na época da chegada de D. Manoel da 

Silveira. A condição de indigência de não poucas igrejas matrizes, de seus paramentos e alfaias 

litúrgicas, os mencionados problemas com o clero secular e regular, tudo enfim, concorria para 

o desprestígio da Igreja e reclamava uma solução. Isto sem mencionar a filiação maçônica de 

alguns padres, o positivismo, o protestantismo e o espiritismo, que começavam a reunir cada 

vez mais sequazes entre os católicos444.    

O primeiro benefício conquistado por D. Manoel foi a restauração da Catedral. O 

templo que servia de Catedral era a antiga igreja de Nossa Senhora da Luz erguida pelos 

jesuítas. Após a expulsão destes no ano de 1759, um alvará régio de 11 de junho de 1761 

designou “[...] a igreja de Nossa Senhora da Luz para Catedral e o colégio dos jesuítas para 

palácio do Bispo; os ornamentos, alfaias, livraria, para servir-lhe e a seu Seminário [que só veio 

a existir com D. Marcos Antônio de Sousa]”445. A Catedral do Bispado foi designada com o 

título de Nossa Senhora da Vitória.  

Esgotada a quantia de cerca de 4:000$000 réis votada para o conserto da Catedral, 

e funcionando o bispo na capelinha de Nossa Senhora do Rosário, ele ordenou o 

prosseguimento das obras. Em 1854 o templo já encontrava-se restaurado e D. Manoel pôde 

nele celebrar as solenidades quaresmais446. Ao ser cientificado disso, 

                                                           
442 VIEIRA, Dilermando Ramos. op. cit., p. 151-152. 
443 NABUCO, Joaquim. op. cit. (Tomo III, 1866-1878), p. 389. 
444 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 229. 
445 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 134-135. 
446 Jornal O Eclesiástico, nº 333, p. 138 (citado por MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 145). 
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[...] mandou o Governo Geral pagar pelos cofres públicos as despesas das obras que 

ele [D. Manoel] mandara fazer. Mas a decoração interior da igreja não condizia com 

a beleza do edifício, achava-se deteriorada, e atendendo a isto o primeiro vice-

presidente da Província, o Exmo. Sr. Dr. João Pedro Dias Vieira, pôs à sua disposição 

a soma de 6:000$000 réis para ser restaurada, mas não comportando os cofres 

provinciais esta despesa, mandou o Exmo. Sr. Conselheiro João Lustosa da Cunha 

Paranaguá, então presidente da Província, fazer efetiva a ordem do vice-presidente e 

dar o dinheiro pelo cofre das loterias concedidas para reparo das igrejas matrizes, e 

assim se restaurou a importante e majestosa pintura do teto da vasta capela-mor, das 

suas paredes laterais e do arco do cruzeiro, e se dourou de novo todo o retábulo.447 

 

Pelo ofício da Presidência da Província datado de 28 de janeiro de 1857 nota-se que 

o Governo Imperial colocou à disposição de D. Manoel a quantia de 7:467$000 réis destinados 

aos paramentos da Catedral: 

 

Havendo o Exmo. Sr. Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça 

solicitado do Ministro da Fazenda a expedição de ordens a fim de que fosse posta à 

disposição de V. Exa., para paramentos da Catedral, a quantia de 7:467$000 réis, 

como me fez constar por Aviso de 29 de dezembro último, assim tenho a honra de o 

comunicar a V. Exa., para seu conhecimento, prevenindo-o de que tais ordens já foram 

expedidas a Tesouraria de Fazenda desta Província.448 

 

Sendo insuficientes os paramentos custeados pelo Governo Imperial, o próprio D. 

Manoel doou  

 

[...] à Catedral um rico pálio de tela de ouro; e posteriormente um paramento roxo 

completo de galões e franjas de ouro fino para as missas de maior solenidade, e mais 

os que são precisos para o Domingo de Ramos e Sábado de Aleluia, de que havia a 

maior necessidade, havendo-lhe já anteriormente doado um relógio para a sacristia, e 

feito outros donativos, em diversos tempos, tais como: uma imagem do Senhor 

Crucificado com resplendor e cravos de prata que se acha colocada no altar da Virgem 

da Conceição e Boa Morte, um coxim rico para o missal, um pontifical romano, três 

missais de encadernação rica, um epistolário, um jogo de breviários em 2 volumes 

para uso da estante do coro, um cerimonial dos bispos e muitos tapetes.449 

 

O bispo também acudiu com seus próprios recursos as necessidades de algumas 

matrizes da Diocese e conseguiu do Governo quantias para outras. Em seu relatório de 3 de 

maio de 1855, o presidente Eduardo Olímpio Machado exaltou os esforços de D. Manoel em 

benefício da Diocese: 

                                                           
447 Ibidem. 
448 Ofício nº 3 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Cândido da Cruz Machado a Dom Manoel 

Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão. 28/01/1857. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 68v. APEM. 
449 Jornal O Eclesiástico, nº 333, p. 138 (citado por MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 145). 
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[...] a gratidão exige que poupemos o nosso digno e virtuoso prelado a amargura que 

lhe deve causar o espetáculo das misérias que pesam sobre a Igreja que lhe foi 

confiada e que ele tem sabido dirigir com tamanha habilidade e dedicação, a ponto de 

fazer sacrifícios pecuniários, comprando alfaias para as igrejas mais pobres da diocese 

a seu cargo. Me arrecearia por certo de ofender a modéstia do Sr. D. Manoel Joaquim 

da Silveira referindo este fato de sua vida particular se ele já não fosse de notoriedade 

pública, assim como o são muitos outros praticados por Sua Excelência [...].450 

 

Através da Lei Provincial nº 404 de 21 de julho de 1855, a Assembleia Legislativa 

Provincial disponibilizou a quantia de 8:000$000 réis para a compra de paramentos para as 

matrizes. Tal quantia foi entregue ao bispo em setembro do ano seguinte, sob as ordens do 

presidente Antônio Cândido da Cruz Machado: 

 

Tenho a honra de participar a V. Exa. [...] que ao Tesouro Provincial expeço ordem a 

fim de mandar entregar a V. Exa. as prestações que requisitar para compra de 

paramentos das igrejas matrizes e capelas curadas até perfazer a quantia de oito contos 

de réis, que [...] foi consignada no §2º do art. 10 da Lei Provincial nº 404, de 21 de 

julho do ano passado.451 

 

Em ofício de 29 de março de 1859, D. Manoel descreveu o modo como aplicou a 

referida quantia, mas lembrou que o valor fora insuficiente para dotar convenientemente todas 

as matrizes de paramentos: 

 

A todas as freguesias que então havia, exceto a da Carolina, foram distribuídos 

paramentos por conta dos 8:000//000 réis, que para esse fim mandou a Assembleia 

Legislativa Provincial pôr a minha disposição, e conservam-se em depósito os que 

devem tocar a nova freguesia de S. Filomena [...]. Mas alguns vigários me têm feito 

saber que os paramentos que lhes remeti são insuficientes, havendo nas suas 

freguesias absoluta falta deles; e não faltaram à verdade. Na antiga freguesia da 

cidade de Viana, onde estive ano passado, além dos paramentos novos fornecidos pela 

Província, os que lá encontrei foram trapos, tanto que foi preciso pedir emprestado o 

que era preciso para a minha recepção. Nas igrejas modernas o mal era ainda maior, 

os párocos é que tinham alguns poucos paramentos de sua propriedade; e portanto 

foi com efeito insuficiente para algumas freguesias a distribuição feita.452 

 

A criação de novas paróquias intensificava o ciclo de carências por que passavam 

as igrejas do Maranhão. “Nas igrejas modernas o mal era ainda maior, os párocos é que tinham 

                                                           
450 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1855, p. 15. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/353/>. 

Acesso em: 20 set. 2017. 
451 Ofício nº 102 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Cândido da Cruz Machado a Dom Manoel 

Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão. 06/09/1856. Inventário dos Códices. Livro 1164. APEM. 
452 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão João 

Lustosa da Cunha Paranaguá. 29/03/1859. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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alguns poucos paramentos de sua propriedade”, diz D. Manoel. O Governo Provincial não 

conseguia atender de modo tempestivo e satisfatório às demandas vindas de todas as paróquias. 

À medida que mais paróquias eram criadas, a “decadência” material do culto agravava-se, pois 

faltavam recursos para construir novas igrejas matrizes, para supri-las de paramentos e alfaias, 

e para manter as paróquias já existentes.  

No tocante às quantias reservadas para o reparo ou construção das matrizes, o vice-

presidente José Joaquim Teixeira Vieira Belfort informou em seu relatório de 21 de dezembro 

de 1855 que: 

 

Da quantia votada pela Lei do Orçamento que deve reger o futuro exercício de 1856 

a 1857, pus à disposição do Exmo. e Revmo. Bispo Diocesano, D. Manoel Joaquim 

da Silveira, autorizado pela mesma Lei, a quantia de 4:000$ rs. para ocorrer às 

despesas mais urgentes de algumas matrizes da Província, solicitando do mesmo 

Exmo. Prelado o favor de incumbir-se de fazer proceder aos consertos daquelas 

matrizes que julgasse mais necessitadas; ao mesmo Exmo. Sr. agradeço a 

benevolência com que se dignou de tomar sobre si este encargo. 

Consta-me que o nosso reverendo prelado se propõe a mandar proceder aos consertos 

das matrizes da freguesia de Vinhais, antiga vila do mesmo nome; da vila do Paço do 

Lumiar e da capela de S. José dos Índios. 

À disposição da comissão encarregada dos consertos da matriz da vila do Icatu, pus a 

quantia de 1:500$ rs. tirada do produto da 1ª loteria. Ordenei também que se desse 

princípio à construção da matriz da freguesia de S. Joaquim da Bacanga, autorizado, 

como estava, pela Lei nº 37 a despender com esta obra 600$000 rs.; do produto da 

extração da 2ª loteria destinei-lhe 1:000$000.453 

 

Em ofício de 4 de agosto de 1856, D. Manoel registra que a Lei Provincial nº 404 

teria consignado 16 contos de réis para a edificação e reparo das igrejas matrizes mais 

necessitadas da Província: 

 

Achando-se consignada na Lei Provincial nº 404 de 21 de julho de 1855 que rege o 

presente exercício financeiro [...] a quantia de dezesseis contos de reis (16:000//000) 

para construção e reparo das matrizes mais necessitadas, [...] [indico] a V. Exa. as 

seguintes igrejas matrizes que, em minha opinião, ou se deve construir ou concluir: 

São Francisco Xavier da Vila de Monção; São José da Vila de Guimarães; Nossa 

Senhora do Rosário da vila do Itapecuru; Nossa Senhora da Lapa e Pias do Lugar de 

São Miguel e Nossa Senhora das Dores da vila do Itapecuru-Mirim. 

A primeira, para se começar a sua edificação; a segunda, e terceira, para se 

continuarem as obras já começadas; a quarta, para se fazerem os acessórios de que 

precisa, e a quinta para se acabar a capela-mor em andamento [...].454  

                                                           
453 Relatório com que o Vice-Presidente José Joaquim Teixeira Vieira Belfort entregou a Presidência da Província 

do Maranhão. Ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Comendador Antônio Cândido da Cruz Machado, em 

21/12/1855, p. 6. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
454 Ofício do Bispo Dom Manoel Joaquim da Silveira ao Presidente da Província do Maranhão Antônio Candido 

da Cruz Machado, 04/08/1856, Setor de Avulsos, APEM. 
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Não encontrei outros ofícios tratando da real aplicação deste dinheiro nem atestando 

se, de fato, a soma de 16 contos de réis foi disponibilizada a D. Manoel.  

Através da Lei nº 520 de 21 de julho de 1858 o Governo Provincial entregou a D. 

Manoel a quantia de 14:000$000 réis para obras nas capelas-mores das igrejas matrizes da 

Província e também para a Catedral: 

 

Cumpre-me participar a V. Exa. que em virtude do §4º do art. 21 da Lei Provincial nº 

520, de 21 de julho último, acerca da consignação para a construção e acabamento das 

capelas-mores das matrizes da Província, tomei a deliberação de mandar pôr pelo 

Tesouro Provincial à disposição de V. Exa., para ser aplicada como V. Exa. entender 

mais conveniente, até a quantia de quatorze contos de réis, sendo a de seis contos 

desde já com destino às obras de que carece a Catedral, [...] e o resto à medida que o 

permitirem os recursos decretados no sobredito artigo. Espero que V. Exa. por sua 

bondade tomará o cargo de mandar proceder a essas[?] obras, pois estou [certo] de 

que o desvelo e solicitude de V. Exa. contribuirão eficazmente para que elas sejam 

levadas a efeito com toda a economia.455 

 

Por ofício de março de 1859, D. Manoel informou que empregou essa quantia do 

modo seguinte: 

 

Tendo sido posta a minha disposição por ofício da Presidência de 14 de agosto de 

1858 a quantia de 14:000//000, sendo seis para as obras da Catedral e oito para 

construção e acabamento das capelas-mores das igrejas matrizes, fiz a distribuição 

seguinte: para a freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São José da cidade de 

Caxias 2:000//000 réis, para a de São Joaquim do Bacanga 2:000//000 réis, para a da 

vila de São Bento 1:000//000 réis, para a de São Francisco Xavier do Turiaçu 

1:000//000 réis, para a de São Bernardo do Parnaíba 1:000//000 réis, e reservo 

1:000//000 reis para a de Santo Antônio e Almas. 

Os 6:000//000 destinados à obra da Catedral ainda estão intactos no Tesouro, pela 

razão de não se ter podido ainda dar começo às obras por falta de operários e para se 

não interromperem os atos religiosos do Natal, Quaresma e Semana Santa; e pretendo 

dar começo a elas depois da solenidade da Páscoa.456 

 

Além de seu empenho em prol da reestruturação física dos templos do Bispado, D. 

Manoel criou o jornal O Ecclesiastico457, “periódico dedicado aos interesses da religião”, 

publicado no dia 1º e 15 de cada mês, e que tinha por lema a seguinte máxima de Santo 

Atanásio: “É próprio da religião não forçar, mas convencer”. Seus redatores eram o cônego 

                                                           
455 Ofício nº 21 do Vice-Presidente da Província do Maranhão João Pedro Dias Vieira a Dom Manoel Joaquim da 

Silveira, Bispo do Maranhão. 14/08/1858. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 94-94v. APEM. 
456 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão João 

Lustosa da Cunha Paranaguá. 29/03/1859. Setor de Avulsos, APEM. 
457 Em nota, Mário Meireles (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão, p. 236) informa que “o primeiro 

periódico de orientação religiosa não foi O Eclesiástico e sim o Diário eclesiástico independente, aparecido em 

São Luís no ano de 1823, no terceiro ano de existência da imprensa na terra”.  
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Raimundo Alves dos Santos e o beneficiado Francisco José dos Reis. O seu primeiro número 

foi lançado em 1º de outubro de 1852. Em 1º de maio de 1854 estreava um outro jornal católico, 

O Christianismo, incumbindo-se de “lembrar ao povo adormecido os santos preceitos do 

Senhor”. Seus responsáveis eram o cônego magistral Manoel Tavares da Silva e o guardião do 

Convento de S. Antônio, Frei Vicente de Jesus458. 

O governo de D. Manoel Joaquim não foi diferente do de seus antecessores no 

sentido das ingerências dos poderes civis em assuntos de jurisdição intrinsecamente religiosa. 

Um caso exemplificativo dessa ingerência aconteceu na freguesia de São José de Guimarães, 

onde o juiz municipal negava que fosse atribuição do bispo o tomar contas dos fabriqueiros das 

matrizes, afirmando ser dos juízes tal função. D. Manoel contextualizou essa controvérsia em 

ofício de 13 de setembro de 1858: 

 

Tendo-me requerido o vigário da freguesia de São José da vila de Guimarães que 

mandasse pagar pelos reditos da fábrica os consertos que se tinham feito na igreja 

matriz, ordenei por um meu despacho muito curial ao fabriqueiro da dita freguesia 

que satisfizesse as despesas desses consertos. E havendo o fabriqueiro mostrado o 

meu despacho ao juiz municipal, recebeu dele o ofício em que declara que não pode, 

como juiz de capelas, admitir que prevaleçam os despachos do Bispo naquele juízo 

porquanto pelos Avisos de 31 de agosto de 1784 e de 27 de abril de 1855 claramente 

se vê que, não obstante os bispos nomearem fabriqueiros, nem por isso podem tomar 

contas dos mesmos, visto ser atribuição do juiz de capelas. E que, portanto, ficasse o 

fabriqueiro na certeza de que qualquer pagamento que fizesse além da quantia 

marcada por lei sem licença daquele juízo, ficava sob sua responsabilidade. [...] 

[Porém], a que lei se referirá o juiz municipal, quando sobre esta matéria de fábricas 

não temos lei? [...]. 

O juiz municipal de Guimarães confunde duas ações muito distintas, a de administrar 

e a de fiscalizar; e parece não ter lido o Aviso de 31 de agosto de 1784: se o tivesse 

lido não avançaria com tanta segurança que, segundo ele, devem os juízes de capelas 

tomar conta das fábricas das freguesias.459 

 

Segundo D. Manoel, “eram os bispos que tomavam [conta] das freguesias, e eu 

ainda as tomei nesta Diocese, até que incisivamente foi esse direito passando para os juízes 

municipais, a exemplo do que praticara o de Viana com as contas do falecido vigário Lima, em 

cujo termo começou aqui a nova ordem de coisas”. No mesmo ofício afirmou que 

 

consultando o Governo Imperial sobre este assunto, que já se tinha tornado fértil em 

controvérsias, baixou com o Aviso Circular de 27 de abril de 1855 a seguinte decisão: 

“Que enquanto não houver providência legislativa, e salvas as leis provinciais ainda 

não derrogadas, subsista o costume de serem os fabriqueiros das matrizes nomeados 

                                                           
458 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 183; 230. 
459 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao Vice-Presidente da Província do Maranhão 

João Pedro Dias Vieira. 13/09/1858. Setor de Avulsos, APEM. 
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pelos bispos, sendo que todavia essa nomeação não compreende a tomada de contas, 

as quais deverão ser prestadas no juízo temporal”. E desta última parte da decisão quer 

o juiz municipal de Guimarães tirar o direito de autorizar também as despesas, 

fazendo-o incluir no de tomar as contas.460 

 

“Mas pode compreender-se”, questiona D. Manoel, “que fosse da mente do 

Governo Imperial que os bispos nomeassem os fabriqueiros sem exercer sobre eles nenhuma 

ação mais, e sobre as fábricas nenhuma inspeção?”. E prossegue: “em tal caso tornar-se-ia 

irrisória a nomeação dos fabriqueiros, eles iriam exercer o seu cargo sem nenhuma dependência 

do Bispo e este ficaria sem ação de lhes ordenar que satisfizessem a esta ou aquela necessidade 

das matrizes!”461.  

D. Manoel concluiu dizendo: 

 

E pelo que toca às fábricas das matrizes, que por ora não têm entre nós regulamentos 

próprios, não se pode prescindir de uma autoridade [...]; e esta autoridade não pode 

deixar de ser senão o Bispo, a quem o Concílio Tridentino, Sessão 22 Cap. 8 de 

Reformatione incumbiu de tomar as contas das fábricas das igrejas anualmente, e a 

Provisão de 20 de janeiro de 1740 de as visitar na forma do mesmo Concílio. 

Portanto, é o meu parecer que a faculdade que tem hoje os juízes temporais de tomar 

as contas das fábricas das igrejas matrizes em virtude do disposto no Aviso de 27 de 

abril de 1855 não se estende a de decretar as despesas das mesmas fábricas.462 

 

Apesar do esforço de D. Manoel, no fim, o Governo decidiu que a nomeação dos 

fabriqueiros continuaria a ser feita pelos bispos, mas a prestação de contas deveria ser feita 

perante o juiz secular463. 

Data ainda do episcopado de D. Manoel a proclamação do dogma da Imaculada 

Conceição da Virgem Maria, em 8 de dezembro de 1854. Não conseguindo ir a Roma assistir 

à solenidade de proclamação do dogma, o prelado celebrou tal acontecimento fazendo “à sua 

custa, [...] uma festa, cuja pompa era ainda desconhecida na Diocese, e nessa ocasião promulgou 

a bula pontifícia que declarava dogma de fé a Conceição Imaculada de Maria”464. 

D. Manoel empreendeu seis visitas pastorais durante período que presidiu a Diocese 

do Maranhão. Em sua última viagem chegou até Teresina465. Os números 15, 16 e 18 de O 
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Eclesiástico contêm a descrição que o bispo fez sobre algumas dessas viagens ao interior da 

Província. 

No dia de Natal do ano de 1852 o bispo abriu a visita a Turiaçu, com as solenidades 

do Pontifical Romano e pregação sobre o mistério do nascimento de Jesus. Assinalou que “a 

vila de Turiaçu é pequena, [...] não tem má casaria, alguns prédios de sobrado nobre. – Mas a 

Casa de Deus!... Oh! Com mágoa o digo! É indigna d’O que nela habita, que é três vezes Santo, 

Senhor do Céu e da terra! Tem o pavimento térreo e o teto coberto de pindobas-palha! Que 

desgraça!”466.   

Na vila de Cururupu, nos primeiros dias de janeiro de 1853, D. Manoel encontrou 

“[...] a melhor que eu vi e pena é que seja de pau, está muito asseada e tem boas alfaias e 

paramentos”467.  

Em Guimarães, entre os dias 13 e 25 de janeiro do mesmo ano, ele elogiou “os 

paramentos, mas não assim pelo que respeita ao edifício”. Em nenhuma das três referidas igrejas 

matrizes havia canopeu e o prelado pagou “o importe do mesmo para cada uma”468. 

A 26 de janeiro D. Manoel embarcou com destino a São João de Cortes. Chegando 

à essa localidade, ele pasmou-se com  

 

[...] a mísera palhoça que serve de igreja matriz, cuja inspeção me deixou 

consternado. Não há casa de telha no arraial; mas, quem compreende quanto o exterior 

influi no interior, poderá avaliar o grau de respeito que este povo poderá ter a um 

santuário tão indigno e aos mistérios que nele se celebram. – Não devo ocultar que 

nunca me achei tão contrariado, como vendo-me forçado a crismar em uma casa tão 

miserável em que, a obrar em regra, teria lançado interdito. – Só a dedicação e a 

obediência de um padre podem manter aí um pároco.469 

 

De 20 de setembro a 27 de outubro de 1853, o prelado empreendeu visitas às 

paróquias de Rosário, São Miguel e Itapecuru. Em 21 de setembro, estando no templo da vila 

do Rosário, disse que o mesmo era “[...] vasto e ornado, é pena estar muito longe ainda de ser 

acabado”470. 

Em 1º de outubro D. Manoel seguiu viagem rumo à freguesia de São Miguel. Havia 

lá, segundo diagnóstico seu, “[...] uma bela igreja, de pedra e cal, muito bem tratada e limpa, 

                                                           
466 O Eclesiástico citado por PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 193. (Itálico meu) 
467 Ibidem, p. 194. 
468 Ibidem, p. 195-196. 
469 Ibidem, p. 196. (Itálico meu) 
470 Ibidem, p. 205-206. 
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devido ao zelo do religioso desembargador Joaquim Antônio Vieira Belfort, falecido, e nela 

sepultado”471. 

Visitando a igreja matriz da vila de Itapecuru-Mirim em 23 de outubro, o prelado 

alegrou-se: “Graças a Deus, a igreja é muito bem tratada, devido ao zelo do vigário Pacova”472.  

A visita pastoral de D. Manoel ao interior da ilha de São Luís foi registrada nos 

números 155 e 156 (de março de 1859) de O Eclesiástico. Iniciou-se a viagem no dia 27 de 

dezembro de 1854. O primeiro destino foi a freguesia de Vinhais, onde chegou o bispo com 

pouco mais de ¾ de hora de viagem. Era “pequena a matriz, de pedra e cal; airosa, porém, e 

mui bem ornada”. D. Felipe Condurú acrescenta que esta igreja fora “construída por D. Marcos, 

já [estava] arruinada. Ajudado com 4:000$000 da Província e com o produto de loterias, D. 

Manoel [conseguiu] os reparos desta [...]”473.    

Da freguesia de Vinhais, seguiu para o Paço do Lumiar às 5 horas da manhã do dia 

29 de dezembro. Lá encontrou “a igreja matriz e a municipalidade, antigas obras dos jesuítas, 

[...] em ruínas. – Melancólico o interior do templo e mais melancólico ainda o repique de dois 

sinos rachados”474. 

Em 1º de janeiro de 1855 viajou para São José dos Índios. Nesta paróquia, D. 

Manoel achou a “[...] matriz ainda em obras e coberta de palhas, como todas as humildes e 

reduzidas casas”. A imagem do Senhor Morto foi exposta sobre o altar para a veneração do 

prelado. “Verificou este pobreza em tudo, mas asseio e decência”475. 

À tarde do dia 2 de janeiro dirigiu-se para São José de Ribamar. Verificou que “a 

capela de S. José, pequena e velha, estava muito maltratada. Dei ordens precisas ao ermitão 

para a reparar com o produto das esmolas. Nela encontrei uma infinidade de objetos que os 

aflitos e enfermos vão depositar aos pés de S. José, em testemunho e reconhecimento de suas 

mercês”476.  

Em 19 de janeiro de 1858 o bispo visitou o Mearim. Comentou que “achei a igreja 

do Mearim nas circunstâncias em que desejaria achar a todas do Bispado, asseada, com boas 
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imagens e o manto de Nossa Senhora de Nazaré – orago da freguesia – bordado a ouro; tudo 

devido ao zelo do Revdo. Vigário”477. 

Em 30 de janeiro do mesmo ano abriu-se a visita a Anajatuba, estendendo-se até o 

dia 3 de fevereiro. D. Manoel escreveu que a capela que servia de matriz “está bem arranjada e 

decorada”478.  

Em sua última visita pastoral, iniciada em 10 de outubro de 1859, o bispo chegou 

(entre outras localidades) a Coroatá, Codó e prosseguiu até Teresina, na Província do Piauí. A 

21 de outubro do mesmo ano a comitiva episcopal chegou em Coroatá. D. Manoel atestou que 

“a capela que serve de matriz já está arruinada, porque é de madeira. Não possui paramentos. 

Lá fui achar uma custódia479 de folha de flandres pintada de amarela, dada por um devoto, a 

qual mandei quebrar. Felizmente nela nunca se havia exposto o SS. Sacramento”480. 

Em 27 de outubro D. Manoel chegou à vila do Codó. Dirigiu-se “[...] à casa do 

vigário, para onde corre o povo ansioso por ver o Bispo, que nunca veio ao Codó, pois ainda 

não existia essa vila quando em 1833 por aqui andou o Sr. D. Marcos”. À tarde “abre visita na 

igreja de Santa Filomena, levantada toda inteira a expensas do comendador Luiz J. Henriques, 

e por ele doada à Província para servir de matriz, com a invocação de Santa Rita – antigo orago 

da freguesia – e de Santa Filomena”. D. Manoel registra que “a igreja de S. Filomena não é 

grande; mas, de pedra e cal, muito asseada e com imagens perfeitas e bons paramentos – graças 

a Deus! Uma das melhores da Província, fica num alto onde não podem chegar as águas do rio 

nas grandes cheias [...]”481. 

Tal visita, a última que D. Manoel empreendeu na Diocese do Maranhão, estendeu-

se até Caxias, de onde o bispo partiu às 17 horas do dia 14 de novembro de 1859 rumo a 

Teresina482.  

Durante o episcopado de D. Manoel, oito novas freguesias foram criadas na 

Província do Maranhão, a saber: Nossa Senhora das Graças, em Arari; Nossa Senhora da 

Conceição, em Barreirinhas; Santa Maria, em Anajatuba; Santa Cruz, em Barra do Corda; Santo 

                                                           
477 Ibidem, p. 253. 
478 Ibidem, p. 255. 
479 O mesmo que ostensório, “vaso sagrado feito de metal precioso, geralmente bastante ornamentado, onde se 

coloca a Hóstia Consagrada para expô-la à adoração dos fiéis [...] ou durante a bênção do Santíssimo Sacramento”. 

In: BERGMAN, Lisa. Tesouro da tradição: guia da missa tridentina. Campinas, SP: Ecclesiae, 2015, p. 79-80. 
480 O Eclesiástico citado por PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 260; 262-263. 
481 Ibidem, p. 264. 
482 Ibidem, p. 260; 268. 
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Inácio, em Pinheiro; São João, em São Luís; Santa Teresa, em Imperatriz; e de São José, em 

Penalva483.  

O bispo D. Manoel Joaquim da Silveira governou a Diocese do Maranhão até 1861, 

ano em que, por decreto imperial de 5 de janeiro (referendado pela bula de Pio IX de 18 de 

março de 1861), foi nomeado para ser arcebispo da Bahia. A 6 de junho do dito ano entregou o 

governo da Diocese do Maranhão ao Cabido e no dia 14484 de junho viajou para Salvador. D. 

Manoel morreu em data de 23 de julho de 1874485. 

 

2.2.4 Dom Frei Luís da Conceição Saraiva (17º Bispo do Maranhão, de 1861 a 1876) 

 

 

Monge beneditino, nascido na Província da Bahia no dia 25 de dezembro de 1824. 

Aos 17 anos entrou no mosteiro de São Bento na Bahia, fazendo aí todo o curso de 

Humanidades e Teologia. Tendo recebido as ordens sacras das mãos de D. Romualdo Seixas, 

partiu para o Rio de Janeiro a fim de aprimorar seus estudos em Teologia. No Rio obteve o grau 

de Mestre em Teologia, desempenhando a seguir a função de professor, reitor e abade do 

mosteiro de sua Ordem. Ocupou ainda na Corte os cargos de professor e vice-reitor do Colégio 

Pedro II. Os bons serviços prestados nessas funções concorreram para a nomeação de Frei Luís 

à cátedra episcopal do Maranhão através do Decreto de 14 de janeiro de 1861, confirmado pelo 

consistório pontifício de 24 de julho do mesmo ano. De início, pensou em recusar tal missão 

por julgá-la superior às suas capacidades, mas acabou aceitando-a por obediência à disciplina 

monástica486. 

A 5 de fevereiro de 1862 tomou posse da Diocese por meio de procuração, na pessoa 

do Revmo. Cônego Mestre-Escola Luís Raimundo da Costa Leite, vigário capitular do Bispado. 

D. Luís chegou a São Luís no dia 14 de março do mesmo ano. Com vistas a evitar a proliferação 

do cólera-morbo (que assolava a Província de Pernambuco), após o desembarque, o bispo 

permaneceu em quarentena num lazareto preventivo estabelecido na Ponta da Areia. Cumprido 

                                                           
483 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 233-234. 
484 Não há certeza sobre a data da viagem de D. Manoel para a capital baiana. D. Felipe Condurú (op. cit., p. 276) 

diz que foi no dia 15 de junho de 1861 e Mário Meireles (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão, p. 

235) afirma, talvez equivocando-se quanto ao mês, que foi no dia 15 de janeiro de 1861. 
485 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 280. 
486 Ibidem, p. 287; MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 239. 

D. Francisco (op. cit., p. 287) informa que a data de nascimento de D. Luís Saraiva foi 24 de setembro de 1823. 
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este prazo, a 21 de março de 1862, D. Frei Luís fez sua entrada solene e tomou posse efetiva da 

Diocese do Maranhão487. 

Por ofício de 18 de março de 1862, o presidente Antônio Manoel de Campos Mello 

descreveu os preparativos para a entrada solene do novo bispo na Diocese: 

 

Desejando este Governo que a entrada de V. Exa. nesta capital fosse acompanhada da 

maior pompa, como o exigem a alta dignidade de V. Exa. e suas eminentes virtudes, 

e tendo particularmente ouvido o parecer do muito Revdo. Governador do Bispado, 

do Comandante Superior da Guarda Nacional e do da tropa de linha acerca da hora 

que fosse a mais própria para essa solenidade, pareceu-me que seria a das 4 ½ da tarde, 

em que todas as classes da cidade, achando-se desembaraçadas, poderiam concorrer 

para mais abrilhantá-la. 

Sabendo, porém, que a vontade de V. Exa. é desembarcar na manhã desse dia, tenho 

a honra de participar a V. Exa. que ficam dadas as convenientes ordens para que esta 

sua determinação seja cumprida.488 

 

O governo de D. Luís foi marcado por muitas atividades no âmbito material. 

“Achando-se em mau estado quase todas as igrejas, algumas até ameaçando ruínas, e todas sem 

o menor asseio [...]”489, conseguiu D. Luís, de acordo com D. Francisco, que “[...] todas as 

igrejas da capital [passassem] por grandes consertos”490. E não apenas isto: “um dos maiores 

benefícios desse laborioso pontífice feitos à Diocese foi, sem dúvida alguma, a reforma do 

arquivo, que [embora sendo] riquíssimo, [...] parece não [ter merecido] nunca a atenção dos 

outros bispos”. D. Frei Luís “tentou também [...] a fundação de uma biblioteca católica (25 de 

maio de 1863); não vingou porém tão útil e proveitosa ideia”. Além disso, “fundou, a 14 de 

março de 1863, a Sociedade Eclesiástica de Socorro às Famílias dos Militares que partiram para 

a guerra do Paraguai. Esta Sociedade [...] floresceu e prestou bons serviços às famílias dos 

militares, com os 5 ou 6 contos que angariou e que nos bancos andaram a vencer juros até 1869, 

quando se dissolveu”491.  

                                                           
487 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 150. 
488 Ofício (nº 19) do Presidente da Província do Maranhão Antônio Manoel de Campos Mello a Dom Frei Luís da 

Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 18/03/1862. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 69-70. APEM. 
489 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 150. 
490 Parece exagerada essa afirmação de D. Francisco, pois lê-se nos documentos da época que em boa parte das 

vezes os reparos nos templos eram parciais ou paliativos. Por conta da superficialidade dessas obras é que as igrejas 

matrizes com frequência precisavam de novos reparos. D. Luís, por exemplo, num ofício-relatório de 20 de 

fevereiro de 1871 ao Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira insiste em denunciar a “tão lamentável 

decadência [...] do culto público nesta Diocese” e o “[...] estado de quase completa ruína dos poucos templos que 

servem de igreja matriz, a falta absoluta deles em algumas paróquias, acompanhada da carência de alfaias e 

paramentos [...]”. 
491 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 289-291. 
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Entre os trabalhos de D. Luís destaca-se também a fundação do jornal A Fé, surgido 

após o desaparecimento de O Eclesiástico e O Cristianismo, e cujo primeiro número circulou 

no dia 5 de junho de 1864492. No ano de 1869, o bispo conseguiu restaurar e aumentar o 

Recolhimento de N. S. da Anunciação e Remédios: 

 

[...] com grandes dispêndios, construiu salas e reconstruiu outros compartimentos 

estragados pela ação do tempo, tornando assim o prédio apto para recolher educandas, 

principalmente órfãs e desvalidas. Vendo esse grande melhoramento, o Governo 

Provincial que mantinha um «Asylo de Santa Thereza», fundando pelo dr. Eduardo 

Olímpio Marchado, quando presidente, mas que funcionava em prédio acanhado e 

sem as devidas acomodações, resolveu transferi-lo para o Recolhimento, entregando 

a administração ao Bispo, pagando o Governo uma módica pensão anual pelo número 

de asiladas que tinha o direito de lá manter (Lei nº 918, de 1840).493 

 

Para auxiliar na reforma e expansão do Recolhimento, o Governo Provincial 

contribuiu com a quantia de sete contos de réis, como informa o presidente José da Silva Maya 

em ofício de 28 de agosto de 1871: 

 

Comunico a V. Exa. que conforme solicita em seu ofício de 22 do corrente, expeço 

nesta data ordem ao Tesouro Provincial para entregar ao cônego magistral Dr. Manoel 

Tavares da Silva, em apólices da dívida provincial a juros de 8% ao ano, a quantia de 

7:000$000 réis por saldo da verba consignada no art. 1º[?] da Lei nº 918 de 20 de 

julho do ano passado para [...] [as] acomodações e melhoramentos [...] no prédio do 

Recolhimento de N. Sra. da Anunciação e Remédios desta capital.494 

 

A Catedral do Maranhão, outra vez deteriorada, foi também objeto da atenção de 

D. Luís, que dirigiu constantes apelos às autoridades civis no intuito de restaurá-la. César 

Marques, contemporâneo de D. Luís, informa que à época a Catedral  

 

[...] não oferecia aos fiéis, especialmente ao sexo feminino, a comodidade necessária 

num templo, onde se tem de celebrar atos divinos muito demorados, pois que todo o 

corpo da igreja era revestido de pedras de cantaria, sempre fria, e portanto sempre 

pronta a provocar moléstias mais ou menos graves e principalmente quando, por 

ocasião de certas festividades, era avultada a concorrência.495 

 

                                                           
492 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 242. 
493 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 305. 
494 Ofício nº 51 do Presidente da Província do Maranhão José da Silva Maya a Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, 

Bispo do Maranhão. 28/08/1871. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 14-14v. APEM. 
495 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 153-154. 
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Logo em 1863, em seu primeiro relatório496, D. Luís informou ao marquês de 

Olinda que era insatisfatório o estado da Catedral maranhense: 

 

O inventário mandado proceder há pouco por mim de suas alfaias e paramentos fez-

me sentir a urgente necessidade de alguns reparos e compra de alguns outros objetos, 

que pelo estado de ruína não se podem prestar ainda decentemente para as funções 

sagradas; e entretanto é o templo onde especialmente funciona o Bispo, e que por isso, 

deve simbolizar ainda que imperfeitamente a magnificência do culto que se deve a 

Deus.497 

 

Além disso, D. Luís destacou que a quantia anual disponibilizada pelo Governo 

para a Catedral era insuficiente para arcar com todas as despesas: “Com a renda apenas de um 

conto e duzentos mil réis (1:200$ rs.) [que] anualmente lhe dá o Estado e que é consumida nos 

guisamentos da fábrica e nos pequenos reparos, não pode ela cuidar no mais que o culto público 

reclama”498. 

Em relatório apresentado na abertura da Assembleia Legislativa Provincial em 3 de 

maio de 1864, após objetiva descrição do estado da Catedral, o 2º vice-presidente da Província, 

desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento, cobrou da Assembleia medidas que 

atenuassem o problema: 

 

A santa igreja Catedral [...] reclama que os poderes da Província atendam para alguma 

de suas necessidades. Grande parte de suas alfaias estão dilaceradas e indecentes para 

servirem à majestade do culto; sua sacristia, que foi acometida do cupim em virtude 

das madeiras velhas do antigo Paço Episcopal que foram amontoadas a seu lado, 

precisa de sérios reparos. A mitra, já sobrecarregada com as muitas necessidades e 

sustentação das festividades que ali se fazem, não pode provê-las por suas pequenas 

rendas que não poucas vezes são empregadas em outros atos de religião e caridade.499 

 

As palavras de Ayres do Nascimento são bastante exemplificativas do modo como 

os poderes provinciais lidavam com as necessidades do culto público. Em face dos citados 

problemas, o vice-presidente instou a Assembleia a tomar uma atitude. Mas desde logo ele 

                                                           
496 Cf. PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 302. 
497 Relatório de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Marquês de Olinda, Ministro e 

Secretário de Estado dos Negócios do Império. 10/10/1863. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese 

do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Papéis diversos da Arquidiocese. Caixa 220, 

documento nº 16. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
498 Ibidem. 
499 Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou o 2º Vice-Presidente da Província, 

Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento, por ocasião da instalação da mesma Assembleia no dia 

03/05/1864, p. 21. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/364/>. Acesso em: 28 nov. 2017. 
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reconheceu que a Província era incapaz de arcar com todos os reparos de uma vez só: “A santa 

igreja Catedral [...] reclama que os poderes da Província atendam para alguma de suas 

necessidades”.  

A Província não tinha condições financeiras de manter o culto público católico no 

nível de plenitude material ordenado pela legislação canônica. Em muitas paróquias não se 

conseguia montar uma estrutura material minimante satisfatória para a celebração da missa. São 

os próprios presidentes que dizem isso repetidas vezes. A quantia anualmente disponibilizada 

pela Assembleia Provincial para a construção ou reparo das igrejas tinha que ser repartida entre 

as paróquias mais necessitadas. Com algumas exceções, os reparos feitos nas igrejas do 

Maranhão (mesmo na Catedral) eram parciais, superficiais, feitos aos poucos. Isso engendrava 

um infindável ciclo pois, sendo os reparos incompletos e perfunctórios, depressa eles se 

esvaíam. Arruinados os antigos reparos, novos precisavam ser feitos, e assim não se tinha 

muitos templos duráveis no Maranhão.  

Sobre os reparos na Catedral, César Marques informa que 

 

em 1869, conseguindo [D. Luís] do Exmo. Sr. Dr. Manuel Jansen Ferreira, então 

presidente da Província, [...] a quantia de oito contos de réis pouco mais ou menos, os 

quais foram mandados pagar prontamente pelo Exmo. Sr. Dr. José da Silva Maia [...], 

deu S. Exa. Revma. princípio aos consertos indispensáveis, mandou assoalhar todo o 

pavimento, encanar gás, colocar candelabros apropriados em todo o edifício e assim 

pôde fazer esta igreja mais alegre e higiênica, além de segura. Antes disto, na 

Europa500, não se esqueceu da sua Sé e trouxe-lhe alguns paramentos, uma rica 

banqueta para o altar-mor e dois grandes castiçais de prata, custando aquela 800$000 

réis e estes 600$000 réis.501 

 

As referidas obras não conseguiram estancar os problemas na Catedral e logo em 

1871 D. Luís escreveu ao ministro de Estado dos Negócios do Império, Conselheiro João 

Alfredo Correia de Oliveira, afirmando que a primeira igreja da Diocese precisava “ser 

reparada” (e elencando as obras necessárias). Nessa ocasião, novamente o bispo informou que 

                                                           
500 Em 18 de agosto de 1867, D. Luís embarcou no vapor inglês Jerome para encontrar-se com o papa em visita 

ad limina (prevista no direito canônico; determina que de cinco em cinco anos os bispos devem ir a Roma visitar 

o papa, prestar contas de sua administração e venerar os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, sendo facultado aos 

que residem fora da Europa fazê-lo de dez em dez anos. Se impossibilitados, os bispos podem representar-se por 

clérigo idôneo). O bispo levou consigo, como secretários, o cônego magistral Manoel Tavares da Silva e Raimundo 

da Purificação dos Santos Lemos. Antes de dirigir-se a Roma, D. Luís passou por Paris, onde esteve por seis meses 

com seu irmão, o Conselheiro José Antônio Saraiva (ministro do Império), muito doente na ocasião. Chegou em 

Roma a 28 de março de 1868, passando aí a Semana Santa. Em 28 de maio de 1868 estava de volta à Diocese do 

Maranhão. In: PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 345; SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 303-304. 
501 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 153-154. 
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a quantia de 1:200$000 réis disponibilizada anualmente pelo Governo era insuficiente para 

cobrir todos os gastos da Catedral: 

 

A própria igreja Catedral, que é um templo oficial e onde especialmente funciona o 

Bispo e o Cabido e têm lugar os atos religiosos oficiais, reclama toda a atenção do 

Governo Imperial para ser colocada no estado de asseio, ser reparada não só nas obras 

do teto, como em outras dependências, ser toda pintada e retocada no douramento, 

além da urgente reforma e suprimento dos paramentos e alfaias necessárias às funções 

sagradas, cujas despesas não pode comportar a exígua subvenção anual de um conto 

e duzentos mil réis que percebe a respectiva fábrica, absorvida sempre nos constantes 

reparos exigidos por um templo onde quotidianamente funciona o Cabido e no 

suprimento dos guisamentos indispensáveis; além das muitas festividades religiosas e 

principalmente a da Semana Santa, que todos os anos é nela celebrada com toda 

decência e esplendor, com cujas despesas é sempre sobrecarregado o Bispo pela 

grande deficiência de recursos da mesma fábrica. Creio que com uma verba de quinze 

contos de réis pelo menos, convenientemente fiscalizada, muito se poderá alcançar 

em satisfação das necessidades que acabo de apontar, e que se não forem supridas irão 

sempre em progressivo crescimento.502 

 

Não tendo o Governo Imperial oferecido solução para os citados problemas nem 

disponibilizado nenhuma quantia para as obras, em fevereiro de 1872 D. Luís renovou o pedido 

ao ministro, destacando a premência dos reparos: 

 

A igreja Catedral, onde funciona o Bispo e tem lugar os atos religiosos oficiais, com 

urgência precisa de reparos e talvez grandes obras no teto e mesmo no interior do 

templo e suas dependências; e na impossibilidade em que me vejo de amparar tão 

magnífico edifício de qualquer ruína e de prover a mesma Catedral de paramentos e 

outras alfaias necessárias às funções sagradas, permita V. Exa. que por mais esta 

ocasião eu ainda insista perante o Governo Imperial pela consignação da verba de 15 

contos de réis pelo menos, que no ano passado solicitei, com a qual, como então disse 

no meu relatório de 20 de fevereiro [de 1871], mediante grande economia e boa 

fiscalização, alguma coisa se poderá conseguir em ordem a fazer cessar as maiores 

necessidades da primeira igreja da Diocese.503 

 

Em face de outra negativa governamental, e tendo que enviar ao Ministro dos 

Negócios do Império um relatório circunstanciado sobre o estado da Diocese, D. Luís confessa 

o seguinte num ofício de maio de 1872:  

                                                           
502 Ofício-relatório de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia 

de Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 20/02/1871. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 4, documento nº 35. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
503 Ofício-relatório de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia 

de Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 19/02/1872. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 4, documento nº 37. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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Em diversos relatórios que tenho tido a honra de dirigir ao Governo Imperial sobre as 

necessidades desta Diocese [...] constantemente tenho chamado a atenção do mesmo 

Governo especialmente para o estado pouco lisonjeiro em que se acha a igreja 

Catedral, quer relativamente às obras de segurança reclamadas nos ares[?] e forros do 

edifício para evitar-se a completa ruína, quer relativamente ao asseio interno do 

próprio templo, cujas pinturas, douramento e ornatos estão estragados pela ação 

poderosa do tempo, e quer finalmente para a grande falta de alfaias e paramentos que 

com a precisa decência sirvam às necessidades do culto [...].504 

 

A postergação destes reparos agravaria o problema, segundo alertou o prelado. 

Além disso, ele pontuou que fazia mais de 18 anos que o Governo não disponibilizava nenhuma 

quantia para a renovação das alfaias da Catedral: 

 

Infelizmente tão justas reclamações ainda não puderam até hoje ser atendidas pelo 

Governo Imperial, pelo que vejo tão palpitantes necessidades de dia para dia irem-se 

tornando mais urgentes (não obstante há mais de dezoito anos nenhum suprimento ter 

sido dado pelo Governo Imperial à mesma igreja Catedral para reformar suas 

alfaias), e minha posição cada vez mais embaraçosa porque, como perfeitamente sabe 

V. Exa., um magnífico templo como é a igreja Catedral desta Diocese não se erguerá 

hoje senão mediante enormes sacrifícios, além da grande e benéfica preponderância 

que exerce sobre os espíritos as augustas cerimônias do Catolicismo, que não podem 

ser desenvolvidas senão com as condições precisas para a decência e esplendor do 

mesmo culto.505 

 

Ainda em 1873 os reparos na Catedral estavam pendentes e D. Frei Luís cientificou 

uma vez mais o ministro Correia de Oliveira sobre “o estado deplorável em que ela se acha” e 

sobre a premência dos reparos a serem feitos em seu prédio no intuito de se evitar “uma ruína 

irreparável”:  

 

[A] igreja Catedral, que é um magnífico templo erguido ainda pelos jesuítas, não 

posso ocultar a V. Exa. o estado deplorável em que ela se acha, pois carece de um teto 

novo e de ser interiormente renovada; porquanto as paredes, pintura, douramento, bem 

assim as talhas e esculturas dos altares, os ornatos das capelas, paramentos e alfaias 

acham-se completamente estragados pelo grande uso e poderosa ação do tempo.  

Os reparos do templo, que são urgentes para evitar [a] completa deterioração, 

reclamam a solicitude e o zelo do Governo Imperial, não só para poder ser ele 

preservado de uma ruína irreparável, como para oferecer aos fiéis um templo decente 

e digno dos atos religiosos e augustas solenidades que nele se celebram.506 

                                                           
504 Ofício de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia de 

Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 18/05/1872. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 4, documento nº 38. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
505 Ibidem. (Itálico meu) 
506 Ofício de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia de 

Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 06/07/1873. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 
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Este ofício de 6 de julho de 1873 é consideravelmente relevante, pois ele permite 

sondar uma possível causa da frequente falta de paramentos e alfaias tanto na Catedral quanto 

nos demais templos da Província. D. Luís atesta que 

 

os paramentos, atualmente estragados, não podem prestar-se mais ao serviço do culto, 

ainda mesmo no lastimoso estado em que o templo [Catedral] se acha. Ao meu 

antecessor, atual Arcebispo Metropolita da Bahia, quando foi para a Diocese em 1852, 

mandou dar o Governo Imperial a verba de vinte contos de réis para o suprimento de 

paramentos, os quais, comprados nesta Corte, não sendo de fazenda superior e com 

o uso quotidiano de vinte anos, estão indecentes e completamente inservíveis; de 

modo que, para se ir satisfazendo as necessidades do culto, já por duas vezes e com 

não pequeno sacrifício mandei vir da Europa algumas fazendas de seda e damascos 

bordados a retrós e a ouro, que foram empregados em novos paramentos.507 

 

Pelo visto, as alfaias existentes àquela época na Catedral não foram confeccionadas 

com “fazenda superior”. Se era assim na primeira igreja da Diocese, pode-se imaginar a 

qualidade do tecido dos paramentos e alfaias dos outros templos maranhenses. Em virtude da 

qualidade inferior desses tecidos, D. Luís importou da Europa panos de melhor qualidade. Ele 

sugeriu o mesmo ao ministro João Alfredo de Oliveira: que seria mais proveitoso trazer as 

fazendas de tecidos da Europa, seja por conta da qualidade superior do produto, seja em relação 

ao valor:  

 

Qualquer verba que V. Exa. possa dispor a benefícios dos paramentos e alfaias para a 

igreja Catedral, julgo que poderá ser mais proveitosamente aplicada mandando-se vir 

da Europa as fazendas e mais utensílios, para que eles sejam manufaturados mesmo 

na Diocese, com o que se realizará não pequena economia já em relação à 

superioridade das fazendas e preço da mão de obra, e já em relação ao valor dos 

ditos paramentos e alfaias, por causa da isenção de direitos.508 

 

Esta advertência de D. Luís é da maior importância para a compreensão do 

problema da falta de paramentos e alfaias nas igrejas da Província do Maranhão. Ela 

fundamenta a suposição de que as coisas estavam ocorrendo de modo diverso do que o prelado 

recomendava. Ao que parece, os paramentos e alfaias eram fabricados com tecidos de qualidade 

inferior vindos da Corte, e tinham um curto período de vida útil. Ainda assim, possuíam um 

custo mais elevado do que tecidos melhores importados da Europa. Importando-se os tecidos e 

                                                           
pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 5, documento nº 39. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
507 Ibidem. (Itálico meu) 
508 Ibidem. (Itálico meu) 
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manufaturando-os na Diocese, disse D. Luís, os custos seriam reduzidos e os paramentos e 

alfaias, confeccionados com tecidos de boa qualidade, seriam mais duráveis. Não há como ter 

certeza de que naquele período os paramentos e alfaias de todas as igrejas da Província do 

Maranhão eram feitos com tecidos provenientes da Corte. No entanto, este ofício de 6 de julho 

de 1873 não deixa de ser uma pista neste sentido. 

Findou-se o episcopado de D. Frei Luís sem que o Governo Imperial atendesse seus 

pertinazes apelos em prol da Catedral. A 20 de julho de 1876, tendo já falecido D. Luís, o 

vigário capitular Manuel Tavares da Silva atestou em seu relatório ao ministro José Bento da 

Cunha e Figueiredo os mesmos transtornos relatados pelo falecido prelado: “A Catedral [...] 

ressente-se de sua antiguidade e reclama com prontidão sérios reparos no teto, no retábulo e 

nos altares que estão carcomidos pelo bicho, quebrada e caída a douradura e denegrida a 

pintura”509.   

D. Luís por diversas vezes solicitou também ao Governo verbas para o 

prosseguimento da obra de reconstrução do Paço Episcopal, que estava sendo feita sobre os 

alicerces do antigo (demolido em 1859). Os percalços que envolveram tais obras foram 

enormes.  

Já desde a época de D. Marcos de Sousa que o Paço Episcopal precisava de algumas 

obras. Em junho de 1837 este prelado dirigiu-se ao presidente da Província dizendo que “[...] a 

necessidade de reparo desta residência episcopal me obriga rogar a V. Exa. se digne dar as 

providências para que sejam consertadas pelo menos duas salas da frente e ainda a cozinha de 

todo arruinada [...]”510. Sem uma solução da parte do Governo Provincial, “pareceu-me pois 

conveniente levar diretamente este objeto ao conhecimento do Governo Imperial [...]” através 

de um ofício ao ministro dos Negócios da Justiça, datado de 24 de março de 1838. Neste 

documento, D. Marcos reiterou “[...] a necessidade de ser reparada a frente desta residência 

episcopal, cuja parede desaprumada e com fendas, ameaça ruína [...]”511. Afirmou que ele 

próprio chegou a fazer “[...] alguns reparos [no Paço] para sua conservação”. Disse: 

 

                                                           
509 Citado por PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 324. 
510 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão Manoel 

Felizardo de Sousa e Mello. 10/06/1837. Setor de Avulsos, APEM. 
511 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 

da Justiça e interino do Império, o senhor Bernardo Pereira de Vasconcelos. 24/03/1838. Reproduções fotográficas 

de documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Caixa 219, documento nº 13, p. 1. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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[...] sendo em todos os tempos reedificado este edifício [o Paço Episcopal] à custa da 

Fazenda Nacional, durante a minha administração tenho feito alguns reparos para sua 

conservação. Porém, para esta obra me faltam os recursos pecuniários, não podendo 

ainda subsistir com a minguada côngrua em uma cidade onde há maior carestia de 

todos os gêneros da primeira necessidade, e é progressivo seu preço.512 

 

Seu sucessor, D. Frei Carlos de S. José, antes de tomar posse da Diocese, recebeu 

do Vigário Capitular um ofício lamentando o estado do Paço Episcopal: “Obtenha o prelado do 

Governo Geral verba para sua reparação. Minguados os recursos da Mitra”513. 

Quando o bispo seguinte (D. Manoel Joaquim da Silveira) chegou ao Maranhão, já 

não encontrou residência episcopal oficial, tendo que alugar uma casa para residir. Transferido 

para o Arcebispado da Bahia em 1861, ele deixou um ofício ao bispo porvindouro anunciando-

lhe o impasse da falta do Paço Episcopal:  

 

Quando fui eleito bispo desta Diocese, escreveu-me o cônego tesoureiro-mor da igreja 

Catedral uma carta em que me dizia estas palavras: “previno a V. Exa. que não tem 

nesta Diocese palácio para morar, uma cadeira para se sentar e nenhum pote para a 

água e uma caneca para a tirar”. Mandei então alugar uma casa por minha conta e 

mobiliá-la à minha custa. 

Sabendo disto, o Governo deu ordem para que se me pagasse o aluguel dessa casa 

pelos cofres públicos. Ela era por demais insuficiente, e posteriormente aluguei outra, 

em que moro no largo do palácio, muito perto da Catedral, e cujo aluguel de 

1:360$000 rs. anuais continua a ser pago pelo Governo. 

Ultimamente consegui que se me desse algum dinheiro para reedificar o Palácio 

Episcopal; o antigo tem-se demolido e está em construção um novo [...]. 

Se eu tiver de me retirar daqui para a Bahia, para onde fui trasladado, sem que proceda 

novo ajuste com o proprietário do prédio em que estou morando, a Câmara Episcopal 

ficará exposta a uma mudança talvez perigosa, e V. Exa. sem casa para habitar logo 

que chegue. Com os conventos daqui não conte V. Exa.; esses velhos pardieiros nem 

têm cômodos, nem são decentes e estão além disto a desabar. Julgo conveniente levar 

isto ao conhecimento de V. Exa. para seu governo.514 

 

Vindo D. Luís para o Maranhão, e informado pelo “[...] meu ilustre antecessor, hoje 

Arcebispo da Bahia, que o Palácio Episcopal do Maranhão está completamente despido de 

mobília, e não há capela nem alfaia alguma”, pediu ao Governo Imperial que alguma 

providência fosse tomada no sentido de resolver esta situação, pois 

 

todos os Palácios Episcopais têm sido mobiliados e preparados nestes últimos tempos 

por conta do Governo, e ainda ultimamente constou nos jornais que se deram ordens 

                                                           
512 Ibidem. 
513 Citado por PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 168-169. 
514 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao seu substituto sobre as condições da 

Diocese do Maranhão e do Palácio Episcopal. 09/04/1861. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese 

do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Caixa 219, maço 1, documento nº 3. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. (Itálico meu) 
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nesse sentido aos Presidentes das Províncias do Pará, Ceará e Rio Grande do Sul, na 

proporção das necessidades de cada uma destas dioceses. 

Este fato me faz ver que o Governo tem compreendido e satisfeito a grande 

necessidade de cuidar da residência dos bispos, e de fazer alguma coisa em seu 

benefício, para que eles possam melhor suportar as grandes despesas a que são 

obrigados para tomarem conta de suas dioceses.515 

 

Em 1866, novamente tratando dos transtornos decorrentes da falta da residência 

episcopal oficial, D. Luís explicou que 

 

achando-se esta Diocese há mais de quinze anos sem uma residência fixa para o bispo 

por haver se deteriorado o Paço Episcopal [...], é do meu dever ponderar a V. Exa. a 

necessidade urgente de dar-se ao Bispo um aposento adequado e cômodo, não só para 

sua morada, senão também para assento das repartições eclesiásticas necessárias à 

administração da Diocese, cujas funções devem ser no mesmo Paço. 

O meu antecessor, opresso pelas dificuldades que hoje experimento, levou ao 

conhecimento do Governo Imperial a vantagem de construir-se sobre os alicerces do 

antigo, um novo Paço Episcopal. 

O Governo Imperial, reconhecendo essa necessidade, concedeu autorização e verbas 

para levar-se a efeito a dita construção, que, encetada, mandou sobrestar, resultando 

daí graves inconvenientes para o bispo, que está sempre sujeito a mudanças contínuas, 

e à Câmara Eclesiástica grandes danos pelas frequentes remoções do seu arquivo.516 

 

De acordo com os cálculos do engenheiro, a obra de reconstrução do novo Paço 

custaria 118 contos de réis, valor este que o Governo Imperial declarou estar acima de suas 

possibilidades. Diante da negativa do Governo, D. Luís apresentou as seguintes sugestões: “ou 

continuar-se com as obras do Paço Episcopal sob um plano e orçamento mais modestos, ou 

comprar o prédio onde resido”, sendo que este também carecia de reparos: 

 

[...] tive comunicação do Governo Imperial que somando o orçamento mandado 

levantar pelo Exmo. Presidente desta Província em 118:000$000 [réis] pouco mais, 

era impossível nas atuais circunstâncias do país empreender uma obra tão dispendiosa. 

[...] 

E quando o Governo Imperial, porque o orçamento de 118:000$000 para a construção 

do novo Paço Episcopal entenda que por excessiva não pode na atualidade ser 

autorizada essa obra, então lembro o alvitre [...] [que] se pode fazer aquisição do 

prédio em que ora habito, que não poderá ser muito caro [...]. 

                                                           
515 Ofício de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro José Idelfonso de Souza Ramos, 

Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 16/09/1861. Reproduções fotográficas de documentos 

da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas pelo Bispo do 

Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-1888). Maço 4, 

documento nº 28. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
516 Ofício de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Marquês de Olinda, Ministro e Secretário 

de Estado dos Negócios do Império e Presidente do Conselho de Ministros. 23/07/1866. Reproduções fotográficas 

de documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 4, documento nº 33. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
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A adoção de uma destas medidas – ou continuar-se com as obras do Paço Episcopal 

sob um plano e orçamento mais modestos, ou comprar o prédio onde resido – é 

urgente, principalmente quando a sobredita casa carece já de notáveis reparos que não 

serão feitos pelo proprietário senão mediante aumento no aluguel. 

Os reparos de que falo são: pintar-se de novo todo o edifício, forrar de papel as suas 

salas, em uma palavra, torná-lo decente; e, além disso, criar os cômodos em relação 

ao serviço eclesiástico, fazer-lhe os repartimentos necessários para funcionarem os 

auditórios e a Câmara Episcopal, que na localidade que hoje ocupa, acha-se mal 

colocada e não manifesta o caráter decente de uma repartição pública.517 

 

Categoricamente D. Luís concluiu: 

 

[...] o governo de Sua Majestade o Imperador não pode por mais tempo procrastinar 

as providências necessárias para sanar-se esse mal [...]. 

Por mais que eu compreenda o sacrifício que o Governo Imperial tenha com outras 

necessidades tão urgentes como estas, não posso com toda a justiça deixar de reclamar 

este favor em benefício da minha diocese, mormente quando ela não tem sido 

partilhada com qualquer verba do Governo.518 

 

Este pedido não foi atendido. Mais uma vez, em 1871, D. Frei Luís lembrou o 

Governo Imperial da necessidade de uma residência fixa para o bispo: 

 

Demolido em 1859 em virtude do estado de ruína em que se achava, pararam as 

respectivas obras em 1862 por falta de verba para o prosseguimento delas, pelo que 

ainda continuo a residir na mesma casa mandada arrendar por ordem do Governo 

Imperial ao cidadão João Pedro Ribeiro. E permita V. Exa. que eu ainda nesta ocasião 

continue a reiterar o pedido que tenho feito por outras vezes de ser ordenado o 

prosseguimento desta obra, cuja conclusão trará comodidades ao público e grande 

economia aos cofres do Estado, além das vantagens que daí resultarão para o serviço 

público eclesiástico.519 

 

O prelado renovou sua petição também em 1872, enfatizando que era prejudicial à 

incolumidade do arquivo diocesano as sucessivas mudanças de alocação do mesmo. Disse que 

caso o Governo decidisse abandonar as obras do novo Paço, seria vantajoso adquirir-se o prédio 

onde o bispo residia e “[...] adaptá-lo ao fim desejado, como salas para exames, para o arquivo 

e para poderem funcionar os diversos empregados da cúria [...]”:  

                                                           
517 Ibidem. 
518 Ibidem. (Itálico meu) 
519 Ofício-relatório de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia 

de Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 20/02/1871. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 4, documento nº 35. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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Ainda continua paralisada a obra do Paço do Bispo desde 1862, e sendo de vantagem 

incontestável a sua terminação por cessar o Bispo de mudar de residência todas as 

vezes que ao proprietário da casa em que ele morar não convenha mais arrendá-la, 

como por causa das dificuldades que tais mudanças sempre acarretam à boa ordem do 

arquivo da Diocese, além da economia que pode auferir o Tesouro Público logo que 

ao Bispo seja dada uma habitação fixa, não posso deixar de chamar a atenção do 

Governo Imperial para a necessidade que há de concluir-se semelhante obra. E quando 

pela ventura ao Governo Imperial pareça melhor abandonar o capital já empregado na 

obra existente, em tal caso, talvez ainda houvesse verdadeira vantagem em ele fazer 

aquisição do prédio particular que hoje serve de residência ao Bispo, mediante 

algumas obras necessárias para adaptá-lo ao fim desejado, como salas para exames, 

para o arquivo e para poderem funcionar os diversos empregados da cúria, como já 

uma vez tive a honra de ponderar ao mesmo Governo.520 

 

Repetiu-se com as obras do Palácio Episcopal o mesmo que ocorreu com as da 

Catedral: D. Luís morreu sem vê-las concluídas. O último ofício que encontrei sobre este 

assunto foi o de 6 de julho de 1873, que D. Luís escreveu ainda convalescente, regressando de 

uma viagem que fez para a Bahia em outubro de 1872521 a fim recuperar-se de uma doença: 

 

Achando-me já melhorado dos padecimentos que me forçaram a sair por algum tempo 

da Diocese e desejando quanto antes e logo que meu estado de saúde o permita 

regressar, não me é lícito no entretanto deixar de expor a V. Exa., em satisfação do 

meu rigoroso dever, as necessidades mais palpitantes que experimenta a 

administração diocesana e pedir os precisos remédios aos grandes males que a mesma 

tem sofrido e continua a sofrer. 

[...] 

Tendo chegado à Diocese em março de 1862, fui residir numa casa particular 

novamente arrendada522, da qual mudei-me para outra, onde ainda faço minha 

residência mediante um contrato que o proprietário fez com o Governo por nove anos 

e o aluguel de um conto e quinhentos por ano. Este contrato termina em janeiro de 

1876. 

Sem mobília necessária e sem arquivo, foi-me necessário fazer tudo com os meus 

próprios recursos. Hoje que o arquivo está regularizado, não pode ser daí arredado a 

não ser para um lugar permanente. Disto compreenderá V. Exa. a necessidade em que 

está o Governo ou de comprar o prédio que serve de residência ao Bispo, mandando 

fazer as obras de que ele carece, ou de mandar sem demora reconstruir o antigo Paço 

Episcopal. 

A casa aludida, resolvendo-se o Governo a comprá-la, não poderá efetuar a sua 

aquisição e proporcionar-lhe os precisos cômodos à administração diocesana, senão 

mediante a quantia de sessenta contos de réis; e o Paço Episcopal, apesar de qualquer 

                                                           
520 Ofício-relatório de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia 

de Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 19/02/1872. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 4, documento nº 37. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
521 Cf. Ofício nº 89 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior a Dom Frei 

Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 18/10/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 33v-34. 

APEM. 
522 D. Luís residia nesta época na casa arrendada junto ao sr. João Pedro Ribeiro, a segunda casa em que residiu 

após sua vinda para o Maranhão, cujo contrato terminaria em janeiro de 1876 (Cf. PACHECO, Felipe Condurú. 

op. cit., p. 321). A primeira casa fora alugada junto aos cidadãos José Antônio Lamagnere Viana e Raymundo José 

Lamagnere Viana (cf. Ofício nº 4 do Presidente da Província do Maranhão Francisco Primo de Souza Aguiar ao 

Vigário Capitular do Bispado. 07/01/1862. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 59. APEM). 
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orçamento que possa ser ministrado pelos engenheiros, é minha opinião que, 

presidindo uma administração zelosa e fiscalizadora, poderá ser reedificado com a 

quantia de cem contos de réis.523 

 

Conforme destacado, foi o próprio D. Luís que arcou com os custos da mobília da 

casa onde residia e do arquivo. O Aviso Imperial nº 9076, de 31 de agosto de 1875, mandou 

entregar à Diocese do Maranhão a quantia de 20 contos de réis para as obras do Paço524. Mas, 

como alertou D. Luís, a quantia necessária era de cem contos. Não demorou para que os vinte 

contos fossem consumidos e sobreviesse uma nova interrupção das obras: 

 

As obras pararão amanhã por falta de recursos. Os prejuízos serão consideráveis se as 

chuvas copiosas do inverno iminente caírem sobre o madeiramento dos ares e sobre o 

assoalho. Rogo a V. Exa. mandar dar-me três contos e seiscentos mil réis, que reputo 

suficiente para as obras precisas a preservar o edifício dos danos do inverno.525 

 

Enfim, as sugestões do prelado não foram atendidas: nem o Paço Episcopal teve 

suas obras retomadas a todo vapor, nem foi comprada a casa alugada onde D. Luís morava. As 

duas demandas, a da Catedral e do Paço, passariam para o seu sucessor. 

Contudo, baldados estes esforços, D. Luís obteve do Governo certas quantias para 

reparo de algumas igrejas da Província. Uma delas foi a igreja da irmandade de Nossa Senhora 

da Conceição de São Luís, que em 1864 estava em reforma, e recebeu do Governo Provincial 

a significativa soma de 9:500$000 réis para suas obras: 

 

Cumpre-me participar a V. Exa. que, atendendo à justa reclamação da Irmandade de 

N. S. da Conceição desta cidade de um auxílio para os grandes consertos a que está 

procedendo na igreja da mesma Senhora que serve de matriz orçados em oito contos 

                                                           
523 Ofício de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia de 

Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 06/07/1873. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 5, documento nº 39. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
524 D. Antônio de Alvarenga, sucessor imediato de D. Luís, informou por ofício de 23 de setembro de 1878 que 

além da verba de 20 contos de réis proveniente do Aviso Imperial nº 9076, de 31 de agosto de 1875, foi 

disponibilizada em 1874 a soma de 30 contos de réis pelo Aviso nº 10.309, de 22 de setembro de 1874. Com esta 

verba de 1874, teve início as obras de Paço que logo foram interrompidas em face do esgotamento do dinheiro. 

Em 1875, os referidos 20 contos de réis foram concedidos para o prosseguimento das obras. Estas continuaram até 

fevereiro de 1876, quando novamente paralisaram por conta do exaurimento da verba de 20 contos de réis. Ao que 

parece, nenhuma quantia mais foi destinada pelo Império para a construção do Paço Episcopal. Daí em diante, 

conforme diz D. Antônio de Alvarenga no mencionado ofício, os materiais da obra ficaram expostos à deterioração, 

já que não foram guardados devidamente. Tratarei mais deste tema ao discorrer sobre o episcopado de D. 

Alvarenga.    
525 Citado por PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 321. (D. Felipe não menciona quem é o autor nem qual a 

data de expedição deste documento) 
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de réis, depois de ouvir o Tesouro Provincial que em data de ontem informou existir 

o saldo do produto das loterias da quantia de 3:851$892 réis, acabo de mandar prestar 

para essas obras a quantia de 9:500$000 réis, que deverá ser entregue à mesma 

comissão composta do cidadão Pedro de Souza Guimarães e do capitão João 

Marcelino Romeu, obrigada a prestar conta das despesas que fizer. 

O resto do referido produto, deduzida a soma suficiente para pagamento de bilhetes 

premiados, e cujos prêmios não têm sido ainda procurados, mando também nesta data 

pôr à disposição de V. Exa. para ocorrer às despesas com os reparos e compra de 

alfaias, segundo requisitou V. Exa. em seu relatório de 9 de abril último.526 

 

Em 1865 a matriz de Nossa Senhora da Conceição da capital também foi 

contemplada com uma subvenção do Governo: “Participo a V. Exa. que nesta data mando dar 

à comissão encarregada das obras da igreja matriz de N. S. da Conceição desta cidade a quantia 

de 2:000$000 réis por conta do saldo do produto das loterias a benefício das matrizes para ser 

aplicada às despesas da mesma obra [...]”527. 

A Província beneficiou a igreja de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios em 

1872 com a quantia de 4 contos de réis:  

 

Comunico a V. Exa. Revma. que nesta data expeço ordem ao Tesouro Provincial para 

mandar entregar à pessoa por V. Exa. Revma. autorizada e conforme permitirem as 

forças do cofre até a quantia de 4:000$ réis, consignada no §15º do art. 16 da Lei 

Provincial nº 1006[?] de 27 de junho último, para as obras da igreja de N. Sra. da 

Anunciação e Remédios.528 

 

Em maio de 1873, período em que D. Luís esteve de licença para tratamento de 

saúde na Província da Bahia, foram entregues pelo Governo do Maranhão 800 mil réis para as 

obras da igreja de Santa Rita e Santa Filomena do Codó, como atesta o seguinte ofício: 

 

Comunico a V. Revma., para seu conhecimento, que em data de 14 do corrente mandei 

entregar pelo Tesouro Provincial ao procurador do vigário encomendado529 da 

paróquia de Santa Rita e Santa Filomena do Codó, nesta cidade, capitão Bento Frazão 

                                                           
526 Ofício nº 25 do Vice-Presidente da Província do Maranhão Miguel Joaquim Ayres do Nascimento a Dom Frei 

Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 18/05/1864. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 128-129. 

APEM. 
527 Ofício nº 4 do Presidente da Província do Maranhão Ambrósio Leitão da Cunha a Dom Frei Luís da Conceição 

Saraiva, Bispo do Maranhão. 24/02/1865. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 153. APEM. 
528 Ofício nº 75 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior a Dom Frei Luís 

da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 21/09/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 29v-30. APEM. 
529 No regime do padroado, o vigário encomendado presidia interinamente uma paróquia e não recebia 

remuneração do Governo, sendo sustentado pelos paroquianos. Já o vigário colado, após aprovação em concurso 

público, assumia uma paróquia em caráter definitivo e era remunerado com a côngrua governamental. 
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Raposo, a quantia de 800$000 réis a fim de ser aplicada aos consertos de que precisa 

a respectiva igreja matriz.530 

 

Na mesma época, a Província contribuiu com 1:000$000 réis para os reparos na 

igreja de Santa Maria de Anajatuba: 

 

Comunico a V. Sa., para a devida inteligência, que em vista da requisição do vigário 

da paróquia de Santa Maria de Anajatuba e da respectiva Câmara Municipal, expedi 

ordem em 20 do corrente ao Tesouro Provincial para mandar entregar à pessoa 

devidamente autorizada pelo referido vigário a quantia de um conto de réis para ser 

aplicada às obras de que precisa a igreja matriz daquela paróquia, aguardando a 

terminação das obras que forem encetadas[?] com a mencionada quantia para realizar 

a entrega do resto da soma votada para esse fim na Lei do Orçamento vigente.531 

 

Não localizei informações sobre o modo como tais quantias foram aplicadas. No 

caso da igreja de Anajatuba, ao que parece a soma de 1 conto de réis não foi suficiente para 

socorrê-la, tanto que o vigário solicitou em 1875 autorização para demoli-la: “Rogo a V. Exa. 

que se digne de dar-me sua informação sobre o ofício junto, que devolverá, de 15 de junho 

último, em que o vigário da paróquia de Santa Maria de Anajatuba pede que seja demolida a 

respectiva igreja matriz, atento o estado de ruína em que se acha”532. 

Após consultar D. Luís, o presidente autorizou a demolição da referida igreja: “Em 

vista da informação junta por cópia do Exmo. Sr. Bispo Diocesano de 24 do corrente, autorizo 

a V. Mce. a mandar demolir, conforme pede em seu ofício de 15 de junho último, a pequena 

capela que aí serve de matriz, atento o seu completo estado de ruína. [...]”533. 

Para a construção da matriz da freguesia de São Joaquim do Bacanga foi destinada 

em 1855, ainda no governo de D. Manoel Joaquim, a quantia de 1:500$000 réis534. Vinte anos 

                                                           
530 Ofício nº 31 do Presidente da Província do Maranhão Silvino Elvídio Carneiro da Cunha ao cônego chantre Dr. 

Manoel Tavares da Silva, Governador do Bispado. 19/05/1873. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 47-47v. 

APEM. 
531 Ofício nº 32 do Presidente da Província do Maranhão Silvino Elvídio Carneiro da Cunha ao cônego chantre Dr. 

Manoel Tavares da Silva, Governador do Bispado. 23/05/1873. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 47v. 

APEM. 
532 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches a Dom Frei Luís 

da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 14/07/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, p. 27. APEM. 
533 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches ao vigário da 

paróquia de Santa Maria de Anajatuba. 31/07/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, p. 33. APEM. 
534 Cf. Relatório com que o Vice-Presidente José Joaquim Teixeira Vieira Belfort entregou a Presidência da 

Província do Maranhão. Ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Comendador Antônio Cândido da Cruz 

Machado, em 21/12/1855, p. 6. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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depois, estava ela em completo estado de ruína, e em 1875 o Governo Provincial destinou 1 

conto de réis para as obras de reparo:  

 

No intuito de auxiliar a V. Mces. no empenho em que estão de reparar a igreja matriz 

de S. Joaquim do Bacanga, que se acha em completo estado de ruína, conforme 

trouxeram ao meu conhecimento em ofício de 11 do corrente, tenho a dizer-lhes que 

nesta data expeço as necessárias ordens ao Tesouro P. Provincial para que ponha à 

sua disposição a quantia de 1:000$000 réis para ser aplicada àquele fim.535 

 

Em 1875, a Província destinou ainda 3:000$000 réis para as obras na matriz da vila 

de São Francisco, como consta no ofício a seguir do presidente Augusto O. Gomes de Castro: 

 

Comunico à comissão encarregada das obras da matriz da vila de S. Francisco que 

expedi nesta data ordem ao Tesouro Provincial para mandar pôr à sua disposição para 

aquele fim pela respectiva coletoria, nos termos do §14 do art. 19 da Lei do orçamento 

vigente, a quantia de três contos de réis, de que oportunamente prestará contas a 

sobredita comissão.536 

 

Entretanto, houve neste caso um problema muito frequente naquela época. As 

quantias votadas para o reparo nas igrejas nem sempre eram entregues em sua integralidade às 

comissões encarregadas das respectivas obras. O Governo geralmente ministrava cotas graduais 

às comissões até perfazer o valor total autorizado pela lei (exceto quando os valores eram bem 

modestos). Era preciso que as comissões prestassem contas dos gastos e das obras que estavam 

sendo feitas nos respectivos templos, não podendo as despesas excederem a quantia 

disponibilizada pela Lei do Orçamento anual para esse fim.  

A Lei Orçamentária anual, como indica a própria nomenclatura, tem vigência 

anual; com o término do respectivo ano financeiro, findam-se os efeitos da lei orçamentária 

correspondente537. Portanto, os créditos aprovados por esta lei valem unicamente para o ano 

financeiro ao qual se destinaram. Mas, frequentes vezes findava-se o ano financeiro sem que a 

quantia integral autorizada pela lei fosse entregue às comissões encarregadas dos reparos nas 

matrizes do Maranhão. Como a lei tinha validade e vigência anual, caso a quantia não fosse 

                                                           
535 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Augusto Olímpio Gomes de Castro aos senhores Antônio 

Emiliano de Almeida Braga, [?] Araújo de Lima e José Inocêncio Diniz (provavelmente eram membros da 

comissão encarregada das obras da matriz de São Joaquim do Bacanga). 13/02/1875. Inventário dos Códices. Livro 

1168, p. 8-8v. APEM. 
536 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Augusto Olímpio Gomes de Castro à comissão encarregada 

das obras da matriz da vila do São Francisco. 13/02/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, p. 6. APEM. 
537 DALLARI, Adilson Abreu. “Lei orçamentária: processo legislativo, peculiaridades e decorrências”. In: Revista 

de Informação Legislativa, Brasília, ano 33, nº 129, jan./mar.1996, p. 158. 
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toda entregue durante o ano para o qual fora votada, o crédito restante anulava-se e não mais 

poderia ser entregue à comissão. Foi o que ocorreu no caso da matriz da vila de São Francisco. 

A referida quantia de 3:000$000 réis não foi disponibilizada integralmente no ano para o qual 

fora votada.  

Respondendo à comissão responsável pelas obras da referida matriz, o presidente 

da Província declarou que, com o término do ano financeiro, “[...] cessaram os efeitos de todas 

as verbas do respectivo orçamento, razão por que não se podia mandar entregar à sobredita 

comissão o resto da quantia de 3:000$000 réis [...]”: 

 

Em resposta ao ofício da comissão encarregada das obras da igreja matriz da vila de 

S. Francisco de 24 de agosto último, tenho a dizer-lhe que já em data de 13 desse mês 

declarou esta Presidência ao presidente da referida comissão que, tendo-se findado o 

exercício de 1874-1875, cessaram os efeitos de todas as verbas do respectivo 

orçamento, razão por que não se podia mandar entregar à sobredita comissão o resto 

da quantia de 3:000$000 réis para esse [fim] votada no mesmo orçamento; sendo que 

os seis meses suplementares são unicamente concedidos para pagamento de despesas 

autorizadas e feitas dentro do exercício financeiro.538 

 

De modo geral, essas foram as subvenções governamentais destinadas às igrejas 

maranhenses durante o episcopado de D. Frei Luís da Conceição. Foi ainda durante o seu 

governo que, após vários percalços, a Catedral foi dotada de um órgão musical. 

A quantia destinada à compra deste órgão fora votada e autorizada pela Assembleia 

Provincial desde a administração de D. Manoel, mas só veio a ser efetivamente disponibilizada 

no governo de D. Luís. Desde pelo menos o mês de janeiro de 1859 que o dinheiro para o órgão 

da Catedral estava pendente539. Em junho de 1862 a quantia ainda não pôde ser entregue, pois, 

segundo o presidente, os cofres provinciais não permitiam:  

 

[...] sinto muito não poder satisfazer a requisição de V. Exa. em ofício de 30 de maio 

último, a fim de mandar pagar em prestações a quantia consignada na Lei Provincial 

nº 609 do ano passado para compra de um órgão para a Catedral, em consequência da 

falta absoluta de dinheiro não só para isso, como também para despesas de maior 

urgência.540 

 

                                                           
538 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches à comissão 

encarregada das obras da igreja matriz da vila de São Francisco. 24/09/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, 

p. 43-43v. APEM. 
539 Cf. Ofício nº 3 do Presidente da Província do Maranhão João Lustosa da Cunha Paranaguá a Dom Manoel 

Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão. 20/01/1859. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 102v. APEM. 
540 Ofício nº 32 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Manoel de Campos Mello a Dom Frei Luís da 

Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 14/06/1862. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 76. APEM. 
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Houve uma nova negativa do Governo Provincial em 1863: “[...] tenho a declarar a 

V. Exa. que, não obstante a minha boa vontade, sinto não poder satisfazer o seu desejo 

atualmente, em vista do estado dos cofres provinciais, que apenas podem fazer face às despesas 

mais urgentes”541. 

Só em 1864 que o dinheiro para a aquisição do órgão foi entregue ao bispo:  

 

Ao Tesouro Provincial nesta data expeço ordens para mandar pôr à disposição de V. 

Exa. a quantia de 6:000$000 réis, decretada no §2º do art. 10 da vigente lei do 

orçamento para a compra de um órgão destinado à Catedral, visto já não se darem os 

motivos por que não podia fazer-se efetiva a execução desse artigo.542 

 

O órgão chegou a São Luís no segundo semestre de 1865, sendo necessárias 

algumas diligências para liberá-lo na alfândega. Para cumprir esse trâmite, D. Luís precisou da 

coadjuvação do presidente da Província na solução de três quesitos: 1º) a liberação do órgão 

com isenção de impostos; 2º) a quitação dos 612$835 réis que excederam o valor 

disponibilizado pela lei orçamentária para a aquisição do órgão; 3º) para que fossem custeadas 

as despesas para instalá-lo na Catedral543. 

Em 28 de julho de 1865, o órgão foi despachado livre de impostos alfandegários, 

como informa o seguinte ofício do presidente Lafayette Rodrigues Pereira: “Levo ao 

conhecimento de V. Exa. na cópia inclusa a ordem do Tesouro Nacional, sob nº 68, de 28 de 

julho último, mandando despachar livre de direitos de consumo o órgão encomendado para uso 

da igreja Catedral desta cidade”544. 

Decorridos quase oito anos desde a autorização da primeira quantia para a aquisição 

do órgão, ele foi finalmente inaugurado no ano de 1866. César Marques comenta que  

 

assentado o órgão, foram pela primeira vez ouvidos os seus melodiosos acordes em 

21 de março de 1866, quando os capelães da Sé mandaram celebrar um Te Deum em 

memória anual da entrada pontifical de S. Exa. Revma. no seu bispado. A antífona 

Ecce Sacerdos Magnus e o Te Deum foram acompanhados pelo órgão, sendo a 

                                                           
541 Ofício nº 13 do Presidente da Província do Maranhão Ambrósio Leitão da Cunha a Dom Frei Luís da Conceição 

Saraiva, Bispo do Maranhão. 29/08/1863. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 104. APEM. 
542 Ofício nº 16 do Vice-Presidente da Província do Maranhão Miguel Joaquim Ayres do Nascimento a Dom Frei 

Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 13/04/1864. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 122-123. 

APEM. 
543 Cf. Ofício nº 2 do Presidente da Província do Maranhão Lafayette Rodrigues Pereira a Dom Frei Luís da 

Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 01/07/1865. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 164-165. APEM. 
544 Ofício nº 18 do Presidente da Província do Maranhão Lafayette Rodrigues Pereira a Dom Frei Luís da 

Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 22/08/1865. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 176. APEM. 
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música, também nova, composta e executada pelo distinto maranhense Libânio 

Colás.545 

 

De todos os empreendimentos de D. Frei Luís na Diocese, um dos maiores foi a 

criação do Seminário de Nossa Senhora das Mercês, instalado no antigo e arruinado prédio da 

Ordem Mercedária em São Luís. Sobre essa empresa, diz César Marques que o bispo  

 

[...] por meio de obras grandes e dispendiosas fez surgir, como por encanto, do meio 

do abandono e do silêncio das ruínas, um edifício suntuoso, vasto e adaptado ao uso 

de uma verdadeira educação. Longe um pouco do bulício da cidade, situado em 

posição magnífica, e oferecendo todas as condições de salubridade, julgou S. Exa. 

satisfeita a sua vontade, e no dia 3 de fevereiro de 1863 inaugurou aí o pequeno 

Seminário de N. S. das Mercês, pelas 11 horas da manhã, em presença do clero regular 

e secular, do presidente da Província, de muitos magistrados e funcionários públicos 

e de muitos cidadãos importantes de todas as classes sociais [...].546  

  

Em relatório de 3 de maio de 1863, o presidente Antônio Manoel de Campos Melo 

elogiou o novo Seminário instituído por D. Luís, pois ele desafogaria o antigo:  

 

O Seminário Episcopal, que funcionava em um edifício extremamente acanhado, 

melhorou consideravelmente com a divisão que S. Exa. Revma. julgou dever fazer-

lhe. Ficarão no Seminário de Santo Antônio os alunos de curso superior que, 

consagrando-se à vida eclesiástica, podem ali, segregados dos alunos de preparatórios, 

cujas vocações muitas vezes se desviam, atingir convenientemente o fim do 

estabelecimento, que é formar futuros ordinandos com a educação própria dos que 

aspiram à vida sacerdotal.547  

 

Segundo o presidente, “esta divisão deu ao Seminário de Santo Antônio vantagens 

reais, quer se as encare pelo lado da disciplina e cômodo dos alunos, quer pelo 

aproveitamento”548. Neste mesmo relatório de 3 de maio de 1863, o presidente Campos Melo 

inseriu dois quadros demonstrativos. O primeiro apresenta as disciplinas ofertadas pelo 

Seminário diocesano de Santo Antônio e o número de alunos: 

 

                                                           
545 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 154. 
546 Ibidem, p. 151. 
547 Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou o Conselheiro Presidente da 

Província, Antônio Manoel de Campos Melo, por ocasião da instalação da mesma no dia 03/05/1863, p. 14. 

Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/363/>. Acesso em: 23 nov. 2017. 
548 Ibidem. 
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Quadro apresentado no Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do 

Maranhão apresentou o Conselheiro Presidente da Província, Antônio Manoel de 

Campos Melo, por ocasião da instalação da mesma no dia 03/05/1863, p. 14. 

Novembro de 2017. 

 

 

O segundo informa as disciplinas oferecidas pelo curso secundário do Seminário de 

Nossa Senhora das Mercês e a quantidade de alunos: 

 

 

 

Quadro apresentado no Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do 

Maranhão apresentou o Conselheiro Presidente da Província, Antônio Manoel de 

Campos Melo, por ocasião da instalação da mesma no dia 03/05/1863, p. 15. 

Novembro de 2017. 

 

 

No seu ofício-relatório de 6 de julho de 1873, D. Luís explicou o contexto e o 

propósito que o levaram a fundar este novo Seminário:  

QUADRO 3 – Cadeiras existentes no Seminário de 

Santo Antônio (1863) 

Aula de Quantidade de 

alunos 

Língua Grega 4 

História Sagrada e 

Eclesiástica 

8 

Instituições Canônicas 5 

Teologia Dogmática 3 

Liturgia 3 

Teologia Moral 3 

Canto Gregoriano 15 

Total de aulas: 7 

Total de alunos: 41 

Pessoal: 15 

QUADRO 4 – Curso secundário do Seminário de 

Nossa Senhora das Mercês (1863) 

Aula de Quantidade de alunos 

Gramática Latina 32 

Latinidade 17 

Gramática Francesa 26 

Língua Francesa 10 

Inglês 10 

Geografia 9 

Matemáticas 3 

História 9 

Retórica 3 

Filosofia Racional e Moral 3 

Total de aulas: 10 

Total de alunos: 122 

Pessoal: 71 
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Quando em 1862 cheguei à Diocese, apenas encontrei o Seminário de Santo Antônio, 

onde promiscuamente funcionavam os dois cursos – de preparatórios e de ciências 

teológicas. O edifício, muito acanhado, mal comportava o número de 30 alunos, não 

se prestando de modo algum ao fim de tão útil instituição, não só por causa da sua 

limitadíssima área, mas ainda pela exigência da indispensável e regular disciplina para 

a separação dos alunos em relação às idades e boa ordem nos trabalhos escolares. 

Acrescendo ainda o achar-se o edifício arruinado e carecedor de obras 

imprescindíveis. 

No meio de tão sérias dificuldades, e desejoso de proporcionar ao clero da Diocese 

ensino mais completo, que o avantajasse pela maior soma de conhecimentos, confiado 

na Providência e na santidade da obra, empreendi a separação dos meninos com o 

curso de preparatórios, para o que lancei as minhas vistas para o Convento dos 

religiosos de N. Senhora das Mercês, que se achava em estado de completa ruína e de 

abandono, para onde, mediante sacrifícios de obras e despesas muito grandes, 

consegui realizar a dita separação com o curso das aulas preparatórias no dia 3 de 

fevereiro de 1863.549 

 

Para o Seminário de N. S. das Mercês, D. Luís trouxe um “piano-harmonium” da 

viagem que fez à Europa, além de presenteá-lo “com uma abundante e escolhida biblioteca de 

livros de teologia e de ciências sociais, a qual será acomodada num dos salões ainda em 

construção”550.  

D. Luís Saraiva enfrentou sérios obstáculos financeiros para manter os dois 

Seminários funcionando. No relatório de 10 de outubro de 1863, ele lamentou a recusa do 

Governo Imperial em auxiliá-lo pecuniariamente na manutenção do Seminário das Mercês: 

 

Não me sendo lícito negar que a munificência do Governo Imperial tem desde 1851 

se manifestado a favor[?] do ensino do clero com a subvenção [...] [que concedeu] 

para as cadeiras de Latim, Francês, Retórica, Filosofia, História Sagrada e 

Eclesiástica, Instituições Canônicas, Teologia Dogmática, Teologia Moral, Liturgia e 

Canto Pleno, não posso contudo deixar de exprimir ao mesmo Governo o sentimento 

profundo que me causou a negação de todo o favor ao Seminário que criei, e que 

pesando sobre as pequenas rendas do Bispado, já agravadas pelas grandes despesas 

que teve para preparar as obras precisas para poder funcionar, vive por isso sem 

esperança de qualquer auxílio, embora pequeno, do Governo Imperial, e que apesar 

de me ser negado, não posso deixar de, animado pelo espírito de benevolência do 

mesmo Governo, ainda hoje implorá-lo [...].551 

                                                           
549 Ofício de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia de 

Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 06/07/1873. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 5, documento nº 39. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
550 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 153. 
551 Relatório de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Marquês de Olinda, Ministro e 

Secretário de Estado dos Negócios do Império. 10/10/1863. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese 

do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Papéis diversos da Arquidiocese. Caixa 220, 

documento nº 16. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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Algumas das dificuldades enfrentadas pelos dois Seminários da Diocese eram estas:  

 

Tanto naquele como neste novo estabelecimento continuou-se a fazer obras 

necessárias e dispendiosas, sem que durante todo este tempo pudesse obter algum 

auxílio do Governo Imperial. 

Graças a Deus, que tem abençoado os meus grandes esforços, hoje ambos os 

estabelecimentos funcionam com regularidade, tendo o Seminário de preparatórios 

todas as cadeiras exigidas para os cursos acadêmicos do Império e mais a cadeira de 

Direito Constitucional, que criei no Seminário de ciências teológicas. 

Onerados com grandes dispêndios por causa de tantas cadeiras e ressentindo-se na sua 

marcha das dificuldades inerentes a tais institutos, sobretudo da pobreza da Província, 

que além do avultado número de meninos pobres, que não podem ser desatendidos, e 

das reduzidas pensões (vinte e cinco mil réis mensal) dos meninos que contribuem, e 

que não podem ser elevadas por causa da pobreza da Diocese. É mais que evidente, 

Exmo. Sr., que um bispo sem recursos, apesar da melhor vontade, não pode sem 

sacrifícios impossíveis manter em estado próspero tais estabelecimentos sem que o 

Governo Imperial, aquilatando[?] bem os benefícios que deles aufere o país, os 

coadjuve poderosamente para poderem derramar a instrução útil e formar um clero 

ilustrado, apto e na altura de sua nobre e espinhosa missão. 

Lutando anualmente com déficits552 ora maiores, ora menores nestes 

estabelecimentos, vejo-me impossibilitado de empreender as obras ainda necessárias 

e instantemente reclamadas para a conclusão dos respectivos edifícios e 

aperfeiçoamento das aulas e da indispensável disciplina tendentes à boa regularidade 

destes dons [...] do clero.553 

 

Pelo que indica um relatório presidencial de 1865, a contribuição anual da Província 

do Maranhão para o Seminário das Mercês era “[...] de 4:760$000, a fim de ocorrer as despesas 

com catorze órfãos pobres ali educados”. Já o Seminário de Santo Antônio era “[...] dotado pela 

Província com a quantia anual de 2:000$000 réis para auxílio da sustentação das aulas [...]”554. 

O episcopado de D. Frei Luís, tal como o de seus predecessores, foi marcado por 

certas dissensões com o poder civil. Destacarei aqui uma delas.  

Esta controvérsia diz respeito à competência de os bispos diocesanos concederem 

licença aos párocos sem consultar previamente a autoridade civil, assunto amplamente 

discutido por D. Luís num ofício de 14 de dezembro de 1870. A interferência estatal na 

concessão de licença aos párocos era mais uma das expressões do padroado regalista555. O caso 

                                                           
552 Sublinhado no documento original. 
553 Ofício de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia de 

Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 06/07/1873. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 5, documento nº 39. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
554 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, passou 

a administração da mesma Província ao Excelentíssimo Senhor 4º Vice-presidente, Tenente-coronel José Caetano 

Vaz Junior, no dia 23/04/1865, p. 12. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/366/>. Acesso em: 02 dez. 

2017. 
555 Cf. SANTIROCCHI, Ítalo Domingos. op. cit., p. 142. 
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em apreço teve início quando D. Luís expediu uma portaria concedendo licença de dois meses, 

com vencimentos, ao vigário da freguesia de São Vicente Férrer de Cajapió, padre Fabrício 

Alexandrino da Costa Leite.  

Em 9 de dezembro de 1870 o presidente Augusto Olímpio Gomes de Castro dirigiu 

ao bispo um ofício no qual pedia explicações sobre a concessão dessa licença sem prévia 

concordância da Presidência. A resposta episcopal foi categórica: “Sendo os bispos 

competentes para conceder licença aos párocos, como além da legislação canônica, o dizem 

com clareza diversas decisões do Governo Imperial [...]”556. 

Como percebeu D. Luís, o principal óbice para entender-se que os bispos eram sim 

competentes para conceder licença aos párocos sem consultar o Governo residia no fato de os 

párocos serem considerados empregados públicos. Os párocos, antes de tudo, são “funcionários 

da Igreja” e “cooperadores do Bispo”, diz D. Luís, sendo impróprio qualificá-los como 

empregados públicos ou civis: 

 

Não pretendo entrar na assaz debatida questão – se os párocos podem ou devem ser 

contemplados na classe de empregados públicos e até de empregados civis [...], classe 

em que, me parece, jamais eles poderão ser inscritos, não só pela origem e natureza 

de suas funções, sua instituição e atribuições, que lhes são inerentes, na qualidade de 

cooperadores do Bispo; como porque, se o Aviso de 4 de junho de 1832 os considera 

empregados públicos, em razão dos ordenados que percebem e diferentes atos civis 

que praticam, não menos terminantemente declara o Aviso de 28 de novembro de 

1863 que eles não são empregados públicos, posto que algumas vezes tal denominação 

se lhes haja dado, sem reparar-se na impropriedade da expressão [...] cuja discordância 

bem mostra a gravidade desta questão e a variação de opiniões na classificação 

imprópria de empregados públicos civis que se pretende dar a tais funcionários da 

Igreja, com o mais evidente desvirtuamento das especiais funções que lhes incumbe 

desempenhar em virtude do múnus paroquial e coadjuvação que prestam ao Bispo na 

distribuição do pasto espiritual. E tão longe já se pretendeu levar aquela teoria que 

já houve tempo em que os párocos não sabiam qual o serviço que deviam preferir-se: 

o de proporcionar a tempo o pasto espiritual reclamado por seus fregueses 

derramados por uma área de vinte e trinta léguas no interior da Província, ou se 

ocupar-se do registro e tombamento de terras, multando os possuidores delas 

refratários ao respectivo Regulamento.557 

 

D. Saraiva afirmou também que os numerosos atos normativos558 governamentais 

que tentaram regulamentar a competência para a concessão de licença aos párocos apenas 

                                                           
556 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Augusto Olímpio Gomes de Castro. 14/12/1870. Setor de Avulsos, APEM. 
557 Ibidem. (Itálico meu) 
558 D. Luís cita alguns deles: “Provisão de 12 de dezembro de 1822, Portaria de 28 de julho de 1828, Avisos de 3 

e 6 de agosto de 1831, de 9 de novembro de 1833, 28 de maio de 1835, 18 de abril de 1844, 4 de agosto de 1848, 

3 de maio e 9 de julho de 1849, 17 de janeiro e 2 de setembro de 1851, 17 de abril de 1852, 3 e 23 de setembro de 

e 22 de dezembro de 1853, 10 de janeiro, 13 de fevereiro, 9 de outubro e 1º de dezembro de 1854, 27 de agosto de 
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acirraram a controvérsia, pois eram mutuamente conflitantes. Este cenário de incertezas tinha 

como “[...] resultado um manifesto cercamento à legítima autoridade do Bispo de chamar 

livremente qualquer pároco do interior da Província à sede episcopal, já não direi para ser 

ocupado no serviço do Bispo, como permite o Direito; mas ainda mesmo a bem do serviço 

público da Igreja [...]”: 

 

A dificuldade que existe para a boa inteligência de tantas disposições, não poucas 

das quais acham-se em manifesta oposição umas com as outras, forçou-me a dirigir 

uma consulta ao Governo Imperial já em data de 20 de janeiro de 1863, sendo 

expedido, como solução à mesma, o Aviso de nº 254 de 11 de junho de 1863, que, não 

solvendo a questão, dá lugar a novas e repetidas dúvidas que cotidianamente surgem 

sobre semelhante assunto, dando como resultado um manifesto cercamento à legítima 

autoridade do Bispo de chamar livremente qualquer pároco do interior da Província à 

sede episcopal, já não direi para ser ocupado no serviço do Bispo, como permite o 

Direito; mas ainda mesmo a bem do serviço público da Igreja, em cujo caso acha-se 

a ocupação do cargo de Vigário Geral, cujas funções são exercidas unicamente pelo 

bem público; pelo que tais empregados mais parecem exercer cargos e empregos civis 

do que eclesiásticos, com a mais patente inversão dos princípios da legislação 

canônicas e terminantes disposições da Igreja; sobrevindo por tais motivos o bem 

visível enfraquecimento da disciplina eclesiástica, e não poucas vezes vê-se o Bispo 

privado de ocorrer de pronto às necessidades espirituais pelo estorvo que tais 

disposições causam ao livre exercício de direitos que têm sua derivação da instituição 

divina e da ordem hierárquica da Igreja, que lhe são peculiares.559 

 

Tal debate, como foi dito, teve como pano de fundo a licença de dois meses, com 

vencimentos, que D. Saraiva concedeu ao padre Fabrício Alexandrino da Costa Leite em fins 

de 1870. O presidente Augusto O. Gomes de Castro recusou-se a autorizar o pagamento dos 

vencimentos do padre Fabrício, negando-se a dar “[...] visto [...] à percepção da côngrua durante 

o tempo da mesma licença, [...] cabendo ao mesmo vigário, se julgar-se agravado, interpor o 

recurso que lhe faculta a legislação do país para percepção da referida côngrua, se a ela tiver 

direito [...]”560. 

Como lembra Cândido Mendes de Almeida, os sacerdotes e bispos começaram a 

ser tratados como empregados civis a partir de 1831:  

 

                                                           
1855, 9 de setembro, 28 e 29 de outubro, 23 de novembro e 23 de dezembro de 1859, 4 de junho e 28 de setembro 

de 1861, 19 de maio, 13 de junho, 21 de agosto, 4 de outubro e 22 de novembro de 1862, 29 de abril, 11 de junho, 

14 de setembro e 5 de dezembro de 1863, 23 de janeiro, 7, 12 e 20 de maio e 23 de novembro de 1864, 1º de abril 

e 31 de agosto de 1865, 23 de novembro e 5 de dezembro de 1866, nº 543 de 5 de dezembro de 1866, 31 de maio 

e 24 de agosto de 1867, nº 350 e 351 de 4 de agosto de 1869, nº 453 de 9 de outubro e 364 de 10 de agosto de 

1869.” (Ibidem) 
559 Ibidem. (Itálico meu) 
560 Ibidem. 
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Em 1831 começa a época em que a classe sacerdotal de fato perde os seus privilégios, 

e são os Bispos e Párocos tratados claramente de empregados civis por agentes do 

Poder Executivo. E quem iniciou o sistema foi um padre: Diogo Antônio Feijó [...]. 

Releva entretanto notar que estando tais doutrinas esculpidas nos cérebros da maioria 

ou da quase totalidade do pessoal que regia o país, criado em Coimbra, esse 

eclesiástico só teve a honra de ser franco enunciando clara e oficialmente o que estava 

na consciência de todos.561 

 

No que concerne à criação de novas paróquias, durante o governo de D. Luís da 

Conceição foram criadas duas no Maranhão: a de São Bento de Bacurituba e a da Vitória do 

Alto Parnaíba562. Outro dado importante é que em 1871 a Diocese do Maranhão (formada pelas 

Províncias do Maranhão e Piauí) possuía já 79 paróquias, sendo 53 no Maranhão e 26 no 

Piauí563. 

Não obstante seus trabalhos e empreendimentos na Diocese do Maranhão, D. Luís 

da Conceição Saraiva obteve dos autores consultados (em comparação com os outros quatro 

bispos estudados neste trabalho), a avaliação menos lisonjeira.  

Para D. Francisco, D. Luís foi bondoso em excesso, o que possivelmente degenerou 

em fraqueza na disciplina do clero, sobretudo do Cabido Diocesano564. Os casos inseridos nesta 

última nota de rodapé e outros mais eram do conhecimento de D. Luís. Mas sua resposta não 

foi enérgica, segundo D. Francisco. Os cônegos e beneficiados não cumpriam mais seus deveres 

e D. Luís declarou em ofício de 3 de maio de 1864 que esta “grande omissão de deveres” era 

geradora de intrigas, “[...] sendo certo que todo a perturbação que tem havido nesta Diocese 

não tem nascido de outra fonte que não a insubordinação clássica de alguns de seus membros 

[do Cabido]”565. Se sabia do estado do Cabido, por que não tomou logo D. Saraiva uma decisão 

firme e imperativa no sentido de restabelecer a disciplina? D. Francisco responde:  

 

                                                           
561 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCCXXXVIII. (Itálico do autor do livro) 
562 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 340. 
563 Cf. Ofício-relatório de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo 

Correia de Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 20/02/1871. Reproduções 

fotográficas de documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). 

Correspondências enviadas pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos 

Negócios da Justiça (1834-1888). Maço 4, documento nº 35. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
564 D. Francisco (op. cit.) corrobora sua tese com alguns episódios escandalosos de indisciplina do Cabido. Narra 

na página 294 “o célebre fato dos potes”, conflito ocorrido entre os integrantes do Cabido, e diz que os membros 

dessa “[...] venerável corporação [...] se tornaram tão indisciplinados que, por vezes, tiveram que se haver com a 

polícia, pela deslavada atitude que tomavam nas ruas, onde escandalizavam as famílias e conspurcavam o hábito 

clerical” (p. 296). Outra “[...] amostra [de insubordinação] que foi levada ao conhecimento do sr. Bispo, em data 

de fevereiro de 1864 – Trata-se de três desses capelães, que saíram a esmolar pela cidade a fim, diziam eles, de 

poder fazer o enterro de suas mães, quando o seu fito era alguma comilança ou orgia” (p. 292-293).   
565 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 296. 
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A mansidão, a bondade, a tolerância do sr. Bispo [são] qualidades que formam belos 

ornatos de um caráter particular. Quando, porém, esse particular é a primeira 

autoridade, esses ornatos podem facilmente degenerar em fraqueza e trazer 

consequências graves, de uma quase conivência culpada, que não arranca o mal de 

raiz. A autoridade é sempre mão de ferro, calçada com luva de pelica, mas sempre de 

ferro.566 

 

Em seguida D. Francisco diz: 

  

A bondade excessiva do Pastor era conhecida e, quando o culpado estava sem outro 

recurso, apelava para a magnanimidade do Bispo, e estava certo de ficar impune. O 

bom [...] Prelado não sabia recusar. Mandava ordem de transferência a um vigário; 

este lhe vinha aos pés, expondo sua situação, falando dos seus velhos pais, da sua falta 

de recursos, e o Bispo revogava a ordem.567  

 

A medida enérgica de D. Luís para disciplinar os capelães da Sé veio através da 

Portaria de 9 de julho de 1868, “[...] criando para eles aulas de latim e francês, no Seminário de 

Santo Antônio, que deveriam ser frequentadas nos intervalos dos ofícios da Catedral”. Esta 

medida, entretanto, não alcançou os efeitos visados pelo prelado: “os capelães continuaram na 

malandragem”. Para solver esta questão terminantemente, em fevereiro de 1869 D. Luís “[...] 

obrigou-os a se internar no Seminário ou abandonar o emprego”. Muitos optaram por abandonar 

o seu posto, restando apenas dois: os cônegos Francisco Pimenta Bastos e Manoel de 

Mendonça568.   

Quanto ao comportamento do clero paroquial na época de D. Saraiva, o parecer de 

D. Francisco é que este clero “[...] deixava a desejar no cumprimento de suas obrigações e na 

obediência ao Bispo”569. Mas D. Felipe relativiza esse ponto de vista destacando que “não 

faltaram exemplos de párocos heroicos no cumprimento de seus deveres”, e cita dois casos: 

 

O padre Antônio Simões de Moura, vigário colado de Manga do Iguará (Vargem 

Grande), fora denunciado de incúria nos seus deveres e de lenocínio. A 5 de novembro 

de 1876, numerosos “abaixo-assinados”570 atestam sua dedicação total e abnegada e 

até dadivosa no múnus paroquial e a sua nobre honradez na manumissão de uma 

escrava. 

O padre Manoel José de Oliveira Mirasol, pároco de S. José dos Matões, vítima de 

grave calúnia de rapto e mancebia, a 29 de julho de 1876, melhor veredito de suas 

virtudes não nos poderia ter legado aos olhos e ao coração, do que o magnífico 

documento público, firmado pelo juiz municipal – Dr. Satyro Raymundo dos Santos. 

                                                           
566 Ibidem, p. 293. 
567 Ibidem, p. 299. 
568 Ibidem, p. 304. 
569 Ibidem, p. 299. 
570 Aspas do autor do livro. 
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Desde anos o conhecia o magistrado, antes em Coroatá e agora em Matões, residindo 

sempre com suas irmãs moças e seus irmãos menores, aos quais educava e servia de 

modelo. Em público e em particular, cumpridor exato de todos os seus deveres, 

elevava os costumes sociais por seus exemplos de virtudes sacerdotais. [Depoimento 

do referido juiz municipal:] “Não só por esmolas do seu bolso provava acrisolado 

amor ao próximo, mas principalmente nas duas calamidades da varíola nesta vila, em 

fevereiro e de agosto a dezembro de 1875, os bexiguentos tinham-no constantemente 

à sua cabeceira, a qualquer hora do dia ou da noite, ora ministrando-lhes o pasto 

espiritual e palavras de vida repassadas de unção evangélica, ora pensando-lhes as 

feridas do corpo e distribuindo o remédio e o alimento compatíveis com as 

circunstâncias. É caluniosa à sua boa reputação qualquer atribuição de fatos 

criminosos, principalmente quanto à moral. [...]. O que tudo atesto à fé do meu grau e 

sob o juramento do cargo que exerço”571.  

 

Quanto aos Seminários, nota D. Felipe Pacheco que “[...] ia descendo a disciplina 

dos nossos Seminários ao declinar da administração do Sr. D. Saraiva”. Apesar dos altos gastos 

com o novo Seminário e dos esforços para torná-lo um confortável estabelecimento, dentro de 

poucos anos fecharam-se as portas do curso preparatório que nele havia para a formação 

secundária dos futuros sacerdotes. Além disso, foram poucos os frutos do Seminário das 

Mercês: ele deu à Diocese somente dois sacerdotes572. 

Pesa principalmente o fato de D. Luís não ter empreendido nenhuma visita pastoral 

à sua Diocese. Ele “[...] confiou esse ônus a prepostos seus que ou não eram bem escolhidos ou 

não estavam na altura da missão que lhes era confiada. E, num e noutro caso, foram desastrosos 

os resultados”573. Assim, “[...] deturpava-se a vida religiosa do rebanho, não só com a 

conivência dos pegureiros, mas com a criminosa culpabilidade do seu Chefe maior e Pastor”574. 

“Até parece que [D. Luís] se descurou por completo de seu rebanho”, opina D. 

Francisco. Os padres a quem concedeu cargos de confiança até “[...] podiam ser homens de 

talento e hábeis, mas [faltava-lhes] a vida e as virtudes sacerdotais, para não dizer que lhes 

faltavam os verdadeiros sentimentos cristãos, pois os dois que lhe eram mais íntimos, ambos 

pertenciam à maçonaria, onde ocupavam cargos importantes”575. 

Um desses dois colaboradores mais próximos de D. Luís era o arcediago Manoel 

Tavares da Silva. Nascido em Guimarães a 22 de julho de 1829, aos 14 anos de idade iniciou 

seus estudos no Seminário de Santo Antônio de São Luís. Bacharelou-se em Teologia 

Dogmática pela Universidade de Coimbra em 30 de maio de 1853. Regressou à capital do 

                                                           
571 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 339-340. 
572 Ibidem, p. 355. 
573 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 297. 
574 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 359-360. 
575 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 299. 



149 

 

Maranhão em 23 de agosto do mesmo ano. Ordenado sacerdote em 18 de agosto de 1854, 

percorreu todas as posições da hierarquia eclesiástica, com exceção do episcopado. Ocupou os 

cargos de professor de dogma e de grego, reitor do Seminário, examinador sinodal, chantre do 

Cabido em 1871 e arcediago em 1872, vigário geral e vigário capitular, sendo “[...] o braço 

forte de D. Luís Saraiva nas obras empreendidas em benefício dos amados diocesanos, 

mormente na restauração do prédio do Convento das Mercês, na construção do Recolhimento 

e na iniciação do novo edifício do Paço Episcopal, em 14 de dezembro de 1874”576. 

O arcediago Tavares da Silva era maçom577, gozando do grau maçônico de “Rosa-

Cruz”, como pontua D. Felipe. E “certamente fruto desse ‘hibridismo religioso’ foi a sua recusa 

obstinada aos sacramentos da Santa Igreja em sua hora extrema, preferindo finar-se em vida 

irregular, no seu sítio do Cutim, aos 10 de julho de 1907”578.  

Os auxiliares mais próximos de D. Luís e os que exerciam funções de maior 

confiança “[...] eram culpados dos vícios atribuídos ao Bispo, eram sacerdotes de ilustração e 

influência social, mas não eram o homo Dei de que fala o Apóstolo e, sim, consciências 

esquecidas de seus sacrossantos deveres, unindo, num hibridismo monstruoso, o caráter 

sacerdotal [...]” – assegura D. Francisco. Mesmo assim, “era impossível que o Prelado não visse 

                                                           
576 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 441. 
577 Numerosos documentos pontifícios proíbem, sob pena de excomunhão, a filiação de católicos à maçonaria. A 

primeira condenação expressa e formal da maçonaria deu-se em 28 de abril de 1738 através da Carta Apostólica 

In eminenti apostolatus specula, do papa Clemente XII. Como refere D. Boaventura Kloppenburg, especialista no 

assunto, “a razão principal da condenação, indicada por Clemente XII, está no caráter sigiloso e secreto desta 

associação [maçônica], segredo que é mantido sob juramentos e penas graves”. Assim, no referido documento, o 

pontífice proscreve qualquer tipo de vinculação de católicos à maçonaria: “Proibimos, portanto, seriamente e em 

nome da Santa Obediência a todos e a cada um dos fiéis de Cristo, de qualquer estado, posição, condição, classe, 

dignidade e preeminência que sejam; leigos ou clérigos, seculares ou regulares, ousar ou presumir entrar por 

qualquer pretexto, debaixo de qualquer cor, nas sociedades de franco-maçons, propagá-las, sustentá-las, recebê-

las em suas casas, ou dar-lhes abrigo e ocultá-las alhures, ser nelas inscrito ou agregado, assistir às suas reuniões, 

ou proporcionar-lhes meios para se reunirem, fornecer-lhes o que quer que seja, dar-lhes conselho, socorro ou 

favor às claras ou em secreto, direta ou indiretamente, por si ou por intermédio de outro, de qualquer maneira que 

a coisa se faça, como também exortar a outros, provocá-los, animá-los a se instruírem nessas sortes de sociedade, 

a se fazerem membros seus, a auxiliarem-nas, ou protegerem-nas de qualquer modo. E ordenamos-lhes 

absolutamente que se abstenham por completo dessas sociedades, assembleias, reuniões, corrilhos ou 

conventículos, e isto debaixo de pena de excomunhão, na qual se incorre pelo fato e sem outra declaração, e da 

qual ninguém pode ser absolvido senão por nós, ou pelo Pontífice Romano reinante, exceto em artigo de morte” 

(citado por KLOPPENBURG, Carlos José Boaventura. A maçonaria no Brasil: orientação para os católicos. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1956, p. 323-324. Itálico meu). Tal anátema foi renovado por outros papas, entre os quais 

estão Bento XIV, Pio VII, Leão XII, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, Pio X e Pio XI. Em última instância, como 

pontua D. Kloppenburg (op. cit., p. 252), esta proibição assenta-se sobre um pressuposto lógico: os “[...] princípios 

fundamentais [da maçonaria] são frontalmente opostos às doutrinas básicas do cristianismo”. Contudo, pode ser 

que “[...] padres [como o arcediago Manoel Tavares] não se [sentissem] adstritos, em consciência, às leis da Santa 

Sé que condenavam e interditavam a Maçonaria, já que o regalismo reinante na época [imperial] se negava a dar-

lhes seu necessário ‘Beneplácito’, para obterem força de lei”. In: KLOPPENBURG, Carlos José Boaventura. op. 

cit., p. 266. 
578 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 442. 
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tamanha irregularidade, a não ser que se suponha uma imbecilidade que estaria em inteira 

contradição com a inteligência que sempre mostrou”579. Para D. Francisco, 

 

por mais que procuremos algum subterfúgio para desviar de D. Luís Saraiva a 

responsabilidade do descalabro a que chegou a Diocese, não o encontramos. A lógica 

dos fatos aí está inflexível e insistente a nos pôr diante dos olhos o mal que existia e 

nos fazer ver que a ele nada opunha o sr. Bispo; mas que, bem ao contrário, o 

favorecia, pelo menos indiretamente, entregando-se todo a seus validos, que eram eles 

próprios os maiores culpados, por estarem mais alto e, por isso mesmo, serem os mais 

vistos. Entretanto, eram os primeiros a andar esquecidos dos seus sacrossantos 

deveres.580 

 

A explicação de Mário Meireles é mais “psicológica”, e considera que “a causa 

maior” para o insucesso do episcopado de D. Luís Saraiva residiu nos assaltos de orgulho e 

vaidade que possivelmente acometiam o prelado, já que ele era filho de família importante e 

politicamente influente581. Ao deixar o claustro para ocupar a proeminente posição de bispo, 

teria D. Luís cedido aos ditos sentimentos, que o prejudicaram na condução da Diocese. Assim, 

 

[D. Luís] [...] que fora recebido como um pastor cheio de caridade, sabedoria e 

virtudes, cedo entrou a ser visto sob outros ângulos desde quando comemorou o 

segundo aniversário de sua sagração com um lauto banquete de sessenta talheres, com 

duas bandas de música à porta; e também porque tinha o hábito, sem dúvida alguma 

escandalosamente imperdoável para a época, de sair à noite em clergyman, ou mesmo 

em trajes civis.582 

   

Seja como for, chegaram ao conhecimento do papa Pio IX delações sobre o 

episcopado de D. Saraiva. O pontífice dirigiu-lhe em 25 de maio de 1874 uma grave 

reprimenda, da qual destaco o seguinte trecho: 

 

Desde muito tempo chegam até Nós a teu respeito queixas que dificilmente podem 

ser acreditadas de um Bispo. Como, porém, cada dia sejam elas confirmadas pela 

autoridade de novas testemunhas, não queremos por mais tempo faltar ao nosso dever 

em defesa da Igreja e da salvação das almas confiadas ao teu zelo. De fato, devo 

repreender muito severamente o Bispo que, há doze anos já à frente do rebanho, nunca 

o visitou e cuidou das suas necessidades. [...]. Há, porém, coisas mais graves. 

Confiaste o teu Seminário a mestres corrompidos que pervertem o clero novo desde 

sua formação com doutrinas ímpias e abomináveis. Entregaste o governo da tua 

Diocese a um clérigo filiado – seita maçônica, na qual dizem ocupar o grau de “Rosa-

Cruz”. Assim, por meio desse cônego e dos educadores do teu clero, trabalhas com a 

                                                           
579 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 306. 
580 Ibidem, p. 309. 
581 Como mencionei, D. Luís era irmão do Conselheiro Saraiva, que fora ministro de várias pastas do Império, 

sendo inclusive presidente do Conselho de Ministros e senador do Império. 
582 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 242-243. 
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maçonaria para a destruição da Igreja. [...]. Ignoras que haverá um julgamento 

severíssimo para quem governa? – Se ainda conservas a fé católica, por que amontoas 

a ira divina contra ti no dia das contas? – Não sabeis que serás julgado, não só pelos 

teus crimes, mas também por todos aqueles que se cometem por tua negligência, por 

teu escândalo ou por tua cooperação?583 

 

D. Francisco escreve que foram dolorosos os últimos anos de vida de D. Luís 

Saraiva. Ele deveria “[...] ter sido o reformador e restaurador da Igreja Maranhense, mas foi 

apenas testemunha ocular de sua decadência”. Até “[...] mesmo as obras materiais realizadas 

em proveito da Diocese, nada resistiu, e das suas instituições só resta a lembrança. Sem se 

querer, fica-se assombrado com esse desfecho de tão rico patrimônio, material e intelectual, 

aplicado por D. Luís da Conceição Saraiva em favor da Diocese”584. Os edifícios do Seminário 

de Nossa Senhora das Mercês e do Colégio da Anunciação, por exemplo, foram arrasados e 

substituídos por outros, não permanecendo nem os nomes primitivos585. 

Em fevereiro de 1876 D. Luís adoeceu gravemente. A 4 de fevereiro entregou o 

governo da Diocese ao arcediago Tavares da Silva. Partiu para Salvador no dia 7 deste mês para 

tratamento de saúde. Ali seu estado piorou, vindo D. Luís a morrer em data de 26 de abril de 

1876. Foi sepultado na capela-mor do Mosteiro de São Bento da Bahia, em 28 de abril. A notícia 

de sua morte chegou ao Maranhão somente em 14 de maio586. 

Na qualidade de Vigário Capitular do Bispado, o arcediago Manoel Tavares da 

Silva redigiu em 24 de setembro de 1877 um relatório ao presidente da Província descrevendo 

a situação geral da Diocese do Maranhão. Retirei desse relatório algumas informações 

importantes relativas ao culto público. O culto continuava “decadente”, pois ou faltavam igrejas 

matrizes (sobretudo nas freguesias do interior) ou encontravam-se arruinadas e precisando de 

paramentos e alfaias. A Catedral seguia essa mesma tendência: 

 

Não pouco também há concorrido para a decadência do culto a carência de igrejas 

matrizes no interior da Província [...]. 

Poucas são as igrejas matrizes do interior cujos párocos e habitantes não tenham 

constantemente reclamado meios para serem reparadas umas e reedificadas outras 

já em ruína, ou para serem erigidas modestas casas de oração, onde nenhuma igreja 

existe ou se existe não passa de um pardieiro ou pequena palhoça que, depondo 

contra a nossa religiosidade e civilização, acoroçoam o resfriamento do espírito 

religioso das populações, que lamentam a falta de um lugar decente onde possam orar 

em comum ao verdadeiro Deus. 

                                                           
583 Citado por PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 363-364. 
584 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 281. 
585 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 365. 
586 Ibidem, p. 364-365; SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 310. 
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À par de tais reclamações, outras existem não menos importantes, tal como o 

suprimento das mais indispensáveis alfaias e paramentos exigidos pelo culto, 

principalmente para as paróquias pobres cujos habitantes, por falta de recursos, 

nenhuma despesa podem fazer. 

[...] 

A Catedral, que é a primeira igreja da Diocese, e na qual realizam-se as funções do 

culto e todos os atos religiosos oficiais, reclama com urgência a mais séria atenção 

dos poderes públicos. O teto [...] da igreja com suas dependências está muito 

arruinado e minado pelo cupim; o interior do templo exige asseio e decoração e alguns 

altares, considerável renovação por estarem apodrecidos; a pintura e douradura, 

estragadas e enegrecidas pela ação do tempo, devem ser renovadas; bem como as 

alfaias e paramentos, cuja maior parte, por velhos e dilacerados, não parecem dignos 

de ser usados na primeira igreja da Diocese, onde os ritos sagrados, por sua 

gravidade, decência e aparato devem servir de tipo ou modelo às outras igrejas que 

lhe são filiais.587 

 

O sucessor de D. Luís da Conceição Saraiva receberia a Diocese nesse estado. 

Analisando este relatório do arcediago Tavares e comparando-o com documentos de épocas 

anteriores, a impressão que se tem é que, no tocante à aparelhagem do culto católico na 

Província, a situação não prosperava; parece que não havia mudado muita coisa em comparação 

com o tempo em que D. Marcos de Sousa governou a Diocese do Maranhão. Não obstante as 

quantias (se bem que insuficientes) disponibilizadas pelo Governo ao longo dos anos, e não 

obstante os esforços dos hierarcas que presidiram a Igreja do Maranhão na segunda metade do 

século XIX, a impressão que se tem é que pouca coisa melhorava e que os entraves ao culto 

permaneciam insolúveis. No ano em que o arcediago Tavares redigiu o supracitado relatório 

(1877), o Maranhão já possuía 56 paróquias. 

 

2.2.5 Dom Antônio Cândido de Alvarenga (18º Bispo do Maranhão, de 1878588 a 1898) 

 

 

O último bispo a sentar-se na cátedra episcopal do Maranhão no século XIX foi D. 

Antônio de Alvarenga. Nascido em São Paulo a 22 de abril de 1836, D. Alvarenga estudou no 

Seminário de São José desta mesma cidade, sendo ordenado padre a 25 de março de 1860 em 

Itu. Atuou como professor de seu Seminário até 1865, quando passou a servir nas paróquias de 

Taubaté, Casa Branca e, a partir de fevereiro de 1870, em Mogi das Cruzes. Em 10 de maio de 

1876 foi empossado na cadeira de Cônego Penitenciário da Catedral de São Paulo até que o 

Aviso Imperial de 28 de dezembro de 1876 o nomeou para bispo do Maranhão. Tal nomeação 

                                                           
587 Ofício-relatório do arcediago Manoel Tavares da Silva, Vigário Capitular do Bispado, ao Presidente da 

Província do Maranhão Francisco Maria Correa de Sá Benevides. 24/09/1877. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico 

meu) 
588 Ano de sua posse por intermédio de seu procurador, o arcediago Manoel Tavares da Silva. 
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foi confirmada em 21 de setembro de 1877 pelo papa Pio IX. Após sua sagração, D. Alvarenga 

tomou posse de sua Diocese por procuração em 13 de março de 1878, vindo a assumi-la 

pessoalmente a 8 de julho de 1878, data em que chegou a São Luís e fez sua entrada solene na 

Catedral do Maranhão589.  

D. Antônio de Alvarenga presidiu a Diocese do Maranhão por cerca de 20 anos, 

sendo o seu episcopado um dos mais longos da história eclesiástica maranhense. Seu governo 

foi atravessado por importantes eventos históricos nacionais e regionais, tais como: a supressão 

da Monarquia e o advento da República brasileira, a consequente separação entre a Igreja e o 

Estado, e o avanço do influxo maçônico e positivista em alguns setores sociais locais. Segundo 

Mário Meireles, tal conjuntura, agravada ainda pelas circunstâncias nas quais D. Alvarenga 

recebeu a Diocese, influiu para que seu episcopado fosse  

 

[...] um dos mais atribulados de que se tem notícia nas crônicas provinciais, 

principalmente devido à permanente campanha, violenta e às vezes até insultuosa, que 

sofreu e que foi movida, contra si pessoalmente e contra a própria Igreja como 

instituição e como doutrina, por parte de uma mocidade que estava, toda ela 

praticamente, filiada à Maçonaria e fascinada pelos ensinamentos do Positivismo, 

cujo apóstolo maior no Brasil, aliás, seria um maranhense – Raimundo Teixeira 

Mendes.590 

 

D. Francisco, D. Felipe e Mário Meireles concordam em definir D. Antônio como 

um homem exteriormente impassível, rude por vezes, mas de caráter genuinamente sacerdotal. 

“O seu exterior estava em completo desacordo com o seu íntimo; daí o ter passado quase 

incompreendido no Maranhão”, diz D. Francisco. E também: “D. Antônio foi em toda a força 

da palavra um Pastor de almas. O seu longo episcopado no Maranhão, como os seus últimos 

anos em São Paulo, dão disso testemunho e podem salientar-se rasgos de caridade e zelo, que 

fariam honra aos mais santos Bispos”591.  

Uma das primeiras e mais árduas lutas de D. Alvarenga foi orientada no sentido de 

manter o prédio do Seminário de Santo Antônio em posse da Diocese do Maranhão e a salvo 

                                                           
589 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 373-375. 
590 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 253. (De acordo com 

Carlos de Lima, “[...] o primeiro contato dos brasileiros com o Positivismo foi feito pelos estudantes ouvintes 

livres dos cursos de Augusto Comte, na Escola Politécnica de Paris, entre os quais se achava o maranhense José 

Patrício de Almeida. Em 1860, outro grupo de jovens que estudava na Universidade de Bruxelas, onde figurava 

também o maranhense Francisco Antônio Brandão Júnior, viria a ser o precursor da doutrina comtista entre nós”. 

In: LIMA, Carlos de. História do Maranhão: a monarquia. vol. 2. 3. ed. São Luís: Instituto Geia, 2008, p. 429-

430) 
591 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 320-321. 
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de passar ao Governo como bem de mão morta. Como destaquei no tópico 2.2.1, este Seminário 

funcionava numa parte do Convento de Santo Antônio cedida pelos frades na época de D. 

Marcos de Sousa. Em 1877, frei Ricardo do Sepulcro, o último religioso que havia desta Ordem 

na Província, adoeceu. Vindo a falecer o único representante da Ordem, os bens desta, segundo 

determinava a legislação imperial, passavam a ser definidos como sendo de mão morta, e 

deveriam ser incorporados aos bens do Estado. No mesmo ano de 1877, o arcediago Manoel 

Tavares, ainda na condição de vigário capitular, tomou precauções a fim de evitar a apropriação 

do Governo, e comunicou seu procedimento a D. Alvarenga nesta epístola: 

 

Está gravemente doente o único religioso franciscano como representante desta 

Ordem na Diocese, pelo que foi para campo, a fim de ver se obtém melhoras. 

Contando o falecimento e receoso de que o Governo se queira apossar da parte do 

convento e igreja [...] anexos ao Seminário de Santo Antônio, tomei já a providência 

de abrir comunicação do mesmo Seminário para essa parte do Convento e encarreguei 

a diretoria respectiva da administração espiritual da igreja; de modo que, se se realizar 

o óbito do dito religioso e o Governo tentar qualquer apropriação, devo eu responder-

lhe que tudo é já Seminário.592 

  

O vigário capitular acertou em seu prognóstico. Logo que morreu o último frade 

franciscano do Convento de Santo Antônio, o Governo, intermediado pelo juiz, inventariou os 

bens da Ordem (incluindo o prédio), e encetou as tentativas de apropriação593. D. Antônio de 

Alvarenga detalhou esta questão num ofício expedido no segundo semestre de 1878: 

 

Tendo falecido o último religioso do Convento de Santo Antônio, onde estão 

estabelecidos desde longa data não só o Seminário maior, como também as repartições 

eclesiásticas do Bispado, pela Tesouraria de Fazenda desta Província foram 

sequestrados o referido Convento, sua igreja e dependências por considerar tudo como 

bens vagos, o que tudo levei ao conhecimento de V. Exa. [...]. Como, porém, até hoje 

nenhuma solução tenha dado o Governo à minha representação, a Tesouraria de 

Fazenda, não obstante o protesto que fez o então Governador do Bispado no ato do 

sequestro, tratou logo de proceder à incorporação do Convento, de sua igreja e 

dependências aos próprios nacionais, e eu, em cumprimento de meu dever, estou 

tratando de provar judicialmente o direito que tem o Bispado na posse do mesmo 

Convento, questão esta que acha-se ainda pendente dos tribunais judiciários.594 

                                                           
592 Carta do arcediago Manoel Tavares da Silva, Vigário Capitular do Bispado, a Dom Antônio Cândido de 

Alvarenga, em 24/12/1877. Citada por SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 325. 
593 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 326. 
594 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro Carlos Leôncio de 

Carvalho, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. (Sem data. Com certeza este ofício foi 

expedido no segundo semestre do ano de 1878, pois nele D. Alvarenga dá ciência de sua entrada solene na Diocese 

e tomada de posse da administração episcopal, fatos estes que se deram entre os dias 8 e 10 de julho de 1878. É 

provável que tenha sido expedido em 7 de outubro de 1878, pois D. Felipe Condurú Pacheco (op. cit., p. 379) cita 

este mesmo documento, dando-lhe esta data). Reproduções fotográficas de documentos da Diocese do Maranhão 

existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas pelo Bispo do Maranhão ao Ministério 
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Neste mesmo documento, o prelado lamentou a ocorrência de um episódio como 

este num país oficialmente católico: 

 

É triste e muito doloroso, Exmo. Sr. Ministro, ver-se em um país católico um Bispo 

reduzido à dura necessidade de litigar com o Governo para defender a posse de um 

velho edifício que faz parte dos bens da Igreja, e onde funcionam estabelecimentos 

de suma utilidade tanto para a Igreja como para o próprio Estado!595 

 

A pretensão governamental de apossar-se do edifício do Seminário de Santo 

Antônio estendeu-se por todo o período do episcopado de D. Alvarenga, sendo solucionada 

apenas no advento da República, quando monsenhor Mourão (deputado federal pelo Estado do 

Maranhão e vigário capitular da Diocese), conseguiu na Assembleia Nacional a aprovação de 

uma emenda que entregava à Diocese do Maranhão a igreja de Santo Antônio e todos os prédios 

e terrenos anexos596. 

Outros dois importantes empenhos de D. Antônio na condução do Bispado foram 

os relativos às obras da Catedral do Maranhão e do Paço Episcopal. Nestas demandas (como 

expliquei no tópico 2.2.4), o predecessor de D. Antônio não obteve êxito, embora tenha diversas 

vezes requerido providências do Governo Provincial e Geral.  

O antigo Paço Episcopal foi demolido em 1859 e desde então os bispos do 

Maranhão passaram a residir em casas alugadas. As obras de reconstrução do novo Paço 

prosseguiram até 1862, quando foram interrompidas por falta de verba. Em 1874 e 1875, 

atendendo parcialmente ao apelo de D. Frei Luís da Conceição Saraiva, o Governo Imperial 

concedeu à Diocese um total de 50 contos de réis para o prosseguimento das referidas obras. 

Elas avançaram até certo altura quando, novamente, o dinheiro se exauriu, e os trabalhos 

paralisaram por falta de verba nova. Daí em diante, “[...] grande parte do que estava feito se 

estragou, perdendo-se muito material. D. Alvarenga teve veleidades de continuar, mas, 

ameaçando ruína a Catedral, preferiu consertar a casa de Deus a construir a sua e, com o auxílio 

do Governo, reedificou-a e reparou-a, para muitos anos”597. 

Apesar da prioridade que deu à Catedral, D. Alvarenga empenhou-se muito em 

favor da construção do Paço. Não tendo sido, ao que parece, disponibilizada até o final do 

                                                           
dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-1888). Maço 5, documento nº 51. Sala de 

Acervos Particulares. APEM. 
595 Ibidem. (Itálico meu) 
596 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 326. 
597 Ibidem, p. 408. 
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Império nova quantia (desde a de 1875) para a construção do Palácio Episcopal, D. Alvarenga 

insistiu junto ao Governo para que fossem tomadas medidas acauteladoras dos progressos já 

realizados na construção do Paço (para que não se degradassem), e para que os materiais da 

obra fossem protegidos do roubo e do apodrecimento.  

Seria um desperdício de dinheiro e de esforços empreendidos no Paço caso os 

temores do bispo viessem a se concretizar. O ofício de 23 de setembro de 1878 é bastante 

esclarecedor. Nele, D. Alvarenga fez um histórico do que vinha ocorrendo com as obras do 

Paço desde o governo de D. Frei Luís da Conceição. Começou lembrando que pelo 

 

[...] Aviso nº 10.309, de 22 de setembro de 1874 mandou o Governo Imperial pôr à 

disposição do meu finado antecessor, o Exmo. Sr. D. Luís da Conceição Saraiva, a 

quantia de 30:000$000 réis para ser empregada na construção de um novo Paço 

Episcopal. Com esta verba recebida a 14 de dezembro do mesmo ano, deu-se começo 

às obras do edifício, segundo a planta levantada e que, sendo levada a efeito, dará o 

edifício habitação conveniente aos bispos e as acomodações indispensáveis para as 

repartições eclesiásticas do Bispado. Progrediram as obras até ao mês de junho de 

1875, tempo em que foram suspensas por se ter esgotado a verba concedida. Em data 

de 12 de outubro do mesmo ano, recebeu-se a segunda verba da quantia de 

20:000$000 réis que por Aviso nº 9.076, de 31 do agosto do mesmo ano foi posta à 

disposição do mesmo Exmo. Prelado, e com a qual continuaram as obras até 15[?] de 

fevereiro de 1876, quando ficaram até hoje suspensas por se ter esgotado esta verba e 

não ter sido concedida outra.598 

 

No mesmo documento, D. Alvarenga lembrou o Conselheiro Leôncio de Carvalho 

das recomendações preconizadas pelo então Governador do Bispado ao Governo Imperial no 

sentido de proteger o prédio do Paço das intempéries, bem como de salvaguardar os materiais 

da obra: 

 

Na ocasião de serem suspensas as obras, urgia que se resguardasse o edifício já bem 

adiantado, ultimando-se algumas obras de segurança para o mesmo, cobrindo-o de 

telhas etc., para o que o Exmo. Governador do Bispado dirigiu-se ao Governo Imperial 

pedindo providências e apresentando um relatório circunstanciado sobre o estado das 

obras, acrescentando a circunstância de serem estas devedoras da quantia de 

2:543$730 réis a diversos credores que para elas forneceram materiais e que até agora 

estão no desembolso do que o Governo lhes deve. Não tendo sido atendidas as 

reclamações do Exmo. Governador do Bispado, e sendo urgentíssima a necessidade 

de cobrir-se o edifício para defendê-lo da ação destruidora do tempo, mormente neste 

clima, onde com as chuvas abundantes do inverno tudo se estraga, obteve o 

Governador do Bispado para esse fim dos cofres provinciais a quantia de 2:000$000 

                                                           
598 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro Carlos Leôncio de 

Carvalho, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 23/09/1878. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 5, documento nº 41. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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réis que, apesar de insuficiente, muito serviu para com ela se realizarem as obras de 

segurança do edifício.599 

 

O mais aconselhável, advertia D. Antônio, era que, em vez de ficar paralisado, 

continuasse o trabalho de construção do Palácio Episcopal, tendo em vista o avançado estado 

da obra. Para tanto, era necessária a soma de 50 contos de réis, segundo o orçamento 

encomendado pelo prelado: 

 

No estado de adiantamento em que se acha o edifício, considerando-se as quantias já 

nele despendidas, e o fato de existirem ainda materiais no valor de (12:000$000 réis) 

doze contos de réis para a continuação das obras; considerando-se  que não sendo 

elas concluídas, tudo isto reverterá em pura perda dos dinheiros públicos; atendendo-

se que, acabado o edifício, cessará o ônus de pagar o Governo continuamente aluguel 

de prédios para a residência dos bispos, julgo ser de grande economia ao Estado e de 

grande utilidade para a Diocese a continuação das obras do edifício até a sua 

conclusão, para o que mandei por peritos examinar o que está feito, os materiais 

existentes e orçar as despesas para a conclusão das obras, sendo estas orçadas na 

quantia de (50:000$000) cinquenta contos de réis.600 

 

Em 1879 nenhuma providência havia sido tomada nem pela Província nem pelo 

Governo Imperial, e a obra encontrava-se em “estado de abandono”: 

 

[...] já por diversas vezes tenho reclamado providências não só do Ministério 

respectivo, como da Presidência desta Província no sentido de acautelar-se a 

conservação do edifício em construção e dos materiais nele existentes, sem que até ao 

presente nenhuma providência se tenha dado, e que a continuar o estado de completo 

abandono em que se acha essa obra, dentro de pouco tempo ficará ela reduzida a um 

montão de ruínas, não obstante ter o Governo já despendido nela mais de 52:000$000 

réis – cinquenta e dois contos de réis.601 

 

A 26 de fevereiro de 1880, atendendo ao reiterado pedido episcopal, o presidente 

Luís de Oliveira Lins de Vasconcelos ordenou “[...] ao Inspetor da Tesouraria da Fazenda para 

que de acordo com o Comandante do Forte de São Luís, faça remover e guardar 

conveniente[mente] o material existente no edifício em construção para o Palácio Episcopal, 

                                                           
599 Ibidem. 
600 Ibidem. (Itálico meu) 
601 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro Dr. Francisco Maria Sodré 

Pereira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 28/07/1879. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 5, documento nº 43. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
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contíguo à Catedral”602. No dia 4 do mês seguinte, o mesmo presidente deu a D. Alvarenga 

esperanças de que as obras do Paço seriam concluídas ainda em seu episcopado: “O Governo 

Imperial a quem me dirigi pedindo providências para a conclusão das referidas obras, declarou-

me que presentemente só podia mandar abrigar o que está feito[?], mas que V. Exa. deve ter 

esperanças de que a obra concluir-se-á ainda em seus dias”603. 

Em ofício-relatório de 20 de abril de 1880, D. Alvarenga novamente expôs a 

situação de descaso na obra do Paço Episcopal, mostrando-se já descrente de ver a construção 

chegar a termo: 

 

Este edifício começado a ser construído junto à Catedral em tempo do meu antecessor 

e no qual despenderam-se mais de 60:000$ rs. dos cofres públicos está entregue a um 

completo abandono e dentro de breve tempo não restará dele mais do que um acervo 

de ruínas. 

As obras foram suspensas a 15 de fevereiro de 1876, ficando o edifício com uma 

coberta provisória, com as portas e janelas tapadas apenas com alguns pedaços de 

tábuas, com os muros que o cercam abatidos, resultando daqui estragos no 

madeiramento que já estava assentado e furtos dos materiais que ficaram em depósito 

praticados por pessoas do povo. Depois de reiteradas representações que fiz à 

Presidência da Província no sentido de acautelar-se os materiais existentes, afinal por 

ordem da Presidência foram eles removidos para os baixos do Palácio da 

Presidência, e assim desvaneceram-se minhas esperanças de ver aquela importante 

obra levada à conclusão. Atualmente tenho minha residência em um prédio particular 

pelo qual o Governo paga o aluguel de 2:400$ rs. anuais.604 

 

No mês de janeiro de 1886, D. Alvarenga esteve em visita pastoral à Diocese, 

deixando o arcipreste João Tolentino Guedelha Mourão encarregado do governo do Bispado. 

Nesta ocasião, as informações prestadas por monsenhor Mourão acerca da obra do Paço 

Episcopal foram estas:  

 

Há nove anos que pararam as obras do Paço Episcopal em construção, pelo que 

continua o Prelado Diocesano a residir em um prédio particular arrendado para esse 

fim pelo Governo Imperial pela quantia de 2:400$000 anual. Adiantadas como já estão 

[as] ditas obras, que representam não pequeno capital, a não conclusão desse edifício 

será, além de prejuízo certo para os cofres do Estado, um mal sensivelmente 

reconhecido já em relação às necessidades do serviço público e eclesiástico, já em 

                                                           
602 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Luís de Oliveira Lins de Vasconcelos a Dom Antônio Cândido 

de Alvarenga, Bispo do Maranhão. 26/02/1880. Inventário dos Códices. Livro 1172, p. 4-4v. APEM. 
603 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Luís de Oliveira Lins de Vasconcelos a Dom Antônio Cândido 

de Alvarenga, Bispo do Maranhão. 04/03/1880. Inventário dos Códices. Livro 1172, p. 10-10v. APEM. 
604 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Senhor Joaquim Pinto Neto Machado, 

Diretor da 2ª Diretoria da Secretaria de Estado dos Negócios do Império. 20/04/1880. Reproduções fotográficas 

de documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 5, documento nº 44. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
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relação ao próprio prelado, cuja residência atual em prédio arrendado fica dependente 

da vontade e avidez de seus proprietários.605 

 

O último ofício que encontrei no Arquivo Público do Maranhão que trata do tema 

da construção do Paço Episcopal foi o de 16 de fevereiro de 1888. Nesta data os trabalhos 

continuavam paralisados, empenhando-se o bispo em conseguir que o Governo mandasse 

reparar a coberta que protegia a obra: 

 

Quando as obras foram suspensas, o encarregado delas a muito custo obteve da 

Presidência da Província a verba de 2:000$000 rs. para se fazer uma coberta provisória 

necessária para a conservação do edifício. Achando-se esta coberta muito arruinada 

e próxima de abater-se, causando estragos à mesma igreja Catedral que lhe é 

contígua, solicitei da Presidência da Província em 19 de janeiro último providências 

urgentes para reparar-se a coberta do mesmo edifício. Foi encarregado pela 

Presidência o engenheiro da Província de fazer o orçamento das despesas necessárias, 

mas infelizmente tenho motivos para persuadir-me que nisto ficaram as providências 

que reclamei.606 

 

No dizer de D. Alvarenga, o fato de estarem os bispos do Maranhão privados de 

uma residência oficial fixa e adaptada à prestação dos serviços eclesiásticos e, além disso, 

sujeitos às veleidades dos proprietários das casas era uma “[...] situação incômoda que só a 

missão da Igreja, em que aqui nos achamos, pode fazer suportável”: 

 

Devo por fim acrescentar que enquanto não se concluir o edifício de que estou 

tratando, eu e meus sucessores teremos de residir em prédios de particulares alugados 

pelo Governo, sem acomodações apropriadas, e estaremos sujeitos aos caprichos de 

seus proprietários quanto aos melhoramentos e reparos que se fazem neles 

necessários, situação incômoda que só a missão da Igreja, em que aqui nos achamos, 

pode fazer suportável.607 

 

O prelado também lamentou o estado de deterioração da obra do Paço após a 

interrupção de 1876. Por estarem bem avançadas as obras àquela época, bastava que o Governo 

fornecesse algumas quantias anuais para que o prédio fosse concluído: 

                                                           
605 Ofício-relatório do Arcipreste Doutor João Tolentino Guedelha Mourão ao Barão de Mamoré, Ministro de 

Estado dos Negócios do Império. 20/01/1886. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese do Maranhão 

existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências de autoridades eclesiásticas do Maranhão para o 

Ministério dos Negócios da Justiça e do Império (1850-1886). Caixa 220, documento nº 72, p. 3. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
606 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Barão de Cotegipe, Ministro e 

Secretário de Estado dos Negócios do Império. 16/02/1888. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese 

do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas pelo Bispo do Maranhão 

ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-1888). Maço 5, documento nº 

49. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
607 Ibidem. 
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Com as chuvas da estação invernosa vai ficando cada ano mais deteriorado este 

notável edifício que começou a ser construído em 1874 ao lado da Catedral, cujas 

obras foram suspensas a 15 de fevereiro de 1876, depois de se ter despendido nelas a 

quantia de 55:543$730 réis. Ninguém há que, ao contemplar aquele edifício tão bem 

começado, não tenha uma exclamação a fazer contra o abandono em que ele se acha, 

e uma censura aos poderes públicos pelo desperdício que haverá das somas nele 

despendidas se não for ele concluído e aplicado ao fim a que é destinado. 

[...] 

É opinião geral que o edifício do Palácio Episcopal poderia ser facilmente concluído, 

em vista das obras já feitas, se o Governo concedesse em cada exercício uma verba 

para as obras que faltam.608 

 

Tal opinião não foi acatada pelo Governo. A obra do Palácio residencial dos bispos 

do Maranhão ficou inacabada até o ocaso do Império, sendo concluída apenas na República por 

D. Antônio Xisto Albano609 (em 1905), sucessor imediato de D. Alvarenga. 

A reforma da Catedral do Maranhão, por sua vez, foi finalizada no governo de D. 

Alvarenga, após árduo empenho seu; “[...] é graças a sua administração que ainda hoje a 

Diocese possui uma Catedral”610. Desde sua chegada à Diocese, em 1878, que D. Alvarenga 

empenhou-se na reforma da Catedral. No relatório que dirigiu ao ministro Carlos Leôncio em 

1878, o prelado, sem tergiversar, opinou que “[...] não há no Brasil Diocese alguma cuja 

Catedral se ache em pior estado que a do Maranhão” e que “há mais de 30 anos esta Catedral 

nenhuma quota tem recebido do Governo, quer para os seus reparos mais urgentes, quer para 

compra de alfaias, pelo que está completamente desprovida destas”: 

 

Serve de Catedral a antiga igreja do Convento dos padres da Companhia de Jesus. 

Quer parecer-me que não há no Brasil diocese alguma cuja Catedral se ache em pior 

estado que a do Maranhão. O templo está de tal modo estragado que, não sendo logo 

reparado, dentro em pouco não poderá mais prestar-se ao fim para o qual é destinado, 

visto que o forro da nave do templo ameaça um desabamento próximo. 

Pelas informações que tenho, consta-me que há mais de 30 anos esta Catedral 

nenhuma quota tem recebido do Governo, quer para os seus reparos mais urgentes, 

quer para compra de alfaias, pelo que está completamente desprovida destas, sendo 

fácil compreender-se quanto decaem de sua majestade os atos solenes do culto 

público celebrados num templo que se acha em tais condições.611 

                                                           
608 Ibidem. 
609 19º bispo do Maranhão, de 1901 a 1905. 
610 Isto disse D. Francisco de Paula e Silva (op. cit., p. 331) no ano de 1922.  
611 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro Carlos Leôncio de 

Carvalho, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. (Sem data. Com certeza este ofício foi 

expedido no segundo semestre do ano de 1878, pois nele D. Antônio dá ciência de sua entrada solene na Diocese 

e tomada de posse da administração episcopal, fatos estes que se deram em julho de 1878. É provável que tenha 

sido expedido em 7 de outubro de 1878, pois D. Felipe C. Pacheco (op. cit., p. 379) cita este mesmo documento, 

dando-lhe esta data). Reproduções fotográficas de documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo 

Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do 

Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-1888). Maço 5, documento nº 51. Sala de Acervos Particulares. 

APEM. (Itálico meu) 
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No ano de 1880, antes do início da reforma, D. Alvarenga continuou prestando 

informações contundentes sobre a Catedral, que encontrava-se  

 

[...] de tal modo estragada interior e exteriormente que é indigna de figurar como a 

igreja principal da Diocese. Com a diminuta verba de 100$ rs. mensais que recebe a 

fábrica para todas as despesas do culto, é impossível trazê-la limpa e decente e muito 

menos tratar-se dos consertos e reparos ainda mesmo os mais urgentes de que a mesma 

carece. Está inteiramente desprovida de paramentos e alfaias, mas como por Aviso do 

Ministério do Império nº 789, de 28 de fevereiro último, fui autorizado a despender 

[na] compra de paramentos até a quantia de 9:247$500 rs., metade da verba que pedi. 

Já fiz a encomenda dos paramentos mais necessários.612 

 

A reforma da Catedral foi iniciada em 1º de julho de 1883 e findou-se em 5 de 

marco de 1886. O relatório da comissão responsável pelas obras informa que em 1º de julho de 

1883 o bispo pôs à sua disposição 15:000$000 réis para o início dos trabalhos, quantia esta 

recebida a 29 de março de 1884, além de 2:000$000 réis recebidos no dia 26 de março deste 

mesmo ano. A reforma prosseguiu com algumas paralisações devido à falta de verbas. O exame 

de vistoria procedido pelos membros da comissão detectou 

 

[...] que todo o teto da nave da capela-mor do templo e da capela de N. S. da Boa 

Morte e da grande sacristia dos pontificais, da sala da lavanda, do alpendre, latrinas e 

consistórios estavam completamente apodrecidos e em tal estado que só a Divina 

Providência obstou que sobre os fiéis e Corporação Capitular abatessem os arcos do 

templo. 

O retábulo, o trono e o nicho do altar-mor, de custosos relevos e ricos ornatos, estavam 

em grande parte deteriorados, carecendo alguns de novas peças. 

Os 6 altares da nave e o da capela de N. S. da Boa Morte, bem como o da sacristia 

consagrado ao Senhor do Bomfim, não só estavam com as custosas esculturas em 

grande parte carcomidas, como reclamavam novo descoramento, assim como o 

retábulo. As janelas do frontispício, como as portas e soalhos do coro, as tribunas e 

balaustradas que servem para as comunhões, e os confessionários exigiam uma 

completa substituição e outros grandes reparos. 

As 20 imagens de vulto que são veneradas nos altares estavam defeituosas pela ação 

do tempo e reclamavam ser reparadas e novamente encarnadas, achando-se no mesmo 

ou em pior estado os crucifixos e banquetas de todos os altares. 

Os magníficos gavetões de jacarandá da sacristia dos pontificais, as bancadas dos 

Revmos. Cônegos, Beneficiados, Capelães, o púlpito, as estantes e bancos estavam 

quase inservíveis; alguns de tais móveis exigiam grandes consertos, outros pediam 

peças absolutamente novas. 

A sala das sessões capitulares estava com o forro apodrecido e abatido, assim como 

parte do soalho, verificando-se o mais lastimoso estado nos forros do corredor grande 

que separa o templo dos cômodos para a Corporação Capitular e nos das salas dos 

Revmos. Cônegos e Beneficiados, entrada lateral, sala dos Capelães e o do salão de 

entrada, bem como as respectivas portas, janelas e alizares. 

                                                           
612 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Senhor Joaquim Pinto Neto Machado, 

Diretor da 2ª Diretoria da Secretaria de Estado dos Negócios do Império. 20/04/1880. Reproduções fotográficas 

de documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 5, documento nº 44. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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Os armários em número de 46, que servem de depósito às alfaias e vestes corais, 

estavam carecendo de reparos, uns e outros de verdadeira substituição por 

imprestáveis. Além de deteriorada em alguns tubos, a canalização a gás era 

insuficiente à iluminação do templo e suas dependências. A fachada externa do 

templo, a torre e a fachada do edifício do lado sul, denegridos e em parte caindo o 

reboco pela ação do tempo, precisavam de ser picados, emboçados e novamente 

rebocados com cal e areia, bem como de serem retomados os mostradores dos relógios 

e as armas imperiais, que encimam o edifício.613 

  

Como bem pontua D. Francisco de Paula, “[...] por este relatório ficamos com uma 

descrição técnica do templo e conhecedores de outras particularidades do mesmo que se 

perderiam, com certeza [...]”614. Todos os itens listados neste relatório, tais como o forro, 

canalização a gás, pintura, retábulo do altar-mor, portas, janelas, gavetões da sacristia, bancadas 

da Corporação Capitular, os ares da sala lavanda, latrinas, corredor interposto ao templo, 

frontispício da Catedral e torre, para-raios etc., foram restaurados ou reformados mediante os 

trabalhos conduzidos pela dita comissão615. As imagens sacras da Catedral também foram 

restauradas. Entre elas estavam a  

 

[...] do Senhor Ressuscitado, de Nossa Senhora das Vitórias, de S. Pedro, S. Luís, S. 

João Nepomuceno, S. Sebastião, Santa Rita, S. Francisco Xavier, S. Brás, S. José, 

Santo Estanislau, S. Luís de Gonzaga, Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora 

da Conceição, Nossa Senhora das Dores, Senhor do Bomfim, Senhor Morto, S. Pedro 

d’Alcântara, Santo Inácio e o Santo Crucificado da sacristia; todas com mais de um 

metro de altura, bem como os crucifixos e banquetas, assim do altar-mor, como dos 

demais altares, foram restaurados, quer nas esculturas e pinturas, quer no 

douramento.616 

  

Após dois anos e sete meses de obras (com interrupções), foi concluída a reforma 

da Catedral em março de 1886, um pouco antes da Semana Santa. O custo total desta reforma 

foi de 30:000$000 réis, “[...] a que a Comissão acrescentara dois contos mais”617. Em janeiro 

de 1886, D. Alvarenga estava em visita pastoral e deixou monsenhor Mourão encarregado do 

governo da Diocese. Nesta data, monsenhor Mourão escreve que 

 

ameaçava a Catedral completo desmoronamento, porém, atendendo o Governo 

Imperial aos pedidos do egrégio Prelado maranhense, acha-se restaurada, devendo 

terminarem as obras no próximo mês de fevereiro. 

                                                           
613 Relatório da comissão encarregada da direção das obras da Catedral do Maranhão, em 10/03/1886 (Citado por 

SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 332-333). 
614 Ibidem, p. 335. 
615 Para maiores detalhes sobre a forma como ocorreu a reforma, sobre as quantias a ela destinadas e sobre os itens 

reformados consultar o relatório completo da comissão que consta nas páginas 333 a 335 dos Apontamentos de D. 

Francisco de Paula e Silva. 
616 Ibidem, p. 335. 
617 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 382. 
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Templo vasto, majestoso e de subido valor, sua completa restauração causou geral 

alegria na população desta cidade. 

Com a verba de trinta contos de réis com que o Governo Imperial dotou esta obra, e 

mediante o zelo da comissão que a tem dirigido, voltará a Catedral a seu primitivo 

esplendor e nela as cerimônias do culto divino poderão exercer-se com decência e 

regularidade.618 

 

A soma de 30 contos de réis não foi posta à disposição da Comissão de uma só vez. 

Ao longo dos quase três anos de trabalhos na Catedral, as obras paravam e prosseguiam à 

medida que o Governo disponibilizava novos aportes. Para que as obras não estagnassem e os 

progressos não ficassem comprometidos, era preciso que a comissão e o prelado D. Alvarenga 

exercessem uma certa pressão sobre o Governo para que o dinheiro previsto em lei fosse de 

fato entregue. Interessante que mesmo depois de finalizada quase que totalmente a reforma em 

1886, em relatório expedido em 1888 D. Alvarenga disse que 

 

esgotada a última verba concedida para as obras que se fizeram na Catedral em 1886, 

continua até hoje o Cabido privado de uma sala com as proporções e decência 

necessárias para nela celebrar as sessões capitulares, inconveniente que cessaria se o 

Governo concedesse a diminuta verba de um conto de réis em que foram orçadas as 

despesas com os melhoramentos da sala que para esse fim é destinada, e não pode ser 

ocupada no estado em que se acha.619 

 

Pelo visto, a Catedral não foi suprida com os solicitados paramentos pois, neste 

mesmo relatório, o bispo afirmou que “a igreja Catedral acha-se desprovida dos paramentos 

necessários para o serviço diário do culto. Os que existem e são antiquíssimos estão indecentes 

uns e imprestáveis outros”620. 

Apesar dessas pendências, logo que concluída a reforma, “[...] se passaram a fazer 

na Catedral os atos religiosos que até então se efetuavam na igreja do Rosário, a qual pela 

segunda vez se viu elevada, provisoriamente, à dignidade de Catedral”621. 

                                                           
618 Ofício-relatório do Arcipreste Doutor João Tolentino Guedelha Mourão ao Barão de Mamoré, Ministro de 

Estado dos Negócios do Império. 20/01/1886. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese do Maranhão 

existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências de autoridades eclesiásticas do Maranhão para o 

Ministério dos Negócios da Justiça e do Império (1850-1886). Caixa 220, documento nº 72. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
619 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Barão de Cotegipe, Ministro e 

Secretário de Estado dos Negócios do Império. 16/02/1888. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese 

do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas pelo Bispo do Maranhão 

ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-1888). Maço 5, documento nº 

49. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
620 Ibidem. 
621 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 335. 
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Além de sua luta pela restauração da Catedral do Maranhão, D. Antônio de 

Alvarenga, como que pressentindo a separação entre o Estado e a Igreja, cuidou do patrimônio 

das freguesias e das Ordens Religiosas (que naquele tempo se extinguiam), empenhando-se por 

revertê-los à Diocese. Foi assim que, por exemplo, o bispo “pôde, após muitos esforços, 

conseguir o rico patrimônio de Piracuruca622; defendeu o Hospício de Sant’Iago contra a 

ganância do dr. Salazar, conseguiu comprar os bens das Mercês e o sítio das Pedreiras”623.   

D. Alvarenga também criticou a prática (constitucionalmente autorizada624) de as 

igrejas servirem como local de instalação de seções eleitorais. No Império, a paróquia era uma 

das instituições de base do sistema eleitoral brasileiro. Como explica João Camilo de Oliveira 

Torres, 

 

eleitoralmente falando, o Brasil, antes da Lei Saraiva625 (até 1881, portanto), dividia-

se em províncias, distritos (depois de 1855), colégios e paróquias. A partir da lei 

Saraiva, em províncias, distritos, paróquias, distritos de paz e seções. 

Nas paróquias reuniam-se os “votantes”, eleitores de primeiro grau nos termos da 

Constituição [arts. 90 e 91], que escolhiam diretamente os vereadores e juízes de paz, 

assim como os “eleitores” que, nas eleições de segundo grau, elegiam os deputados 

provinciais e gerais, e os senadores.626 

 

As eleições de primeiro grau eram realizadas nas igrejas matrizes das paróquias, 

após a missa solene do Espírito Santo. Concluída a cerimônia religiosa, iniciavam-se os atos 

efetivamente eleitorais, “[...] que se realizavam, igualmente, no recinto sagrado, que se tornava 

local das maiores profanações”, como destaca Torres. Além disso, 

 

a situação agravava-se pelo fato de que, antes das eleições propriamente ditas, havia 

a “qualificação” e a organização das juntas e das mesas. Este processo prévio é que 

decidia quem votava e quem apurava os votos, já que a constituição de um eleitorado 

permanente, preexistindo a cada pleito, incluindo todos os que estivessem dentro das 

condições legais para o exercício do voto, somente surgiria com a Lei Saraiva de 

1881.627 

                                                           
622 Freguesia localizada no Piauí.  
623 Ibidem, p. 336. (Para maiores detalhes sobre a aquisição do patrimônio de Piracuruca; sobre a polêmica acerca 

do Hospício de Sant’Iago envolvendo o Dr. Ricardo Décio Salazar, e sobre a compra dos bens das Mercês e do 

sítio das Pedreiras consultar os Apontamentos de D. Francisco Silva, páginas 336 a 338). 
624 Vide o Capítulo VI (especialmente os artigos 90 a 94) da Constituição do Império. 
625 Trata-se do Decreto nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881, que recebeu a alcunha de “Lei Saraiva” em homenagem 

ao conselheiro José Antônio Saraiva (irmão do bispo D. Luís da Conceição Saraiva, conforme salientado). Este 

decreto introduziu, pela primeira vez no Brasil, o título de eleitor (art. 6º, §14 a §18), estabeleceu o sistema de 

eleições diretas para todas as autoridades eletivas do Império (art. 1º) e proibiu o voto de analfabetos. In: Decreto 

nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881. “Lei Saraiva”. Reforma a legislação eleitoral. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3029-9-janeiro-1881-546079-

publicacaooriginal-59786-pl.html>. Acesso em: 10 jun. 2019. 
626 TORRES, João Camilo de Oliveira. A democracia coroada: teoria política do império do Brasil. 2. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1964, p. 277-278. (Aspas do autor do livro) 
627 Ibidem, p. 281. (Aspas do autor do livro) 



165 

 

Nesse contexto, antes do advento da Lei Saraiva, “[...] as vitórias e as derrotas 

ocorriam nas batalhas muitas vezes nada incruentas das ‘qualificações’ eleitorais”628, batalhas 

estas travadas no interior das igrejas matrizes.  

Em 4 de julho de 1880, ocorreu em São Luís um emblemático incidente: 

 

[...] por ocasião das eleições para vereadores e juízes de paz a que acaba de proceder-

se nesta capital, [onde] os presidentes das mesas eleitorais das freguesias da Sé e da 

Conceição julgaram-se autorizados a proibir a entrada do povo nas respectivas 

matrizes para ouvirem a missa paroquial no domingo 4 do corrente, e só depois de 

instantes reclamações à autoridade competente conseguiu-se que o povo pudesse 

entrar na igreja da Sé para esse fim, tendo deixado de haver o ato religioso na matriz 

da freguesia da Conceição porque o presidente da mesa eleitoral a nenhuma 

reclamação quis atender e absolutamente proibiu a entrada do povo na igreja para o 

mesmo fim [...].629 

 

O bispo do Maranhão protestou dizendo que “[...] a proibição do serviço religioso 

nas matrizes das paróquias por motivos eleitorais [...] [é um] fato abusivo, arbitrário e ilegal”. 

Reclamou ao ministro Barão Homem de Melo dizendo: 

 

Não basta, Sr. Ministro, vermos com dor profunda nossas igrejas profanadas por 

ocasião de eleições e outros serviços profanos que indevidamente nelas se fazem; não 

basta vermos a Casa de Deus ocupada por soldados armados que nela tomam a 

liberdade de tudo fazer como se estivessem em qualquer corpo de guarda ou em seus 

próprios quarteis; não basta que por ocasião de eleições nossos templos sagrados 

sejam tantas vezes teatros de cenas escandalosas e revoltantes, de discussões 

tumultuosas, donde já em outras ocasiões tem resultado pugilatos e derramamento de 

sangue; não basta que para prevenir desacatos à Majestade Divina nos vejamos 

reduzidos à dura necessidade de transportarmos os Tabernáculos onde em nossos 

altares conservamos o Santíssimo Sacramento da Eucaristia para consistórios e outros 

lugares menos decentes; a tudo isto devemos agora acrescentar que até mesmo os atos 

do culto são proibidos e os católicos que têm o direito de não serem perturbados no 

exercício livre de sua religião sofrem a violência de serem privados do uso de seus 

templos durante o tempo das eleições, sendo repelidos à porta dos mesmos pela força 

armada, e isto a arbítrio dos presidentes das mesas eleitorais.630 

 

D. Antônio de Alvarenga foi também um pioneiro na Diocese do Maranhão ao 

recusar-se a obedecer o Aviso Imperial de 29 de janeiro de 1866, que determinava que “[...] os 

bispos deviam ser considerados empregados públicos, assim como os vigários, e que não 

                                                           
628 Ibidem, p. 282. 
629 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro Barão Homem de Melo, 

Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 08/07/1880. Reproduções fotográficas de documentos 

da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas pelo Bispo do 

Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-1888). Maço 5, 

documento nº 45. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
630 Ibidem. 
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podiam deixar suas dioceses sem licença do Governo imperial, sob pena de ser declarada a sé 

vaga”631. Em 1882, respondendo à circular do Conselheiro Rodolfo Epifânio, declarou: 

 

[...] peço permissão para dizer a V. Exa. que de nenhum modo posso conformar-me 

com a decisão do Aviso de 29 de janeiro de 1866, visto não considerar-me a mim nem 

os meus colegas no episcopado como empregados do Governo civil para que 

necessitemos da prévia licença de que trata aquele Aviso, quando pelas causas 

previstas no Sagrado Concílio Tridentino, Sessão 23, Cap. 1, de Reformatione, 

tivermos necessidade de ausentar-nos ad tempus de nossas dioceses.632 

 

Além deste tipo de controvérsia com o governo civil, D. Alvarenga ao longo de 

seus 20 anos presidindo o Bispado maranhense, enfrentou, conforme mencionei, um dos 

períodos mais turbulentos e atribulados de que se tem notícia nas crônicas regionais; isto tanto 

por causa da mudança na forma de governo do Brasil, quanto por conta de mudanças na atitude 

pública em face da Igreja. Seu episcopado coincidiu também com a conjuntura histórica da 

abolição da escravidão no Brasil.  Além disso, teve o bispo que lidar com a disseminação de 

um sentimento de animosidade de grupos sociais (ligados à maçonaria e ao positivismo) perante 

a Igreja Católica no Maranhão. O rigor e o zelo com que D. Alvarenga defendia a fé católica 

foi uma das principais causas dos embates entre os grupos reacionários e o prelado (e outros 

representantes da Igreja)633.  

Foram numerosos os episódios de conflito, ocorrendo sobretudo no âmbito 

editorial. De um lado estava o jornal católico Civilização, fundado por monsenhor Mourão, 

braço direito de D. Alvarenga; do outro, “[...] o Pensador, órgão maçônico ou assalariado pela 

maçonaria”634. A disputa entre a Civilização e o Pensador era a luta entre “[...] a Igreja de um 

lado, e a Maçonaria e o Positivismo de outro”635. Este último jornal surgiu a 10 de setembro de 

1880 e era dirigido pelo português Manuel de Bethencourt, professor radicado no Maranhão. 

Como explica Mário Meireles, à redação de o Pensador 

 

[...] se alinhou a fina flor da intelectualidade jovem da terra, toda ela de pedreiros-

livres e de admiradores de Augusto Comte: Aluísio Azevedo, Agripino Azevedo, 

Eduardo Ribeiro, Pedro Freire, Paulo Moreira da Silva, Domingos Machado, Sá Viana 

                                                           
631 VIEIRA, Dilermando Ramos. op. cit., p. 205. 
632 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro Rodolfo Epifânio de Souza 

Dantas, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 19/04/1882. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 5, documento nº 46. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
633 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 253. 
634 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 348. 
635 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 256. 
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e Artur Jansen Tavares, de início. Depois outros muitos se engajariam na luta contra 

o clero: João Afonso do Nascimento, Paula Duarte, Vitor Lobato, João de Morais 

Rego, etc., todos eles nomes que, uns mais e outros menos, se fariam consagrar, com 

o tempo, nas letras provinciais ou em sua vida política.636 

 

A proposta do Pensador, colocada logo no seu exemplar inaugural, era clara: 

“combater esse espírito sacerdotal que tanto sangue tem custado à humanidade! [...] pensar é o 

contrário de crer: a Igreja crê e nós pensamos [...]; vós, padres de Roma, credes porque explorais 

a mina da credulidade”. Os principais alvos deste periódico foram o bispo D. Alvarenga, seu 

vigário geral (monsenhor Guedelha Mourão) e o padre Fonseca, a chamada “Trindade maldita”, 

eles três “[...] representados em litografias espalhadas profusamente, inclusive fora da 

Província, sob figuras de irracionais, usando mitra e cruz peitoral, barrete e bentinho e chapéu 

eclesiástico”637. 

Ficaram conhecidos por sua gravidade os episódios de desacato ocorridos na noite 

de Natal de 1880 e na Semana Santa de 1881638. “Para essas condenáveis ocorrências”, diz 

Mário Meireles, “não se guardavam ou escolhiam local, dia e hora”. As ocorridas na noite de 

Natal e na Semana Santa dos ditos anos foram as mais escandalosas porque deram-se em “[...] 

dias de maior expressão no calendário litúrgico e porque na presença do Bispo e ante a 

exposição do Santíssimo”639.   

As missas da noite de Natal, celebradas em algumas praças, por vezes culminavam 

em desordens. O prelado tentou reorganizar as comemorações natalinas, impedindo os 

excessos. Um grupo de rapazes ligados ao Pensador ficou inconformado com tal medida, e, por 

isso, passou a tumultuar e obstaculizar os atos religiosos em algumas igrejas de São Luís640. 

Narrando o ocorrido na noite de Natal ao ministro Barão Homem de Melo, D. Alvarenga 

comentou que recebeu apoio do clero e do povo em geral, mas 

 

[...] alguns moços turbulentos, estimulados por outras pessoas que ocultamente os 

incitam a hostilizarem a Religião, invadiram as igrejas com o fim ostensivo de 

perturbarem a ordem por ocasião dos atos religiosos, praticando toda sorte de 

inconveniências. Insultam não só sacerdotes, mas também os fiéis que frequentam as 

igrejas, inclusive senhoras honestas e distintas, chegando seu atrevimento até a 

pretenderem abafar a voz dos pregadores com rumores nas portas e corredores laterais 

das igrejas, como a mim mesmo fizeram, três ou quatro vezes, quando falava do 

                                                           
636 Ibidem, p. 254. 
637 Ibidem, p. 255. 
638 Para maiores detalhes sobre estes e outros incidentes, consultar as referidas obras de D. Felipe C. Pacheco 

(págs. 398 a 405) e D. Francisco de Paula e Silva (págs. 348 a 350).  
639 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 255. 
640 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 399. 



168 

 

púlpito, com as mais indignas ações de desrespeito no lugar santo, às vezes diante 

mesmo do SS. Sacramento exposto, como tudo é público e notório nesta cidade.641 

 

Os atos de desrespeito, conforme sublinhou D. Alvarenga, ocorriam “às vezes 

diante mesmo do SS. Sacramento exposto”. Foi em vão que o bispo se queixou desses insultos 

e deboches às autoridades. Ao que parece, os culpados não foram punidos.  

Tais desacatos eram dirigidos aos padres e católicos fiéis não apenas dentro das 

igrejas durante as cerimônias, mas também nas ruas. Em geral, o chefe das provocações era 

Artur Jansen Tavares, cadete do Exército e filho do major João Luís Tavares, Comandante do 

5º Batalhão de Fuzileiros. Este último, segundo comenta Mário Meireles, “[...] fazia vistas 

grossas às tropelias [do filho] e, no íntimo, devia aplaudi-las”642. 

Ainda no contexto da repercussão destes incidentes, D. Felipe Pacheco informa que 

os números  

 

[...] 16 a 23, de 10 de fevereiro de 1881, provam um Pensador completamente 

desequilibrado. Da 1ª a 4ª página – grosserias e só grosserias contra o Prelado, o clero 

e as famílias que frequentam a igreja de S. Antônio. Os contos assinados por “Oscar 

d’Alva” são de um cinismo revoltante. A Igreja e o próprio Governo Imperial são 

escarnecidos. Repugna citar textos tão nauseabundos.643  

 

Houve, entretanto, um caso em que os redatores deste jornal foram 

responsabilizados judicialmente por terem publicado uma injúria a um sacerdote. O processo 

chegou à Relação, culminando na condenação do Pensador. Não foi possível aplicar a pena a 

nenhum dos redatores porque na época somente dois eram maiores de idade, e dentre estes, um 

era estrangeiro e o outro um negociante falido644. Artur Jansen era o autor de um dos textos 

caluniadores (um de seus advogados era Antônio Jansen de Mattos Pereira, ex-professor de 

História Geral do Seminário das Mercês)645. O único a ser condenado foi o impressor, Antônio 

Joaquim de Barros Lima,  

 

[...] que outra culpa não tinha a não ser a de, sem maldade, ganhar a vida naquele ramo 

de indústria. O padre [que foi caluniado], que só queria dar uma lição aos clerófobos, 

desistiu do processo. Ainda continuou a circular a gazeta, mas [...] desacreditou-se 

                                                           
641 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro Barão Homem de Melo, 

Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 28/04/1881. Citado por PACHECO, Felipe Condurú. 

op. cit., p. 399. 
642 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História da arquidiocese de São Luís do Maranhão), p. 254-255. 
643 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 402-403. 
644 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 350. 
645 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 404. 
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perante o público sensato, que ficou sabendo quem eram os seus redatores. Foi 

vegetando até que desapareceu.646 

 

Outro tema importante a ser destacado são os Seminários. Durante o seu 

episcopado, D. Alvarenga testemunhou o declínio dos dois Seminários da Diocese do 

Maranhão. Segundo opinião de D. Felipe Pacheco (fundamentada em D. Francisco Silva), em 

1897 já não mais existia o Seminário das Mercês647, pois D. Francisco informa que “viu-se por 

esse tempo [1896], fechar-se o Colégio das Mercês”648. Em 1905, o prédio do Seminário das 

Mercês foi vendido por D. Antônio Xisto Albano ao Governo do Estado do Maranhão, passando 

a ser pouco depois quartel da Polícia Militar e a sua igreja ficou servindo para o Corpo de 

Bombeiros649. 

Quanto ao Seminário de S. Antônio, este se “[...] extenuava de dia para dia. Na 

esperança de reanimá-lo, [D. Alvarenga] entregou a administração [do dito Seminário] ao padre 

Boson, auxiliado por alguns companheiros. Foi um paliativo apenas; o estabelecimento tinha 

de desaparecer para ser, mais tarde, recomeçado pela base”650. Para se ter uma ideia do estado 

a que chegou não só este Seminário, como também o Convento de Santo Antônio (que abrigava 

o Seminário), em ofício de 1º de dezembro de 1885 D. Antônio de Alvarenga protestou 

 

[...] contra o fato de alguns indivíduos, sem título legal, se terem apossado do quintal 

do antigo Convento de Santo Antônio e ali edificarem, obstando a que se torne efetiva 

a ordem do Tesouro nº 240 de 14 de novembro de 1883, e com detrimento muitas 

vezes da disciplina do Seminário Episcopal, que acha-se estabelecido naquele 

Convento.651 

 

Como indicam os documentos, a situação de boa parte das igrejas matrizes da 

Província do Maranhão continuava a ser precária. Em 1886, quase dez anos após sua vinda para 

o Maranhão, D. Alvarenga informou que 

 

em geral, o que aqui chama-se igreja paroquial ou igreja matriz são pequenas capelas 

que só admitem no seu recinto um limitado número de pessoas; sem os 

compartimentos e acomodações necessárias a uma igreja paroquial propriamente 

dita, quase sempre de uma construção fraca, sem o asseio preciso, e desprovidas de 

paramentos, alfaias, vasos sagrados e outros objetos necessários ao culto, como 

                                                           
646 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 350. 
647 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 439. 
648 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 377. 
649 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 439. 
650 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 377. 
651 Ofício do Presidente da Província do Maranhão João Capistrano Bandeira de Melo Filho a Dom Antônio 

Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão. 11/12/1885. Inventário dos Códices. Livro 1177, p. 44-44v. APEM. 
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tenho observado por mim mesmo nas minhas visitas episcopais. Há paróquias onde 

os atos religiosos são celebrados em pardieiros sem forma alguma de templo [...].652 

 

Sobre o número de paróquias maranhenses existentes à época do governo deste 

prelado, o último documento que encontrei que trata deste tema foi o supracitado ofício de 9 de 

janeiro de 1886. Nesta data, a Província do Maranhão contava com cerca de 56 paróquias653, 

estando vagas 16. O fato de estarem vagas 16 paróquias era reflexo da falta de sacerdotes e da 

diminuta côngrua que lhes era paga, como explicou D. Alvarenga. O bispo destacou que a causa 

precípua da falta de sacerdotes era “[...] a indiferença religiosa que se observa nos tempos atuais 

[...], não sendo raros os casos dos próprios pais afastarem seus filhos da carreira eclesiástica, 

quando percebem neles alguma inclinação e vocação para ela”: 

 

A falta de sacerdotes que muito se faz sentir nesta diocese é a razão de estarem vagas 

16 paróquias, algumas das quais são tão pequenas e formadas de uma população tão 

pobre que nomear-se para elas um sacerdote equivale a condená-lo a viver na 

indigência, visto que só com a insignificante côngrua que percebem os párocos dos 

cofres públicos é impossível um sacerdote manter-se nelas com a decência necessária 

ao seu estado. Diversas são as causas que concorrem para a diminuição do clero nesta 

diocese, das quais a principal é a indiferença religiosa que se observa nos tempos 

atuais. Não havendo verdadeiros sentimentos religiosos nas famílias que dispõem de 

recursos para educar seus filhos, preferem os pais destiná-los a outras carreiras e 

profissões civis, sem consagrarem um deles ao serviço de Deus, não sendo raros os 

casos dos próprios pais afastarem seus filhos da carreira eclesiástica quando percebem 

neles alguma inclinação e vocação para ela.654 

 

A educação e espiritualidade do clero foram grandes preocupações de D. 

Alvarenga, como destaca D. Francisco: 

 

Convencido de que a prosperidade espiritual das paróquias depende somente do zelo 

e da virtude dos párocos, foi o primeiro a reunir seu clero em retiro espiritual [...]. 

Antes dele, o clero não conhecia retiro espiritual, o povo ignorava o que fosse uma 

Primeira Comunhão de crianças [...].655 

 

Ele visitava a Diocese a cada dois anos. A primeira visita parece ter ocorrido em 

1882. Percorreu todo o Piauí e as principais freguesias da margem do Parnaíba, chegando a 

                                                           
652 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

João Capistrano Bandeira de Mello. 09/01/1886. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
653 D. Francisco Silva (op. cit., p. 359) conseguiu encontrar um relatório (cuja data ele não especificou) que atesta 

que o número de paróquias do Maranhão era 64. Tal documento foi feito entre os dez primeiros anos do governo 

de D. Alvarenga, antes da proclamação da República.  
654 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

João Capistrano Bandeira de Mello. 09/01/1886. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
655 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 339; 386. (Itálico meu) 
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lugares onde nunca um bispo antes havia ido. No entanto, uma ciática adquirida durante as 

visitas o impediu de percorrer todo o Maranhão656. 

Os dois fatos a seguir também são dignos de nota: 1) D. Alvarenga “passou 20 anos 

na Diocese e saiu paupérrimo. Não possuía objeto algum de luxo para seu uso” e 2) foi ele o 

responsável pelo estabelecimento, na Diocese do Maranhão, dos institutos religiosos dos 

Capuchinhos, das Irmãs Doroteias e de Santa Ana657. 

No Consistório de 28 de novembro de 1898, o papa Leão XIII transferiu D. 

Alvarenga para o Bispado de São Paulo. De volta à sua terra natal e tendo lá o suficiente para 

viver, D. Alvarenga cedeu ao seu sucessor no Maranhão a côngrua que recebia na qualidade de 

bispo do Maranhão, e que a República continuou a pagar aos bispos do Império. Faleceu em 

data de 1º de abril de 1903, aos 67 anos, em consequência da febre amarela que contraiu em 

Piracicaba ao dedicar-se ao cuidado dos doentes acometidos por esta moléstia658. 

Com D. Antônio Cândido de Alvarenga concluo a abordagem relativa aos bispos 

que governaram a Diocese do Maranhão nos 70 últimos anos659 do século XIX. Ao tratar sobre 

os cinco comentados hierarcas, a pretensão era basicamente fazer uma contextualização 

genérica ao estudo propriamente dito da “decadência” material do culto público no Maranhão 

e de suas causas. Sendo apenas uma contextualização geral, não surpreende que certos pontos 

tenham sido priorizados em detrimento de outros, e que haja muitas lacunas. 

 

2.3 Em que consistia a “decadência” material do culto público católico na Província do 

Maranhão? 

 

 

A “decadência” material do culto público católico no Maranhão consistia em três 

grandes carências: falta (ou ruína) de igrejas, falta de paramentos e falta de alfaias. Havia casos 

em que mesmo existindo o templo, este era feito de palha, ou então encontrava-se arruinado, 

além de não possuir paramentos e alfaias. Em outros casos, uma casa alugada servia de igreja 

matriz. 

                                                           
656 Ibidem, p. 339; 354; 356. 
657 Ibidem, p. 340; 391. 
658 Ibidem, p. 391-392. 
659 Contagem aproximada (D. Marcos Antônio de Sousa, o primeiro dos cinco bispos comentados, iniciou seu 

episcopado em 1828. D. Antônio de Alvarenga, o último dos cinco, foi transferido para São Paulo em novembro 

de 1898. De 1828 até 1898 tem-se um total de 70 anos. De 1899 a 1901 a Sé do Maranhão ficou vacante).   
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Não há como saber em definitivo por que os bispos e presidentes utilizaram o 

adjetivo “decadente” para designar tal situação. Para os fins deste trabalho, importa saber (como 

já expliquei) que as ditas autoridades, recorrendo a essa palavra, quiseram descrever uma 

conjuntura materialmente prejudicial ao culto católico, um desvio, uma doença mesmo, ou “um 

mal antigo”660, segundo a expressão do presidente Augusto Olímpio Gomes de Castro em 1875. 

Independentemente da utilização da palavra “decadência”, a documentação investigada 

claramente testifica que os bispos estavam diante de sérias vicissitudes materiais postas ao 

culto. Desde logo, cabe citar o bispo D. Luís da Conceição Saraiva quando este diz que os 

fatores que 

 

[...] mais poderosamente têm concorrido para tão lamentável decadência [são] por 

certo o estado de quase completa ruína dos poucos templos que servem de igreja 

matriz, a falta absoluta deles em algumas paróquias, acompanhada da carência de 

alfaias e paramentos os mais indispensáveis para com alguma decência poder 

celebrar-se os ofícios divinos e os augustos mistérios da Religião Católica.661 

 

À falta de recursos materiais, somava-se o problema da falta de sacerdotes. 

Entretanto, conforme pontuei na Introdução, este trabalho ocupa-se exclusivamente do estudo 

das carências materiais relativas ao culto. 

No presente tópico, apresento, com base na documentação, um quadro descritivo 

da desaparelhagem do culto. Tal quadro ocupou-se basicamente em descrever o estado dos 

templos, dos paramentos e alfaias litúrgicas das igrejas do Maranhão. A narrativa foi organizada 

de forma cronologicamente crescente, primando pela didática e objetividade explicativa. 

A regra emanada das Constituições do Arcebispado da Bahia662 era bastante clara 

quanto à edificação e reparação das igrejas paroquiais: 

 

Conforme o direito canônico, as igrejas se devem fundar e edificar em lugares 

decentes e acomodados, pelo que mandamos, que havendo-se de edificar de novo uma 

igreja paroquial em nosso arcebispado, se edifique em sítio alto e lugar decente, livre 

da umidade e desviando quanto for possível de lugares imundos e sórdidos, e de casas 

                                                           
660 Relatório com que o Doutor Augusto Olímpio Gomes de Castro passou o governo da Província do Maranhão 

ao 2º Vice-Presidente, o Excelentíssimo Senhor José Pereira da Graça, no dia 22/02/1875, p. 61. Sala de Acervos 

Particulares. Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM). 
661 Ofício-relatório de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia 

de Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 20/02/1871, p. 3. Reproduções fotográficas 

de documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas 

pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-

1888). Maço 4, documento nº 35. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
662 Sendo sufragânea da Arquidiocese da Bahia durante praticamente todo o período imperial, a Diocese do 

Maranhão devia seguir as normas das Constituições do Arcebispado da Bahia. 
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particulares, e de outras paredes, em distância que possam andar as procissões ao redor 

delas, e que se faça em tal proporção que não somente seja capaz dos fregueses todos, 

mas ainda de mais gente de fora, quando concorrer às festas, e se edifique em lugar 

povoado, onde estiver o maior número dos fregueses. [...]. 

As igrejas paroquiais terão capela maior, e cruzeiro, e se procurará que a capela maior 

se funde de maneira que, posto o sacerdote no altar, fique com o rosto no oriente, e 

não podendo ser, fique para o meio-dia, mas nunca para o norte, nem para o ocidente. 

Terão pias batismais de pedra, e bem vedadas de todas as partes, armários para os 

Santos Óleos, pias de água benta, um púlpito, confessionários, sinos e casa de 

sacristia; e haverá no âmbito e circunferência delas adros e cemitérios capazes para 

nela se enterrarem os defuntos [...].663 

 

Ordenava-se ainda que em cada igreja paroquial “[...] haja precisamente 

ornamentos e móveis para se celebrar com decência e limpeza [...] o culto de Deus, celebração 

da missa e ofícios divinos”664.  

No geral, tais normas não eram obedecidas na Província do Maranhão, conforme o 

já citado testemunho prestado pelo bispo D. Antônio Cândido de Alvarenga em 1886:  

 

Em geral, o que aqui chama-se igreja paroquial ou igreja matriz são pequenas 

capelas que só admitem no seu recinto um limitado número de pessoas; sem os 

compartimentos e acomodações necessárias a uma igreja paroquial propriamente 

dita, quase sempre de uma construção fraca, sem o asseio preciso, e desprovidas de 

paramentos, alfaias, vasos sagrados e outros objetos necessários ao culto, como 

tenho observado por mim mesmo nas minhas visitas episcopais.665 

 

Esta declaração de D. Antônio torna-se ainda mais oportuna e impactante porque 

foi dada no final do século XIX, como que resumindo a condição das igrejas matrizes do 

Maranhão durante este século. 

Quanto às capelas e ermidas, as Constituições do Arcebispado da Bahia mandavam 

que fossem edificadas “[...] de pedra e cal, e não somente de madeira ou de barro”666. Tal norma 

certamente era extensiva às igrejas paroquiais. Mas, no Maranhão, não era frequente a 

construção de igrejas em pedra e cal. Lê-se na documentação que, durante o século XIX, muitas 

igrejas eram cobertas de palha. Em outras paróquias, os atos divinos eram realizados em 

oratórios ou casas particulares. E “[...] em outras, servem de igrejas edifícios acanhadíssimos, 

                                                           
663 VIDE, Sebastião Monteiro da. op. cit., p. 252-253. (Livro quarto, Título XVII, nº 687 e 688. Itálico meu) 
664 Ibidem, p. 258. (Livro quarto, Título XXII, nº 706) 
665 Ofício do Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

João Capistrano Bandeira de Mello, 09/01/1886. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
666 VIDE, Sebastião Monteiro da. op. cit., p. 251. (Livro quarto, Título XIX, nº 692) 
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indecentes, verdadeiros pardieiros; em algumas não há nem sequer edifícios desta última 

espécie [...]”667.  

Todo este cenário estava em franca colisão com o Concílio de Trento, que 

peremptoriamente ordenava: “Não permitirão [os bispos] que sacerdotes alguns, seculares ou 

regulares, ofereçam o Santo Sacrifício nas casas particulares, nem em parte alguma, fora da 

igreja e oratórios dedicados ao culto divino, e que forem para isto visitados e designados pelos 

mesmos Ordinários [...]”668. Portanto, via de regra, as missas não poderiam ser celebradas em 

casas particulares. O sobredito decreto conciliar, ecoando a imprecação lançada pelo profeta 

Jeremias (48, 10), chama de “[...] maldito aquele que faz as obras de Deus com negligência”669.  

No mesmo sentido, as Constituições do Arcebispado da Bahia preceituavam que 

 

[...] é mais conveniente não celebrar do que dizer Missa em lugar não sagrado e 

destinado pela Igreja para este Santo Sacrifício; e o direito e Sagrado Concílio 

proíbem o celebrar-se fora das igrejas, capelas, oratórios e ermidas aprovadas e 

visitadas pelos Ordinários, conformando-nos com sua disposição ordenamos e 

mandamos que nenhum sacerdote secular ou regular diga Missa em casas 

particulares, e fora da igreja, no campo, ou outro qualquer lugar, posto que aí seja 

convocado o povo, nem em igreja interdita, violada ou poluta, nem em ermida, capela 

ou oratório particular, não sendo por Nós visitado e aprovado.670 

 

Entretanto, as Constituições permitiam uma única exceção, que ocorria nos casos 

de extrema necessidade, como a entrega do Viático671 aos enfermos: “Porém, como as 

distâncias grandes que há no sertão impedem aos párocos a assistência nas igrejas, declaramos, 

que não é nossa tenção proibir aos párocos celebrar nas casas em lugar decente, para dar o 

Santíssimo Viático aos enfermos em caso de necessidade, como sempre se costumou [...]”672.  

Tal exceção parece ter se tornado regra na Província do Maranhão. De acordo com 

a documentação cotejada, em face da reduzida quantidade de igrejas paroquiais ou do estado 

de ruína das existentes, era bastante frequente a celebração da missa em casas particulares ou 

em capelas. Muitos exemplos corroboram essa afirmação. Destacarei cinco casos. 

                                                           
667 Relatório que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Lafayette Rodrigues Pereira, apresentou 

à Assembleia Legislativa Provincial, por ocasião de sua abertura dia 03/05/1866, p. 14. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/367/>. Acesso em: 01 dez. 2017. 
668 CONCÍLIO de Trento. 22ª sessão, dada em 17 de setembro de 1562. Doutrina do sacrifício da missa. Decreto 

do que se deve observar e evitar na celebração da missa. In: REYCEND, João Baptista. Documentos do 

sacrossanto e ecumênico concílio de Trento. Rio de Janeiro: Ed. CDB, 2021, p. 239. (Itálico meu) 
669 Ibidem, p. 238. (Itálico meu) 
670 VIDE, Sebastião Monteiro da. op. cit., p. 137-138. (Livro segundo, Título IV, nº 338. Itálico meu) 
671 Viático é a eucaristia dada aos que estão na iminência da morte. 
672 Ibidem, p. 138.  
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O primeiro refere-se à igreja matriz de Monção que em 1856 estava arruinada e, por 

isso, os ofícios divinos estavam sendo realizados numa casa particular. Informado disto pelo 

vigário da dita freguesia, o presidente Antônio Cândido da Cruz Machado respondeu em 15 de 

maio que:  

 

Aprovo a deliberação que tomou V. Mce. e de que dá conta em ofício de 15 de abril 

último, de haver arrendado por oitenta mil réis anuais uma casa a fim de nela não 

somente recolher os objetos sagrados pertencentes à igreja matriz, como também 

exercer as funções do seu ministério, visto o estado de completa ruína da dita igreja. 

Para que, porém, possa autorizar o respectivo pagamento, cumpre que V. Mce. me 

envie cópia do termo do contrato de arrendamento feito com o proprietário da casa.673 

 

O vigário de Monção foi ainda indenizado em 32$500 réis por ter mandado 

construir um altar na casa alugada:  

 

Cumpre-me participar a V. Exa., em resposta ao seu ofício [...] de 5 do corrente, que 

nesta data expeço ordem ao Inspetor do Tesouro Provincial para mandar indenizar o 

vigário da freguesia de Monção da quantia de 32$500, que despendeu com o altar 

erigido na casa que alugou para servir de oratório paroquial na falta de igreja [...].674 

 

Em setembro de 1872 ainda não existia igreja matriz em Monção, sendo as 

cerimônias religiosas celebradas no salão da mencionada casa particular. Até então, apenas 

algumas paredes da matriz haviam sido levantadas às custas de uma quantia que o vigário 

conseguiu dos paroquianos. Neste mesmo ano, o presidente José Bento da Cunha Figueiredo 

Júnior nomeou uma comissão para coordenar o prosseguimento das obras, como se verifica no 

seguinte ofício:  

 

Constou-me que nessa vila não há templo para os atos religiosos, que são celebrados 

no salão de uma casa particular. Entretanto, existem algumas paredes para uma igreja, 

cuja construção fora projetada por V. Mce., que promoveu uma subscrição para esse 

fim. E porque convém prosseguir na obra, atualmente paralisada, resolvi nomear uma 

comissão composta de V. Mce. e dos tenentes-coronéis Jacinto José Gomes, José 

Cândido Martins, major Eduardo de Araújo Trindade e capitão Joaquim José Godinho 

para levarem a efeito a mesma obra, invocando o auxílio dos fiéis, e podendo contar 

com a possível coadjuvação da parte do Governo. Espero que V. Mce. dará assim mais 

uma prova do seu zelo e piedade.675 

                                                           
673 Ofício nº 50 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Cândido da Cruz Machado ao vigário da 

freguesia de Monção, padre Mariano José de Campos. 15/05/1856. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 51. 

APEM. (Itálico meu) 
674 Ofício nº 6 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Cândido da Cruz Machado a Dom Manoel 

Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão. 07/02/1857. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 69. APEM. 
675 Ofício nº 66 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de Monção. 12/09/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 26v-27. APEM. 
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À essa época, Monção carecia “[...] não somente [...] da falta de um templo que 

sirva de matriz nessa freguesia, na qual são os atos do culto celebrados em uma casa particular, 

como também [...] [da falta] de alfaias, visto que as existentes já não podem servir por antigas 

e deterioradas”676. 

Entre 1875 e 1876 a freguesia de São Francisco Xavier de Monção ainda não 

dispunha de igreja matriz, como consta no seguinte ofício do respectivo pároco: “Devo observar 

a V. Exa. que para mais de 20 anos que esta freguesia se ressente da falta de uma matriz, sendo 

as funções sagradas praticadas em casas particulares alugadas pela Província”677. 

O segundo exemplo é o da vila de São Bento, cuja matriz também encontrava-se 

arruinada em 1856 e imprópria para a celebração da missa. O presidente Antônio Cândido 

Machado esclareceu a situação no ofício a seguir: 

 

Havendo-me representado o Delegado de Polícia de S. Bento que a igreja matriz 

daquela vila se acha em completa ruína, e pedindo providências a fim de serem 

recolhidas as imagens e paramentos em uma casa particular onde se exerçam os atos 

religiosos enquanto se não reconstrua a matriz, [queira] V. Exa. autorizar o respectivo 

vigário a arrendar uma casa decente para esse fim, e remeter a esta Presidência cópia 

do termo do respectivo contrato.678 

 

A freguesia de São Joaquim do Bacanga configura outro exemplo. Possivelmente 

devido ao desabamento da igreja matriz dessa freguesia, o presidente Francisco Xavier Paes 

Barreto concedeu em 1857 o restante da casa onde o culto era celebrado: “Declaro a V. Mce. 

[...] que nesta data mando pôr à sua disposição o resto da casa em que nessa freguesia são 

celebrados os ofícios divinos, visto serem insuficientes para a acomodação dos fiéis os dois 

quartos da mesma casa que tem servido para aquele fim”679. 

A freguesia de Barreirinhas é o quarto exemplo. O seguinte ofício presidencial de 

15 de janeiro de 1862 trata da cobrança do aluguel feita pelo proprietário da casa onde a missa 

                                                           
676 Ofício nº 92 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de São Francisco Xavier de Monção. 25/10/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 35. APEM. 
(Itálico meu) 
677 Ofício do pároco da freguesia de São Francisco Xavier na vila de Monção (padre Manoel Viriato de Araújo 

Bogéa) ao Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso Araújo Abranches. (Sem data. Mas foi 

expedido entre os anos de 1875 e 1876, pois Frederico J. C. Araújo Abranches governou a Província entre os 

referidos anos). Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
678 Ofício nº 53 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Cândido da Cruz Machado a Dom Manoel 

Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão. 15/05/1856. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 51v-52. APEM. 
(Itálico meu) 
679 Ofício nº 10 do Presidente da Província do Maranhão Francisco Xavier Paes Barreto ao vigário da freguesia de 

São Joaquim da Bacanga. 16/11/1857. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 84v. APEM. (Itálico meu) 
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era celebrada: “Sirva-se V. Sa. de informar-me acerca do requerimento junto, em que Manoel 

Carlos Godinho pede que seja pago o aluguel mensal de dez mil réis pela casa de sua 

propriedade, que na freguesia das Barreirinhas tem servido para a celebração dos atos 

paroquiais”680. 

O último exemplo é o da vila do Rosário. Em 6 de dezembro de 1864 o presidente 

Ambrósio Leitão da Cunha levou  

 

[...] ao conhecimento de V. Exa. [D. Luís da Conceição], na cópia junta, o ofício que 

acabo de receber do engenheiro Francisco César da Silva Amaral, sobre o estado de 

total ruína da igreja que serve de matriz na vila do Rosário, a fim de que V. Exa., à 

vista do deplorável estado da dita igreja, se sirva, se o julgar conveniente, mandar 

celebrar os atos divinos em alguma capela que porventura ali haja, ou casa que se 

preste aos mesmos atos.681 

 

Em 1865, após visitar a dita vila, o presidente Ambrósio disse ao bispo D. Luís: 

 

Quando estive ultimamente na vila do Rosário verifiquei pessoalmente aquilo que V. 

Exa. e eu já sabíamos, isto é, que a igreja matriz daquela vila se acha em tal estado 

de ruína que não pode por forma alguma continuar a prestar-se ao alto fim a que é 

destinada, sem comprometimento da veneração e respeito que todos devemos à casa 

do Senhor. Pelo que, perfeitamente convencido dos sentimentos de V. Exa., exponho 

o que fica dito, pois estou bem certo de que V. Exa. dará prontamente as providências 

necessárias para que sejam removidos os obstáculos que o Revdo. Vigário da 

freguesia daquela vila tem encontrado para a obtenção de uma casa para onde possa 

ser transferida a matriz, e cujo aluguel mandei pagar pelo Tesouro Provincial. [...].682 

 

No decorrer do trabalho serão apontadas mais freguesias onde, por causa da 

ausência de igreja ou pela situação de ruína destas, a missa era celebrada em casas particulares 

ou capelas.  

Além do local idôneo e condigno (o templo), a celebração da missa exige roupas e 

objetos indispensáveis.  

Os paramentos são as “[...] vestes especiais usadas pelo clero durante a liturgia e 

outras cerimônias da Igreja, ou no desempenho de outras funções do ofício clerical”683. Os 

                                                           
680 Ofício nº 6 do Presidente da Província do Maranhão Francisco Primo de Souza Aguiar ao Vigário Capitular do 

Bispado. 15/01/1862. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 60. APEM. 
681 Ofício nº 16 do Presidente da Província do Maranhão Ambrósio Leitão da Cunha a Dom Frei Luís da Conceição 

Saraiva, Bispo do Maranhão. 06/12/1864. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 150. APEM. (Itálico meu) 
682 Ofício nº 11 do Presidente da Província do Maranhão Ambrósio Leitão da Cunha a Dom Frei Luís da Conceição 

Saraiva, Bispo do Maranhão. 20/04/1865. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 157. APEM. (Itálico meu) 
683 BERGMAN, Lisa. op. cit., p. 80. 
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paramentos sacerdotais são indispensáveis, pois, como esclarece o padre Cochem, “o respeito 

devido a Deus e ao augusto Sacrifício da Missa exige vestes particulares para a celebração dos 

santos mistérios”684. 

Alfaias são os panos do altar exigidos para a celebração da missa. Além dos 

paramentos e alfaias, são também necessários para a missa os vasos e livros sagrados. As 

Constituições do Arcebispado da Bahia listavam os seguintes itens “para os altares e celebração 

do Santo Sacrifício da Missa”:  

 

Cruzes, frontais, toalhas, cortinas, pedra de ara, sacras, panos para as mãos, estantes 

ou almofadas, castiçais, alvas, amitos, cordões, manípulos, estolas, planetas, corporais 

com guardas e bolsas, cálices, patenas, palas, sanguíneos, panos ou véus dos mesmos 

cálices, missais, galhetas, caixas de hóstias e campainhas. E para os outros ofícios 

divinos e procissões haverá cruzes com mangas e capas pluviais. E nas igrejas onde 

estiver o Santíssimo Sacramento haverá turíbulo, naveta, pálio, custódia, âmbula para 

a comunhão, lanternas, sacrário e a lâmpada que diante do Senhor esteja sempre acesa. 

E falando dos livros, haverá Ritual dos Sacramentos e Catecismo; o que tudo na 

quantidade e qualidade será conforme a possibilidade de cada uma das igrejas, mas 

haverá muito cuidado que tudo seja limpo, são e decente, e que se não celebre senão 

em cálices ao menos de prata com patenas do mesmo.685 

 

O quadro a seguir ilustra e explica os principais paramentos sacerdotais: 

 

QUADRO 5 – Paramentos sacerdotais 

 

 

Amito ou Umeral: é um retângulo feito de 

linho branco e fino. O padre coloca-o sobre 

os ombros. Simboliza o véu que os judeus 

cobriram o rosto de Jesus na casa de Caifás, 

interrogando-lhe: “Quem é que te bateu?” 

(Lc. 22, 64; Mt. 26, 67-68).  

 

 

 

Alva: é uma larga túnica branca que o 

sacerdote coloca por cima da batina. 

Representa a veste branca com que Herodes 

vestiu Jesus (Lc. 23, 11). 

                                                           
684 COCHEM, Martin von. op. cit., p. 32. 
685 VIDE, Sebastião Monteiro da. op. cit., p. 258-259. (Livro quarto, Título XXII, nº 707) 
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Cíngulo: é um cordão apertado na altura da 

cintura para ajustar a alva. É um símbolo da 

corda com que Cristo foi preso no jardim das 

Oliveiras (Mt. 26, 50). 

 

 

 

Manípulo: é uma faixa de seda usada no 

braço esquerdo do sacerdote. Representa os 

laços que envolviam os braços de Jesus. 

 

 

 

Estola: é uma longa faixa de seda, da mesma 

cor e largura que o manípulo, mas três vezes 

mais longa que este. O padre usa-a ao redor 

do pescoço e cruzada sobre o peito. 

Representa as cadeias que prenderam Jesus 

após sua condenação. 

  

 

Casula: é o principal paramento exterior do 

sacerdote, geralmente ornamentada com 

uma cruz na parte de trás. Tal cruz recorda a 

cruz em que Cristo foi pregado. 

 

 

 

Pluvial ou capa de asperges: é um 

paramento adicional usado durante o 

asperges e a bênção do Santíssimo 

Sacramento. O lenço usado para segurar o 

ostensório chama-se véu umeral. 

As imagens colocadas neste quadro foram retiradas de BERGMAN, Lisa. Tesouro da 

tradição: guia da missa tridentina. Campinas, SP: Ecclesiae, 2015, p. xxii-xxiii. Os 

conceitos inseridos no quadro provêm desta obra de Bergman e de COCHEM, Martin 

von. Explicação da santa missa. 2. ed. São Paulo: Castela Editorial, 2020, p. 32-33. 
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O quadro acima tem uma finalidade didática e funciona como uma nota explicativa 

na qual foram apresentadas informações básicas relativas aos paramentos. Suplanta o propósito 

deste trabalho pormenorizar as definições e particularidades relativas aos paramentos.  

As Constituições do Arcebispado da Bahia permitiam que os paramentos e alfaias, 

quando estivessem velhos ou rotos, fossem reformados “[...] com coisa nova ou uns com outros, 

de maneira que possam decentemente ainda prestar [...]”. Mas “[...] se estiverem em tal estado, 

que ainda que se reformem, não ficarão com decência, os mandarão queimar e enterrar as cinzas 

dentro da igreja ou lançar no sumidouro das pias batismais”686. 

Ao longo de todo o período que investiguei, foi reiterado o pedido de párocos por 

paramentos e alfaias, em vista da falta ou do precário estado destes em várias paróquias. Por 

exemplo, data do ano de 1853 o seguinte registro presidencial: “Se dos templos passamos aos 

paramentos, a transição é ainda mais repugnante: não são paramentos, são, rigorosamente 

falando, verdadeiros trapos, que de há muito deveriam ter sido entregues às chamas”687. Do 

ano de 1866, tem-se a notícia de que “em todas [as paróquias] faltam os mais indispensáveis 

paramentos”688. 

No quadro adiante estão ilustrados e elucidados os principais vasos sagrados e 

alfaias. Vale a mesma observação feita sobre o quadro dos paramentos sacerdotais: não foram 

feitas explicações mais detalhadas acerca das alfaias e vasos porque isso excederia a finalidade 

do presente trabalho. 

 

QUADRO 6 – Alfaias e vasos sagrados 

 

 

 

Cálice: é uma taça feita de metal precioso, geralmente 

revestida de dourado. É o mais sagrado de todos os 

vasos, já que contém o vinho que será consagrado e 

transubstanciado no sangue de Cristo. O pano (alfaia) 

dobrado sobre o cálice é o purificador ou sanguíneo. 

O padre usa este pano para enxugar os lábios, o cálice 

e a patena após a comunhão. O sanguíneo representa os 

panos que serviram para enxugar o corpo de Cristo. 

                                                           
686 Ibidem, p. 264. (Livro quarto, Título XXVI, nº 725) 
687 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 01/11/1853, p. 9-10. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/351/>. 

Acesso em: 19 set. 2017. (Itálico meu) 
688 Relatório que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Lafayette Rodrigues Pereira, apresentou 

à Assembleia Legislativa Provincial, por ocasião de sua abertura dia 03/05/1866, p. 14. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/367/>. Acesso em: 01 dez. 2017. (Itálico meu) 
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Patena: é um prato de metal precioso feito para cobrir 

o cálice. A hóstia repousa na patena até o momento do 

Ofertório. A patena é o símbolo da urna contendo 

aromas para o embalsamamento do corpo de Jesus. 

 

 

 

Pala (alfaia): é um quadrado coberto de linho que 

possui uma estrutura rígida e é usado para cobrir o 

cálice de modo a proteger as espécies consagradas. 

Representa a pedra do sepulcro. 

 

 

 

Véu do cálice (alfaia): é um pano quadrado que o 

sacerdote usa durante a missa para cobrir o cálice e a 

patena enquanto estes encontram-se sobre o altar, antes 

do Ofertório e depois das Abluções. É símbolo do véu 

do templo, que se rasgou de cima a baixo na morte de 

Cristo (Mc. 15, 38). 

 

 

Corporal (alfaia): é um tecido quadrangular de linho 

fino com uma cruz bordada no centro da parte dianteira. 

É o mais importante dos panos sagrados, pois a 

Eucaristia consagrada repousa sobre ele, e quaisquer 

partículas são nele retidas para depois serem reavidas e 

purificadas. Representa o sudário que envolveu o corpo 

de Jesus. 

 

 

 

Bolsa do corporal (alfaia): é uma bolsa quadrangular 

dentro da qual guarda-se o corporal dobrado em três 

partes a partir dos lados. Esta bolsa é colocada sobre o 

cálice, como mostra a figura ao lado. 

 

 

 

 

 

 

 

Âmbula ou cibório: é semelhante ao cálice e feito dos 

mesmos materiais, mas possui uma tampa. Este vaso 

contém as hóstias consagradas que serão distribuídas 

aos fiéis ou guardadas no tabernáculo.  
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Galhetas: são pequenos vasos de vidro ou metal que 

contêm a água e o vinho que serão misturados no cálice 

para o sacrifício da missa.  

  

 

Custódia ou ostensório: é um vaso sagrado de metal 

onde a Eucaristia é exposta à adoração dos fiéis. A 

luneta é o suporte em formato de meia-lua no qual a 

hóstia consagrada é colocada. 

 

 

 

Turíbulo ou incensório: é o vaso metálico onde o 

incenso é queimado. Do lado direito está a naveta, 

onde o incenso é guardado. 

As imagens apresentadas neste quadro foram retiradas de BERGMAN, Lisa. op. cit., p. xxiv-xxv. 

Os conceitos procedem desta obra de Bergman e de COCHEM, Martin von. op. cit., p. 34. 

Consultar a obra de Bergman e de Cochem para saber o significado de outros paramentos e 

alfaias que não constam nos Quadros 5 e 6. 

 

Quanto aos livros sagrados, as Constituições do Arcebispado da Bahia (Livro 

quarto, Título XXII, nº 707) exigiam, além do Missal689, o Ritual dos Sacramentos e o 

Catecismo para a celebração da missa.  

É preciso ressaltar que a missa celebrada no século XIX era a missa tridentina, que 

foi promulgada em 1570 pelo papa Pio V, como parte das reformas do Concílio de Trento. O 

missal emanado deste concílio foi estabelecido como norma obrigatória e única, válida em todas 

as Igrejas. Somente Igrejas que provassem um costume de duzentos anos para seu ordinário de 

missa poderiam ficar com seu missal690. 

Bergman explica que com o missal do Concílio Tridentino, 

                                                           
689 “É o livro que o padre usa sobre o altar, contendo as fórmulas e orações da Missa. Ele inclui o Ordinário e o 

Cânon da Missa, assim como o Próprio para casa domingo, festa, ou Missa votiva”. In: BERGMAN, Lisa. op. cit., 

p. 79. 
690 JUNGMANN, Josef A. op. cit., p. 153; 156. 
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as várias práticas de celebração da Missa que se haviam desenvolvido ao longo dos 

séculos em diferentes regiões foram padronizadas e, tanto quanto possível, postas em 

conformidade com os códices mais antigos, de maneira que a liturgia da Missa 

pudesse ser celebrada em toda parte de acordo com o mesmo rito. [...]. Ao completar-

se o Missal Tridentino, em 1570, foi publicada a bula papal Quo Primum, decretando 

que “a Missa, no futuro e para sempre, não seja cantada nem rezada de modo diferente 

do que esta, conforme o Missal publicado por Nós, em todas as Igrejas”.691 

 

O missal único foi uma tentativa de salvaguardar a liturgia católica da introdução 

de doutrinas protestantes. Depois de 1570, foram publicadas edições revistas deste missal em 

1604, 1634, 1884, 1920 e 1962. A liturgia tridentina foi usada até 1969, quando foi substituída 

pela Missa de Paulo VI, advinda do Concílio Vaticano II. Em 2007, o motu proprio Summorum 

Pontificum do papa Bento XVI reafirmou a validade da Missa Tridentina (também chamada de 

“Forma Extraordinária do Rito Romano”), distinguindo-a da Missa de Paulo VI, a qual o papa 

Bento XVI chamou de “Forma Ordinária”692. O papa Francisco, através do motu proprio 

Traditionis Custodes693, de 16 de julho de 2021, baixou uma série de restrições para a realização 

da missa tridentina.  

Há importantes diferenças litúrgicas entre a Missa Tridentina e a Missa de Paulo 

VI, as quais o presente estudo não se ocupa. Basta destacar que alguns itens referenciados nos 

dois quadros anteriores estão em desuso na atual forma ordinária da missa, tais como o véu do 

cálice e a bolsa do corporal.  

Entretanto, a missa rezada no Maranhão no século XIX era tridentina, tendo suas 

normas litúrgicas promanadas do Concílio de Trento e das Constituições do Arcebispado da 

Bahia (Livro quarto, Título XXII, nº 707), que exigiam os ditos objetos hodiernamente em 

desuso. 

                                                           
691 BERGMAN, Lisa. op. cit., p. 79. 
692 Ibidem. 
693 Este motu proprio conferiu ao episcopado a competência exclusiva de regulamentar a celebração da missa no 

rito pré-Vaticano II: ao bispo “[...] corresponde a regulação das celebrações litúrgicas em sua própria diocese” e 

“[...] é de sua exclusiva competência autorizar o uso do Missal Romano de 1962 nas dioceses, seguindo as 

orientações da Sé Apostólica” (art. 2). Entre as regras impostas pela Traditionis Custodes estão as de: 1) não 

celebrar a missa tridentina nas igrejas paroquiais, devendo o bispo designar o local e os dias de celebração (art. 3, 

§ § 2 e 3); 2) as leituras deverão ser proclamadas em língua vernácula, “[...] utilizando as traduções da Sagrada 

Escritura para uso litúrgico, aprovadas pelas respectivas Conferências Episcopais” (art. 3, §3); 3) o celebrante será 

um padre delegado pelo bispo (art. 3, §4); 4) proíbe-se o bispo de autorizar a criação de novos grupos promotores 

da missa no rito pré-conciliar (art. 3, §6). Este documento do papa Francisco também ab-rogou “[...] as normas, 

instruções, concessões e costumes anteriores que não se ajustem às disposições do presente Motu Proprio” (art. 8). 

In: FRANCISCO, Papa. Motu proprio Traditionis Custodes (Sobre o uso da liturgia romana antes da reforma 

de 1970). Disponível em: <https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/20210716-

motu-proprio-traditionis-custodes.html>. Acesso em: 18 jul. 2021. 
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Também não é preciso, para os fins deste trabalho, prestar grandes esclarecimentos 

acerca do que é o templo católico. Basta lembrar o que foi comentado no tópico “Liturgia e 

beleza”694: o templo é a igreja física, tangível, onde os católicos se reúnem para a missa. 

Quanto ao estudo propriamente dito da “decadência” material do culto na Província 

do Maranhão, pode-se partir de uma declaração emitida por D. Marcos Antônio de Sousa no 

início da década de 1830 afirmando que “[...] esmorece em cada dia o respeito e veneração dos 

templos”695. Entretanto, pode ser que na percepção de D. Marcos este esmorecimento do 

“respeito e veneração dos templos” estivesse ocorrendo numa amplitude maior que a da 

situação precária das igrejas.  

Sem dúvida que para D. Marcos as igrejas são dignas de todo “o respeito e 

veneração”, pois são a casa de Deus, altar do sacrifício eucarístico e habitação da Eucaristia 

consagrada. Justamente por isso ele advertiu que 

 

já a cidade e Província têm experimentado efeitos terríveis, e a Divina Providência 

permita que não vejamos em nossos dias os desastres que assolaram o mais florescente 

reino696 da Europa quando medidas do frenesi revolucionário sufocaram a liberdade, 

que desde os primeiros séculos da Igreja e ainda durante as perseguições tiveram os 

fiéis de escolher seu jazigo junto ao sepulcro dos mártires, bem perto das paredes dos 

templos, onde descansavam os ossos dos seus maiores.697 

 

Na documentação dos presidentes começaram a aparecer informações relativas às 

igrejas matrizes a partir de 1837. O tópico “Obras Públicas” do relatório do presidente Francisco 

Bibiano de Castro de 3 de junho informa que “neste gênero, as nossas necessidades são imensas; 

é preciso erigir e reparar várias igrejas”. As necessidades eram “imensas” não apenas no 

concernente aos templos:  

 

[...] não temos ainda uma única prisão segura, e não as há de qualidade alguma na 

maior parte das vilas, onde os criminosos são retidos em casas alugadas, feitas para 

fins mui diversos; não temos finalmente uma estrada que tal nome mereça, uma ponte, 

um só canal! [...]. Afora estas [obras], outras muitas, muitas698 são reclamadas pelas 

municipalidades, como colhereis dos ofícios que tenho recebido, e vos farei enviar.699 

                                                           
694 Tópico 1.2. 
695 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Joaquim Vieira da Silva e Sousa. 14/11/1832. Setor de Avulsos, APEM. 
696 O reino da França. 
697 Ibidem. 
698 Sublinhado no documento original. 
699 Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Província Francisco Bibiano de Castro em 03/06/1837, p. 8v; 11v. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico 

meu) 
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Consta que nessa época a Lei de 23 (ou 28) de junho de 1836 “[...] ordenou a 

reedificação da matriz de N. Senhora da Conceição de Viana, com os rendimentos de uma 

fazenda de gado pertencente à mesma [...]”700. Em face disso, o presidente deferiu “[...] o 

dispêndio da quantia necessária para o arranjo de uma casa onde se hajam de celebrar 

provisoriamente os ofícios divinos, enquanto se estiver reedificando a igreja matriz”701. 

Outras obras (relativas ao culto público) que naquele período o presidente Francisco 

Bibiano reputava “assaz urgentes” eram:  

 

1º) uma capela matriz na vila da Tutoia, porque a que lá existe presentemente acha-se 

de todo arruinada [...]; 2º) outra igual capela na vila da Manga, onde se estão 

celebrando os ofícios divinos numa casa particular, porque a antiga capela foi 

mandada derrubar pelo vigário Cardoso Lima, a pretexto de reedificá-la, o que não 

cumpriu, sobre cujo fato tenho exigido os necessários esclarecimentos [...].702 

 

Do conjunto da documentação percebe-se que, por conta da falta de recursos para 

a construção de igrejas propriamente ditas, a ereção de capelas acabou se tornando um 

expediente muito frequente na Província do Maranhão. No mesmo ano de 1837 D. Marcos 

informou que ao visitar  

 

[...] a freguesia de S. João Batista de Vinhais achei em um estado lamentável, porque 

não tendo igreja alguma, o altar se achava colocado em um edifício muito arruinado, 

que então servia de cadeia. [...]. A freguesia de S. Joaquim da Bacanga somente tem 

uma igreja de palha, e por isso indecente para a celebração do Santo Sacrifício da 

Missa.703 

 

No ano seguinte, em seu discurso na abertura dos trabalhos da Assembleia 

Legislativa provincial, o presidente Vicente Thomaz Pires de Figueiredo Camargo destacou que 

das “[...] 36 freguesias desta Província, 15 ou não têm matrizes, ou as têm arruinadas, ou em 

princípio de construção”, e insistiu para que a Assembleia autorizasse a disponibilização de 

quantias mais generosas para solucionar “este mal”: “[...] tão somente vos pedirei que, para sua 

                                                           
700 Discurso que recitou o Excelentíssimo Senhor Manoel Felizardo de Sousa e Melo, Presidente desta Província, 

na ocasião da abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1839, p. 8. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/338/>. Acesso em: 06 set. 2017. 
701 Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Província Francisco Bibiano de Castro em 03/06/1837, p. 10v. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
702 Ibidem, p. 10v.  
703 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Francisco Bibiano de Castro. 26/08/1837. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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mais acelerada remoção, hajais de conceder uma maior quantia do que as designadas para este 

fim nos passados orçamentos”704. 

Em 1839 a situação não havia se alterado. Discursando perante a Assembleia 

Legislativa, o sucessor do presidente Thomaz de Figueiredo apresentou um “documento [que] 

melhor vos demonstra [...] o estado miserando dos edifícios destinados à reunião dos fiéis para 

assistirem à celebração das cerimônias religiosas do culto”. A Catedral também precisava “[...] 

de alguns reparos em seu telhado, tanto na capela-mor como no corpo da igreja e no 

frontispício”705. Na ocasião, o presidente informou ainda que “[...] as igrejas nesta Província 

carecem de ornamentos”. Atendendo a esta solicitação,  

 

o Governo Provincial mandou pôr à disposição do Exmo. Bispo Diocesano um conto 

de réis decretado pela citada Lei Provincial nº 80 para semelhante objeto, a fim de 

repartir-se conforme a maior necessidade das igrejas. Foram aplicados duzentos e 

cinquenta mil réis para ornamentos da matriz de S. Matias de Alcântara, outro tanto 

para a matriz de N. Senhora do Rosário e igual quantia para a paróquia de S. Benedito 

da cidade de Caxias; e sobrando nos cofres a soma de duzentos e cinquenta mil réis, 

mandei sob proposta ao mesmo Exmo. Sr., com esse restante, preparar ornamentos 

brancos, vermelhos e roxos para serem distribuídos pelas igrejas mais carecidas.706 

 

“Mas”, ponderava o presidente, “estas providências não bastam para satisfazerem-

se todas as precisões que há deste objeto. A própria Sé experimenta falta de ornamentos, 

porquanto os que nela servem se acham dilacerados pelo uso de muitos anos”707. 

Como se vê, a condição de precariedade material das igrejas maranhenses já existia 

pelo menos desde a década de 1830. Logo no princípio da década seguinte, ao informar “sobre 

o estado das paróquias deste bispado”, D. Marcos declarou “[...] que muitas se acham em um 

estado decadente e lamentável, e algumas sem matriz”. E concluiu afirmando: “Espero que em 

tempo conveniente sejam dadas as providências requeridas em favor das paróquias, as quais o 

Governo é obrigado a edificar, reparar e dotar por dever do Padroado”708. 

                                                           
704 Discurso que recitou o Excelentíssimo Senhor Vicente Thomaz Pires de Figueiredo Camargo, Presidente desta 

Província, na ocasião da abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1838, p. 4-5. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/337/>. Acesso em: 06 set. 2017. (Itálico meu) 
705 Discurso que recitou o Excelentíssimo Senhor Manoel Felizardo de Sousa e Melo, Presidente desta Província, 

na ocasião da abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1839, p. 7. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/338/>. Acesso em: 06 set. 2017. (Itálico meu) 
706 Ibidem, p. 10-11. 
707 Ibidem, p. 11. (Itálico meu) 
708 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão Luís 

Alvares de Lima. 07/03/1840. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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Uma igreja que se encontrava em “estado decadente e lamentável” era a da “[...] 

vila do Itapecuru-Mirim, [que] carece de tudo, e principalmente da capela-mor; o mesmo a 

respeito da vila de Guimarães, S. Bento dos Campos e S. João Batista do Cururupu. A matriz 

de S. João de Cortes é coberta de palha e se acha em ruínas [...]”709. 

Cerca de quatro meses após essa declaração, D. Marcos direcionou outro ofício à 

presidência no qual suplicava a reestruturação das matrizes de São José da vila de Guimarães e 

de São João de Cortes: 

 

Na íntima persuasão de quanto influem os sentimentos religiosos em a boa moral, e 

esta na tranquilidade pública, e ao mesmo tempo convencido que não pode existir 

religião sem ministros e templos, julgo cumprir um dos deveres essenciais ao 

episcopado empregando tudo o que está na minha parte para ser edificada a matriz de 

S. José da vila de Guimarães, edifício que ameaça grandes ruínas [...]. A matriz de S. 

João de Cortes coberta de palha, e indecente para os ofícios Divinos reclama a mesma 

providência.710 

 

No mesmo ano de 1840, o presidente Luiz Alves de Lima, testemunhando ele 

próprio o estado de algumas matrizes, confirmou o atestado de D. Marcos: 

 

Quase todas as igrejas da Província, desde a Catedral visivelmente arruinada, até a 

mais pobre capela de vila, reclamam prontos consertos e reparos. Eu mesmo tive 

ocasião de ver e lamentar o estado em que se acham as igrejas paroquiais das vilas do 

Icatu, Rosário e Itapecuru-Mirim. A matriz do Rosário está começada, suas paredes 

levantadas e expostas ao tempo, mas a obra está paralisada.711 

 

O sucessor do presidente Luiz Alves não encontrou uma conjuntura melhor em 

1841: “A religião sofre, senhores; o culto público enfraquece. Inúmeras causas para isso 

contribuem; é necessário abrigá-lo, protegê-lo [...]”. Destacou também que “a falta ou a ruína 

dos templos é uma das causas que, como já por vezes se vos tem desta cadeira anunciado, 

entorpecem consideravelmente o progresso da causa da religião”712.  

                                                           
709 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente e Comandante das Armas da 

Província do Maranhão, Coronel Luís Alvares de Lima. 13/07/1840. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
710 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente e Comandante das Armas da 

Província do Maranhão, Coronel Luís Alvares de Lima. 27/11/1840. Setor de Avulsos, APEM. 
711 Fala que recitou o Exmo. Presidente e Comandante das Armas da Província do Maranhão, o Coronel Luiz Alves 

de Lima, na abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1840, p. 8. Disponível em: 
<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/339/>. Acesso em: 07 set. 2017. (Itálico meu) 
712 Discurso recitado pelo Excelentíssimo Senhor Doutor João Antônio de Miranda, Presidente da Província do 

Maranhão, na abertura da Assembleia Legislativa Provincial, no dia 03/07/1841, p. 8. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/340/>. Acesso em: 07 set. 2017. 
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Para enfrentar este problema, a Lei Provincial nº 89, de 16 de junho de 1840, 

destinou 12 contos de réis para a construção e reparo das igrejas matrizes. Segundo o presidente, 

 

essa quantia insignificante para ocorrer a tão avultadas precisões foi, de acordo com 

o Exmo. Prelado, distribuída por algumas igrejas, cabendo à Catedral quatro contos; 

a Monção 2:000$ réis; a Guimarães 2:000$000 réis; a S. João de Cortes 1:000$000 

réis; a S. Miguel 800$000 réis; a S. Bento 1:000$000 réis; a Itapecuru-Mirim 

2:000$000 réis e ao Rosário 1:000$000 réis. 

É fácil coligir do expendido que tão módico quantitativo não podia satisfazer as 

imperiosas reclamações de 37 freguesias. O governo, lutando entre um dever e uma 

dificuldade quase invencível, recorreu à caridade dos fiéis nomeando pessoas 

abastadas e bem consideradas desses e alguns outros lugares para o fim de 

promoverem subscrições cujos resultados fossem aplicados ao conserto das velhas 

igrejas e edificação de novas. Suposto ainda se não tenha pleno conhecimento do bom 

resultado desta medida em todos os pontos, acredito todavia que ela não deixará de 

ser propícia.713 

 

Infelizmente, devido à  

 

[...] pequenez de semelhante recurso, resultou ainda que ficassem ao desamparo e 

sem a devida decência muitas igrejas (se é que tal nome deva competir a casas em 

que se celebram os sacramentos e divinos ofícios), como sejam as da Bacanga, Santo 

Antônio e Almas, S. Bento, Tutoia, Manga, Iguará, Santa Helena, S. João de Corte, 

Guimarães, Preá, Codó, Trizidela, Passagem Franca, S. José acima de Caxias.714 

 

Em ofício de setembro de 1841 D. Marcos ressaltou que “as paróquias situadas nas 

margens do rio Itapecuru são as mais necessitadas do proveito do salutar anúncio da palavra de 

Deus, porque nos indicados pontos é maior a povoação desta Diocese”715. No ano seguinte, o 

mesmo prelado informou que recebeu “[...] cartas do Reverendo Padre José Marianno 

Meirelles, vigário encomendado da Trizidela, [...] o qual me informa do estado miserável 

daquela matriz, e oferece em benefício da obra o serviço de três escravos e um ferreiro”716. 

A situação geral das igrejas não melhorou em 1843. No mês de maio deste ano o 

presidente Jerônimo Martiniano Figueira de Melo cientificou a Assembleia Legislativa que 

“deplorável ainda é [...] o estado de ruína de grande parte das igrejas matrizes da Província, 

e inútil seria mostrar-vos quanto sofre o culto celebrado em casas indecentes e sem a majestade 

                                                           
713 Ibidem, p. 9. (Itálico meu) 
714 Ibidem. (Itálico meu) 
715 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão João 

Antônio de Miranda. 08/09/1841. Setor de Avulsos, APEM. 
716 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão, 

Conselheiro Francisco de Paula Pereira Duarte. 31/05/1842. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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e pompa necessária para ferir a imaginação dos homens, principalmente grosseiros e 

ignorantes”717. 

Dois anos após esta declaração, a condição de grande parte das matrizes da 

Província do Maranhão continuava precária, como atestou o vice-presidente Ângelo Carlos 

Muniz:  

 

As matrizes da Província em geral se acham em mau estado, e algumas inteiramente 

arruinadas. Os respectivos párocos reclamam uns prontos consertos, e outros a 

reconstrução, como vereis dos ofícios que a tal respeito vos serão apresentados; alguns 

há que pedem também alfaias. A mesma Catedral sente semelhante falta, e reforma 

de paramentos, que por muito usados são indecentes para a celebração dos ofícios 

divinos.718  

 

Em 1847, “a Igreja Maranhense” continuava padecendo “[...] mui graves 

necessidades”, fato este que levou o presidente Joaquim Franco de Sá a dizer que  

 

muito [...] nos resta [...] providenciar em prol do melhoramento material do culto 

público. As matrizes acham-se quase todas em deplorável estado; uma sem forma 

exterior de templo, outras em ruína e muitas sem os necessários paramentos à decente 

celebração dos ofícios divinos. Em algumas paróquias já não existe ou nunca existiu 

edifício público de nenhuma qualidade em que os vigários funcionem, pelo que 

recorrem eles a casas particulares para subministrarem aos fiéis os sacramentos.719  

 

Mesmo nesta circunstância difícil, certas localidades eram alçadas à posição de 

freguesia, ainda que nelas não houvesse um templo. Em 1848 chegaram ao presidente Antônio 

Joaquim Álvares do Amaral notícias neste sentido. Na fala que dirigiu à Assembleia Provincial, 

este presidente reprovou tal atitude e exemplificou com o caso da vila de São José, cuja igreja 

matriz era um alpendre coberto de palha, e o altar-mor era construído de pau e tábuas:  

 

[...] freguesias estão [sendo] criadas onde não há ainda igrejas, como em Santa Rita 

do Codó – N. Senhora da Piedade do Coroatá – e S. Luís Gonzaga do Alto Mearim. 

Em S. José dos Índios, celebram-se os ofícios divinos em uma casa particular, e bem 

assim em S. Joaquim da Bacanga. A igreja matriz da vila de S. José consiste em um 

                                                           
717 Relatório que à Assembleia Legislativa da Província do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Presidente da 

mesma Província, Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, na sessão de 03/05/1843, p. 18. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/341/>. Acesso em: 07 set. 2017. (Itálico meu) 
718 Relatório que dirigiu o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Província do Maranhão Ângelo Carlos Muniz 

à Assembleia Legislativa Provincial em 03/05/1845, p. 4. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
719 Relatório à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Província, Joaquim Franco de Sá, na sessão aberta em 03/05/1847, p. 29-30. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/345/>. Acesso em: 08 set. 2017. (Itálico meu) 
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alpendre coberto de palha, sendo o pavimento de terra solta e o altar-mor de paus 

armados com tábuas, e sobre estas um nicho com as imagens de N. Senhora da 

Conceição e S. José.720 

 

De 1848 a 1849 a condição geral das igrejas matrizes do Maranhão permanecia 

escassa. Em muitas paróquias sequer existia igreja. Era grande também a falta de paramentos e 

alfaias para a celebração da missa. Essas carências eram tais que o presidente Herculano 

Ferreira Pena, em sua fala de 14 de outubro de 1849, disse: 

 

Quanto ao estado das matrizes, só me cabe o triste dever de repetir aquilo que 

perfeitamente sabeis, isto é, que muitas das paróquias sentem a absoluta falta delas 

[ou seja, de igrejas matrizes] e que um grande número das existentes conserva-se em 

um estado de ruína e de indecência incompatíveis com a majestade e esplendor que 

deve ter o culto divino. 

O Governo recebe frequentes representações pedindo meios para o seu conserto ou 

reedificação, assim como para a compra de paramentos e alfaias, mas pouco poderá 

fazer com a quantia de 12:000$ rs. concedida pela Lei Provincial nº 249, artigo 8º, 

§6º, e artigo 22, se o zelo e piedade dos fiéis os não animar a contribuir com grande 

parte da despesa.721 

 

Esta citação resume a sorte das igrejas maranhenses durante a década de 1840. 

Como visto, esta década iniciou e finalizou-se com muitas reclamações motivadas pela falta ou 

reforma de igrejas matrizes, e pela falta de paramentos e alfaias litúrgicas. Não poucas igrejas 

eram cobertas de palha: a matriz da vila de São José era tão somente um alpendre coberto de 

palha, conforme foi destacado. Em outros casos, por conta da inexistência de igreja matriz, as 

missas eram celebradas em casas particulares, como ocorria na vila da Manga, nas paróquias 

de São José dos Índios e de São Joaquim do Bacanga. Tais circunstâncias contrariavam as 

determinações do Livro segundo, Título IV, nº 338, das Constituições do Arcebispado da Bahia. 

A década de 1850 herdou as vicissitudes da década anterior. Logo em 1851 o 

presidente Eduardo Olímpio Machado categoricamente declarou que “a necessidade mais 

urgente do culto público nesta Província é sem dúvida o reparo de quase todas as matrizes do 

                                                           
720 Fala que recitou o Presidente da Província do Maranhão, Antônio Joaquim Álvares do Amaral, na abertura da 

Assembleia da mesma Província em 28/07/1848, p. 9. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/346/>. Acesso 

em: 08 set. 2017. (Itálico meu) 
721 Fala dirigida pelo Excelentíssimo Presidente da Província do Maranhão, Herculano Ferreira Pena, à Assembleia 

Legislativa Provincial, por ocasião de sua instalação no dia 14/10/1849, p. 31. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/347/>. Acesso em: 09 set. 2017. (Itálico meu) 
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interior, que vão desabando em ruína [...]”722. No ano seguinte, o mesmo presidente garantiu 

que “a decadência dos templos continua a mesma não só nesta capital, como no interior”723. 

Uma interessante informação pode ser lida no tópico “Obras públicas gerais” do 

relatório de 1852 do mesmo Eduardo Olímpio. O Palácio da Presidência da Província 

encontrava-se em obras nessa época, “[...] estando já quase pronta as obras grossas de carapina 

e pedreiro, e faltando apenas as de decoração e pintura”. Segundo o presidente, “tal era o estado 

de ruína deste edifício que, orçados a princípio os seus reparos em dezessete contos de réis, 

verificou-se depois não serem suficientes para as alterações que foi preciso introduzir no plano, 

quer se atendesse para as condições de segurança, quer para as de comodidade e elegância 

[...]”724.  

Outro importante relato sobre a situação do Palácio da Presidência antes da reforma 

de 1852 foi deixado por João Francisco Lisboa (1812-1863), no Jornal de Timon. O trecho a 

seguir é muito interessante:  

 

O casarão a que nesta terra se dá o nome de Palácio, comprido e estreito como os 

antigos domínios do rei da Prússia, promete nas mostras de fora muitas e grandes 

acomodações; mas a experiência para logo desfaz a ilusão, e quem o visita 

interiormente só depara meia dúzia de salas e salões, e pouco mais. Foi o que 

aconteceu ao Sr. Mascarenhas725, que notou além disso, a pouquidade e singeleza mais 

que republicana dos móveis, as pinturas desbotadas, o papel das paredes manchado 

em grande parte, desgrudado e pendente aqui e acolá, dois ou três reposteiros 

desfiados e safados pelo uso, as janelas e portas desguarnecidas, e de mais a mais 

abertas e talhadas ao gosto de uma antiga arquitetura maranhense, de uma escola ou 

estilo que ninguém sabe, e a que entretanto todos chamam gótico. O assoalho nu e 

pouco asseado de algumas das salas não desdizia do tapete velho, esburacado e 

sórdido de outras. O telhado abria um sem-número de goteiras, e as águas das chuvas, 

derivando-se por elas, descreviam pelos forros e paredes os traços caprichosos e nada 

elegantes que as manchavam. [...]. 

Quanto aos quartos interiores, nem camas, nem móveis alguns pelo menos decentes e 

toleráveis; apenas meia dúzia de cadeiras velhas, e duas ou três bancas desengonçadas. 

Em louça não falemos, pois nunca a houve geral ou provincial.726 

 

E prosseguindo na descrição do cenário, o autor afirma: 

                                                           
722 Fala dirigida pelo Exmo. Presidente da Província do Maranhão, o Dr. Eduardo Olímpio Machado, à Assembleia 

Legislativa Provincial, por ocasião de sua instalação no dia 07/09/1851, p. 8-9. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/349/>. Acesso em: 19 set. 2017. (Itálico meu) 
723 Relatório com que o Dr. Eduardo Olímpio Machado passou o governo da Província do Maranhão ao 1º Vice-

Presidente, General Manoel de Souza Pinto Magalhães em 09/07/1852, p. 11. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
(Itálico meu) 
724 Ibidem, p. 25. (Itálico meu) 
725 Fictício presidente da Província do Maranhão. 
726 LISBOA, João Francisco. Jornal de Timon: eleições na antiguidade, eleições na idade média, eleições na 

Roma católica, Inglaterra, Estados Unidos, França, Turquia, partidos e eleições no Maranhão. Brasília: Senado 

Federal, Conselho Editorial, 2004, p. 132. (Itálico do autor do livro) 
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Desiludido de jardins e flores, tomou S. Exa. [o Sr. Mascarenhas] para o lado oposto 

a fim de admirar o famoso cais da Sagração; e para logo avistou, primeiro o grande 

monturo de lixo, que se deposita tão na vizinhança do Governo, a pretexto de entulhar 

o terreno que o cais roubou ao mar; e depois, a poucos passos adiante de si, a cadeia 

pública, que é ao mesmo tempo casa de câmara e tribunal de justiça.727 

 

Este precário panorama levou Francisco Lisboa a colocar na boca de seu fictício 

presidente a seguinte conclusão: 

 

[...] nem por isso a residência presidencial do Maranhão é lá tamanha cousa como eu 

supunha, quando ouvia falar em palácio, e o avaliava pela importância da província. 

Um velho casarão desguarnecido de móveis, pouco asseado, pouco resguardado, que 

é forçoso ter de noite quase às escuras, sem nenhum acessório onde possa um homem 

espairecer o espírito e o corpo alquebrado das fadigas administrativas, tendo por 

vizinhos a cadeia, os seus habitantes, as suas cloacas, aquele magnífico depósito de 

lixo... Aposto que qualquer particular medianamente abastado tem habitação muito 

mais cômoda e decente que a primeira autoridade da província! Posto que, segundo 

me informa a secretaria, têm ficado sem solução satisfatória as reiteradas 

representações dos meus antecessores, vou escrever ao Ministério que cumpre acabar 

com semelhante indecência. É mister rodear o poder de algum esplendor.728 

 

O testemunho de Raimundo José de Sousa Gaioso não difere do de Francisco 

Lisboa. Gaioso oferece um panorama mais abrangente da cidade de São Luís no começo do 

século XIX. Em 1818 ele escreveu que a cidade dividia-se basicamente em dois bairros: o da 

Praia Grande e o bairro da freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Disse que a Praia Grande  

 

tem muito sofríveis edifícios [...]. 

A Praça do Comércio nada tem que admire, à exceção da ponte de pedra e cal que se 

está fazendo para o desembarque das fazendas. O Palácio do Governo, mandado 

edificar pelo governador Joaquim de Melo, é uma enfiada de casas sem acomodação 

alguma, apesar de ocupar um terreno suficiente para fazer um edifício suntuoso. Por 

baixo fica a Contadoria da Fazenda, e a casa em que a junta faz as suas sessões. A do 

bispo, que foi antigo colégio dos jesuítas [...] se acha hoje com melhores 

acomodações, mas sem nobreza alguma. A casa da Câmara, que também fica no 

mesmo bairro, e a cadeia pública só têm de particular a nova capela que há poucos 

anos se edificou, e se acha sem exercício.729 

 

Testemunhos como estes corroboram a ideia de que o estado de ruína não era 

apanágio dos edifícios eclesiásticos. Como visto, o Palácio da Presidência encontrava-se em 

igual situação. De acordo com a documentação consultada, a falta de recursos pecuniários 

                                                           
727 Ibidem, p. 133. 
728 Ibidem, p. 134. 
729 GAIOSO, Raimundo José de Sousa. Compêndio histórico-político dos princípios da lavoura do Maranhão. 

3. ed. São Luís: Instituto Geia, 2011, p. 89-90. 
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provinciais era uma das causas mais preponderantes para a desestrutura seja das igrejas, seja 

dos prédios da administração pública.  

Em março de 1853, o nº 7 do jornal O Eclesiástico730 noticiou que o Maranhão 

encontrava-se numa conjuntura de “abandono da religião”. Segundo o periódico, um dos 

evidentes sinais desse estado de abandono consistia nas “[...] alfaias que usam os sacerdotes 

para o culto divino [estarem] semelhantes a andrajos e os templos [acharem-se] em ruína, 

servindo de esconderijo aos animais, especialmente às corujas, e expostos a desacatos nas crises 

eleitorais”. 

Neste mesmo ano, o presidente Eduardo Olímpio foi bastante contundente ao tratar 

sobre a “lamentável” condição das paróquias:  

 

O estado material das paróquias, inclusive a Catedral, cujos consertos pararam à 

espera de crédito que foi pedido ao Governo Geral, é lamentável; exceção feita de 

uma ou outra, os templos vão desabando em ruínas, e algumas há que nem igreja têm 

para a celebração dos ofícios divinos, os quais se praticam em oratórios (alguns bem 

indecentes) de casas particulares.731 

 

Não era melhor a situação dos paramentos e alfaias das igrejas matrizes do 

Maranhão em 1853: “[...] não são paramentos, são, rigorosamente falando, verdadeiros trapos, 

que de há muito deveriam ter sido entregues às chamas”732, asseverou o dito presidente. E 

prosseguiu: 

 

Em algumas freguesias, segundo sou informado, não é mais possível observar o rito 

da Igreja no tocante a cores [dos paramentos]; celebra-se nos dias em que a liturgia 

prescreve a cor branca, com paramento encarnado, porque ao branco resta apenas 

o forro. Prefere-se cometer antes[?] um erro do que uma grande indecência, qual 

[seja], a de se mostrar o sacerdote, ministro do Senhor, no próprio altar em que vai 

oferecer o grande sacrifício e apresentar a Deus as preces e as orações do seu povo, 

coberto de andrajos, como se fosse um mendigo. A catedral, isto é, a primeira igreja 

da Diocese, pelo que respeita a paramentos, pouca melhoria leva [em relação] às 

igrejas paroquiais; os bancos de que se serve o cabido estão em vergonhoso estado, e 

suas alfaias estão velhas e outras destruídas.733 

 

                                                           
730 Citado por PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 191. 
731 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 01/11/1853, p. 9. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/351/>. 

Acesso em: 19 set. 2017. (Itálico meu) 
732 Ibidem, p. 10. (Itálico meu) 
733 Ibidem. (Itálico meu) 
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Após criticar duramente tal situação, o presidente Eduardo Olímpio instou a 

Assembleia Provincial a conceder “[...] uma quota para reparos dos templos e renovação dos 

paramentos sagrados”: 

  

À vista do quadro que acabo de esboçar, e que não contém um só traço que seja 

exagerado, parece-me ocioso lembrar-vos a consignação de uma quota para reparos 

dos templos e renovação dos paramentos sagrados. A religião precisa tanto destes 

símbolos, como a sociedade civil das instituições. Sei que não é possível prover de 

uma só vez e completamente a esta necessidade, mas é possível começar pelas igrejas 

mais necessitadas e ir, pouco a pouco, restituindo ao culto o devido esplendor. Adiá-

la para mais tarde, indefinidamente, é um erro, porque em vez de reparar, ter-se-á de 

construir.734 

 

Pelo relatório do ano seguinte do presidente Eduardo Olímpio, fica-se sabendo que 

a Assembleia não atendeu a sua solicitação e não disponibilizou soma alguma para os templos 

do Maranhão. Muitas igrejas matrizes continuavam na mesma situação calamitosa. Em 1854 o 

dito presidente exaltou os esforços do bispo D. Manoel Joaquim da Silveira para “[...] elevar o 

culto à altura de seus destinos”:  

 

A necessidade mais urgente deste ramo do serviço é ainda o reparo das matrizes e a 

renovação dos paramentos sagrados. Ao passo que o chefe venerando da Igreja 

Maranhense, com o exemplo e com a palavra, com todos os recursos que lhe 

proporcionam um zelo constante, uma inteligência esclarecida, procura elevar o culto 

à altura de seus destinos, fora um contrassenso recusar-se esta Assembleia a auxiliá-

lo em tão louvável empenho, deixando de concorrer para o esplendor do mesmo, o 

qual não é possível sem templos e paramentos.735 

 

No ano subsequente foram registradas as mesmas e costumeiras reclamações 

relativas à falta ou ruína dos templos do Maranhão, bem como ao deplorável estado de seus 

paramentos e alfaias. Em abril de 1855 D. Manoel da Silveira escreveu que “[...] no que respeita 

ao material dos templos, se não estão as coisas em pior estado, como não tenho o menor 

escrúpulo de asseverar, porque as tenho apalpado por assim dizer com as minhas próprias mãos, 

com toda a certeza melhora alguma se tem dado”736. Para exemplificar, ele citou a matriz de 

Paço do Lumiar, que estava “imunda” e “ameaçava ruína”. Quanto aos paramentos e alfaias 

desta igreja, D. Manoel afirma não ter visto nada pior: 

                                                           
734 Ibidem. (Itálico meu) 
735 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1854, p. 10. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/352/>. 

Acesso em: 20 set. 2017. (Itálico meu) 
736 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Eduardo Olímpio Machado. 03/04/1855. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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A igreja matriz da vila do Paço do Lumiar, que acabo de visitar, ameaça ruína; além 

disso acha-se tão imunda (V. Exa. desculpe usar desta expressão, e talvez de algumas 

outras iguais, assim se me faz necessário, para bem me explicar) que não devia 

consentir que nela se celebrasse os tremendos mistérios da nossa Santa Religião, [...] 

e entretanto essa paróquia está aqui às barbas da cidade. Pelo que respeita a 

paramentos e alfaias, horresco referens737, ainda não vi nada de pior, só excetuada a 

freguesia de São João de Cortes, que está muito melhorada, graças ao zelo do seu atual 

vigário encomendado [...].738 

 

Pior era a situação das paróquias de São José do Lugar dos Índios e de São Joaquim 

do Bacanga: ambas não possuíam igrejas e “[...] os ofícios divinos são celebrados em casas de 

palha, tendo porém a de S. José do Lugar sempre alguma aparência de templo, e achei-a limpa, 

mostrando que há zelo da parte do pastor”. A matriz de São João Batista de Vinhais era “[...] 

uma sofrível capela, levantada em sua quase totalidade pelo meu antecessor, [o] senhor D. 

Marcos, mas já começa a ressentir-se da ação do tempo, e é indispensável acudir-lhe, a bem de 

que se não arruíne. E a respeito das alfaias, [...] têm todas as três grandes necessidades”739. 

No Maranhão, a regra era ou não haver templos, “[...] ou ser suprida a sua falta por 

míseras palhoças”, comentou D. Manoel no mesmo documento: 

 

V. Exa. esteve em Alcântara e no Rosário, viu com seus próprios olhos o estado das 

matrizes dessa cidade e vila [respectivamente], não viu por sem dúvida a pior das 

matrizes da Província; oxalá que todas as paróquias tivessem ao menos templos 

iguais! [pois] a regra é, ou não havê-los, ou ser suprida a sua falta por míseras 

palhoças, ou estarem em ruínas as igrejas, que estou com fracos meios à piedade de 

nossos maiores, hoje tão mal imitada, porque a esses tempos de fé sucedeu o atual de 

indiferentismo em matéria de religião, que é tratada como coisa muito secundária e de 

pouca importância.740 

 

Por último, o bispo citou a paróquia do Buriti, que ficou sem missa no dia de Natal 

por falta de um missal:  

 

[...] em o dia de Natal não houve missa na freguesia do Buriti por falta de um missal; 

foi na antevéspera desse grande dia que recebi um ofício do respectivo pároco 

pedindo-o; já antes lhe tinha dado paramentos, e mandei levar-lhe o missal, que na Sé 

servia aos Bispos, [...] um rico missal que me tinham dado de presente [...]. Não o 

digo por jactância, longe de um bispo, longe de mim um vício tão feio, não só tenho 

dado paramentos a algumas pobres freguesias, mas até livros para os assentos de 

batismos.741 

                                                           
737 “Tremo ao referir”. (Expressão sublinhada pelo autor do ofício) 
738 Ibidem. (Itálico meu) 
739 Ibidem. (Itálico meu) 
740 Ibidem. (Itálico meu) 
741 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Eduardo Olímpio Machado. 03/04/1855. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 



196 

 

Em face deste cenário, o presidente Eduardo Olímpio iniciou a seção “Culto 

público” de seu relatório de 1855 “[...] lamentando do fundo d’alma que as necessidades da 

Igreja Maranhense, pelo que toca a templos e paramentos, continua ainda no mesmo, senão em 

pior estado do que o descrito nos dois últimos relatórios”. E acrescentou: “Por toda a parte os 

templos vão desabando em ruínas e os paramentos, peço vênia para dizê-lo, de imundos e 

esfarrapados que estão, metem vergonha, e dão bem triste documento da nossa 

religiosidade”742. Ao final, o presidente cobrou da Assembleia uma atitude para remediar essa 

situação:  

 

O culto público, não cansarei de repeti-lo, não pode continuar no estado em que se 

acha, sem quebra da dignidade da Província e ofensa à sua adiantada civilização. Se 

for indo em aumento a ruína dos nossos templos, não haverá remédio senão lançar-

se-lhes o raio do interdito.743 

 

No segundo semestre do ano de 1855, o Governo Provincial, “[...] com os 

fraquíssimos recursos de que podia dispor”744, disponibilizou uma quantia para as igrejas 

matrizes do Maranhão. Poucos dias antes do Natal de 1855, o vice-presidente José Joaquim 

Teixeira Vieira Belfort comunicou em seu relatório que  

 

da quantia votada pela Lei do Orçamento que deve reger o futuro exercício de 1856 a 

1857, pus à disposição do Exmo. e Revmo. Bispo Diocesano, D. Manoel Joaquim da 

Silveira, autorizado pela mesma Lei, a quantia de 4:000$ rs. para ocorrer às despesas 

mais urgentes de algumas matrizes da Província, solicitando do mesmo Exmo. Prelado 

o favor de incumbir-se de fazer proceder aos consertos daquelas matrizes que julgasse 

mais necessitadas [...].745 

 

Com os 4:000$ réis, D. Manoel mandou consertar as “[...] matrizes da freguesia de 

Vinhais, antiga vila do mesmo nome; da vila do Paço do Lumiar e da capela de S. José dos 

Índios”746. 

Por essa época, o dito vice-presidente também entregou à comissão encarregada 

dos consertos da matriz da vila do Icatu a quantia de 1:500$ réis, tirada do produto da 1ª loteria 

                                                           
742 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1855, p. 13-14. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/353/>. Acesso em: 20 set. 2017. (Itálico meu) 
743 Ibidem, p. 15. 
744 Relatório com que o Vice-Presidente José Joaquim Teixeira Vieira Belfort entregou a Presidência da Província 

do Maranhão. Ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Comendador Antônio Cândido da Cruz Machado, em 

21/12/1855, p. 6. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
745 Ibidem. 
746 Ibidem. 
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autorizada pela Lei Provincial nº 367747, de 24 de julho de 1854. Ademais, disse ele, “ordenei 

também que se desse princípio à construção da matriz da freguesia de S. Joaquim da Bacanga, 

autorizado, como estava, pela Lei nº 37 a despender com esta obra 600$000 rs.; do produto da 

extração da 2ª loteria destinei-lhe 1:000$000”748. 

Algumas quantias ainda foram disponibilizadas para as matrizes no primeiro 

semestre de 1856, como informou o presidente da Província em relatório de 9 de junho de 1856:  

 

A 10 de março último mandei também pôr à disposição [de D. Manoel] as somas 

decretadas pela Lei nº 367, de 24 de julho de 1854, para os reparos das matrizes das 

vilas de S. Bento e Turiaçu e das povoações de S. José dos Índios e S. José do Periá, 

deduzidas do produto das loterias, e mais a quantia de 1:000$000 réis como auxílio às 

obras da edificação de uma igreja em S. Joaquim do Bacanga.749 

 

Entretanto, conforme pontuou o supracitado presidente Antônio Cândido da Cruz 

Machado, tais somas eram insuficientes para socorrer as igrejas mais necessitadas:  

 

As quantias que foram decretadas pelo patriotismo e religiosidade da Assembleia 

Provincial, bem como o produto das loterias não bastam para acudir atualmente as 

mais necessitadas dentre as matrizes da Província. 

Tendo a Lei Provincial nº 367, de 24 de julho de 1854, autorizado a extração de 

loterias consecutivas a benefício da edificação e reparos das matrizes e da construção 

de uma segunda torre na Sé, apenas tem-se podido fazer correr cinco, que têm 

produzido a soma líquida de 13:210$000.750 

 

E assim, a Igreja do Maranhão atravessava o ano de 1856 sofrendo “[...] grandes 

necessidades, e entre elas sobressai o estado sobremaneira deplorável de seus templos, 

porquanto os melhores carecem de reparos, alguns estão por terra, muitos grandemente 

deteriorados, e todos não possuem paramentos para a decente celebração dos ofícios 

divinos”751. 

O presidente Antônio Cândido, “havendo procurado obter informações detalhadas 

sobre o estado das matrizes de toda a Província”, compilou-as no referido relatório de 9 de 

junho de 1856. O quadro a seguir foi elaborado a partir das informações obtidas pelo presidente: 

                                                           
747 Esta lei decretou a extração de loterias a benefício das igrejas matrizes do Maranhão. 
748 Ibidem, p. 6. 
749 Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Presidente da 

Província, Antônio Cândido da Cruz Machado na sessão ordinária de 09/06/1856, p. 16. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/354/>. Acesso em: 05 out. 2017. 
750 Ibidem, p. 16. (Itálico meu) 
751 Ibidem. (Itálico meu) 
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QUADRO 7 – Estado geral de algumas matrizes da Província do Maranhão em 1856 

Igreja matriz Informações 

 

 

Alcântara 

 

 

 

“A matriz de S. Matias dessa cidade é um edifício moderno, porém não está acabado. 

Carece de forro de madeira, de dois altares laterais, de coro e de ser assoalhado; e falta 

concluir as torres, pois os sinos estão pendurados em paus a um lado da igreja, que não 

tem caixilhos, nem vidros nas janelas e precisa de rebocar-se e caiar-se toda. O seu estado 

faz um perfeito contraste com o edifício da cadeia, que lhe fica fronteiro”. 

São João de 

Cortes 

 

“Existe apenas uma capelinha em que o pároco celebra os ofícios divinos, cuja construção 

se lhe deve”. [Capelinha construída às custas do pároco] 

Santo Antônio e 

Almas 

 

“Esta freguesia não tem igreja; existe apenas uma capela levantada pelos fiéis, construída 

de taipa, coberta de palha e que ainda está por acabar”. 

 

 

São Bento 

 

 

“A matriz desta vila está prestes a desmoronar-se; seu estado é tão deplorável que não 

admite consertos. Em consequência de representação do delegado de polícia, oficiei ao 

Exmo. Bispo Diocesano a fim de autorizar o vigário a arrendar uma casa em que recolhesse 

os objetos sagrados e celebrasse as funções de seu ministério”. 

São Vicente 

Férrer 

 

“A igreja desta freguesia precisa de reparos que são orçados em 1:000$000 réis, a fim de 

evitar que se arruíne inteiramente”. 

 

 

 

 

Viana 

 

 

 

 

 

“As obras da matriz desta cidade são feitas com os rendimentos de uma fazenda de seu 

patrimônio. Em 13 de outubro de 1861[?] foi delas encarregado o padre Virgílio José 

Nunes, que a 25 de setembro de 1865[?] foi dispensado desse encargo, sendo substituído 

pelo cidadão Ignácio Antônio Mendes. É na verdade para estranhar-se que a obra feita não 

corresponda nem ao espaço de tempo decorrido, nem às somas que deviam ter produzido 

esses rendimentos. É provável que a nova direção se esforce para que as obras progridam 

e a administração da fazenda se torne mais lucrativa à igreja. Tendo o vigário da freguesia 

sido autorizado a alugar durante a referida construção uma casa decente em que expusesse 

as imagens e celebrasse os ofícios divinos, o fez pela quantia de 200$000 réis anuais, cujo 

pagamento se determinou que fosse deduzido dos rendimentos da dita fazenda”. 

 

 

Monção 

 

 

 

“Estando a matriz de São Francisco Xavier de Monção totalmente em ruínas, o vigário 

tomou a deliberação, que foi aprovada pela Presidência a 15 de maio último, de alugar 

uma casa em que celebre os ofícios divinos, e havendo representado que o juiz municipal 

do termo mandara arrematar em hasta pública as telhas e mais materiais aproveitáveis, 

exigi deste informação circunstanciada sobre o fato”. 

 

Caxias 

 

 

“A matriz da Conceição de uma das freguesias desta cidade está quase toda reparada à 

custa de donativos feitos pelos fiéis, diligenciados pelo zelo religioso do respectivo 

pároco”. 

Trizidela “A matriz desta povoação está muito deteriorada e é urgente cuidar-se de seus reparos 

para evitar total ruína”. 

 

São José de 

Matões 

 

 

“A matriz desta vila está nas tristes circunstâncias da precedente”.  

 

Mearim 

 

 

“A igreja desta vila é construída de pedra e cal; o oitão está muito danificado; as paredes 

laterais tendem a desaprumar-se e seu desmoronamento há de causar grandes estragos 

nos prédios que lhe são contíguos”. 

 

Anajatuba 

 

 

“A freguesia de Santa Maria de Anajatuba, ultimamente criada, não tem matriz; a Câmara 

Municipal propõe que se compre ao cidadão Joaquim José da Silva Rosa Filho uma igreja 

de sua propriedade para servir de matriz”.  
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Vargem Grande 

 

 

 

 

 

“A Lei do Orçamento de 1853-1854 votou 500$000 rs. para os consertos da matriz desta 

vila. Até o presente se tem apenas levantado paredes de taipa e um teto, que está coberto 

de palha. Faz-se necessário levantar o frontispício de pedra e cal, concluir o altar-mor, 

construir dois outros laterais, rebocar e caiar o edifício, para o que não se deve consignar 

menos de réis 1:700$000. A comissão encarregada das obras representou a fim de se lhe 

dar uma prestação de 700$000 réis; ora, tendo sido posta à disposição do Exmo. Bispo 

Diocesano a soma de 4:000$000 réis, votada na lei novíssima com a cláusula – desde já – 

para distribuí-la pelas matrizes que julgasse mais necessitadas, declarei à comissão que 

esperasse pelo novo ano financeiro para ser tomado em consideração o seu pedido”. 

 

 

 

 

Itapecuru-Mirim 

 

 

 

“Tem servido de matriz nesta vila a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que ainda 

atualmente se acha em conserto. A soma de 4:000$000 réis votada pela Lei nº 367, de 24 

de julho de 1854, para a construção do arco e da capela-mor desta igreja tem sido entregue 

em prestações a uma comissão composta do vigário Camilo Henriques de Léllis Pacova e 

dos cidadãos José Fortunato Madail e Manoel Pinto Ferreira Viana, que serve de tesoureiro 

dela”.  

 

 

Rosário 

 

 

 

“Havendo-se construído uma capela-mor para a matriz desta vila, posteriormente se 

levantaram as paredes laterais, que não têm a altura conveniente, de modo que se torna 

preciso fazer outra capela-mor que guarde proporção com elas. O vigamento atual está 

inutilizado porque as ditas paredes foram feitas em torno de um telheiro sustentado por 

esteios. Tem-se de concluir o frontispício e as torres. A consignação para estas obras não 

pode ser menor de 2:000$000 réis”. 

 

 

 

São Miguel 

 

 

“A matriz de N. Senhora da Lapa e Pias da povoação de São Miguel tem precisão de um 

consistório e de se abrirem duas janelas grandes na frente, em que se coloquem os sinos, 

visto não ter torres; e sendo muito agudo o ponto do telhado, cumpre que seja quanto antes 

encaliçado. Parece justo que se conceda uma prestação de 400$000 réis para estas obras”. 

 

 

 

Icatu 

 

 

 

“A matriz desta vila, a segunda freguesia da Província em antiguidade, está em conserto. 

Para administrar as obras, a Presidência nomeou uma comissão composta dos cidadãos 

Raymundo Ferreira de Carvalho, João Antônio de Mesquita, Manoel José Borralho, José 

Maria de Lima e [do] vigário Januário Daniel Gomes de Castro, a qual foi entregue a 

primeira prestação de 500$000 réis”. 

 

Brejo 

 

“A matriz desta vila, além de pequena, tem necessidade de reparos e de asseio”. 

 

Cururupu 

 

 

“A matriz desta vila, se bem que construída de madeira, é um templo decente. Foi 

levantado à custa de uma subscrição agenciada entre os fiéis pelo falecido major Antônio 

Cyrino da Fonseca e concluído pelo vigário João Possidônio Barbosa”. 

Turiaçu “Nesta vila apenas existe uma pequena capela e pouco decente que serve de matriz”. 

 

 

Chapada 

 

 

“Ao administrador das obras públicas determinei que fizesse a planta e orçamento para a 

construção de uma matriz nesta vila; e consta-me que entre seus habitantes se promoveu 

para este fim uma subscrição cuja totalidade não passa de 1:000$000 réis, que ainda não 

foi arrecadada”. 

 

Carolina 

 

 

“A matriz desta vila é uma capela construída de adobos, que não tem altar-mor nem 

púlpito, e o coro precisa de escada e de balaústres. Tem dois altares laterais; não está 

assoalhada. Dentro é caiada; o exterior, porém, ainda não foi rebocado”.  

 

 

Coroatá 

 

 

“A 1º de fevereiro nomeei uma comissão composta do vigário Francisco Mariano da Costa 

e dos cidadãos José Carlos de Melo Alvim e Bento Gonçalves Raposo para dirigir os 

reparos de que carece a matriz de N. Senhora da Piedade desta vila, e ordenei que pusesse 

à sua disposição a quantia de réis 500$000”.  

 

Vinhais 

 

“A matriz de São João Batista de Vinhais foi contemplada com a quantia de 600$000 réis 

na distribuição da soma posta à disposição do Exmo. Bispo Diocesano, e está em 

conserto”. 
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São Félix de 

Balsas 

 

 

“A despesa com os consertos da matriz desta freguesia é de 574$000 réis”. 

Barra do Corda 

 

“A freguesia da vila da Santa Cruz da Barra do Corda ainda não tem igreja”. 

Santa Ana do 

Buriti 

 

 

“Esta freguesia está no caso da precedente”. 

São Bernardo 

 

“A matriz está em tal estado de ruína que ameaça desmoronar-se todos os dias”. 

 

 

Bacanga 

 

 

 

“Não havendo igreja na freguesia de S. Joaquim do Bacanga, para dar começo à sua 

construção se pôs à disposição do Exmo. Bispo Diocesano a quantia de 1:000$000 réis do 

produto das loterias. No verão principiarão as obras, para as quais já se tem extraído 

pedras. O cidadão Gentil Homem de Almeida, além de prestar animais para conduzi-las, 

comprometeu-se a contribuir com 400 alqueires de cal, bem como sua mãe, D. Jesuína, 

com 100”. 

 

 

Mirador 

 

“Pela Lei Provincial nº 366, a sede tanto da vila como da freguesia de São Bento de Pastos 

Bons, tem de ser transferida para esta povoação, onde não existe templo algum”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catedral 

“A igreja do antigo colégio de Nossa Senhora da Luz dos jesuítas, para onde foi transferida 

a Catedral do Maranhão em 11 de janeiro de 1761, pelo estado de completa ruína da 

primitiva igreja de Nossa Senhora da Vitória, cujo local nem hoje é bem conhecido, acha-

se, no que toca a decoração e asseio, em mau estado. Falecem os meios para melhorá-lo, 

porquanto a fábrica, que nada mais possui além de uma apólice de 400$000 réis, 

dificilmente com a prestação de 100$000 réis que recebe da Tesouraria da Fazenda satisfaz 

as despesas do culto divino. O virtuoso e venerando prelado é quem unicamente carrega 

com todo o dispêndio necessário para a celebração das festas anuais do Natal, Semana 

Santa e Páscoa. A pobreza da Catedral da Diocese maranhense é tal hoje que os seus 

altares não estão convenientemente ornados e os castiçais que servem no altar-mor são 

emprestados, pois que sua banqueta de prata e outras alfaias com o peso total de 10 

arrobas, que em grande parte havia sido dada pela Real Fazenda em 1717, no tempo do 

3º bispo, D. Frei José Delgarte, foi roubada pelo próprio funcionário encarregado de sua 

guarda, sendo bispo desta diocese D. Marcos Antônio de Sousa, penúltimo antecessor do 

atual. Em alguns altares falta até a pedra d’ara, e não sendo mais possível orná-los com os 

velhos e indecentes frontais que foram feitos há mais de um século para ocultar a miséria 

em que se acha a Catedral, nosso venerando prelado mandou pintá-las de azul com alguns 

dourados. Os paramentos, exceção feita do branco doado pela Assembleia Legislativa 

Provincial, do encarnado, que ainda serve nos dias de pontificais, conquanto date do tempo 

da fundação da Catedral, do preto, que o piedoso prelado mandou fazer no ano passado 

para o serviço da Sexta-Feira Maior e dia de finados, todos os mais estão velhos e 

dilacerados, notavelmente os brancos, que por indecentes já deviam ter sido queimados. 

Em verdade, sacerdotes de tal modo revestidos não são compatíveis com o culto católico, 

que pela sua majestade e pompa se distingue entre todos os do mundo. E nós, que 

professamos esta religião augusta pelos seus dogmas, solene no seu culto, sublime pela 

sua moral pura, que a temos pela verdadeira, pela única revelada pela Divindade, não 

devemos sem dor e com indiferença encarar o estado de abatimento em que está a primeira 

igreja da Província”.  

 

 

 

Conceição 

 

 

“A matriz da freguesia de Nossa Senhora da Conceição desta cidade é uma pequena capela 

acaçapada edificada ao longo da rua Grande, sem adro, exceto um vão que tem na frente, 

e parece que nem de propósito se podia edificar um templo em que não se guardasse a 

menor regra de arquitetura como este”. 

Quadro elaborado pelo autor deste trabalho com base nas informações contidas no Relatório que à Assembleia Legislativa 

Provincial do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Presidente da Província, Antônio Cândido da Cruz Machado na 

sessão ordinária de 09/06/1856, p. 16-19. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/354/>. (Itálico meu). Outubro de 

2017. 
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Interessante notar que das 32 paróquias listadas neste quadro, 13 encontravam-se 

na crítica situação de ou não possuir igreja matriz, ou de possuí-la em estado de ruína. Eram 

elas: 1) Santo Antônio e Almas (não possuía igreja, existindo somente uma capela de taipa 

coberta de palha); 2) São Bento (a matriz encontrava-se em iminente estado de desabamento); 

3) São Francisco Xavier de Monção (a matriz estava arruinada, sendo os atos religiosos 

celebrados numa casa particular); 4) Trizidela (a igreja matriz estava bastante deteriorada); 5) 

São José de Matões (matriz também muito deteriorada); 6) Santa Maria de Anajatuba (sem 

igreja matriz); 7) Vargem Grande (em reconstrução, estando pendentes várias obras no corpo 

da igreja); 8) Chapada (sem igreja matriz); 9) Barra do Corda (sem igreja matriz); 10) Santa 

Ana do Buriti (sem igreja matriz); 11) São Bernardo (a igreja estava arruinada, ameaçando 

desabar); 12) São Joaquim do Bacanga (sem igreja matriz); 13) Mirador (sem igreja matriz). 

Para o ano de 1857, o presidente Antônio Cândido da Cruz Machado escreveu a 

seguinte síntese acerca da situação dos templos maranhenses: “[...] quão lastimoso é o estado 

de todas as igrejas”752. E argumentou que 

 

a Província, dispondo de fraquíssimos recursos, e amortecidas como se acham a fé e 

o espírito religiosos na Província, apenas tem podido de acordo com o digno Prelado 

que governa a Igreja Maranhense [D. Manoel da Silveira], acudir as mais necessitadas 

das matrizes da Província [extraindo] do produto das loterias concedidas para este fim 

algumas quantias e mandando abrir alguns créditos por conta dessas mesmas 

loterias.753 

 

Na mesma ocasião, o dito presidente destacou que autorizou o vigário de Monção 

a alugar uma casa no valor de 30$000 réis mensais, tendo em vista que “[...] o estado da matriz 

daquela freguesia já não permitia que se celebrassem ali os ofícios divinos”. Fica-se sabendo 

também por intermédio deste relatório que em 1857 o Governo Imperial destinou à Catedral do 

Maranhão a soma de 7:467$000 réis para aquisição de paramentos754.  

No ano seguinte, a iniciativa de extração de loterias a benefício das igrejas matrizes 

do Maranhão (autorizada pela Lei Provincial nº 367, de 24 de julho de 1854) mostrava-se 

ineficiente. “O produto das loterias com que se contava para a construção e reparo das matrizes 

tem falhado completamente”, lamentou o presidente Francisco Xavier Paes Barreto em seu 

                                                           
752 Relatório com que o Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Antônio Cândido da Cruz Machado passou a 

administração da Província ao Vice-Presidente, o Excelentíssimo Barão de Coroatá em 24/02/1857, p. 7. Sala de 

Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
753 Ibidem. 
754 Ibidem, p. 7-8. 
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relatório de 13 de abril de 1858. Ademais, o presidente comentou que apesar dos esforços de 

D. Manoel, a maior parte das paróquias do Maranhão tinha como matrizes capelas em estado 

de ruína, “[...] e muitas cobertas de palha”:  

 

O sábio e virtuoso prelado que dirige a Igreja Maranhense não poupa esforços e 

sacrifícios para dar ao culto público o necessário esplendor; mas, apesar desses 

esforços e sacrifícios, ainda a maior parte das freguesias desta Província tem por 

matrizes pequenas capelas quase todas arruinadas, e muitas cobertas de palha.755 

 

Além das igrejas, outras obras importantes de São Luís estavam pendentes nessa 

época. O mercado público e o calçamento das ruas da cidade eram duas dessas pendências. Na 

seção “Obras municipais”, o referido relatório de 1858 informa que  

 

a obra do mercado público, para a qual os cofres provinciais já concorreram com 

6:000$ réis, acha-se parada. Ao que parece, a Câmara Municipal tem perdido a 

esperança de concluir com seus próprios recursos esta obra, aliás necessária, e espera 

que seja levada a cabo à custa da Província. [...]. 

O calçamento das ruas desta cidade acha-se em geral em péssimo estado. Visto que a 

Câmara, por deficiência de meios não pode tratar, como era para desejar, deste ramo 

do serviço municipal, conviria que a Assembleia Provincial lhe concedesse algum 

auxílio para esse fim.756 

 

Mário Meireles afirma que “o calçamento era o do chamado matacão, conhecido 

como cabeça de negro: depois, o engenheiro francês Jules Boyer experimentou o sistema 

macadam na Rua Grande [...]”, não obtendo melhores resultados. Por fim, “[...] usou-se o 

chamado tissom que [...] feria não só os pés dos transeuntes como maltratava, com a violenta 

trepidação, os passageiros das seges e tílburis que já abundavam nas ruas da cidade”757. O autor 

completa informando que 

 

só em 1897, já na República, por iniciativa do governador comandante Manuel Inácio 

Belfort Vieira (1892-1897) é que se cogitaria em evitar tais incômodos, reajuntando 

as pedras com cimento; e só em 1912, no governo de Luís Antônio Domingues da 

Silva (1912-1914) [...] se cuidaria de substituir, nas ruas principais, aquele péssimo 

calçamento pelo de paralelepípedos trazidos de uma pedreira no Icatu.758 

                                                           
755 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Francisco Xavier 

Paes Barreto passou a administração da Província ao Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente, o Doutor João Pedro 

Dias Vieira em 13/04/1858, p. 8. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
756 Ibidem, p. 21. 
757 MEIRELES, Mário. História de São Luís. 3. ed. São Luís: Edições AML, 2017, p. 208. (Itálico do autor do 

livro) 
758 Ibidem, p. 208-209. 
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Voltando ao tema das igrejas, data de 14 de agosto de 1858 a entrega, feita pelo 

vice-presidente João Pedro Dias Vieira, da quantia de 14:000$000 réis para o bispo D. Manoel,  

 

[...] sendo a de 6:000$, desde logo, com destino às obras de que precisa a Catedral, 

[...] e o resto, à medida que o permitirem os recursos decretados no §4º do art. 21 da 

Lei Provincial nº 500, de 21 de julho do corrente ano, para ser aplicado como [o bispo] 

julgasse mais conveniente à construção e acabamento das capelas-mores das 

matrizes.759 

 

No ano seguinte, surgiram alguns resultados positivos da referida Lei Provincial nº 

367, de 24 de julho de 1854, que “[...] autorizou a extração de loterias consecutivas a benefício 

da edificação e reparos das matrizes”. “Este meio”, informou o vice-presidente José Maria 

Barreto Júnior, “não produziu logo o desejado efeito pela dificuldade que se dava na venda dos 

bilhetes. Logo, porém, que foram elas creditadas[?], tem há um ano corrido regularmente uma 

por mês”. Ainda neste relatório de 1859, o presidente comentou que com o produto das loterias 

“[...] posto à disposição do virtuoso Prelado, têm sido reparadas algumas matrizes”. No entanto, 

“muitas outras [...] necessitam de grandes consertos, e entre estas, algumas se encontram cujo 

estado de ruína e indecência está em oposição com o esplendor e magnitude que deve ter o 

culto divino”760.  

Este diagnóstico foi aquiescido pelo bispo D. Manoel da Silveira, que no ano de 

1859 declarou: “A necessidade mais palpitante do culto público na Província é a edificação e 

reparo das igrejas matrizes”761. Quanto a paramentos e alfaias, o prelado afirmou que “nas 

igrejas modernas o mal era ainda maior [...]”: 

 

Na antiga freguesia da cidade de Viana, onde estive ano passado, além dos paramentos 

novos fornecidos pela Província, os que lá encontrei foram trapos, tanto que foi 

preciso pedir emprestado o que era preciso para a minha recepção. Nas igrejas 

modernas o mal era ainda maior, os párocos é que tinham alguns poucos paramentos 

de sua propriedade [...].762 

 

                                                           
759 Relatório apresentado ao Presidente da Província do Maranhão, Doutor João Lustosa da Cunha Paranaguá, pelo 

Vice-Presidente João Pedro Dias Vieira, em 19/10/1858, p. 14. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
760 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor José Maria Barreto Júnior, 2º Vice-Presidente da Província, passou 

a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Doutor João Silveira de Souza em 26/09/1859, p. 18-18v. 

Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
761 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão João 

Lustosa da Cunha Paranaguá. 29/03/1859. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
762 Ibidem. (Itálico meu) 
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Em alguns casos, os párocos acabavam custeando a aquisição de paramentos e 

alfaias. Um exemplo é o do pároco da freguesia de São João Batista da cidade de São Luís, que 

foi indenizado pela compra de alfaias, conforme o seguinte ofício do presidente da Província: 

 

Tenho a honra de comunicar a V. Exa. em resposta ao seu ofício de ontem que nesta 

data expeço ordem ao Tesouro Provincial para indenizar o beneficiado José Joaquim 

do Prado, pároco da freguesia de São João Batista desta capital, da quantia de 

42$810[?] réis que [...] despendeu com a compra das alfaias e aprestos necessários à 

dita freguesia.763 

 

Não obstante este quadro, o vice-presidente José Maria Barreto Júnior mostrava-se 

esperançoso com sistema de extração de loterias: 

  

Se continuarem as loterias a correr como ultimamente tem acontecido, estou certo que 

com este recurso auxiliado pelo zelo e bem reconhecida dedicação do nosso sábio 

Prelado [D. Manoel da Silveira], em poucos anos estarão as matrizes do interior em 

estado de poderem funcionar senão com o esplendor desejado, ao menos com a precisa 

decência.764 

 

Tais expectativas não se concretizaram, pois ao longo de toda a década de 1860 

foram abundantemente registradas as mesmas informações denotativas do estado de 

desaparelhagem do culto público na Província. No princípio desta década,  

 

o estado das matrizes da Província [continuava] a ser lamentável; em muitas 

paróquias não as há, em outras estão arruinadas e a cair, e apenas nesta ou naquela 

localidade se encontra uma igreja sofrível [...], começando o mal pela própria capital, 

onde a segunda e terceira paróquias têm por matrizes igrejas emprestadas, velhas e 

deterioradas.765 

  

Em 1860, continuaram correndo as loterias em prol das matrizes do Maranhão. O 

produto das loterias, “[...] conquanto muito exíguo em relação a tão grandes necessidades, vai 

sendo contudo aplicado convenientemente, sob as vistas do sábio prelado”766. 

                                                           
763 Ofício nº 4 do Presidente da Província do Maranhão Francisco Xavier Paes Barreto a Dom Manoel Joaquim da 

Silveira, Bispo do Maranhão. 24/02/1858. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 87v. APEM. 
764 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor José Maria Barreto Júnior, 2º Vice-Presidente da Província, passou 

a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Doutor João Silveira de Souza em 26/09/1859, p. 18v. Sala 

de Acervos Particulares. APEM. 
765 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor João Silveira de Souza, Presidente desta Província, abriu a 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1860, p. 10-11. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/359/>. Acesso em: 05 nov. 2017. (Itálico meu) 
766 Ibidem, p. 11. 
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A relação nº 6, anexada ao relatório de 3 de maio de 1860 do presidente João 

Silveira de Souza, contém importantes informações sobre o estado das igrejas matrizes das 53 

freguesias existentes até então no Maranhão. Tais informações foram reunidas no quadro a 

seguir: 

 

QUADRO 8 – Igrejas matrizes da Província do Maranhão (1860) 

Ilha do Maranhão 

1. Nossa Senhora da Vitória da 

capital, curato da Sé 

 

 

“Na mesma igreja catedral”. 

2. Nossa Senhora da Conceição 

da capital 

“Na igreja de N. S. da Conceição desta cidade 

pertencente à irmandade do mesmo título, arruinada”. 

3. São João Batista da capital 

 

“Na igreja do mesmo título, pertencente à irmandade de 

S. João Batista dos Militares[?], arruinada”. 

4. Nossa Senhora da Luz do 

Paço do Lumiar 

“Em igreja própria, reedificada de novo a expensas da 

Província”. 

5. São José do Lugar dos Índios 

 

“Em igreja própria, erigida de novo a expensas dos fiéis, 

da Província e do produto líquido das loterias”. 

 

6. São João Batista de Vinhais 

 

“Em igreja própria, modernamente reparada a expensas 

da Província”. 

 

7. Santa Filomena do Cutim 

 

“Não está ainda instituída à falta de igreja, para cuja 

construção porém já está preparado o terreno”. 

 

8. São Joaquim do Bacanga 

 

“Está-se-lhe edificando uma igreja a expensas da 

Província; funciona interinamente no oratório de uma 

casa”. 
 

Terra firme 

 

9. Nossa Senhora do Rosário da 

vila do Itapecuru 

 

“Em igreja própria por concluir e com a capela-mor em 

tal estado de ruína que ameaça abater”. 

 

 

10. Nossa Senhora da Lapa e 

Pias do lugar de São Miguel 

 

“Em igreja própria, bem construída, mas os acessórios 

arruinados reclamam pronto reparo; e a mesma igreja 

rachou d’alto a baixo e se aluiu[?] com a cheia do ano 

passado”.  

 

 

11. Nossa Senhora das Dores da 

vila do Itapecuru-Mirim 

 

“Na capela de N. S. do Rosário da irmandade do mesmo 

título, em conserto de tal ordem que é antes uma 

reedificação a expensas da Província”. 

 

 

12. Santa Rita e Santa Filomena 

da vila do Codó 

 

 

“Em igreja própria bem construída e doada à Província 

pelo comendador Luiz José Henriques”.  

 

 

13. Nossa Senhora da Conceição 

da vila do Icatu 

 

 

“Em igreja própria, arruinada. Tem-se-lhe feito 

consertos a expensas da Província, mas não completos”.  
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14. São Sebastião da vila da 

Vargem Grande 

 

 

“Não tem ainda igreja, e para a sua edificação se tem 

consignado alguns fundos”. 

 

15. Nossa Senhora da Graça do 

Arari 

 

 

“Na capela de N. S. da Graça, bastante velha”. 

 

16. Santo Ignácio do Pinheiro 

 

“Na capela do mesmo Santo, em completo estado de 

ruína”. 

 

 

17. Nossa Senhora da Conceição 

da cidade de Caxias 

 

“Em igreja própria modernamente reparada a expensas 

da fábrica, e ultimamente teve um auxílio da Província 

de 2:000$000 rs. para a conclusão das obras”. 

 

18. Nossa Senhora de Nazaré da 

Trizidela 

“Em igreja própria com o corpo em estado total de ruína 

e indecência”. 

 

19. São Benedito da cidade de 

Caxias 

“Na capela de S. Benedito da irmandade do mesmo 

título”. 

 

 

20. São José acima de Caxias 

 

“Não tem igreja propriamente falando; a que lá existe 

não merece esse nome”. 

21. Nossa Senhora de Nazaré da 

vila do Riachão 

“Em igreja própria”. 

 

22. São Pedro de Alcântara da 

Carolina 

 

“Na capela de S. Pedro de Alcântara desta Província e 

diocese, que ainda continua a prestar obediência a Goiás, 

prevalecendo a usurpação contra a lei”.  

 

23. Senhor do Bonfim da vila da 

Chapada 

 

 

“Não tem igreja; o pároco funciona em um oratório 

particular”. 

 

24. Santa Cruz da vila da Barra 

do Corda 

 

 

“Não tem igreja; o pároco funciona em um oratório 

público ultimamente construído por sua diligência”. 

25. Santa Teresa da vila nova 

da Imperatriz 

 

 

“Não tem igreja”. 

26. São Félix de Balsas 

 

“Na capela de N. S. do Loreto”. 

 

27. São Luís Gonzaga da vila do 

Alto Mearim 

 

 

“Não tem igreja; o pároco funciona em um oratório 

particular”. 

28. São Sebastião da vila da 

Passagem Franca 

 

 

“Em igreja própria em mau estado, ameaça ruína”. 

 

29. São Bento da vila de Pastos 

Bons 

 

 

“Em igreja própria em mau estado”. 

 

30. São Francisco Xavier da vila 

do Turiaçu 

“Em igreja própria em péssimo estado. Está-se 

construindo uma nova a expensas da Província e dos 

fiéis”. 
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31. São Matias da cidade de 

Alcântara 

 

“Em igreja própria não acabada e em tal estado de ruína 

que faz recear algum sinistro no corpo da igreja; 

atualmente em conserto com fundos das loterias”. 

 

 

32. São João Batista da vila do 

Cururupu 

 

“Em igreja própria construída de madeira a expensas dos 

fiéis; em estado de ruína”. 

 

 

33. Santa Helena do Turi 

 

 

“Em igreja própria em muito mau estado”. 

 

34. Santo Antônio e Almas 

 

“Não tem igreja, funciona em o oratório da casa do 

pároco. Os fiéis estão aí levantando uma pequena igreja 

de madeira a suas expensas”. 

 

 

35. São Bento dos Campos de 

Alcântara 

 

“Na capela de S. Bento, em estado de total ruína. Está-

se edificando a capela-mor de uma nova matriz a 

expensas da Província”. 

 

 

36. São Vicente Férrer de 

Cajapió 

 

“Na capela de S. Vicente Férrer em estado de grande 

ruína”. 

 

37. São Francisco Xavier de 

Monção 

 

 

“Não tem igreja; o pároco funciona no oratório de uma 

casa particular”. 

38. Nossa Senhora da Conceição 

da cidade de Viana 

 

“Na igreja de N. S. da Conceição de novo reedificada a 

expensas do patrimônio de N. Senhora”. 

 

39. São José de Penalva 

 

“Interinamente na velha capela de S. Brás, imprópria 

por si e pela localidade em que está para servir de 

matriz”. 

40. Nossa Senhora do Nazaré da 

vila do Mearim 

 

 

“Em igreja própria muito bem construída”. 

41. Santa Maria da vila de 

Anajatuba 

 

 

“Na capela de Santa Maria, bem conservada”. 

42. Nossa Senhora da Conceição 

e Piedade da vila do Coroatá 

 

“Na capela de N. S. da Piedade e Conceição, mal 

edificada em estado já de ruína; doada à nação pelo 

padre Manoel Ribeiro de Macedo Câmara e Mota”. 

 

43. Nossa Senhora das Dores da 

Chapadinha 

 

“Com igreja própria arruinada”. 

 

44. São João de Cortes 

“Não tem igreja; o pároco funciona em uma capela de 

madeira”. 

 

45. São José da vila de 

Guimarães 

“Em igreja própria em estado de total ruína”. 

 

46. Nossa Senhora da Conceição 

da vila do Brejo 

 

 

“Em igreja própria em mau estado. Esta tem tido alguns 

consertos à custa da fábrica”. 

 

47. São Bernardo do Parnaíba 

 

 

“Em igreja própria em estado de completa ruína. Está-

se-lhe edificando a capela-mor de uma nova matriz a 

expensas da Província”.  
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48. Santa Ana do Buriti “Não tem igreja; o pároco funciona em um oratório”. 

49. Nossa Senhora da Conceição 

da vila da Tutoia 

 

 

“Em igreja própria em mau estado”. 

50. Nossa Senhora da Conceição 

dos Araioses 

 

“Em uma capela modernamente construída pela 

diligência que nisso empregou o seu zeloso pároco”. 

 

51. São José do Preá 

 

“Não tem igreja, e a que se está construindo, para cuja 

obra também concorreu a Província, ameaça ruína”. 

52. Nossa Senhora da Conceição 

das Barreirinhas 

 

 

“Não tem igreja; o pároco funciona em um oratório”. 

 

53. Nossa Senhora da Conceição 

da Manga 

 

 

“Desmembrada da Passagem Franca, e ainda não 

instituída”. 

Quadro elaborado pelo autor deste trabalho com base nos dados contidos na relação nº 6, anexa ao Relatório com que o 

Excelentíssimo Senhor João Silveira de Souza, Presidente desta Província, abriu a Assembleia Legislativa Provincial no 

dia 03/05/1860. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/359/>. As freguesias foram dispostas na mesma ordem da 

referida relação. (Itálico meu). Novembro de 2017. 

 

 

Conclui-se deste quadro que mais de 65% das 53 paróquias existentes no Maranhão 

em 1860 encontravam-se na delicada situação de ou não possuir igreja matriz, ou de tê-la em 

mau estado. As 35 paróquias inseridas nessa categoria eram: 1) São João Batista da capital (a 

igreja estava arruinada); 2) Santa Filomena (sem igreja); 3) São Joaquim do Bacanga (também 

não possuía igreja e os atos religiosos eram celebrados no oratório de uma casa); 4) Nossa 

Senhora do Rosário da vila do Itapecuru (“em tal estado de ruína que ameaça abater”); 5) Nossa 

Senhora da Conceição da vila do Icatu (em igreja própria, porém arruinada); 6) São Sebastião 

da vila da Vargem Grande (“não tem ainda igreja”); 7) Nossa Senhora da Graça do Arari (a 

capela que servia de matriz encontrava-se “bastante velha”); 8) Santo Ignácio do Pinheiro (a 

capela que servia de matriz achava-se “em completo estado de ruína”); 9) Nossa Senhora de 

Nazaré da Trizidela (a igreja matriz estava “em estado total de ruína e indecência”); 10) São 

José acima de Caxias (“não tem igreja propriamente falando; a que lá existe não merece esse 

nome”); 11) Senhor do Bonfim da vila da Chapada (não tinha igreja; o pároco celebrava num 

oratório particular); 12) Santa Cruz da vila da Barra do Corda (também não tinha igreja; o 

pároco celebrava num oratório público); 13) Santa Teresa da vila nova da Imperatriz (não tinha 

igreja); 14) São Luís Gonzaga da vila do Alto Mearim (não possuía igreja e o pároco celebrava 

em um oratório particular); 15) São Sebastião da vila da Passagem Franca (a igreja matriz 

encontrava-se em mau estado e ameaçava ruína); 16) São Bento da vila de Pastos Bons (“em 

igreja própria em mau estado”); 17) São Francisco Xavier da vila do Turiaçu (“em igreja própria 



209 

 

em péssimo estado”); 18) São Matias da cidade de Alcântara (a igreja desta cidade não fora 

concluída e estava “[...] em tal estado de ruína que faz recear algum sinistro no corpo da igreja”); 

19) São João Batista da vila do Cururupu (a igreja matriz achava-se “[...] em estado de ruína”); 

20) Santa Helena do Turi (a igreja estava “[...] em muito mau estado”); 21) Santo Antônio e 

Almas (não possuía igreja; os atos religiosos eram realizados no oratório da casa do pároco); 

22) São Bento dos Campos de Alcântara (a capela que servia de igreja matriz encontrava-se 

“[...] em estado de total ruína”); 23) São Vicente Férrer de Cajapió (a capela que servia de 

matriz também encontrava-se “[...] em estado de grande ruína”); 24) São Francisco Xavier de 

Monção (“não tem igreja; o pároco funciona no oratório de uma casa particular”); 25) São José 

de Penalva (a matriz funcionava “interinamente na velha capela de S. Brás, imprópria por si e 

pela localidade em que está para servir de matriz”); 26) Nossa Senhora da Conceição e Piedade 

da vila do Coroatá (a capela que lhe servia de igreja matriz foi “[...] mal edificada [e estava] em 

estado já de ruína”); 27) Nossa Senhora das Dores da Chapadinha (a igreja estava arruinada); 

28) São João de Cortes (“não tem igreja; o pároco funciona em uma capela de madeira”); 29) 

São José da vila de Guimarães (“em igreja própria em estado de total ruína”); 30) Nossa Senhora 

da Conceição da vila do Brejo (“em igreja própria em mau estado”); 31) São Bernardo do 

Parnaíba (“em igreja própria em estado de completa ruína”); 32) Santa Ana do Buriti (não 

possuía igreja e o pároco celebrava em um oratório); 33) Nossa Senhora da Conceição da vila 

da Tutoia (“em igreja própria em mau estado”); 34) São José do Preá (não possuía igreja; a que 

estava sendo construída já ameaçava ruína); 35) Nossa Senhora da Conceição das Barreirinhas 

(também não possuía igreja e o pároco celebrava em um oratório). 

Este último quadro corrobora a tese de que havia um descompasso entre os recursos 

financeiros da Província do Maranhão e o aumento do número de paróquias. O número de 

paróquias crescia sem que o Governo Provincial conseguisse dotá-las de igrejas e, 

simultaneamente, consertar as já existentes. Tal descompasso, aliado à falta de paramentos e 

alfaias, funcionava como um poderoso influxo à perpetuação da conjuntura de desaparelhagem 

do culto público no Maranhão.  

Convém notar ainda que as informações contidas no Quadro 8 são relativas ao 

penúltimo ano do episcopado de D. Manoel da Silveira. Apesar do empenho deste bispo e dos 

consertos que, com seus próprios recursos e com quantias provinciais767, mandou fazer nas 

                                                           
767 Tais como os 4:000$000 réis oriundos da Lei Orçamentária de 1856-1857 para as matrizes mais necessitadas, 

e os 14:000$000 réis (sendo 6 contos para a Catedral) votados pela Lei nº 520 de 21 de julho de 1858 para as 

capelas-mores das igrejas matrizes do Maranhão. 
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igrejas maranhenses, mais da metade delas encontravam-se no calamitoso estado descrito no 

dito quadro.   

Igual situação foi registrada em 1861. Na seção “Culto público” de seu relatório de 

25 de abril de 1861, o presidente João Silveira de Souza assinalou as mesmas  

 

[...] tristes e deploráveis circunstâncias da Igreja Maranhense quanto à falta de 

templos, sem que a Província disponha de meios para edificá-los, visto que com o 

exíguo produto das loterias que são extraídas a benefício das matrizes não é possível 

acudir a tão grandes necessidades. Isso não obstante, tem havido facilidade na criação 

de novas paróquias.768 

 

Mesmo diante deste importante óbice (a falta de recursos provinciais), não era 

difícil nem rigoroso, como disse o presidente, o processo de criação de novas paróquias. O 

número de paróquias crescia sem que a Província e os fiéis possuíssem condições de erigir 

igrejas, de supri-las de paramentos e alfaias, e de arcar com a manutenção da estrutura 

paroquial. 

Data do segundo semestre de 1861 esta notícia: “O estado dos edifícios em que na 

maior parte das povoações do interior se celebra os atos religiosos é geralmente lastimoso. Não 

é somente o ornato e a magnificência que lhes falta; é a mais estrita decência, é o simples 

asseio, é até a segurança para as vidas dos que os frequentam”769.  

Em 1862 destaca-se a seguinte nota sobre o estado geral das igrejas maranhenses: 

“Quase todos os templos estão mais ou menos arruinados e despidos dos necessários 

ornamentos, [...] e para cujas reparações não pequenas somas são indispensáveis”770. A extração 

de loterias, medida autorizada pela Lei Provincial nº 367 de 24 de julho de 1854, também não 

trouxe resultados significativos: “A única verba destinada para este serviço [culto público] 

                                                           
768 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor João Silveira de Souza, Presidente da Província, passou a 

administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Doutor Pedro Leão Veloso, no dia 24/03/1861; acompanhado 

do ofício com que o mesmo Excelentíssimo Senhor Doutor Pedro Leão Veloso a passou ao Excelentíssimo Senhor 

Doutor Francisco Primo de Souza Aguiar, no dia 25/04/1861, p. 17. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/360/>. Acesso em: 15 nov. 2017. (Itálico meu) 
769 Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, 

major Francisco Primo de Sousa Aguiar, no dia 03/07/1861, acompanhado do relatório com que foi transmitida a 

administração da mesma Província, p. 18. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/361/>. Acesso em: 18 nov. 

2017. (Itálico meu) 
770 Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou o Presidente da Província, o 

Conselheiro Antônio Manoel de Campos Melo, por ocasião da instalação da mesma Assembleia no dia 27/10/1862, 

p. 24. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/362/>. Acesso em: 18 nov. 2017. (Itálico meu) 
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provém das loterias, que para nada chega, e que é uma fonte de renda que eu desejaria 

proscrever se houvesse outros recursos”771. 

No mesmo ano de 1862, o bispo D. Luís Saraiva cobrou dos poderes estatais uma 

medida enérgica para sanar o problema estrutural de carência e desaparelhamento das igrejas 

maranhenses, pois “[...] o mal já está muito adiantado e [...] só providências poderosas [...] 

poderão melhorar o estado mais que decadente do serviço público eclesiástico”:  

 

[...] se a Assembleia Provincial, como acredito, quiser ocupar-se seriamente destas 

necessidades tão palpitantes, [...] claramente conhecerá que o mal já está muito 

adiantado e que só providências poderosas, à par de uma proteção sincera e católica, 

poderão melhorar o estado mais que decadente do serviço público eclesiástico, 

proporcionando meios que pelo menos possam atenuar a gravidade do mal, proteger 

o culto, que sendo o primeiro objeto do catolicismo, longe de ser feito com o esplendor 

digno da Majestade Divina, sofre até na sua decadência, incluindo o da própria Sé 

Catedral, que precisa do que lhe é mais estritamente necessário. 

São por demais conhecidas as privações, com que luta a Igreja do Maranhão pela 

falta de meios que auxiliem a sustentação do culto público, sendo igualmente 

conhecido o mal para a moral pública, sobre a qual tem grande influência a função 

religiosa que o catolicismo oferece na sua venerável liturgia.772 

 

De acordo com o presidente Ambrósio Leitão da Cunha, em 1863 “[...] as matrizes 

desta Província [do Maranhão] precisam de tudo!”773. Os quatro conventos das Ordens 

religiosas774 que à época existiam no Maranhão também passavam por dificuldades: 

 

Essas casas estão no estado em que infelizmente as vemos por todo o Império, 

contristando o coração o paralelo desanimador que se faz entre os conventos de hoje 

com os dos tempos em que tantos serviços lhes devia a religião e o Estado, isto a ponto 

de nem mesmo o rico patrimônio dos que o tem ser aproveitado de modo vantajoso a 

alguém.775 

 

Também em 1863 o bispo D. Luís da Conceição Saraiva descreveu com pesar o 

estado em que o culto se encontrava no Maranhão. No trecho a seguir, D. Luís afirma que uma 

                                                           
771 Ibidem.  
772 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Chefe de Polícia da Província do 

Maranhão, Conselheiro Antônio Manoel de Campos Mello. 14/08/1862. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
773 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, passou 

a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento, 2º 

Vice-Presidente, no dia 24/11/1863, p. 21. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u331/>. Acesso em: 26 

nov. 2017. (Itálico meu) 
774 Conforme o supracitado relatório presidencial de 24 de novembro de 1863 (p. 22), neste ano havia no Maranhão 

dois conventos dos carmelitas (um em São Luís, o outro em Alcântara), um dos franciscanos e um dos mercedários, 

ambos em São Luís.  
775 Ibidem, p. 22. 
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das causas da situação “decadente” do culto era a pouca proteção que este objeto recebia da 

parte do governo. Disse também que nem ele nem os párocos tinham recursos para remediar tal 

problema, sendo necessário o socorro estatal:  

 

O culto público [...] não se acha infelizmente no estado que é para desejar. A pouca 

proteção que tem merecido dos poderes do Estado tem de alguma maneira concorrido 

para a decadência em que atualmente permanece, pois que os meios de que dispõe o 

Bispo e cada um dos párocos nas respectivas freguesias não bastam por si [para suprir] 

[...] tão palpitantes necessidades [...].  

A pobreza do clero é geralmente conhecida, e a sua sorte em relação aos poderes 

públicos não está infelizmente equiparada a dos outros funcionários do Estado por 

falta da proteção que se lhe deve [...]. 

A luta que hoje sofre a Igreja do Maranhão pela falta de meios para com decência 

celebrar os ofícios divinos não pode de sorte alguma terminar se o Governo Imperial 

não lhe proporcionar socorros, além dos esforços particulares da Igreja e das pequenas 

quantias que até o presente tem disposto do produto de algumas loterias que a 

Assembleia Legislativa Provincial concedeu-lhe.776 

 

No mesmo documento, D. Luís explicou que 

 

a completa ruína de muitas paróquias e o desconserto de quase todas não pode 

despertar no ânimo católico senão profunda lamentação. 

A falta de alfaias e paramentos ainda os mais estritamente precisos para a decência 

do culto não indicam senão sensível indiferença e imenso abandono pelas coisas de 

Deus, que não está nas mãos do Bispo remediar.777 

 

Por isso, como que desabafando, ele declarou: 

 

V. Exa. compreenderá perfeitamente quais as dificuldades, e de envolta com elas, os 

sentimentos de dor que deve acompanhar um Bispo, que sem recursos vê correr para 

o abismo o mais sagrado objeto dos nossos respeitos. As igrejas das paróquias deste 

Bispado dificilmente se poderão chamar de casas de oração.778 

 

O quadro seguinte reuniu as informações contidas num documento anexo ao 

relatório de 10 de outubro de 1863 de D. Luís da Conceição. Este anexo mostra, como diz D. 

Luís, “o estado triste do culto público”779 no Maranhão: 

                                                           
776 Relatório de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Marquês de Olinda, Ministro e 

Secretário de Estado dos Negócios do Império. 10/10/1863. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese 

do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Papéis diversos da Arquidiocese. Caixa 220, 

documento nº 16, p. 2-4. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
777 Ibidem, p. 3. (Itálico meu) 
778 Ibidem, p. 4. (Itálico meu) 
779 Ibidem, p. 3. 
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QUADRO 9 – Estado e necessidades urgentes das igrejas matrizes da Província do Maranhão (1863) 

Nomes Matrizes Alfaias de que carecem 

 

 

1. Nossa Senhora da Vitória 

 

 

 

“Na igreja Catedral, sofrível”. 

“Consertos nos paramentos 

diários e alfaias de prata; 

paramentos brancos, encarnado, 

roxo e preto diários, uma umbela 

e um órgão”.  

 

2. Nossa Senhora da Conceição 

 

 

“Na igreja da Irmandade, 

arruinada”. 

“Paramentos brancos, roxo, 

encarnado e preto completos, 

roupa branca, pálio, umbela, 

turíbulo, cálice e uma banqueta”. 

 

3. São João Batista 

 

“Na igreja da Irmandade dos 

Militares, reparada”. 

“Uma umbela, dois pluviais 

branco e roxo, quatro dalmáticas, 

duas brancas e duas roxas”. 

4. São João Batista de Vinhais 

 

“Em igreja própria, 

modernamente reparada”. 

“Um paramento preto, dalmáticas 

[...] e frontais”. 

5. Nossa Senhora da Luz do Paço do 

Lumiar 

 

 

“Em igreja própria, arruinada”. 

“Uma umbela, dalmáticas, véus 

de ombros, pálio, sacrário”. 

 

 

6. São José do Lugar dos Índios 

 

 

 

“Em igreja própria, sofrível”. 

“Frontais, capas de asperges, 

umbela, além dos mais 

paramentos, mesmo uma pia 

batismal”. 

 

7. São Joaquim do Bacanga 

 

“Não tem matriz, por ter 

desabado a que havia”. 

“Todos os paramentos, cálice, 

turíbulo, sacrário, umbela, 

âmbula, pálio”. 

8. São Matias de Alcântara 

 

“Em igreja própria, em 

edificação agora paralisada”. 

“Alguns paramentos”. 

9. São João de Cortes “Não tem, funcionando-se em 

uma capela arruinada” 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

 

10. Santo Antônio e Almas “Em igreja por construir, e 

servindo o oratório do vigário”. 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

 

 

11. São José de Guimarães 

“Em igreja própria, velha e 

arruinada”. 

 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

12. São João Batista de Cururupu 

 

“Em igreja própria, arruinada”. “Todos os paramentos e alfaias”. 

13. São Francisco Xavier do Turiaçu “Em igreja própria, não em bom 

estado”. 

“Reparos nos paramentos 

existentes e mais todas as alfaias 

e complemento dos paramentos”. 

14. Santa Helena 

 

“Em igreja própria, em muito 

mau estado”. 

“Todos os paramentos com as 

mais alfaias”. 

 

15. Santo Ignácio do Pinheiro 

“Na capela do mesmo santo[?], 

em completo estado de ruína”. 

 

 

“Todos os paramentos com as 

mais alfaias”. 

 

16. São Bento 

 

“Em igreja própria, agora 

reedificando-se a expensas dos 

fiéis [...]”. 

“Todos os paramentos completos, 

umbela, pálio, [?] de prata, 

sacrário, custódia, roupa branca, 

missais”. 

17. São Vicente Férrer de Cajapió 

 

“Na capela do mesmo santo, em 

completo estado de ruína”. 

“Todos os paramentos e mais 

alfaias”. 
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18. São Francisco Xavier de Monção 

 

“Não tem matriz, e funciona-se 

em uma casa particular”. 

“Todos os paramentos e mais 

alfaias”. 

19. Nossa Senhora da Conceição de 

Viana 

 

“Em igreja própria, reclamando 

prontos reparos”. 

“Todos os paramentos, pois só 

possui duas casulas”. 

20. São José de Penalva “Em uma velha e imprópria 

capela”. 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

 

21. Nossa Senhora de Nazaré do 

Riachão 

 

“Em igreja própria, sofrível”. “Um paramento branco completo, 

uma capa d’asperges, uma casula 

e frontal encarnados”. 

22. Nossa Senhora da Graça do Arari “Na capela de Nossa Senhora 

da Graça, bastante velha”. 

“Todos os paramentos e alfaias e 

uma pia”. 

 

23. São Luís Gonzaga do Alto Mearim 

 

 

“Em igreja própria”. 

“Quase todos os paramentos e 

alfaias”. 

 

 

24. Santa Maria de Anajatuba 

“Na capela de Sta. Maria 

arruinada por um raio[?] e 

pedindo prontos reparos”. 

“Quatro paramentos completos, 

mais duas casulas, sacrário, 

âmbula, lâmpada, pálio, umbela e 

pia batismal”. 

 

25. Nossa Senhora da Conceição do 

Icatu 

 

 

“Em igreja própria, arruinada”. 

 

“Paramentos completos e as mais 

alfaias”. 

26. São Sebastião da Vargem Grande 

 

“Não tem matriz”. “Todos os paramentos e alfaias”. 

27. Nossa Senhora da Conceição da 

Tutoia 

 

“Em igreja própria, arruinada”. “Todos os paramentos e alfaias”. 

28. São José do Preá 

 

“Em igreja própria, próxima a 

desabar”. 

“Todos os paramentos e alfaias” 

29. Nossa Senhora da Conceição das 

Barreirinhas 

 

 

“Não tem matriz” 

“Todos os paramentos e alfaias” 

30. Santa Ana do Curralinho 

 

“Em igreja própria, sofrível”. “Todos os paramentos e alfaias” 

31. Nossa Senhora da Conceição do 

Brejo 

 

“Em igreja própria, em mau 

estado”. 

“Quase todos os paramentos e 

alfaias”. 

 

32. São Bernardo 

“Em igreja própria, arruinada, 

e acha-se construindo uma 

nova”. 

“Quase todos os paramentos e 

alfaias”. 

33. Nossa Senhora da Conceição dos 

Araioses 

 

“Em igreja própria levantada a 

expensas do pároco”. 

“Quase todos os paramentos e 

alfaias”. 

34. Nossa Senhora do Rosário do 

Itapecuru 

 

“Em igreja própria, em 

completa ruína”. 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

35. Nossa Senhora da Lapa e Pias de 

São Miguel 

 

“Em igreja própria inteiramente 

arruinada”. 

“Quase todos os paramentos e 

alfaias”. 

36. Nossa Senhora das Dores do 

Itapecuru Mirim  

 

“Em igreja própria novamente 

reedificada, mas carece 

concluir-se”. 

“Quase todos os paramentos e 

alfaias”. 

37. Nossa Senhora da Piedade do 

Coroatá 

“Em igreja própria, arruinada”. “Quase todos os paramentos e 

alfaias”. 
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38. Santa Rita e Santa Filomena do 

Codó 

“Em igreja própria, ameaçando 

ruína”. 

“Quase todos os paramentos e 

alfaias”. 

 

39. São Benedito de Caxias 

“Em igreja própria, 

incompleta”. 

“Quase todos os paramentos e 

alfaias”. 

 

40. Nossa Senhora da Conceição e São 

José de Caxias 

 

 

“Em igreja própria, sofrível”. 

“Quase todos os paramentos e 

alfaias”. 

41. Nossa Senhora de Nazaré da 

Trizidela 

 

“Em igreja própria, arruinada”. 

 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

42. São José dos Matões acima de 

Caxias 

 

 

“Em uma miserável palhoça”. 

 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

43. São Sebastião da Passagem 

Franca 

 

 

“Em igreja própria, arruinada”. 

 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

44. Nossa Senhora da Conceição da 

Manga 

 

 

“Em uma capela sofrível”. 

 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

45. São Félix de Balsas “Na capela de Nossa Senhora 

do Loreto”. 

 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

46. Nossa Senhora de Nazaré do 

Riachão 

 

 

“Em igreja própria”. 

 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

 

47. Senhor do Bonfim da Chapada 

“Não tem matriz, o pároco 

funciona em um oratório 

particular”. 

 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

48. Santa Cruz da Barra do Corda “Não tem igreja, servindo um 

oratório”. 

 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

49. Santa Teresa da Imperatriz do 

Porto Franco 

“Não tem igreja”. “Todos os paramentos e alfaias”. 

 

50. São Bento de Pastos Bons 

“Em igreja própria, 

completamente arruinada”. 

 

 

“Todos os paramentos e alfaias”. 

Quadro adaptado do “Mapa demonstrativo do estado e necessidades urgentes das matrizes da Província do 

Maranhão”, que é um documento anexo ao Relatório de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao 

Marquês de Olinda, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 10/10/1863. Reproduções fotográficas de 

documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Papéis diversos da Arquidiocese. 

Caixa 220, documento nº 16, p. 15. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu). Setembro de 2017. 

 

 

Deste quadro deduz-se que praticamente 80% das paróquias nele listadas ou não 

possuíam igreja matriz, ou possuíam-na “arruinada” ou em “sofrível” condição. Neste grupo 

estavam: 1) a Catedral (Nossa Senhora da Vitória, em “sofrível” condição); 2) a matriz de Nossa 

Senhora da Conceição (“arruinada”); 3) a matriz de Nossa Senhora da Luz do Paço do Lumiar 

(“arruinada”); 4) a matriz de São José do Lugar dos Índios (“sofrível”); 5) a paróquia de São 

Joaquim do Bacanga (sem igreja matriz, posto que havia desabado a antiga); 6) a paróquia de 

São João de Cortes (não possuía igreja matriz); 7) a matriz de Santo Antônio e Almas (“em 



216 

 

igreja por construir”); 8) a matriz de São José de Guimarães (“velha e arruinada”); 9) a matriz 

de São João Batista de Cururupu (“arruinada”); 10) a paróquia de São Francisco Xavier do 

Turiaçu (possuía igreja, mas “não em bom estado”); 11) a paróquia de Santa Helena (“em igreja 

própria, em muito mau estado”); 12) a matriz de Santo Ignácio do Pinheiro (funcionava numa 

capela “[...] em completo estado de ruína”); 13) a matriz de São Vicente Férrer de Cajapió (“na 

capela do mesmo santo, em completo estado de ruína”); 14) a paróquia de São Francisco Xavier 

de Monção (não possuía igreja matriz); 15) a matriz de São José de Penalva (funcionava “em 

uma velha e imprópria capela”); 16) a matriz de Nossa Senhora de Nazaré do Riachão 

(“sofrível”); 17) a paróquia de Nossa Senhora da Graça do Arari (servia de matriz uma capela 

“bastante velha”); 18) a paróquia de Santa Maria de Anajatuba (a matriz funcionava “na capela 

de Santa Maria arruinada [...] e pedindo prontos reparos”); 19) a matriz de Nossa Senhora da 

Conceição do Icatu (“arruinada”); 20) a paróquia de São Sebastião da Vargem Grande (não 

possuía igreja matriz); 21) a matriz de Nossa Senhora da Conceição da Tutoia (“arruinada”); 

22) a matriz de São José do Preá (prestes a desabar); 23) a paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição das Barreirinhas (não possuía igreja matriz); 24) a matriz de Santa Ana do 

Curralinho (“sofrível”); 25) a matriz de Nossa Senhora da Conceição do Brejo (“em mau 

estado”); 26) a matriz de São Bernardo (“arruinada”); 27) a matriz de Nossa Senhora do Rosário 

do Itapecuru (“em completa ruína”); 28) a matriz de Nossa Senhora da Lapa e Pias de São 

Miguel (“inteiramente arruinada”); 29) a matriz de Nossa Senhora da Piedade do Coroatá 

(“arruinada”); 30) a matriz de Santa Rita e Santa Filomena do Codó (“ameaçando ruína”); 31) 

a matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José de Caxias (“sofrível”); 32) a matriz de 

Nossa Senhora de Nazaré da Trizidela (“arruinada”); 33) a matriz de São José dos Matões acima 

de Caxias (era “uma miserável palhoça”); 34) a matriz de São Sebastião da Passagem Franca 

(“arruinada”); 35) a paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Manga (“uma capela sofrível” 

funcionava como matriz); 36) a paróquia do Senhor do Bonfim da Chapada (não possuía igreja 

matriz e o pároco celebrava num oratório particular); 37) a paróquia de Santa Cruz da Barra do 

Corda (não possuía igreja matriz, “servindo um oratório”); 38) a paróquia de Santa Teresa da 

Imperatriz do Porto Franco (não possuía igreja matriz); 39) a matriz de São Bento de Pastos 

Bons (“completamente arruinada”). 

Colige-se do mesmo Quadro 9 que cerca de 37 das 50 paróquias referidas 

necessitavam de “todos os paramentos e alfaias” ou de “quase todos os paramentos e alfaias”. 

Nesta lista entra também a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição da capital (que 

precisava de “paramentos brancos, roxo, encarnado e preto completos, roupa branca, pálio 
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[...]”); a de São Joaquim do Bacanga (carente de “todos os paramentos [e] cálice [...]”); São 

Bento (que necessitava de “todos os paramentos completos”); Nossa Senhora da Conceição de 

Viana (que carecia de “todos os paramentos, pois só possui duas casulas”) e a de Santa Maria 

de Anajatuba (que precisava de “quatro paramentos completos, mais duas casulas”). Assim, 

sobe para 42 o cômputo de igrejas matrizes carentes de todos ou quase todos os paramentos e 

alfaias, ou de todos os paramentos. 

No subsequente ano de 1864, D. Luís da Conceição escreveu ao vice-presidente da 

Província dando-lhe ciência de que o culto público “[...] acha-se infelizmente cada dia em pior 

estado”. Enviou-lhe também um mapa que “[...] demonstra o abandono em que está o culto 

público”:  

 

O culto público, Ilmo. e Exmo. Senhor, cuja decadência tem sido lamentada e carpida 

por todos os seus antecessores, acha-se infelizmente cada dia em pior estado. 

Demonstram esta verdade os repetidos pedidos, as incessantes reclamações, que de 

todos os pontos desta Diocese são dirigidas a V. Exa. e ao Bispo, ou pelos párocos, 

ou pelas Câmaras Municipais, ou pelos fiéis.  

Pela minha parte não me tenho descuidado de nas diversas informações que tenho [...] 

[dirigido] aos antecessores de V. Exa., solicitar os meios para elevar o catolicismo 

pelo seu culto à altura de tornar-se útil e proveitoso ao país. Têm porém elas, por 

motivos que me não cumpre examinar, sido até hoje esquecidas, e por esta razão vejo-

me colocado entre sérias dificuldades e na dolorosa posição de presenciar impassível 

o abatimento do culto e, sem recursos, vê-lo correr para o abismo. 

 [...] 

O mapa780 demonstra o abandono em que está o culto público e a impossibilidade de 

se exercer como exige a honra a Deus, ou pelas ruínas e desconsertos das paróquias, 

ou pela falta de alfaias e paramentos ainda os mais estritamente precisos. 

As igrejas paroquiais deste Bispado, ou na frase do antecessor de V. Exa., o Exmo. 

Senhor Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, as casas chamadas matrizes estão em tal 

estado que o mesmo Exmo. Senhor confessa não se poder celebrar nelas os ofícios 

divinos sem constranger-se o coração do católico. [...].781 

 

O referido prelado também cientificou o presidente sobre as necessidades da igreja 

Catedral: 

 

A santa igreja Catedral, que é a primeira igreja da Diocese, e onde se solenizam os 

atos e funções oficiais do Estado, e que também serve de matriz, reclama que os 

poderes da Província atendam especialmente sobre algumas das necessidades que ela 

sofre. 

                                                           
780 Este documento não foi encontrado. Trata-se, provavelmente, do já referenciado “Mapa demonstrativo do 

estado e necessidades urgentes das matrizes da Província do Maranhão” (Quadro 9) que D. Luís da Conceição 

enviou junto com seu relatório de 10 de outubro de 1863 ao marquês de Olinda. 
781 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Vice-Presidente da Província do 

Maranhão Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento. 09/04/1864. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico 

meu) 
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Sendo a Catedral a igreja onde funciona o Bispo e onde se deve ostentar especialmente 

a magnificência, ainda que em pequeno grau, do culto das funções religiosas e 

sagradas que o catolicismo oferece a Deus, experimenta todavia necessidades que, 

pela diminuta renda que o Governo Imperial dá a sua fábrica, não posso remediar: 

grande parte de suas alfaias estão dilaceradas e indecentes para servirem à 

majestade do culto. Sua sacristia, que foi acometida pelos cupins em virtude das 

madeiras velhas do antigo Paço Episcopal que foram amontoadas a seu lado, precisa 

de sérios reparos. A mitra, já sobrecarregada com as muitas necessidades e sustentação 

das festividades que se fazem na mesma Catedral, não pode provê-las por suas 

pequenas rendas [...]; por isso devo chamar a atenção de V. Exa. para a mesma 

Catedral, a fim de que se digne solicitar do Corpo Legislativo alguma verba para suprir 

tais precisões [...].782 

 

Com base nessas informações, o vice-presidente Miguel Joaquim Ayres do 

Nascimento registrou em seu relatório de 3 de maio de 1864 que “a decadência do culto público 

vai cada dia tornando-se mais lamentável” e que “as matrizes, com exceção de uma ou outra, 

nem tal nome merecem, e é sem dúvida uma impiedade que os ofícios divinos sejam nelas 

celebrados”783.  

As loterias decretadas pela Lei Provincial nº 367, de 24 de julho de 1854 para 

socorrer as igrejas não estavam logrando o desejado efeito: “Os únicos meios de que a Igreja 

do Maranhão tem disposto para acudir a tantas calamidades tem sido os minguados produtos 

das loterias, mas nem estas ultimamente têm podido ser extraídas pela afluência de bilhetes que 

aqui se vendem das do Rio de Janeiro e de Pernambuco”784. 

Apesar disso, no segundo semestre de 1864 foi disponibilizada “[...] além da 

quantia de 6:000$000 réis decretada por lei para um órgão785 destinado à Catedral, a de 

2:897$464 réis, deduzida do produto das loterias para os consertos da sacristia da mesma 

Catedral, e o resto para reparos e compra de alfaias”. Também com o produto das loterias, o 

vice-presidente Ayres do Nascimento mandou “[...] entregar a uma comissão nomeada do seio 

da mesa da irmandade de N. S. da Conceição desta cidade [de São Luís] a quantia de 2:500$000 

réis para auxílio das obras que está fazendo na sua igreja, que há muito serve de matriz, orçadas 

em mais de 8:000$000 réis”786. 

                                                           
782 Ibidem. (Itálico meu) 
783 Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou o 2º Vice-Presidente da Província, 

Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento, por ocasião da instalação da mesma Assembleia no dia 

03/05/1864, p. 21. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/364/>. Acesso em: 28 nov. 2017. (Itálico meu) 
784 Ibidem. 
785 Conforme foi visto no tópico 2.2.4. 
786 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Província, Desembargador Miguel Joaquim 

Ayres do Nascimento, passou a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Doutor Ambrósio Leitão da 

Cunha, no dia 03/10/1864, p. 12-13. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u332/>. Acesso em: 30 nov. 

2017. 



219 

 

Na metade da década de 1860 o estado geral das igrejas matrizes do Maranhão era 

este: “Em todas as paróquias, com raras exceções, [...] ou não há matrizes, e então servem de 

casa de Deus e para as altas funções do sagrado ministério oratórios particulares [...] às vezes 

sem a devida decência, ou se as há, estão em ruínas e carecem sobretudo de paramentos!”787. 

Dirigindo-se à Presidência da Província em 21 de abril de 1865, D. Luís confessou 

que “[...] por me faltarem todos os recursos [...] já me acho sem forças” para atender as múltiplas 

queixas “[...] de quase todos os párocos relativamente à falta de meios de que dispõem para a 

decência do culto”. O bispo chegou a dizer que faltava-lhe meios para “[...] alimentar uma 

correspondência digna de superior a inferior”: 

 

Acostumado como estou a ouvir queixas de quase todos os párocos relativamente à 

falta de meios de que dispõem para a decência do culto, confesso a V. Exa. que já me 

acho sem forças para atendê-las por me faltarem todos os recursos, ainda os naturais, 

pela má vontade, ou não sei como me exprima, dos sentimentos do século, que tanto 

entorpecem o bem andamento dos princípios católicos. V. Exa. mesmo poderá em sua 

consciência avaliar as dificuldades com que devo lutar diante das imensas 

reclamações que à presença da Presidência têm sido levadas, de envolta com a falta 

absoluta de meios de que carece o Bispo para mesmo alimentar uma correspondência 

digna de superior a inferior. 

Não desconheço, Exmo. Senhor, o estado decadente do catolicismo não só nesta 

Diocese, mas nas de todas do Império; e neste momento, invocando os sentimentos 

religiosos de V. Exa. que pela sua ilustração e longa experiência dos negócios públicos 

deve compartir com os meus desejos para elevar a Religião à altura de poder ser útil 

ao país, espero que me coadjuvará, auxiliando-me a afastar os tropeços que tanto 

deterioram a boa marcha dos negócios públicos eclesiásticos.788 

 

Ainda em 1865, tratando novamente sobre a mísera condição das igrejas matrizes, 

D. Luís lamentou a permanência desta situação num país onde os interesses católicos “[...] são 

nada menos que os interesses da sociedade”: 

 

Este estado de completa ruína da maioria dos templos da Província, a ponto de muitos 

párocos exercerem as funções de seu ministério e celebrarem os mistérios 

sacrossantos da Religião Católica até em choupanas de palha, deve sem dúvida 

despertar a solicitude de V. Exa. e o seu zelo religioso a bem dos interesses católicos 

que não são nada menos que os interesses da sociedade.789  

                                                           
787 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, passou 

a administração da mesma Província ao Excelentíssimo Senhor 4º Vice-presidente, Tenente-coronel José Caetano 

Vaz Junior, no dia 23/04/1865, p. 11. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/366/>. Acesso em: 02 dez. 

2017. (Itálico meu) 
788 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Ambrósio Leitão da Cunha. 21/04/1865. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
789 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Lafayette Rodrigues Pereira. 23/06/1865. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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Em face do insucesso das loterias em acudir as igrejas do Maranhão, a Lei nº 687 

de 25 de junho de 1864 (Lei orçamentária) consignou o crédito de 12:000$000 réis para os 

consertos e construção das matrizes, devendo tal soma ser colocada à disposição de D. Luís 

Saraiva790. Porém, tal aporte não foi entregue, pois, como argumentou o presidente Lafayette 

Rodrigues, “não se tendo feito nem começado nenhuma das obras ou reparos para que foi votada 

a referida quantia de 12:000$000 réis dentro do exercício [...]”791, a referida verba foi anulada. 

O dito gestor afirmou que “o crédito de 12:000$ réis consignado para o ano financeiro de 1864 

a 1865 foi anulado, na conformidade do que dispõe o regulamento do 1º de julho de 1852, art. 

11, visto como no decurso do exercício não se fez obra alguma compreendida em sua letra”792. 

A Lei do Orçamento vigente em 1866 autorizou igual quantia de 12 contos de réis 

para as obras das matrizes. No relatório de 3 de maio de 1866, o presidente Lafayette informou 

que este crédito “permanece também ainda intacto”. Até aquele momento, “apenas o reverendo 

vigário do Buriti solicitou por conta daquela verba uma prestação em auxílio das obras da matriz 

de sua freguesia; esta prestação porém não lhe pôde ser concedida, por não vir o requerimento 

acompanhado dos precisos esclarecimentos”793. 

Ainda em 1866 o presidente Lafayette apresentou o seguinte diagnóstico sobre as 

igrejas maranhenses: 

 

É triste e desolador o espetáculo que oferecem em quase sua totalidade os templos da 

Província. Em um grande número de paróquias as matrizes ameaçam ruína; em 

outras, servem de igrejas edifícios acanhadíssimos, indecentes, verdadeiros 

pardieiros; em algumas não há nem sequer edifícios desta última espécie, sendo as 

cerimônias religiosas celebradas em oratórios particulares.794 

 

Ao finalizar, o presidente atestou que “em todas [as paróquias] faltam os mais 

indispensáveis paramentos”795.  

                                                           
790 Cf. Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, 

passou a administração da mesma Província ao Excelentíssimo Senhor 4º Vice-presidente, Tenente-coronel José 

Caetano Vaz Junior, no dia 23/04/1865, p. 11. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/366/>. Acesso em: 02 

dez. 2017. 
791 Ofício nº 5 do Presidente da Província do Maranhão Lafayette Rodrigues Pereira a Dom Frei Luís da Conceição 

Saraiva, Bispo do Maranhão. 08/07/1865. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 167-169. APEM. 
792 Relatório que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Lafayette Rodrigues Pereira, apresentou 

à Assembleia Legislativa Provincial, por ocasião de sua abertura dia 03/05/1866, p. 15. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/367/>. Acesso em: 01 dez. 2017. 
793 Ibidem. 
794 Ibidem, p. 14. (Itálico meu) 
795 Ibidem. (Itálico meu) 
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No ano seguinte, em 29 de março, D. Luís da Conceição mais uma vez oficiou ao 

presidente da Província reiterando que o culto público achava-se “bem decadente” e dizendo 

que era uma “necessidade urgente” dotar as freguesias com igrejas matrizes: 

 

Bem decadente vai o culto público entre nós prendendo-se as suas causas a tempos 

mais ou menos distantes e circunstâncias diversas, a todas sobressaindo a [...] falta de 

igrejas matrizes pelo interior da Diocese, onde raríssimas existem com a devida 

decência ao respeito reclamado pelo culto católico, muitas a desmoronarem-se, e não 

poucas freguesias sem elas! 

Todos os anos constitui um tópico constante das minhas observações a respeito o que 

acabo de expor [...]. 

Prover as freguesias com igrejas matrizes, sabe perfeitamente V. Exa. que nada mais 

é do que satisfazer-se uma necessidade urgente, instantemente reclamada pelos fiéis 

e pela Igreja que é protegida pelo Estado, a qual ao menos nesta Diocese não conta 

com recursos próprios para tais edificações, e lamenta sempre que no grau de 

civilização em que já nos achamos, ainda clamam os povos do interior por casas de 

oração onde possam orar em comum e dirigir a Deus dignamente suas súplicas.796 

 

No mesmo ofício, o prelado chamou a atenção do presidente Antônio Alves de 

Sousa Carvalho para algumas obras necessárias à Catedral: 

 

A igreja Catedral [...] reclama alguns reparos, como seja, o assoalho de todo o 

pavimento que é de laje e cuja umidade grandemente prejudica a saúde dos fiéis, 

mormente no tempo invernoso; a pintura de todo o templo e outros reparos urgentes 

que amparando-o de deterioramento futuro, o coloque com a decência devida à sede 

episcopal e primeiro templo onde tem lugar todos os atos religiosos oficiais. 

Também [...] conviria no templo a canalização do gás, pois que é essa uma das maiores 

necessidades do culto, mormente nas festividades da Semana Santa e outras que têm 

lugar de noite ou de madrugada como a do Santíssimo Natal, da Ressurreição do 

Senhor e outras.797 

 

Este presidente, ao passar a administração da Província ao vice em 4 de abril de 

1867, confirmou o diagnóstico de D. Luís, destacando que a situação das matrizes do interior 

do Maranhão era muito difícil: “Quando se trata do culto religioso entre nós, o que antes de 

tudo se nota é o estado de ruína em que se acham quase todas as matrizes das freguesias do 

interior da Província, em algumas das quais os atos religiosos são celebrados em casas 

impróprias e sem caráter algum de templo”798.  

                                                           
796 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Antônio Alves de Sousa Carvalho. 29/03/1867. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
797 Ibidem. 
798 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província do Maranhão, Doutor Antônio Alves de 

Sousa Carvalho, passou a administração ao 1º Vice-Presidente, Doutor Manoel Jansen Ferreira, no dia 04/04/1867, 

p. 18. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
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Ainda na página 18 deste relatório o presidente Antônio Alves de Sousa Carvalho, 

embora reconhecendo “[...] esta necessidade [de igrejas] como a primeira e a mais urgente do 

culto, lamento que em minhas mãos não estivesse o satisfazê-la plenamente”799. 

No mês de julho de 1867 o bispo do Maranhão comunicou ao presidente que a 

situação das matrizes continuava calamitosa e que “[...] o mal se tem agravado”: 

 

O estado das igrejas matrizes é contristador. Depois do que expus no meu relatório 

[de 29 de março de 1867] o mal se tem agravado, porque nenhuma igreja foi edificada 

e as arruinadas adiantaram-se para um completo desmoronamento. 

A não haver o mais sério desejo de reerguer o culto público na Diocese, creia V. Exa. 

que dentro de poucos anos ainda mesmo as já raras igrejas matrizes que existem, e 

cujos párocos e fiéis constantemente estão a reclamar por alguns reparos nelas, 

desaparecerão, com grande prejuízo à religiosidade desses povos e da civilização.800 

 

Em fins do referido ano, a conjuntura acima descrita permanecia inalterada, como 

atestou o presidente Franklin Américo de Menezes Doria no seu relatório de 28 de outubro:  

 

O estado das igrejas matrizes do interior continua a ser contristador! As ruínas dos 

templos vão progredindo, sem que a administração da Província possa ter mãos 

nelas. 

Em algumas paróquias são as solenidades religiosas celebradas em casas particulares, 

dando-se além disso falta de paramentos. 

Na frase do venerando prelado Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, a não haver o 

mais sério empenho de reerguer o culto público na Diocese quanto à parte material, 

dentro de poucos anos desaparecerão as já raras igrejas matrizes que existem no 

interior da Província.801 

 

Nesse período foram entregues algumas quantias para a construção e reparação de 

três igrejas. À comissão encarregada da edificação da matriz de Nossa Senhora da Conceição 

da vila de Tutoia foi entregue “[...] não só a quantia de 1:000$ de que trata a Lei Provincial nº 

514, de 28 de julho de 1858, como também o produto da arrematação de várias cabeças de gado 

pertencentes ao patrimônio da mesma Senhora [...]”802. 

Para os consertos da igreja matriz de São Matias da cidade de Alcântara foi 

disponibilizada ao vigário a quantia de 677$940 réis: “Tendo exigido esclarecimento sobre o 

                                                           
799 Ibidem. 
800 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Franklin Américo de Meneses Doria. 15/07/1867. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
801 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Franklin Américo de Menezes Doria passou a 

administração da Província do Maranhão ao Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Epaminondas de Melo no dia 

28/10/1867, p. 18. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
802 Ibidem. 
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estado das obras, informou ele [o vigário] que estavam prontas as de que fora encarregado 

segundo o orçamento, mas que faz-se ainda necessária a quantia de 500$ réis para fechar a 

cúpula da torre, rebocá-la, caiá-la e levar os sinos acima”803. 

Ao vigário da paróquia de Nossa Senhora das Dores do Itapecuru-Mirim foi 

entregue “[...] a quantia de 500$000 para a compra de paramentos”804. 

Além disso, o presidente Franklin Américo nomeou em 1867 uma comissão para a 

construção da matriz da paróquia de Santa Filomena do Cutim, criada em 1856 mas não ereta 

canonicamente por falta de um templo que lhe servisse de matriz: 

 

Considerando de suma conveniência pública a edificação de uma igreja que sirva de 

matriz à freguesia de Santa Filomena do Cutim, nos arredores desta cidade, a qual 

freguesia criada pela Lei Provincial nº 402, de 29 de agosto de 1856, ainda não foi 

ereta canonicamente por falta da referida igreja, nomeei uma comissão composta dos 

cidadãos – capitão Sérgio Antônio Vieira, negociante Joaquim Lopes Anjos, alferes 

Franklin Antônio de Abreu, Manuel Joaquim Ferreira e Marcos Alves Nogueira da 

Silva para auxiliar a fatura da obra, concorrendo para ela com serviços ou quaisquer 

donativos, e bem assim angariando-os por meio de uma subscrição que deverá abrir.805 

 

Convém notar, ainda em 1867, que não apenas os templos do Maranhão 

encontravam-se em precárias condições. As cadeias não estavam em melhores circunstâncias. 

Segundo informações colhidas pelo mesmo presidente Franklin Américo,   

 

o estado de quase todas as cadeias do interior da Província é deplorável, à exceção da 

do Rosário. Nem uma só existe que corresponda ao disposto no art. 179, §21 da 

Constituição do Império806. 

A falta de segurança delas concorre para a fuga dos presos com frequência e serve de 

pretexto a certas práticas altamente abusivas.807 

 

No ano seguinte, apoiado nos dados obtidos junto ao Chefe de Polícia, o presidente 

Antônio Epaminondas de Melo novamente tratou do “[...] mau estado da maior parte das 

cadeias”. Até então, a Província tinha: 

                                                           
803 Ibidem. 
804 Ibidem, p. 19. 
805 Ibidem. 
806 Art. 179, §21 da Constituição do Império: “As cadeias serão seguras, limpas, bem arejadas, havendo diversas 

casas para separação dos réus conforme suas circunstâncias e natureza dos seus crimes”. 
807 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Franklin Américo de Menezes Doria passou a 

administração da Província do Maranhão ao Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Epaminondas de Melo no dia 

28/10/1867, p. 11. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
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[...] onze cadeias em prédios públicos e cinco em casas particulares alugadas para esse 

fim. 

As melhores cadeias são as da capital e da vila do Rosário. 

Outras, como as de Caxias, Alcântara, Viana, Itapecuru-Mirim, Icatu, Tutoia e Pastos 

Bons, ou não têm as devidas acomodações, ou não são convenientemente seguras. 

Nas vilas de S. Luís Gonzaga, Miritiba e Passagem Franca servem de cadeias casas 

particulares impróprias. 

Não há cadeias nas vilas de Anajatuba e Monção. Nesta última existe um péssimo 

depósito de presos estabelecido debaixo de um sobrado particular e sem carcereiro. 

Das cadeias da Carolina e Turiaçu [...], nenhuma informação existe, assim como sobre 

as dos [de]mais termos.808 

 

Em 1868, o estado da maior parte das igrejas matrizes maranhenses continuava 

“pouco lisonjeiro”: 

 

[...] tantas são as necessidades do culto que carecem da mão poderosa do Governo que 

fora difícil enumerá-las, e na impossibilidade de vê-las todas satisfeitas, atentas às 

circunstâncias atuais do Tesouro, limito-me apenas ao que mais tem reclamado o meu 

Prelado Diocesano e ultimamente [...] o fez o meu antecessor. 

É pouco lisonjeiro o quadro de nossas matrizes. As freguesias da Província, que não 

excedem 52, [...] ressentem-se na sua maioria do mal estado de suas igrejas. Se em 

algumas se pode dizer que há decência, em outras contrista-se o coração do fiel toda 

vez que, ao entrar para receber os sacramentos ou cumprir com o preceito que lhe 

impôs o Legislador do Gólgota, encara com as ruínas em que se acha o lugar santo 

onde foi regenerado ele e sua família! 

Há freguesias em que para não abandonarem os párocos essa parte do rebanho que 

lhes foi confiada, na falta absoluta de templos, socorrem-se a casas particulares, onde 

administrando os sacramentos e celebrando o Augusto Sacrifício dos Altares, 

procuram desta forma cumprir com os deveres do seu sagrado ministério, a despeito 

das prescrições canônicas.809 

 

As matrizes precisavam também de paramentos e alfaias, como declarou o 

Governador do Bispado no mesmo ofício: “A falta de paramentos, que pelo uso ou pelo tempo 

se acham dilacerados em muitas das matrizes é um objeto para que devo também chamar a 

atenção de V. Exa., sendo que a sua necessidade é de fácil intuição”810. 

Tais considerações do chantre Manoel Pedro Soares foram citadas pelo presidente 

Epaminondas de Melo, quando este passou a administração da Província ao vice-presidente em 

5 de maio de 1868: 

  

                                                           
808 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Epaminondas de Melo passou a administração 

desta Província ao Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente, Doutor Manoel Jansen Ferreira no dia 05/05/1868, 

p. 11. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
809 Ofício do Chantre Manoel Pedro Soares (Governador do Bispado) ao Presidente da Província do Maranhão 

Antônio Epaminondas de Mello. 10/04/1868. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
810 Ibidem.  
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Se em algumas [igrejas matrizes] se pode dizer que há decência, em muitas outras, 

como informa o Revmo. Governador do Bispado e consta mesmo dos relatórios 

anteriores, o que se nota são ruínas e falta de meios para manter o esplendor do culto! 

Há freguesias onde servem de matrizes, pela falta absoluta de templos, casas 

particulares. Em muitas delas os paramentos pelo uso ou pelo tempo se acham 

dilacerados! 

A Catedral, que é a primeira matriz, além da falta de paramentos, carece de caiação, 

pintura e outros reparos. 

Na falta de auxílio particular, indispensável é que os poderes públicos venham em seu 

auxílio.811 

 

A década de 1860 encerrou-se com o repisado registro de falta de igrejas decentes 

para o culto público. Em 4 de abril de 1869, o presidente Ambrósio Leitão da Cunha passou a 

administração da Província ao vice-presidente com estas palavras: 

 

Sinto profundamente dizer a V. Exa. que o estado do culto público pelo que respeita 

à falta de templos decentes para a celebração dos atos divinos em muitas paróquias 

continua a ser contristador! E nem é possível tirá-lo prontamente desse abatimento 

acudindo a tantas e tão manifestas necessidades enquanto não o permitirem os 

recursos da Província, visto que nem sempre se pode contar com o auxílio dos fiéis.812 

 

Em julho de 1869, “o estado geral das igrejas matrizes da Província [era] o mais 

lastimoso possível”, segundo informação do bispo D. Luís da Conceição, chegando a situação 

em certo ponto a ser pior “[...] do que nos tempos primitivos”: 

 

O estado geral das igrejas matrizes da Província é o mais lastimoso possível, além de 

muitas paróquias existirem sem uma casa de orações, possuindo outras indecentes 

pardieiros onde têm lugar as augustas cerimônias do culto católico. Até certo ponto, 

estamos em piores circunstâncias sobre este importante ramo do público serviço do 

que nos tempos primitivos, nos quais nesta Diocese ergueram-se ótimos templos ao 

Deus vivo, sem outros auxílios que a caridade pública estimulada pela robustez da 

fé.813 

 

Na década seguinte também não houve aprimoramento significativo no estado da 

maior parte das igrejas do Maranhão. Logo em 11 de abril de 1870 D. Luís renovou seu anátema 

contra a “[...] visível [...] decadência do culto público entre nós”: 

                                                           
811 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Epaminondas de Melo passou a administração 

desta Província ao Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente, Doutor Manoel Jansen Ferreira no dia 05/05/1868, 

p. 13. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
812 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província do Maranhão, Desembargador Ambrósio 

Leitão da Cunha, passou a administração da Província ao Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente, Doutor José 

da Silva Maya no dia 04/04/1869, p. 20. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
813 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Braz Florentino Henriques de Sousa. 10/07/1869. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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É bem visível a decadência do culto público entre nós, prendendo-se as suas causas a 

diversas circunstâncias, sob as quais como que parece em relevo a falta geral de igrejas 

matrizes pelo interior da Província, nas quais se celebra não digo já com aparato mas 

com precisa decadência o culto divino. 

Poucas são as paróquias do interior que por intermédio dos respectivos párocos e 

habitantes não reclamem quase cotidianamente os necessários meios ou para serem 

reparadas as igrejas matrizes ou para serem erguidas casas de oração onde elas não 

existem ou só existem pardieiros ou palhoças, ou para serem providas das 

indispensáveis alfaias exigidas pela necessidade do culto. 814 

 

O autor comentou neste mesmo documento que a renda do bispo e dos párocos era 

incapaz de prover as necessidades do culto público, e que por isso era mister o auxílio do 

governo, ainda que com pequenas quantias: 

 

Nas mãos do Bispo [...] e dos párocos, geralmente pobres, não está por certo o remédio 

ao suprimento de tão palpitantes necessidades, como V. Exa. bem compreenderá; pelo 

que não posso deixar de apelar para os poderes provinciais, a fim de que distribuam 

ainda que pequenas quantias que sejam com utilidade aplicada à construção, 

reedificação e reparação das igrejas matrizes e compra ao menos das alfaias 

indispensáveis para elas.815 

 

Reproduzindo parcialmente o teor deste ofício de D. Luís, o vice-presidente José da 

Silva Maya declarou em seu relatório de 18 de maio que “é bem contristador o estado em que 

se acha entre nós o culto público”816. Reiterou que  

 

poucas são as paróquias do interior que por intermédio dos respectivos párocos e 

habitantes não reclamem constantemente os necessários meios para serem reparadas 

as igrejas matrizes ou para serem erguidas casas de oração onde não existem, ou, 

finalmente, para serem elas providas das alfaias exigidas pelas necessidades do 

culto.817  

 

De acordo com o parecer obtido pelo vice-presidente junto a D. Luís Saraiva, este 

“[...] reverendo Prelado Diocesano atribui as causas da decadência a diversas circunstâncias, 

entre as quais avulta a falta quase geral de igrejas matrizes pelo interior da Província [...]”818. 

                                                           
814 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

José da Silva Maya. 11/04/1870. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
815 Ibidem.  
816 Relatório que Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente da Província do Maranhão Doutor José da Silva Maya 

apresentou à Assembleia Legislativa Provincial por ocasião de sua sessão ordinária no dia 18/05/1870, p. 11. Sala 

de Acervos Particulares. APEM. 
817 Ibidem. 
818 Ibidem. 
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Nessa época, conforme expus no tópico 2.2.4, a Catedral do Maranhão também 

carecia de reparos importantes e de ser suprida com novas alfaias: 

 

[...] a Catedral da Diocese a qual, posto que se ache hoje assoalhada e iluminada a gás, 

reclama a mais séria atenção pelas obras de que necessita na coberta, que está 

deteriorada, no interior do templo, cuja pintura e douramento acha-se velho e 

estragado, e nos consistórios e mais dependências, e pela grande falta de alfaias de 

que se ressente, ou por deficiência das que existem, ou pelo mau estado delas. Sua 

fábrica apenas recebe por ano um conto e duzentos mil réis dos cofres públicos para 

guisamentos, entretanto que o templo funciona diariamente e nas grandes solenidades 

quer da Igreja quer do Estado. Atendendo-se para o preço elevado de todos os gêneros, 

torna-se evidente que tal quantia não pode por certo chegar para as despesas a que é 

destinada.819 

 

Pelo relatório presidencial de 18 de maio de 1870 fica-se sabendo ainda do precário 

estado em que se encontrava o hospício dos capuchinhos: 

 

O hospício dos religiosos capuchinhos, ereto na pequena ermida de Sant’Iago, ameaça 

completo desmoronamento, bem como a própria ermida. 

Conheceis a extrema pobreza desses dignos apóstolos da fé católica e os relevantes 

serviços que hão já prestado e são ainda capazes de prestar à Província. 

Ali estão alguns deles prontos a ir em missões para qualquer ponto da Província que 

lhes for designado, a fim de pregarem a doutrina de Cristo, doutrinarem os indígenas 

e chamá-los à civilização. 

Eles não pedem e nem querem compensação pelos seus serviços, mas ameaçados de 

ficarem sem o único abrigo que possuem na cidade, solicitam de vós a quantia precisa 

para reedificar a ermida de Sant’Iago e para repararem o modesto hospício em que 

residem.820 

 

O Administrador das Obras Públicas foi encarregado de averiguar o estado da igreja 

onde situava-se o hospício para que fossem empreendidos os consertos mais urgentes. 

Periciando o local, o Administrador concluiu que “[...] a mesma igreja se achava em estado de 

completa ruína e carecia de total reparação [...]”. Foi então que o presidente da Província 

determinou que o Administrador “[...] organizasse o plano das obras que nesse caso se tinham 

de fazer e procedesse ao respectivo orçamento, que entretanto não recebi ainda”821. Até o ano 

                                                           
819 Ibidem, p. 11-12. 
820 Ibidem, p. 12. 
821 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor José da Silva Maya, Presidente da Província do Maranhão, 

passou a administração da Província ao Excelentíssimo Senhor Augusto Olímpio Gomes de Castro em 03/11/1870, 

p. 66. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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de 1872 o Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas já havia 

despendido 2:136$100 réis com as obras do hospício de Sant’Iago822. 

Também em 1870 algumas igrejas matrizes receberam do Governo Provincial 

somas razoáveis para serem empregadas em obras de que precisavam. Entre elas estava a matriz 

da vila do Rosário, “[...] para a qual tem a Província concorrido com a quantia de 10:000$000 

réis”. À comissão encarregada da igreja matriz da Barra do Corda foi entregue “[...] a quantia 

de 2:000$000 réis para ser aplicada às referidas obras, recomendando-lhe que procure com todo 

o esforço obter a coadjuvação dos fiéis para que a obra se realize com a maior brevidade 

possível e para que não venha a pesar somente sobre os cofres provinciais”. Por fim, foi 

entregue à comissão responsável pela matriz do Brejo “[...] a quantia de 3:000$000 réis para 

ser aplicada às referidas obras”823. 

Apesar destes esforços, a situação da maior parte das igrejas do Maranhão 

continuava a ser “contristadora”, conforme assinalou o vice-presidente José da Silva Maya na 

página 11 do seu relatório de 18 de maio de 1870.  

O ano subsequente trouxe consigo as tradicionais notícias relativas às precariedades 

materiais do culto público. Em fevereiro de 1871, o bispo D. Luís da Conceição Saraiva 

informou ao Governo Imperial que  

 

[...] não é lisonjeiro o estado do culto público nesta Diocese, sendo o estado de sua 

decadência não só muito prejudicial à crença e maior desenvolvimento do catolicismo, 

como ao próprio Estado, pois que sendo o culto o primeiro objeto da religião católica, 

pelo qual externamente revela-se a majestade e grandeza da única e verdadeira religião 

que professamos, também prende a vida moral dos povos, da qual procede a 

prosperidade e a verdadeira felicidade das nações.824 

 

Poucos meses depois, na seção “Culto público” de seu relatório, o presidente 

Augusto Olímpio Gomes de Castro disse aos membros da Assembleia Legislativa: “Não vos 

                                                           
822 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Augusto Olímpio Gomes de Castro passou a administração 

da Província do Maranhão ao 2º Vice-Presidente, o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Pereira da Graça 

no dia 29/04/1872, p. 20. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
823 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor José da Silva Maya, Presidente da Província do Maranhão, 

passou a administração da Província ao Excelentíssimo Senhor Augusto Olímpio Gomes de Castro em 03/11/1870, 

p. 67v-68v. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
824 Ofício-relatório de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia 

de Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 20/02/1871, p. 2-3. Reproduções 

fotográficas de documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). 

Correspondências enviadas pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos 

Negócios da Justiça (1834-1888). Maço 4, documento nº 35. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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são estranhas as dificuldades com que presentemente luta a Igreja Maranhense para a 

sustentação do culto público em sua majestade e grandeza. Elas vêm de longa data”825. As 

dificuldades referidas pelo presidente eram já bem conhecidas: 

 

O estado de ruína em que jaz o maior número dos poucos templos que servem de 

matriz, a carência absoluta deles em algumas paróquias acompanhada da falta de 

alfaias e paramentos mais indispensáveis para que com alguma decência possam os 

ofícios divinos ser celebrados são provas eloquentes do que levo acima dito.826 

 

Embora reconhecendo que “[...] o estado financeiro da Província não permite 

aplicar para as despesas do culto senão uma soma pequena e insuficiente”, o presidente Augusto 

Olímpio autorizou o pároco da freguesia de Santa Maria de Anajatuba a proceder aos reparos 

na respectiva matriz, que havia sofrido um incêndio em 5 de abril de 1871. Para esse fim, 

mandou-lhe entregar “[...] a quantia de dois contos de réis de que deverá prestar contas, 

deduzida essa quantia do crédito votado no §8º do art. 16 da Lei nº 909, de 18 de julho de 1870, 

para reparos de matrizes”827. 

Além da matriz de Anajatuba, outras duas receberam auxílio do Governo Provincial 

em 1871: a de Alcântara e a de Cururupu. Foi posta à disposição da comissão responsável pelos 

reparos na matriz de Alcântara “[...] a quantia de 3:000$000 réis, deduzida do crédito votado 

no §8º do art. 16 da Lei Provincial nº 909, de 18 de julho de 1870”. O vigário da freguesia de 

Cururupu, padre Manoel Albino Alves do Nascimento, foi pelo presidente encarregado “[...] de 

mandar proceder aos reparos de que carece a respectiva matriz, correndo as despesas por conta 

do crédito de 3:000$000 réis, votado no §6º do art. 16 da lei citada”828. 

Em 1872, para a conclusão dos reparos na igreja matriz de São José dos Matões, o 

Governo Provincial entregou à comissão encarregada das obras a quantia de 1:000$000 réis. 

Igual quantia foi dada à matriz do Codó como auxílio para a construção desta igreja. Além 

disso, “[...] despendeu mais o Tesouro a [quantia] de dois contos de réis com a igreja de Santo 

Antônio, que já tem consumido a avultada soma de 58:334$880 réis”829. 

                                                           
825 Relatório apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Província do Maranhão, Doutor Augusto 

Olímpio Gomes de Castro, à Assembleia Legislativa Provincial por ocasião da instalação de sua sessão ordinária, 

em 03/05/1871, p. 18. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
826 Ibidem. (Itálico meu) 
827 Ibidem, p. 18v-19. 
828 Ibidem, p. 69v-70v. 
829 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Augusto Olímpio Gomes de Castro passou a administração 

da Província do Maranhão ao 2º Vice-Presidente, o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Pereira da Graça 

no dia 29/04/1872, p. 20. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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Também em 1872 foi entregue ao vigário da freguesia de São José do Lugar dos 

Índios, padre José Ignácio Portugal, “[...] a quantia de um conto de réis, votada no art. 16, §2º 

da Lei do Orçamento nº 980, de 12 de julho do ano passado, para auxílio das obras da respectiva 

igreja matriz”. Foi entregue ainda um conto de réis “[...] ao coronel Marcolino José Brandão, 

procurador da Câmara Municipal da vila [de Coroatá] em deferimento ao requerimento que me 

endereçou em 26, para que fosse aplicada às obras da respectiva matriz na conformidade da 

citada lei”830. 

De acordo com o presidente Augusto Olímpio, em 1872 as igrejas matrizes em sua 

maioria estavam “em ruínas ou por concluir”: “É em geral péssimo o estado das igrejas matrizes 

da Província. Quase todas elas estão em ruínas ou por concluir e não dispõem de alfaias 

necessárias para a decente celebração do culto divino”831. 

A igreja e o convento de Nossa Senhora das Mercês da cidade de Alcântara eram 

exemplos dessa situação; ambos encontravam-se bastante deteriorados. Por isso, em 20 de 

março de 1872, o supramencionado presidente enviou um ofício a D. Luís consultando-o acerca 

da possibilidade de remoção das imagens sacras “[...] para outras igrejas, poupando-se deste 

modo a piedade dos fiéis um espetáculo que não pode deixar de afligi-los”832: 

 

No ofício que tenho a honra de remeter por cópia a V. Exa., expõe a Câmara Municipal 

da cidade de Alcântara o estado de abandono e ruína em que se acham o convento e a 

igreja de N. Sra. das Mercês daquela cidade. Estando ainda a administração dos bens 

da Ordem Mercedária ao cuidado de V. Exa. e não constando que existe ali pessoa 

alguma incumbida da conservação e guarda do mesmo convento e igreja, rogo a V. 

Exa. se digne providenciar como for conveniente, em ordem a evitar-se o 

desmoronamento dos mencionados edifícios, se ainda forem eles suscetíveis de 

reparos, ou ordenar a sua demolição, prevenindo os desastres que sem dúvida se 

dariam se tais construções desabarem. E como se achem ainda na referida igreja de N. 

S. das Mercês e na irmandade de N. Sra. do Desterro as sagradas imagens expostas ao 

tempo e ameaçadas de próxima destruição, já tendo sido sepultada nas ruínas a que 

representava o Salvador, como informa a Câmara Municipal, espero que V. Exa., se 

assim entender conveniente, ordenará a remoção das mesmas imagens para outras 

igrejas, poupando-se deste modo a piedade dos fiéis um espetáculo que não pode 

deixar de afligi-los.833 

 

                                                           
830 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor José Pereira da Graça, 2º Vice-Presidente da Província do 

Maranhão, passou a administração da Província ao Excelentíssimo Senhor Presidente José Bento da Cunha 

Figueiredo no dia 29/06/1872, p. 22v-23. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
831 Ibidem, p. 19. (Itálico meu) 
832 Ofício nº 18 do Presidente da Província do Maranhão Augusto Olímpio Gomes de Castro a Dom Frei Luís da 

Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 20/03/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166. APEM. 
833 Ibidem. 
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Foi tomada a providência de remoção das imagens e dos sinos da sobredita igreja. 

Mas quanto ao templo em si, nada foi providenciado. O risco do iminente desabamento desta 

igreja subsistiu por anos, até que em 28 de maio de 1877 o presidente Francisco Maria Correia 

de Sá e Benevides dirigiu ao vigário capitular do Bispado este ultimato:  

 

Sendo constantes as reclamações das autoridades da cidade de Alcântara sobre o 

iminente desabamento do templo que ali existe de N. S. das Mercês, já todo em 

completo estado de ruína, como a própria Ordem reconheceu, tanto assim que já dele 

retiraram-se as imagens e arriaram-se os sinos das torres, e não convindo continuar 

semelhante perigo a ameaçar os prédios vizinhos ao referido templo e mesmo a vida 

dos seus habitantes, espero que V. Sa. se dignará de providenciar em ordem a que 

cesse esse estado de coisas.834 

 

Não houve melhoria na condição geral das igrejas maranhenses em 1874. 

Registrou-se neste ano que “o estado das matrizes em geral não é satisfatório, reclamam 

consertos urgentes e bem assim precisam de alfaias e paramentos para a celebração do culto”835. 

No ano subsequente, o presidente Augusto Olímpio Gomes de Castro garantiu: 

“Não pode ser pior o estado das matrizes da Província”. As missas ou eram celebradas em casas 

particulares, ou em capelas arruinadas, sendo reduzido o número de freguesias possuidoras de 

igrejas, e mais diminuta ainda a quantidade de freguesias com templos concluídos e dotados de 

paramentos:  

 

Não pode ser pior o estado das matrizes da Província. Os atos do culto celebram-se 

em algumas freguesias em casas particulares e em outras em capelas arruinadas e 

indecentes, sendo poucas as localidades que têm igrejas e ainda menor o número das 

que as têm acabadas e convenientemente providas de paramentos.836 

 

Augusto Olímpio explicou que a desfavorável condição financeira da Província não 

o permitiu “[...] prover de remédio um mal tão antigo”. Por isso, o presidente limitou-se às 

velhas medidas paliativas, autorizando 

                                                           
834 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Francisco Maria Correia de Sá e Benevides ao Vigário Capitular 

do Bispado, o arcediago Dr. Manoel Tavares da Silva. 28/05/1877. Inventário dos Códices. Livro 1169, p. 29-29v. 

APEM. 
835 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor José Francisco de Viveiros passou o governo da Província do 

Maranhão ao Excelentíssimo Senhor Presidente Augusto Olímpio Gomes de Castro no dia 28/09/1874, p. 74. Sala 

de Acervos Particulares. APEM. 
836 Relatório com que o Doutor Augusto Olímpio Gomes de Castro passou o governo da Província do Maranhão 

ao 2º Vice-Presidente, o Excelentíssimo Senhor José Pereira da Graça, no dia 22/02/1875, p. 62. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. (Itálico meu) 
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[...] apenas os reparos precisos na igreja matriz da freguesia de S. Joaquim do 

Bacanga, mandando entregar à comissão deles encarregada a quantia de um conto de 

réis, e ordenei a construção da matriz da importante vila de S. Francisco, pondo para 

esse fim à disposição da respectiva comissão a quantia de três contos de réis.837 

 

As notícias relativas ao ano de 1876 foram basicamente iguais às do ano anterior: 

“Em geral, o estado das matrizes da Província é péssimo; em algumas freguesias os atos do 

culto celebram-se em casas particulares; em outras, em capelas que ameaçam ruína, sendo 

poucas as igrejas que estão convenientemente providas de paramentos”838. Em junho deste 

mesmo ano o presidente escreveu que “o estado das matrizes é o mesmo que consta dos 

relatórios anteriores, à exceção da matriz de S. Matias da cidade de Alcântara, cujas obras foram 

concluídas, e da matriz de S. Francisco, que se acham em andamento”839. 

Tem-se também a informação de que em 1876 duas igrejas receberam do Governo 

quantias para suas obras: 1) a igreja matriz da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da 

Manga, no município de São Francisco, recebeu 1:999$912 réis por ordem presidencial de 11 

de maio; 2) em 30 de outubro, o presidente Frederico de Almeida e Albuquerque expediu ordem 

para que fosse disponibilizada ao vigário encarregado da matriz de São José dos Índios “[...] a 

quantia de 1:000$000 réis para ser aplicada aos consertos urgentes de que precisa a mesma 

matriz”840. 

O ano de 1876 findou-se com esta declaração do referido presidente no tocante à 

situação dos templos: “Devo informar [...] que o estado das igrejas matrizes do interior continua 

a ser contristador; a ruína dos templos vai progredindo e em algumas paróquias são as 

solenidades religiosas celebradas em casas particulares, dando-se além disso falta de 

paramentos em quase todas as paróquias”841. E prosseguiu tomando emprestada a observação 

de D. Luís da Conceição: “A não haver o mais sério empenho de reerguer o culto público na 

Diocese quanto à parte material, dentro de poucos anos desaparecerão as já raras matrizes que 

existem no interior da Província”842. 

                                                           
837 Ibidem, p. 61-62. 
838 Relatório com que o Doutor Frederico José Cardoso de Araújo e Abranches passa o governo da Província do 

Maranhão ao 1º Vice-Presidente, o senador Luís Antônio Vieira da Silva em 17/01/1876, p. 35. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. (Itálico meu) 
839 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Senador Frederico de Almeida e Albuquerque abriu a sessão da 

Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão em 16/06/1876, p. 12. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
840 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Frederico de Almeida e Albuquerque, Presidente da Província do 

Maranhão, passou o governo ao 3º Vice-Presidente, o Barão de Monção, em 07/12/1876, p. 53-54. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
841 Ibidem, p. 54. 
842 Ibidem, p. 54-55. 
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Para o ano subsequente, tem-se a informação de que poucas eram as paróquias do 

interior do Maranhão onde havia matrizes. Mesmo as que existiam “[...] carecem de grandes 

reparos e algumas até de completa reedificação pelo estado de ruína em que se acham”843. Em 

24 de setembro de 1877, o vigário capitular do Bispado oficiou ao presidente da Província 

declarando que 

 

não pouco também há concorrido para a decadência do culto a carência de igrejas 

matrizes no interior da Província [...]. 

Poucas são as igrejas matrizes do interior, cujos párocos e habitantes não tenham 

constantemente reclamado meios para serem reparadas umas e reedificadas outras já 

em ruína, ou para serem erigidas modestas casas de oração onde nenhuma igreja existe 

ou, se existe, não passa de um pardieiro ou pequena palhoça.844 

 

Além disso, conforme afirmação do presidente Francisco Maria Correia de Sá e 

Benevides em seu relatório de 18 de outubro de 1877,   

 

em alguns pontos serve de matriz um pardieiro ou pequena palhoça e a maior parte 

delas ressente-se da falta de alfaias e paramentos exigidos pelo culto. Este triste 

estado de coisas tem concorrido poderosamente para o indiferentismo e resfriamento 

do espírito religioso que vemos entre nós.845  

 

Embora lamentando esses problemas, o dito presidente admitiu no ano seguinte não 

poder fazer quase nada para minorá-los, pois “as circunstâncias financeiras da Província não 

permitiram prover convenientemente essa necessidade, [...] [e] só foram algumas quantias 

postas à disposição de alguns párocos para reparos em matrizes [...]”846. 

Ainda em 1878, pouco tempo depois de assumir o governo da Diocese do 

Maranhão, o bispo D. Antônio Cândido de Alvarenga comentou sobre o “estado de decadência” 

em que a mesma se achava: “Tendo feita minha entrada solene na capital desta Diocese no dia 

8 e assumido sua administração no dia 10 de julho do corrente ano, o pouco tempo que daí 

                                                           
843 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Maria Correia de Sá e Benevides apresentou à 

Assembleia Legislativa Provincial por ocasião da instalação de sua sessão ordinária, em 18/10/1877, p. 34. Sala 

de Acervos Particulares. APEM. (Este relatório contém duas sequências de numeração. A primeira sequência de 

numeração termina na página 137. A segunda sequência termina na página 256. Optei por seguir a segunda 

sequência, por considerá-la mais acertada). (Itálico meu) 
844 Ofício-relatório do arcediago Manoel Tavares da Silva, Vigário Capitular do Bispado, ao Presidente da 

Província do Maranhão Francisco Maria Correa de Sá Benevides. 24/09/1877. Setor de Avulsos, APEM. 
845 Ibidem. (Itálico meu) 
846 Relatório com que o Doutor Francisco Maria Correia de Sá e Benevides passou o governo da Província do 

Maranhão ao 2º Vice-Presidente, o Doutor Carlos Fernandes Ribeiro, em 28/03/1878, p. 20. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 



234 

 

decorre já é bastante para que eu possa conhecer o estado de decadência em que ela se acha, 

quer espiritual, quer materialmente falando”847. 

Mais adiante D. Antônio acrescenta que 

 

não tendo ainda percorrido a Diocese em visita pastoral para conhecer por mim o 

estado das matrizes, limito-me a referir o que sobre elas informou-me o Revmo. 

Governador do Bispado no relatório que apresentou-me no dia em que assumi a 

administração diocesana. “Poucas são as freguesias”, diz ele, “principalmente do 

interior desta Província [...] que se prestam com a devida decência às funções do 

culto”. 

“Não obstante os reiterados pedidos aos poderes públicos de qualquer auxílio para 

levar-se a efeito a edificação e reparos de algumas igrejas matrizes, continua o mau 

estado delas. Os párocos e os fiéis de muitas constantemente reclamam meios para 

serem edificadas umas e reparadas outras, ou ao menos para que sejam erigidas 

modestas casas de oração onde nenhuma igreja existe, ou se existe, não passa de 

simples pardieiro, o que muito depondo contra nossa religiosidade e civilização, 

acoroçoa por certo o resfriamento do espírito religioso dos povos, que lamentam a 

falta de um lugar onde possam orar em comum ao verdadeiro Deus”. 

“A par de tais reclamações, outras existem não menos importantes, tal como o 

suprimento das mais indispensáveis alfaias e paramentos exigidos pelo culto nas 

paróquias pobres”848. 

 

No limiar da década de 1880 (a última a ser investigada neste trabalho) foram 

registradas as convencionais queixas que pelos 40 anos precedentes haviam marcado a situação 

de grande parte das igrejas maranhenses: “Funcionam [...] as matrizes em casas de palha, sem 

forma alguma de templo, e no todo repugnantes com a decência e solenidade do culto”849. 

Neste relatório de 1880 constam mais declarações surpreendentes do presidente 

Luís de Oliveira Lins de Vasconcelos. A situação precária das igrejas era um dos tópicos de 

uma ampla lista de pendências provinciais, exemplificativas do “[...] mau estado de coisas a 

que chegamos por um concurso de variadas circunstâncias”:  

 

Não há na Província uma obra pública em construção por ela custeada. 

                                                           
847 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro Carlos Leôncio de 

Carvalho, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. Reproduções fotográficas de documentos da 

Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas pelo Bispo do 

Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-1888). Maço 5, 

documento nº 51, p. 1. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Documento sem data. Com certeza este ofício foi 

expedido no segundo semestre do ano de 1878, pois nele D. Antônio dá ciência de sua entrada solene na Diocese 

e tomada de posse da administração episcopal, fatos estes que se deram em julho de 1878. É provável que tenha 

sido expedido em 7 de outubro de 1878, pois D. Felipe C. Pacheco (op. cit., p. 379) cita este mesmo documento, 

dando-lhe esta data). (Itálico meu) 
848 Ibidem, p. 3-5. 
849 Relatório apresentado por Sua Excelência o Senhor Presidente da Província do Maranhão, Doutor Luís de 

Oliveira Lins de Vasconcelos, à Assembleia Legislativa Provincial por ocasião de sua instalação no dia 

13/02/1880, p. 50. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
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Arruínam-se os próprios da Província, alguns dos quais são doações filhas do 

patriotismo ou amor que tem o Maranhão inspirado a alguns de seus filhos ou 

habitantes. 

Desaparecem as estradas, dificultando o transporte, desanimando e encarecendo a 

criação e cultura dos nossos ricos sertões. 

Obstruem-se os rios navegáveis. 

[...] 

Está nas piores condições a instrução pública primária. 

Funcionam: 

A Assembleia Provincial neste acanhado compartimento da Catedral; o Liceu, em 

outro ainda pior, no Convento do Carmo; 

O Tesouro em um prédio cujo futuro domínio para a Província depende de estarem o 

comércio de comissão e a lavoura sujeitos a um privilégio que comprometeu a fortuna 

do concessionário, prejudica o preço dos produtos no mercado e dificulta o serviço da 

pequena navegação; 

As escolas do interior, desprovidas em sua maior parte de mobília e bons mestres, em 

pardieiros imundos; 

[...] 

A força pública é insuficiente para acudir as necessidades da Província, os seus 

destacamentos aquartelam e os presos são guardados em casebres alugados por cinco 

ou dez mil réis mensais e em condições tais que lhes comprometem a saúde e a vida; 

Lançam-se impostos sobre as pequenas indústrias da capital, mas os mananciais de 

uso público gratuito estão inservíveis ou muito distanciados do centro populoso, e a 

pobreza, para quem já é cara a subsistência, paga esse elemento da vida, a água, que 

a Providência deu com tanta abundância que pareceu querer inutilizar a sua 

apropriação e comércio neste município.850 

 

Se comparados com os relatórios presidenciais dos decênios anteriores, os da 

década de 1880 são sucintos em informações sobre o estado das igrejas matrizes e do culto 

público. Talvez a escassez desses registros na última década do Império deva-se a um 

desinteresse estatal em assuntos religiosos, ensejado por um movimento de secularização das 

funções públicas. Ítalo Santirocchi explica que durante o Segundo Reinado (principalmente nas 

décadas finais da monarquia) houve uma 

 

[...] pressão a favor da secularização de tradicionais funções públicas exercidas pelo 

clero, gerando a progressiva substituição do padre pelo funcionalismo civil, 

basicamente instalado no Ministério da Justiça, que não só passou a coordenar as 

atividades tradicionalmente exercidas pela Igreja na área eleitoral, como também, aos 

poucos, foi ocupando suas funções cartoriais: registro civil, casamentos e óbitos, 

registro de imóveis.851 

 

Em consequência disso, como assevera o autor, houve uma “progressiva restrição 

orçamentária à Igreja no Segundo Reinado”, tanto que os orçamentos para ela votados “[...] nas 

                                                           
850 Ibidem, p. 50-51. (Itálico meu) 
851 SANTIROCCHI, Ítalo Domingos. op. cit., p. 159. 
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últimas décadas do Império eram insuficientes até mesmo para manter a velha estrutura 

religiosa”852.  

Os relatórios de 1882 e 1883, por exemplo, restringem-se a noticiar que algumas 

igrejas passavam por reparos. Em 15 de dezembro de 1881 o presidente João Paulo Monteiro 

d’Andrade, atendendo à solicitação do arcipreste João Tolentino Guedelha Mourão, mandou 

“[...] entregar-lhe pelo Tesouro Público Provincial a quantia de 2:000$000 réis votada no §19 

do art. 17 da Lei do Orçamento vigente para ser aplicada nas obras da igreja deste convento [de 

Santo Antônio]”853. Porém, 

 

[...] visto ter sido insuficiente a soma de dois contos de réis que obteve ultimamente 

da Assembleia Provincial para concluir as torres e a fachada daquele templo, mandei 

dar-lhe mais por conta da verba “Obras Públicas” a quantia de 1:100$000 réis, a fim 

de continuar a ser aplicada às referidas obras que se acham quase concluídas.854 

 

Ainda em 1882, o vigário encomendado das freguesias de São Félix de Balsas e de 

Nossa Senhora da Vitória do Loreto viu recusado o seu pedido de “[...] fornecimento dos 

paramentos indispensáveis para a celebração dos atos divinos”, pois “não [havia] crédito para 

esse fim votado [...]”855. 

Foi igualmente denegado o pedido feito pelo vigário da freguesia de Santa Rita e 

Santa Filomena do Codó de 500$000 réis votados “[...] na Lei nº 1.246, de 12 de maio de 1881, 

para ocorrer ao pagamento de despesas com a conclusão da obra de um novo retábulo na 

respectiva igreja”. Segundo o Inspetor do Tesouro Provincial, “[...] a referida quantia foi 

consignada para pagamento da conclusão das obras e não para pagar as obras feitas, porquanto 

deviam estas ter corrido por conta da soma de um conto de réis votada na Lei nº 1.189 e entregue 

ao ex-vigário Manoel José de Oliveira Mirassol”. “Em vista dessas razões”, disse o presidente 

José Manoel de Freitas, “deixei de mandar realizar a entrega da quantia reclamada”856. 

                                                           
852 Ibidem. 
853 Relatório com que o Doutor João Paulo Monteiro d’Andrade passou o governo da Província do Maranhão ao 

Doutor José Manoel de Freitas no dia 07/03/1882, p. 61. Sala de Acervos Particulares. APEM.  
854 Relatório apresentado pelo Excelentíssimo Senhor José Manoel de Freitas, Presidente da Província do 

Maranhão, à Assembleia Legislativa Provincial no dia 20/05/1883, por ocasião da instalação de sua sessão de 

abertura, p. 56. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
855 Relatório com que o Doutor João Paulo Monteiro d’Andrade passou o governo da Província do Maranhão ao 

Doutor José Manoel de Freitas no dia 07/03/1882, p. 62. Sala de Acervos Particulares. APEM.  
856 Relatório apresentado pelo Excelentíssimo Senhor José Manoel de Freitas, Presidente da Província do 

Maranhão, à Assembleia Legislativa Provincial no dia 20/05/1883, por ocasião da instalação de sua sessão de 

abertura, p. 56-56v. Sala de Acervos Particulares. APEM. 



237 

 

Também foi indeferida a solicitação do vigário da freguesia São Vicente Férrer, que 

pedia “[...] que lhe fosse entregue a quantia de um conto de réis votada no §17 da Lei de 12 de 

maio de 1881 para os reparos da respectiva igreja”. O presidente José Manoel justificou-se 

dizendo que “não mandei entregar a quantia solicitada porque, segundo informou o Inspetor do 

Tesouro Público Provincial, em 13 de outubro estava esta verba anulada por não ter sido 

reclamada dentro do ano em que vigorou a Lei do Orçamento que a consignou”857. 

Quanto ao ofício de 23 de julho de 1882 do vigário da freguesia de Nossa Senhora 

do Rosário solicitando providências em face do “estado de ruína do frontispício da igreja 

matriz”, informou o mesmo presidente que “nenhuma deliberação tenho tomado porque até esta 

data não recebi o orçamento que requisitei das despesas com o derribamento da platibanda da 

dita igreja, que ameaça ruína”858. Em 1884 tal problema ainda não havia sido solucionado. A 

30 de setembro deste ano, o presidente José Leandro de Godoy e Vasconcelos nomeou uma 

comissão  

 

[...] para encarregar-se das obras do frontispício da igreja matriz dessa vila [do 

Rosário], mandando pôr para esse fim pelo Tesouro Público Provincial à disposição 

da mesma comissão, em quatro prestações iguais, a quantia de um conto de réis, 

votada no art. 24 da Lei nº 1.340, de 17 de maio do ano próximo passado.859  

 

Entretanto, o referido valor não foi entregue porque “infelizmente o estado dos 

cofres provinciais obstou a que se desse princípio a essa obra, que aguarda melhor situação”860. 

Em 1883 aconteceu em Pedreiras o que desde o início do século XIX vinha 

ocorrendo com muitas freguesias maranhenses, principalmente as do interior. Por ser 

insuficiente a quantia votada pela Assembleia Provincial para a edificação de uma igreja na dita 

localidade, o Barão de Grajaú (à época vice-presidente da Província), acatou a paliativa 

sugestão da comissão encarregada das obras e assentiu que ali fosse erigida “[...] uma capela 

feita de boas madeiras em substituição à igreja aludida”: 

 

Tendo recebido um ofício em 13 de julho da comissão encarregada da construção de 

uma igreja na povoação das Pedreiras para a celebração dos atos divinos, fazendo ver 

a impossibilidade de ser construída a referida igreja em consequência de ser 

                                                           
857 Ibidem, p. 57-57v. 
858 Ibidem, p. 57. 
859 Fala com que o Excelentíssimo Senhor Doutor José Leandro de Godoy e Vasconcelos, Presidente da Província 

do Maranhão, dirigiu à Assembleia Legislativa Provincial por ocasião da instalação da 2ª sessão da 25ª legislatura, 

em 24/02/1885, p. 38. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
860 Ibidem. 
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insuficiente a quantia decretada para esse fim, aceitei em 26 desse mês o alvitre 

lembrado pela dita comissão da edificação de uma capela feita de boas madeiras em 

substituição à igreja aludida.861 

 

À comissão encarregada das obras da igreja de Imperatriz, composta pelo padre 

Balduíno Pereira Maya e pelos cidadãos Manoel Herenio Alves Pereira e Raymundo de Souza 

Milhomem, foi disponibilizada ainda em 1883 

 

[...] a quantia de dois contos de réis, votada no §18, art. 17 da Lei nº 1.272, de 30 de 

maio de 1872, sendo quinhentos mil réis entregues logo ao referido padre Balduíno, 

que se achava então nesta capital, e um conto e quinhentos mil réis que deverão ser 

também entregues à comissão em três prestações pela coletoria da respectiva vila.862 

 

De 1883 a 1886 não houve significativo aprimoramento na condição da maior parte 

das matrizes do Maranhão. Tal assertiva é corroborada pelo já citado testemunho do bispo D. 

Antônio Cândido de Alvarenga logo no início do ano de 1886: 

 

Relativamente ao estado das igrejas matrizes, [...] poucas são as paróquias desta 

Província onde se encontra uma igreja com proporções suficientes para acomodar os 

fiéis que concorrem aos atos religiosos. Em geral, o que aqui chama-se igreja 

paroquial ou igreja matriz são pequenas capelas que só admitem no seu recinto um 

limitado número de pessoas; sem os compartimentos e acomodações necessárias a 

uma igreja paroquial propriamente dita, quase sempre de uma construção fraca, sem 

o asseio preciso, e desprovidas de paramentos, alfaias, vasos sagrados e outros 

objetos necessários ao culto, como tenho observado por mim mesmo nas minhas 

visitas episcopais. Há paróquias onde os atos religiosos são celebrados em pardieiros 

sem forma alguma de templo [...].863 

    

Ainda segundo D. Antônio, “[...] muitas das paróquias são formadas [...] de uma 

população paupérrima”864 que não dispunha de meios para construir, consertar ou embelezar 

suas respectivas igrejas matrizes. Assim sendo, a subvenção governamental, mesmo que tardia 

e insuficiente, era a única forma de socorro disponível: 

 

Sendo assim, é claro que sem o auxílio de verbas decretadas anualmente pela 

Assembleia Legislativa da Província para reparar as igrejas paroquiais e provê-las de 

                                                           
861 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Fernandes Ribeiro, 1º Vice-Presidente da Província 

do Maranhão, passou a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Presidente Ovídio João Paulo de 

Andrade em 25/11/1883, p. 15. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
862 Ibidem. 
863 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

João Capistrano Bandeira de Mello. 09/01/1886. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
864 Ibidem. 
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paramentos, alfaias e outros objetos indispensáveis ao serviço do culto, não poderá a 

maioria dos párocos melhorar o estado de suas igrejas.865 

 

Como visto, já em sua administração, D. Luís da Conceição Saraiva (predecessor 

imediato de D. Antônio de Alvarenga) enfatizava que as rendas do bispo e dos párocos eram 

incapazes de suprir as necessidades materiais do culto. Ainda que insuficiente, o auxílio estatal 

era a única ajuda disponível: 

 

O culto público acha-se decadente nesta Diocese pois que as rendas estritas do Bispo 

e dos párocos não podem fazer face às palpitantes e sempre crescentes necessidades 

exigidas pelo culto e pela decência com que devem ser celebrados os ofícios divinos. 

Não contando a Diocese com socorros extraordinários, forçoso é que os poderes do 

Estado distribuam quantias ainda [que] parcas para a construção, reedificação ou 

reparação da quase totalidade das igrejas matrizes da Diocese, porquanto algumas 

paróquias sentem falta absoluta de um templo condigno da majestade do culto, 

reunindo-se os fiéis em pardieiros ou palhoças, e outras os têm em tal estado de ruína 

e tão lamentável que não podem deixar de produzir profunda dor no espírito 

religioso.866 

 

A falta ou deficiência da ajuda pecuniária dada pelo Governo contribuía 

decisivamente para a ausência ou mal-estar dos templos, dos paramentos e alfaias. Por exemplo, 

ainda em janeiro de 1886 o então Governador do Bispado informa em ofício do dia 20 que “as 

matrizes pobres não recebem auxílio algum do Estado, e daí vem que lutam com sérias 

dificuldades para realizar qualquer melhoramento material”867. Disse também que “[...] muitas 

igrejas matrizes, algumas das quais causam dó, [...] não têm alfaias, nem paramentos, nem estão 

em estado decente para a celebração do culto divino. Felizmente a piedade dos fiéis e o zelo 

d’alguns bons sacerdotes puderam salvar alguns templos, e são para honra nossa conservados 

com asseio e decência”868. Monsenhor Mourão concluiu afirmando que  

 

a administração diocesana dispondo apenas de exíguos recursos pecuniários e estes 

ligados a muitos compromissos, não pode prover de remédio a tantas necessidades, e 

                                                           
865 Ibidem. 
866 Ofício-relatório de Dom Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro João Alfredo Correia 

de Oliveira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 20/02/1871, p. 3-4. Reproduções 

fotográficas de documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). 

Correspondências enviadas pelo Bispo do Maranhão ao Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos 

Negócios da Justiça (1834-1888). Maço 4, documento nº 35. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
867 Ofício-relatório do Arcipreste Doutor João Tolentino Guedelha Mourão ao Barão de Mamoré, Ministro de 

Estado dos Negócios do Império. 20/01/1886. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese do Maranhão 

existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências de autoridades eclesiásticas do Maranhão para o 

Ministério dos Negócios da Justiça e do Império (1850-1886). Caixa 220, documento nº 72, p. 1. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. (Itálico meu) 
868 Ibidem, p. 2. (Itálico meu) 
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V. Exa. bem poderia sugerir que o orçamento do Império consignasse alguma verba 

para acudir à indigência de nossas igrejas.869 

 

Referente ainda ao ano de 1886, consta no relatório presidencial de 20 de agosto 

que somente as igrejas matrizes das freguesias de São João de Cortes e de São José do Preá 

receberam auxílio financeiro para a realização de reparos. À primeira foi destinada a “[...] 

quantia de 400$ réis para ser aplicada aos ditos consertos”.  Para a matriz de São José do Preá, 

por conta do §60 da Lei nº 1.393, de 12 de junho de 1886, entregou-se “[...] a quantia de 

trezentos mil réis destinada aos reparos da igreja matriz”870. 

Essas foram as últimas informações encontradas sobre o estado do culto público no 

Maranhão provincial (seja na documentação dos presidentes da Província, seja na 

documentação dos bispos). Os relatórios presidenciais prosseguiram até o ano da proclamação 

da República brasileira871, mas nada registrando sobre a situação das igrejas, dos paramentos e 

alfaias.  

Apesar da ausência de informações relativas ao período de 1887 a 1889, é 

implausível supor que durante este interregno houve algum expressivo aprimoramento no 

quadro geral das igrejas matrizes maranhenses. O correto é supor o contrário. Um óbice 

estrutural e vetusto como o do desaparelhamento do culto público no Maranhão, que existia 

desde pelo menos os anos iniciais do Império e que foi se arrastando durante todo o século XIX, 

não poderia resolver-se a curto prazo.  

O problema da desestrutura do culto católico no Maranhão, exigindo providências 

a longo prazo, atravessou o século XIX e chegou à República. D. Francisco de Paula comenta 

exatamente isto: que a Igreja do Maranhão iniciou o período republicano “[...] completamente 

desaparelhada [...] [e sem] um vintém de patrimônio”: 

 

Proclamada a República e, logo depois, o decreto da separação, entrava a Igreja 

Brasileira numa fase toda nova, para a qual infelizmente se achava completamente 

desaparelhada. A Igreja do Maranhão, sobretudo, que não tinha um vintém de 

patrimônio, quer para si, quer para o Bispo, quer para o Seminário, achou-se da noite 

para o dia reduzida ao simples recurso da Caixa Pia e da Secretaria Eclesiástica, ambos 

minguadíssimos. Era a miséria e não a pobreza que chegava. Ia dentro em breve 

presenciar ao desaparecimento do Cabido, a quem faltavam os subsídios que não mais 

                                                           
869 Ibidem, p. 2-3. (Itálico meu) 
870 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente Doutor José Francisco de Viveiros passou a 

administração da Província do Maranhão ao Excelentíssimo Presidente Doutor José Bento de Araújo, em 

20/08/1886, p. 33. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
871 Proclamada a República em 15 de novembro de 1889, o decreto de separação entre a Igreja e o Estado foi 

publicado logo em 7 de janeiro de 1890. 
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pagava o Governo; não só isto, mas ver morrer aos poucos o Seminário pelo mesmo 

motivo.872 

 

Para finalizar este tópico, insiro a seguir um quadro sintetizando as principais 

informações relativas ao estado das igrejas matrizes, de seus paramentos e alfaias no período 

de 1838 a 1886. Este quadro registra também o número de freguesias/paróquias que foram 

criadas durante o dito período.  

 

QUADRO 10 – Situação das igrejas matrizes maranhenses, de seus paramentos e alfaias (1838 a 1886) 

 

 

Ano 

Quantidade de 

freguesias/paróq

uias existentes 

na Província do 

Maranhão873 

 

 

 

Situação das igrejas matrizes 

 

1838 

 

36 

Deste total de 36 freguesias, “[...] 15 ou não têm matrizes, ou as têm arruinadas, 

ou em princípio de construção”. (Discurso do presidente Vicente Thomaz Pires de 

Figueiredo Camargo, em 03/05/1838, p. 4-5). 

 

 

1839 

 

37 

Das 37 freguesias, “[...] não têm matrizes 16; têm-nas arruinadas e pouco seguras 

4; e 3 as têm em princípio de construção”. (Discurso do presidente Manoel 

Felizardo de Sousa e Melo, em 03/05/1839, p. 7). 

 

 

 

1841 

 

 

37 

Estavam em “[...] desamparo e sem a devida decência muitas igrejas [...], como 

sejam as da Bacanga, Santo Antônio e Almas, S. Bento, Tutoia, Manga, Iguará, 

Santa Helena, S. João de Corte, Guimarães, Preá, Codó, Trizidela, Passagem 

Franca, S. José acima de Caxias”. (Discurso do presidente João Antônio de 

Miranda, em 03/07/1841, p. 9). 

 

 

1844 

 

40 

“Deplorável é o estado das matrizes da Província”. (Relatório do presidente João 

José de Moura Magalhães, em 20/06/1844, p. 4). 

 

 

 

1848 

 

 

41 

“As matrizes estão pela maior parte precisadas de consertos, além dos 

indispensáveis paramentos [...], e algumas se acham em estado de ruínas e em 

circunstância de desabarem com gravíssimo perigo”. (Fala do presidente Antônio 

Joaquim Álvares do Amaral, em 28/07/1848, p. 9). 

 

                                                           
872 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 363. (Itálico meu) 
873 Na divisão administrativa do Brasil imperial, em vista do regime de padroado, os termos “freguesia” e 

“paróquia” podem ser tomados como sinônimos. A freguesia igualava-se ou correspondia à paróquia. O número 

de freguesias existentes no Maranhão em cada ano não deve ser tomado de forma rigorista ou peremptória. Todas 

as quantidades de freguesias citadas estão fundamentadas na documentação pesquisada, mas existem casos de 

divergência entre as fontes. Foi o que houve, por exemplo, com o número de freguesias existentes em 1860. Um 

“mapa” anexado ao ofício de uma autoridade eclesiástica do Maranhão ao Conselheiro João Lustosa da Cunha 

Paranaguá (Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça) indica que em data de 24 de fevereiro de 

1860 havia no Maranhão 53 freguesias. Já um outro “mapa” anexado ao relatório do bispo D. Luís da Conceição 

Saraiva de 10 de outubro de 1863 informa que neste ano existiam ainda 50 freguesias. É possível que a contagem 

oficial de freguesias dependesse em alguns casos da instituição canônica da mesma. Faltando tal instituição, pode 

ser que as novas freguesias não entrassem na contagem de determinado ano. 
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1853 

 

41 

“O estado material das paróquias, inclusive a Catedral [...], é lamentável; exceção 

feita de uma ou outra, os templos vão desabando em ruínas [...]”. (Relatório do 

presidente Eduardo Olímpio Machado, em 01/11/1853, p. 9). 

 

 

 

1856 

 

 

46 

“[...] a Igreja Maranhense sofre grandes necessidades, e entre elas sobressai o 

estado sobremaneira deplorável de seus templos, porquanto os melhores carecem 

de reparos, alguns estão por terra, muitos grandemente deteriorados, e todos não 

possuem paramentos para a decente celebração dos ofícios divinos”. (Relatório do 

presidente Antônio Cândido da Cruz Machado, em 09/06/1856, p. 16). 

 

 

 

1860 

 

 

53874 

“O estado das matrizes da Província [...] continua a ser lamentável [...], começando 

o mal pela própria capital, onde a segunda e terceira paróquias têm por matrizes 

igrejas emprestadas, velhas e deterioradas”. (Relatório do presidente João Silveira 

de Souza, em 03/05/1860, p. 10-11). 

 

 

 

1861 

 

 

[?]875 

“O estado dos edifícios em que na maior parte das povoações do interior se celebra 

os atos religiosos é geralmente lastimoso. Não é somente o ornato e a 

magnificência que lhes falta; é a mais estrita decência, é o simples asseio, é até a 

segurança para as vidas dos que os frequentam”. (Relatório do presidente 

Francisco Primo de Sousa Aguiar, em 03/07/1861, p. 18). 

 

 

1862 

 

[?] 

“Quase todos os templos estão mais ou menos arruinados e despidos dos 

necessários ornamentos [...]”. (Relatório do presidente Antônio Manoel de Campos 

Melo, em 27/10/1862, p. 24). 

 

 

1863 

 

50876 

“[...] as matrizes desta Província precisam de tudo!”. (Relatório do presidente 

Ambrósio Leitão da Cunha, em 24/11/1863, p. 21). 

 

 

1864 

 

[?] 

“A decadência do culto público vai cada dia tornando-se mais lamentável. [...]. As 

matrizes, com exceção de uma ou outra, nem tal nome merecem [...]”. (Relatório 

do vice-presidente Miguel J. Ayres do Nascimento, em 03/05/1864, p. 20). 

 

 

 

1865 

 

 

[?] 

“Em todas as paróquias, com raras exceções, como consta nos relatórios anteriores, 

ou não há matrizes, e então servem de casa de Deus e para as altas funções do 

sagrado ministério oratórios particulares, e as vezes sem a devida decência, ou se 

as há, estão em ruínas e carecem sobretudo de paramentos!”. (Relatório do 

presidente Ambrósio Leitão da Cunha, em 23/04/1865, p. 11). 

 

 

1866 

 

[?] 

“É triste e desolador o espetáculo que oferecem em quase sua totalidade os templos 

da Província”. (Relatório do presidente Lafayette Rodrigues Pereira, em 

03/05/1866, p. 14). 

 

 

 

1867 

 

 

[?] 

“Quando se trata do culto religioso entre nós, o que antes de tudo se nota é o estado 

de ruína em que se acham quase todas as matrizes das freguesias do interior da 

Província [...]”. (Relatório do presidente Antônio Alves de Sousa Carvalho, em 

04/04/1867, p. 18). 

                                                           
874 Este quantitativo baseia-se no “Mapa das freguesias da Diocese de São Luís do Maranhão”, documento anexo 

ao ofício de uma autoridade eclesiástica do Maranhão ao Conselheiro João Lustosa da Cunha Paranaguá, Ministro 

e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça. 24/02/1860. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese 

do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências de autoridades eclesiásticas do 

Maranhão para o Ministério dos Negócios da Justiça e do Império (1850-1886). Caixa 220, documento nº 63, p. 

2-4. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
875 O sinal “[?]” indica que não foi localizado o número exato de freguesias para o ano em questão. 
876 Isto de acordo com o “Mapa demonstrativo do estado e necessidades urgentes das matrizes da Província do 

Maranhão”, que é um documento anexo ao Relatório de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, 

ao Marquês de Olinda, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, de 10/10/1863. Reproduções 

fotográficas de documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Papéis diversos 

da Arquidiocese. Caixa 220, documento nº 16, p. 15. Sala de Acervos Particulares. APEM. Este mapa elenca um 

total de 50 freguesias pertencentes à Província do Maranhão. 
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1868 

 

52 

“O estado das igrejas matrizes pela maior parte continua a ser lamentável. [...]. Em 

muitas delas os paramentos pelo uso ou pelo tempo se acham dilacerados!”. 

(Relatório do presidente Antônio Epaminondas de Melo, em 05/05/1868, p. 13). 

 

 

1869 

 

[?] 

 

“[...] o estado do culto público pelo que respeita à falta de templos decentes para a 

celebração dos atos divinos em muitas paróquias continua a ser contristador!”. 

(Relatório do presidente Ambrósio Leitão da Cunha, em 04/04/1869, p. 20). 

 

 

 

 

1870 

 

 

 

[?] 

 

“É bem contristador o estado em que se acha entre nós o culto público. [...]. Poucas 

são as paróquias do interior que [...] não reclamem constantemente os necessários 

meios para serem reparadas as igrejas matrizes ou para serem erguidas casas de 

oração onde não existem, ou, finalmente, para serem elas providas das alfaias 

exigidas pelas necessidades do culto”. (Relatório do vice-presidente José da Silva 

Maya, em 18/05/1870, p. 11). 

 

 

 

 

1871 

 

 

 

 

53 

“O estado de ruína em que jaz o maior número dos poucos templos que servem de 

matriz, a carência absoluta deles em algumas paróquias acompanhada da falta de 

alfaias e paramentos mais indispensáveis para que com alguma decência possam 

os ofícios divinos ser celebrados são provas eloquentes [...] [das] dificuldades com 

que presentemente luta a Igreja Maranhense para a sustentação do culto público”. 

(Relatório do presidente Augusto Olímpio Gomes de Castro, em 03/05/1871, p. 18-

18v). 

 

 

 

1872 

 

 

 

53 

“É em geral péssimo o estado das igrejas matrizes da Província. Quase todas elas 

estão em ruínas ou por concluir e não dispõem de alfaias necessárias para a decente 

celebração do culto divino”. (Relatório do presidente Augusto Olímpio Gomes de 

Castro, em 29/04/1872, p. 19). 

 

 

1874 

 

 

53 

“O estado das matrizes em geral não é satisfatório, reclamam consertos urgentes e 

bem assim precisam de alfaias e paramentos para a celebração do culto”. (Relatório 

do presidente José Francisco de Viveiros, em 28/09/1874, p. 74). 

 

 

1875 

 

 

53877 

“Não pode ser pior o estado das matrizes da Província”. (Relatório do presidente 

Augusto Olímpio Gomes de Castro, 22/02/1875, p. 61). 

 

1876 

 

 

[?] 

“Em geral, o estado das matrizes da Província é péssimo [...], sendo poucas as 

igrejas que estão convenientemente providas de paramentos”. (Relatório do 

presidente Frederico José Cardoso de Araújo e Abranches, em 17/01/1876, p. 35). 

 

 

 

1877 

 

 

 

56 

“Em alguns pontos [da Província] serve de matriz um pardieiro ou pequena palhoça 

e a maior parte delas ressente-se da falta de alfaias e paramentos exigidos pelo 

culto”. (Relatório do presidente Francisco Maria Correia de Sá e Benevides, em 

18/10/1877, p. 34-35). 

 

 

1878 

 

 

56878 

O “[...] vigário capitular, o arcediago Dr. Manoel Tavares da Silva, não cessa [...] 

de clamar contra o mau estado das matrizes”. (Relatório do presidente Francisco 

Maria Correia de Sá e Benevides, em 28/03/1878, p. 20). 

                                                           
877 Quantitativo corroborado pelo “Mapa das freguesias da Província do Maranhão com declaração das que se 

acham vagas e preenchidas com párocos colados e encomendados”, documento anexo ao Relatório com que o 

Doutor Augusto Olímpio Gomes de Castro passou o governo da Província do Maranhão ao 2º Vice-Presidente, o 

Excelentíssimo Senhor José Pereira da Graça, no dia 22/02/1875, p. 63. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
878 Em ofício de 1878, D. Antônio de Alvarenga afirma existir no Maranhão somente 54 paróquias. (Ofício de 

Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Conselheiro Carlos Leôncio de Carvalho, Ministro 

e Secretário de Estado dos Negócios do Império. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese do 

Maranhão existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências enviadas pelo Bispo do Maranhão ao 

Ministério dos Negócios do Império e Ministério dos Negócios da Justiça (1834-1888). Maço 5, documento nº 51, 

p. 1. Sala de Acervos Particulares. APEM. Documento sem data. Com certeza este ofício foi expedido no segundo 

semestre do ano de 1878, pois nele D. Antônio dá ciência de sua entrada solene na Diocese e tomada de posse da 
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1880 

 

 

56 

“Funcionam [...] as matrizes em casas de palha, sem forma alguma de templo, e no 

todo repugnantes com a decência e solenidade do culto”. (Relatório do presidente 

Luís de Oliveira Lins de Vasconcelos, em 13/02/1880, p. 50). 

 

 

 

 

1886 

 

 

 

 

56 

“Em geral, o que aqui chama-se igreja paroquial ou igreja matriz são pequenas 

capelas que só admitem no seu recinto um limitado número de pessoas; sem os 

compartimentos e acomodações necessárias a uma igreja paroquial propriamente 

dita, quase sempre de uma construção fraca, sem o asseio preciso, e desprovidas 

de paramentos, alfaias, vasos sagrados e outros objetos necessários ao culto [...]”. 

(Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga ao Presidente da Província do 

Maranhão João Capistrano Bandeira de Mello, em 09/01/1886). 

 
Alguns anos não foram incluídos neste quadro porque não encontrei informações sobre a situação geral das igrejas matrizes, 

dos paramentos e alfaias referentes a estes anos. Quadro elaborado pelo autor deste trabalho. (Itálico meu). Dezembro de 

2019. 

 

 

Com este quadro, concluo a abordagem descritiva da “decadência” material do 

culto público católico na Província do Maranhão. Resta agora a etapa final deste trabalho, que 

consiste na efetiva análise das causas do referido problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
administração episcopal, fatos estes que se deram em julho de 1878. É provável que tenha sido expedido em 7 de 

outubro de 1878, pois D. Felipe C. Pacheco (op. cit., p. 379) cita este mesmo documento, dando-lhe esta data). 



245 

 

3 PRINCIPAIS CAUSAS DA “DECADÊNCIA” MATERIAL DO CULTO PÚBLICO 

CATÓLICO NA PROVÍNCIA DO MARANHÃO 

 

 

A documentação e a bibliografia consultada corroboram a tese de que a 

desaparelhagem do culto resultava de múltiplos fatores. As cinco causas que serão analisadas a 

seguir são as mais preponderantes. Este capítulo deve ser estudado de forma conjunta ao tópico 

2.2, que tratou sobre a administração dos cinco bispos que governaram a Diocese do Maranhão 

na época do Império. Quase todas as causas foram já apontadas e ligeiramente comentadas no 

tópico 2.2. Alguns documentos importantes foram citados no dito tópico. Aqui eles serão 

retomados e analisados de modo mais aprofundado.  

 

3.1 Cerceamentos impostos à Igreja pelo regime do padroado 

 

 

Conforme alertei na Introdução, este trabalho não se propõe a escrever uma história 

do padroado. Também se exime de investigar suas origens, pois isto ensejaria uma dispersão 

do objetivo proposto. Existe uma vasta bibliografia tratando sobre estes temas, bem como sobre 

as controvérsias relativas à inserção do padroado no regime político do Brasil imperial879. O 

objetivo aqui é discutir de que modo o Estado imperial, através do padroado, tolhia a liberdade 

da Igreja e a limitava na administração de seus próprios bens. Era basicamente neste sentido 

que o padroado contribuía para o engendramento e manutenção do estado de “decadência” 

material do culto católico no Maranhão provincial.  

Apenas para que fiquem consignadas algumas palavras sobre as origens históricas 

do padroado, transcrevo a seguinte síntese que João Camilo de Oliveira Torres escreveu sobre 

este tema: 

 

[...] em 1319, o Papa João XXII instituiu a Ordem de Cristo em Portugal em sucessão 

aos Templários por iniciativa do rei D. Dinis, o Lavrador; em 13 de março de 1455, o 

Papa Calixto III atribuía ao Grão-Prior da Ordem de Cristo, como prelado nullius, 

jurisdição episcopal nos domínios ultramarinos de Portugal; em 19 de março de 1523, 

                                                           
879 Vide, por exemplo, a profusa, conscienciosa e bem documentada análise do padroado feita por Cândido Mendes 

de Almeida na Introdução de sua obra Direito civil eclesiástico brasileiro. Esta Introdução, com mais de 400 

páginas, é um dos mais valiosos trabalhos já escritos sobre o padroado, fundamentado em vastíssima 

documentação. Outros livros que tratam sobre esta temática são: A religião civil brasileira: um instrumento 

político e Igreja e estado em tensão e crise: a conquista espiritual e o padroado na Bahia, ambos de Thales de 

Azevedo; O catolicismo no Brasil, de Júlio Maria de Morais Carneiro; e O padroado e a igreja brasileira, de João 

Dornas Filho. 
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o Papa Adriano VI concedeu ao rei D. João III o grão-mestrado da Ordem de Cristo e 

o direito de recolher os dízimos e gastá-los em parte a serviço do Estado; em 30 de 

dezembro de 1551 o Papa Júlio III autoriza a incorporação das ordens religioso-

militares (Cristo, Avis e Santiago) à Coroa com as obrigações respectivas. Em 15 de 

maio de 1827, o Papa Leão XII estendeu aos Imperadores do Brasil as prerrogativas 

dos reis de Portugal, concessão aliás rejeitada. Mas já bem antes, por várias leis, as 

ordens perdiam sucessivamente o caráter de instituição religiosa, de ordens de 

cavalaria autônoma para se transformarem em simples condecorações do Estado.880 

 

Sobre a transladação do padroado para o Brasil, o autor explica que 

 

[...] na Idade Média havia a Ordem de Cristo, instituição religiosa de monges-soldados 

com finalidades de cruzada, que faziam os três votos de pobreza, obediência e 

castidade, e gozando das mesmas autonomias que as ordens religiosas em suas 

relações com o Estado. Mas de acordo com a praxe das ordens de cavalaria, exerciam 

suserania temporal sobre os terrenos conquistados aos infiéis. Fundido o grão-

mestrado na Coroa, os reis de Portugal, além das atribuições normais da soberania, 

passaram a usufruir do direito de domínio senhorial e de Padroado religioso sobre as 

terras do Brasil, não na qualidade de reis de Portugal, mas de senhores do Padroado e 

do Grão-Mestrado da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para que se tivessem os 

privilégios espirituais e temporais da Ordem como prerrogativas da Coroa, bastou 

apenas o costume, com as manhas da burocracia fiscal. 

Tornando-se o Brasil independente, [...] transferiram-se ao Imperador do Brasil os 

direitos, reais ou supostos, do Padroado, transferência esta confirmada pela Santa Sé 

por intermédio da Bula Praeclara Portugalliae, que a Assembleia rejeitaria.881 

 

Na Igreja do Brasil existia dois tipos de padroado: 1) o padroado real, que consistia 

na apresentação dos bispos e 2) o padroado da Ordem de Cristo, para a apresentação dos 

benefícios com e sem cura. O rei de Portugal apresentava ambos, pois era grão-mestre da 

mencionada Ordem882. Estes dois mencionados direitos correspondem, no dizer de Marcos de 

Castro, à “[...] regalia espiritual, que melhor se chamaria regalia administrativa, pois consiste 

no direito do rei de nomear bispos e arcebispos ou fazer qualquer nomeação por eles no caso 

de estar vago o cargo de titular”. Havia também a regalia temporal, que consistia na cobrança 

do dízimo pelo monarca, “[...] no caso de o responsável último pelo Padroado ser o próprio 

rei”883.  

A emancipação política do Brasil inaugurou um novo cenário jurídico, que exigia 

um acordo com a Santa Sé no tocante à continuidade do padroado no Brasil independente, pois, 

como diz Cândido Mendes, “[...] desse direito [do padroado] resultam certas graças e privilégios 

                                                           
880 TORRES, João Camilo de Oliveira. op. cit. (A democracia coroada), p. 401. 
881 Ibidem, p. 401-402. 
882 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXVIII. 
883 CASTRO, Marcos de. 64: conflito igreja x estado. Petrópolis: Editora Vozes, 1984, p. 19. 
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para o Patrono, e para a Igreja uma tal servidão, que nunca poderia ser imposta, mas tão somente 

estipulada e aceita por mútua harmonia”884. Além disso, as prerrogativas em questão (indicar 

bispos e apresentar candidatos a benefícios eclesiásticos) concedidas ao monarca eram de 

ordem espiritual e, como tais, dependiam de prévia concessão do papa. 

Entretanto, sem qualquer prévio acordo ou concessão pontifícia, a Constituição de 

1824 atribuiu ao imperador a competência de “nomear bispos e prover benefícios eclesiásticos” 

(art. 102, II). D. Pedro I enviou monsenhor Francisco Corrêa Vidigal a Roma no intuito de obter 

do papa a autorização para transferir ao Brasil o Grão-Mestrado da Ordem de Cristo, para que 

fosse legitimado o exercício do direito de padroado pelo imperador brasileiro. Esta missão 

diplomática também requeria do papa o reconhecimento da independência brasileira. A 

independência foi reconhecida pela Santa Sé em 23 de janeiro de 1826, e por meio da bula 

Praeclara Portugaliae, de 1827, o papa Leão XII aprovou a transferência das Ordens Militares 

portuguesas para o Brasil885. 

A Comissão de Negócios Eclesiásticos da Câmara dos Deputados, composta pelo 

padre Diogo Feijó, foi encarregada de apreciar e dar seu parecer sobre a referida bula. O parecer 

emitido pela Comissão foi acerbamente contrário à bula do papa Leão XII: a Comissão rejeitou-

a, ancorando-se na tese de que o padroado era um direito régio, e não uma concessão 

pontifícia886. Cândido Mendes informa que “[...] quando essa bula, quase um tratado, chega ao 

Império, tem o recebimento o mais injurioso à dignidade e à veneração que se devera ter com 

o Chefe da Igreja”: “o Santo Padre, o Chefe da nossa Igreja, foi tratado com nímio desrespeito, 

sendo simplesmente designado como Bispo de Roma”887. A referida Comissão concluiu que 

“[...] não era da bula de concessão do papa que o monarca brasileiro exercia a proteção que lhe 

competia sobre as coisas eclesiásticas, mas que tal jurisdição decorria e lhe era adquirida por 

obra da soberania nacional”888. Deste modo, como escreve Cândido Mendes, “[...] os 

imperantes brasileiros [foram considerados] padroeiros das mesmas igrejas no Império por seu 

bel prazer, assinalando esta prerrogativa – o padroado à força – como um dogma do Estado”889.  

Só o papa poderia autorizar o monarca a indicar candidatos para o episcopado e 

outros benefícios. O que conferia legitimidade jurídica ao exercício dos direitos de padroado 

                                                           
884 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXXIII. 
885 DORNAS FILHO, João. op. cit., p. 40. 
886 CARNEIRO, Júlio Maria de Morais. op. cit., p. 92. 
887 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXIII-CCLXVIII. (Itálico do autor do livro) 
888 ALMEIDA, Lacerda de. A igreja e o estado: suas relações no direito brasileiro. Exposição da matéria em face 

da legislação e da jurisprudência nacional. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1924, p. 188. 
889 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXXII. (Itálico do autor do livro)  
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pelo rei era a formal concessão pontifícia destes direitos. Mas tal premissa foi rechaçada e 

afastada pela Comissão de deputados que escrutinou a mencionada bula papal (bula esta que 

transferia as Ordens Militares ao Brasil e permitia que o imperador legitimamente exercesse os 

direitos de padroado). Este ato da Comissão de reprovar a bula Praeclara Portugaliae só 

poderia ensejar, como corolário, um “padroado à força”, arbitrário, carente do fundamento e da 

legitimidade conferida pela autoridade competente (o papa).  

Para justificar o exercício dos direitos de padroado pelo Chefe do Poder Executivo 

brasileiro, a Comissão forjou um dogma estatal (como diz Cândido Mendes) que enxergava na 

soberania popular e na Constituição a fonte de todos os poderes do imperador, incluindo o 

padroado. Por isso que, segundo o parecer da Comissão, “[...] a bula [é] ociosa e inútil, porque 

o Imperador do Brasil tem, pela sua aclamação e pela Constituição, todos os direitos que ela 

pretende confirmar-lhe”890. 

Cândido Mendes opôs-se categoricamente à lógica regalista da Comissão. Ninguém 

pode ceder ou doar aquilo que não possui. Assim sendo, o padroado 

 

é um direito que nunca se poderia chamar majestático, visto estar sujeito à fiscalização 

e exame de outro Poder; nem podia ser uma delegação da Nação, porquanto ela não 

possuía tal direito como coisa própria para transferir ou delegar, segundo a doutrina 

constitucional vigente. 

Também se não pode reputar o Padroado bem da Coroa para se transferir como 

herança sem audiência do Papa ou de Bispo respectivo, [...] [ainda] que os regalistas 

assim o considerassem [...].891 

 

Fundamentados em concessões pontifícias, os reis católicos geralmente buscavam 

aumentar o seu domínio na esfera espiritual. Entretanto, como pontua Mendes, nenhum chegou 

a ser constituído padroeiro à força, sob a alegação de ser o padroado um direito majestático. 

Com exceção da Constituição Civil do Clero francês de 12 de outubro de 1790, o primeiro 

exemplo de padroado à força partiu da monarquia brasileira892. 

O entendimento da Comissão de deputados tinha um evidente cariz regalista, 

regalismo este que, no entender da maioria dos estudiosos do padroado, marcou profundamente 

a relação entre o Estado e a Igreja no Brasil colonial e imperial. Cândido Mendes argumenta 

que, ao longo dos séculos, o instituto do padroado foi sendo desvirtuado pelos governos, 

                                                           
890 Citado por DORNAS FILHO, João. op. cit., p. 45. (O parecer da Comissão de Negócios Eclesiásticos da Câmara 

dos Deputados, em seu inteiro teor, está disponível nas páginas 44 a 48 desta obra de Dornas Filho) 
891 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXXVI. (Itálico do autor do livro) 
892 Ibidem, p. CCCXXXI.  



249 

 

desvinculando-se de sua finalidade originária para se converter num instrumento estatal 

opressor da Igreja: 

 

A Igreja fundou o Padroado no interesse do seu serviço e sem prejuízo de sua 

liberdade. Encheu de privilégios e de graças aqueles a quem honrava com o título de 

Padroeiros, não julgando que seus advogados e paladinos se quisessem constituir não 

só seus dominadores, como perseguidores, muitas vezes impondo-se tais encargos 

como regalias por efeito do próprio arbítrio, sem consultarem a protegida, e a despeito 

de sua vontade e protesto. Mas o propósito era e sempre tem sido arrancar à Igreja sua 

liberdade para modelá-la em instrumento de governo e de domínio, realizando-se 

assim o grande pensamento do cesarismo. 

O fim da Igreja foi desvirtuado ou inteiramente esquecido.893  

 

No mesmo sentido, João Camilo de Oliveira Torres assinala que o padroado 

começou como privilégio concedido à Ordem de Cristo e terminou, à época da independência 

brasileira, como direito do Estado894. Dornas Filho escreve que o padroado, “[...] de uma 

simples concessão da Santa Sé, se transformou em tutela permanente do direito majestático 

exercido pelos reis”895. Cândido Mendes chega a dizer que 

 

[...] com o simples direito do padroado, os monarcas espanhóis se habilitaram a ser na 

sua América, quanto ao espiritual, quase papas, faltando tão somente celebrarem 

missa. Os de Portugal, cursando a mesma via, arrogaram-se os célebres amplíssimos 

privilégios do Mestrado da Ordem de Cristo, com que no Brasil ousaram empunhar o 

turíbulo, interpretando ex absurdo, e para seus fins, prerrogativas tão claramente 

definidas.896 

 

O primeiro imperador do Brasil seguiu o exemplo dos reis de Portugal, como 

comenta João Fagundes Hauck: 

 

Pedro I tinha [o padroado] como direito, atribuição própria do poder absoluto dos reis, 

quando Roma o considerava como especial privilégio concedido pelo papa em 

decorrência de função determinada: a evangelização dos territórios conquistados [...]. 

Pedro I achava mais fácil o Brasil separar-se Roma do que o imperador deixar de 

exercer sua autoridade soberana em assuntos religiosos.897 

 

                                                           
893 Ibidem, p. CCXL. 
894 TORRES, João Camilo de Oliveira. História das ideias religiosas no Brasil. São Paulo: Editorial Grijalbo, 

1968, p. 30. 
895 DORNAS FILHO, João. op. cit., p. 17. 
896 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXXXIX. (Itálico do autor do livro) 
897 HAUCK, João Fagundes. Consciência de igreja. In: HAUCK, João Fagundes et al. História da igreja no 

Brasil: segunda época, século XIX. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p. 78. 
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Para a Igreja, o cenário não mudou muito com a emancipação política do Brasil. 

Com a independência e o advento do Império, a Igreja deixou de ser vista como parte integrante 

do Estado, como era na época colonial. Mas, por ser o catolicismo romano a religião oficial do 

Império (art. 5º da Constituição de 1824), a Igreja permaneceu na condição de departamento 

estatal. O Estado continuou com a pretensão de reduzi-la a um instrumento a seu serviço, diz 

Thales de Azevedo898.  

Sérgio Miceli chegou à conclusão de que a Igreja no Brasil imperial se tornou 

praticamente uma repartição do Governo, pois 

 

a criação de paróquias e circunscrições, a realização de concursos e posterior 

provimento de cargos e prebendas eclesiásticos, a divulgação de documentos e 

diretrizes pontifícios, a indicação dos bispos e a concessão de quaisquer poderes na 

hierarquia eclesiástica, em suma, praticamente quaisquer matérias envolvendo as 

atividades da Igreja estavam sujeitas ao crivo supremo das autoridades públicas.899 

 

Havia ademais, já desde os tempos coloniais, a intenção do Estado português, e 

depois do Estado imperial brasileiro, de isolar o clero nacional do contato com Roma. Por 

exemplo, um alvará de 1804 cortou quase que inteiramente o contato da Igreja do Brasil com a 

Cúria Romana. Essa não era a primeira restrição deste tipo900, nem a primeira tentativa da 

monarquia portuguesa de isolar o papado. Em 1633, conforme menciona Eugênio Veiga901, 

uma lei portuguesa expulsou todos os vassalos pontifícios (sacerdotes ou leigos) dos domínios 

portugueses. Mais de um século depois, em 1760, o rei D. José I enviou ao governador de Minas 

Gerais, para a fixação em locais públicos, dezesseis cópias de três decretos contendo os critérios 

para as comunicações com a Santa Sé. Sem permissão régia era terminantemente proibido 

enviar dinheiro a Roma, impetrar o papa, seus tribunais, ministros, qualquer bula, breve, 

despacho ou graça. As penas pela desobediência eram severíssimas.  

Após a independência do Brasil, o Império prosseguiu com este modo de proceder 

restritivo. O Código Criminal (art. 81) penalizava902 quem recorresse “[...] a autoridade 

estrangeira residente dentro ou fora do Império, sem legítima licença, para impetração de graças 

espirituais, distinções ou privilégios na jerarquia eclesiástica, ou para autorização de qualquer 

                                                           
898 AZEVEDO, Thales de. Igreja e estado em tensão e crise: a conquista espiritual e o padroado na Bahia. São 

Paulo: Ática, 1978, p. 122.  
899 MICELI, Sergio. op. cit., p. 17. 
900 AZEVEDO, Thales de. op. cit. (Igreja e estado em tensão e crise), p. 124. 
901 Citado por AZEVEDO, Thales de. op. cit. (Igreja e estado em tensão e crise), p. 124. 
902 A pena era a prisão por três a nove meses. 



251 

 

ato religioso”903. Cândido Mendes explica que a “autoridade estrangeira residente dentro ou 

fora do Império” a qual se refere o art. 81 é certamente o papa e seus emissários. E assevera 

que tal disposição legislativa “[...] excede a tudo o que de mais inquisitorial tem havido no 

mundo”904. 

Com certeza, esta situação de isolamento da cátedra pontifícia “[...] muito deve ter 

contribuído para enfraquecer a hierarquia [eclesiástica] brasileira ante a prepotência estatal”905.    

João Dornas Filho assevera que “o Império foi sempre o algoz da Igreja com a 

pretensão de protegê-la”. Para este autor, a origem de todos os erros, conflitos e dissensões 

entre a Igreja e o Estado durante o Império foi o art. 5º da Constituição de 1824, que estatuiu o 

catolicismo romano como religião estatal906 ao dizer: “A religião Católica Apostólica Romana 

continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto 

doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de 

templo”907.  

José Scampini, na mesma linha de entendimento, afirma que “o artigo 5º foi a causa 

precípua de todas as desgraças que a Igreja sofreu durante o Império; [...] foi a raiz e o princípio 

de todos os males que vieram à Igreja. Foi o seu cárcere de ouro”908.  

Não havia uma interpretação pacífica e uniforme do art. 5º da Constituição imperial, 

isto sobretudo no que dizia respeito ao trecho “a Religião Católica Apostólica Romana 

continuará a ser a religião do Império”. Por que “continuará” a ser a religião do Brasil? Porque 

já o era antes, na colônia. O verbo “continuar” (que no trecho em questão está flexionado na 

terceira pessoa do singular do futuro do presente do indicativo) designa um fato certo e real 

iniciado no passado e que terá continuidade no futuro909. No caso da Constituição de 1824, da 

forma como o texto foi redigido, “continuará” designa algo (o catolicismo) que foi recebido 

pela Constituição, e que ela formalmente desejava dar continuidade como religião oficial do 

Estado. Como diz Scampini, a frase “a Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser 

                                                           
903 BRASIL. Código criminal. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. 
904 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCCXXXVII. 
905 AZEVEDO, Thales de. op. cit. (Igreja e estado em tensão e crise), p. 129. 
906 DORNAS FILHO, João. op. cit., p. 19; 35. 
907 BRASIL. Constituição política do império do Brasil (1824). Elaborada por um conselho de estado e 

outorgada pelo imperador d. Pedro I, em 25 de março de 1824. 
908 SCAMPINI, José. A liberdade religiosa nas constituições brasileiras: estudo filosófico-jurídico comparado. 

Primeira parte – A liberdade religiosa no Brasil império. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 11, 

nº 41, jan./mar. 1974, p. 108. 
909 NOUGUÉ, Carlos. Suma gramatical da língua portuguesa: gramática geral e avançada. São Paulo: É 

Realizações, 2015, p. 331. 
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a religião do Império” estabelece um dado de fato, tendo em vista que antes da proclamação da 

independência o catolicismo era a religião da monarquia portuguesa e dos brasileiros910. 

Seguindo esta mesma premissa, o padre Júlio Maria de Morais afirma que: 

 

Da expressão continuará decorre o reconhecimento constitucional de um fato 

preexistente ao império [...]. Não foi, pois, fique bem firmado, a Constituição quem 

fez da religião católica a religião do Brasil. Não foi um código quem fez do 

catolicismo a religião nacional. O catolicismo foi reconhecido pelo legislador como 

um fato anterior; a religião católica foi reconhecida por ele como um direito adquirido 

da nação brasileira.911 

 

Contudo, a maioria dos estadistas do Império interpretava o art. 5º da Constituição 

sob a perspectiva regalista, orientada no sentido de limitar, tolher e censurar a Igreja, e 

fundamentada em argumentos similares aos da Comissão que ridicularizou a bula Praeclara 

Portugaliae. O ministro Nabuco de Araújo, por exemplo, fazia a exegese do mencionado 

dispositivo constitucional do seguinte modo: 

 

O art. 5º da Constituição do Império não diz que a Religião Católica Apostólica 

Romana será a religião do Estado, mas que continuará a ser a religião do Estado. Esta 

palavra continuará mostra bem que a religião do Estado seria, como até aí era, isto é, 

como era a Religião Lusitana ao tempo da Constituição, isto é, a Religião Católica 

com seus dogmas, com os Cânones recebidos, com as leis portuguesas respectivas. 

Neste pressuposto herdamos de Portugal o placet, ilimitado como era, o recurso à 

Coroa, o padroado, a lei que excluiu os Jesuítas, a lei da amortização, e as demais que 

constituíam o circa sacra. [...]. 

Cumpre manter a Religião Católica Apostólica Romana como Religião do Estado, 

mas cumpre também executar as leis do Estado, leis que, em matéria temporal, 

obrigam a todos e a Igreja também.912 

 

Para os regalistas, era plenamente legítimo que o Estado exigisse da Igreja 

compensações e concessões como paga pela escolha do catolicismo como religião oficial913. 

Por exemplo, o marquês de São Vicente914, que era conselheiro de Estado, justificou a 

existência dessas compensações dizendo: “[...] quando o poder político abraça uma religião e 

                                                           
910 SCAMPINI, José. op. cit., p. 108. 
911 CARNEIRO, Júlio Maria de Morais. op. cit., p. 88. (Itálico do autor do livro) 
912 Citado por NABUCO, Joaquim. op. cit. (Tomo III, 1866-1878), p. 369-370; 371. (Itálico do autor do livro) 
913 DORNAS FILHO, João. op. cit., p. 16-17. 
914 José Antônio Pimenta Bueno (1803-1878). Ocupou diversos cargos políticos, dentre os quais se inclui o de 

presidente da Província do Rio Grande do Sul, senador do Império e Conselheiro de Estado. 
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lhe dá a sua proteção, deve harmonizar a parte acidental dela [...] com as suas instituições e leis 

sociais”915. 

Como enfatiza o padre Júlio Maria,  

 

todos os estadistas do império mais ou menos entendiam, como o marquês de S. 

Vicente [...], que o Estado tem o direito de polícia sobre o culto religioso e o direito 

de inspeção sobre a doutrina e a disciplina; como o desembargador Sousa, que a 

nomeação de bispos e provimento de benefícios eclesiásticos é direito próprio da 

soberania nacional [...]. Para o martírio da Igreja tudo concorria, até o próprio clero, 

que, mudo, de braços cruzados, assistia a esse espetáculo, e a tudo se sujeitava [...].916 

 

O clero, a propósito, foi convertido desde cedo em empregado civil: o Estado “[...] 

transformou em empregados civis os bispos, cônegos e párocos, todos os funcionários da 

Igreja”917, e isto desde pelo menos o ano de 1831918. Argumentavam os regalistas que os 

funcionários eclesiásticos eram empregados civis porque tinham suas côngruas pagas pelo 

Estado. Entretanto, tal raciocínio omitia um dado importante: 

 

Declarando que os funcionários eclesiásticos eram funcionários civis, porque ele os 

pagava, esquecia-se o Estado de que o pagamento das misérrimas côngruas era feito 

com dinheiro da própria Igreja919, de cujas rendas o Estado, que fora constituído 

depositário delas, tirava para os funcionários da Igreja ordenados que, além de 

diminutos, eram sujeitos ao imposto civil. Não contente com tão fabulosa usurpação, 

não permitia em certos casos aos ministros do culto, seus pretensos empregados, 

enterrar os mortos, batizar ou casar os vivos, sem o selo da autoridade temporal, 

solicitado e pago.920 

 

A Igreja viu-se também cerceada pela legislação estatal. As leis do Império, desde 

1827, foram sucessivos atentados contra a Igreja, seus bens e seus ministros921. Mesmo o Estado 

professando-se católico, “na coleção de nossas leis formigam atos hostis à doutrina e legislação 

católicas”922, protestou Cândido Mendes de Almeida. E destacou que 

 

                                                           
915 SÃO VICENTE, Marquês de. Considerações relativas ao beneplácito e recurso à coroa em matérias do 

culto. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1873, p. 7. 
916 CARNEIRO, Júlio Maria de Morais. op. cit., p. 93. 
917 Ibidem.  
918 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCCXXXVIII. 
919 Isto é, com o dinheiro proveniente do dízimo, que era cobrado pelo Estado (como explicarei a seguir, ainda 

neste tópico 3.1). 
920 CARNEIRO, Júlio Maria de Morais. op. cit., p. 93-94. (Itálico do autor do livro) 
921 Ibidem, p. 93. 
922 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXXVIII. 
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o golpe mais profundo que sofreu a Religião do Estado entre nós acha-se consignado 

no art. 8 do Código do Processo923 [Criminal]. Com uma simples disposição, pôs-se à 

margem o Direito Canônico e os privilégios da Igreja. A sua jurisdição ficou limitada, 

segundo o brocardo jansenista, ao absurdo – puramente espiritual.924 

 

Afirmou em outra parte: 

 

Cremos que a leitura do Cap. 1 da Parte IV do Código Criminal [arts. 276 a 281] é o 

melhor testemunho da amarga zombaria feita a essa Religião [católica]. Levemente se 

pune a quem diretamente ofender as verdades fundamentais da existência de Deus e 

da imortalidade da alma! 

Os dogmas da Trindade, da Encarnação e outros tão venerandos como divinos podem 

impunemente ser ofendidos, não sendo por meio de caricaturas ou outros gracejos, 

impressos, litografados ou gravados, e nestes casos a posição da Religião privilegiada 

é tão boa como a de qualquer culto estabelecido no Império pela tolerância!925 

 

Diante desse contrassenso, o autor sarcasticamente comenta que “[...] só uma 

ciência de Mefistófeles podia ensaiar semelhante legislação num país profundamente católico”. 

E conclui que o Governo imperial quase sempre exerceu o papel de “[...] um advogado que trai 

completamente a sua missão, porque desmoraliza e ataca as prescrições dessa Igreja, da qual 

por seu arbítrio se constituiu defensor”926. 

A legislação imperial proibiu os institutos religiosos de adquirir, possuir a qualquer 

título e alienar bens de raiz sem a devida licença do Governo, estabelecendo a devolução ao 

Estado caso fosse verificada a infração de tal disposição. As leis de 4 de julho de 1768 e de 9 

de setembro de 1796927, incorporadas ao ordenamento jurídico imperial, fundamentavam essa 

determinação no argumento de que “tendo afluído às igrejas e aos mosteiros imensa abundância 

de bens de raiz, mostrou a experiência a necessidade de pôr limite a esta exorbitante riqueza e 

ao consequente poder dos eclesiásticos, que lhes dava uma preponderância nociva à ordem 

pública”. 

“Mas, a ‘proteção’ [estatal] não ficava aí”, informa Dornas Filho: 

                                                           
923 Art. 8º do Código do Processo Criminal: “Ficam extintas as Ouvidorias de Comarca, Juízes de Fora e 

Ordinários, e a Jurisdição Criminal de qualquer outra Autoridade, exceto o Senado, Supremo Tribunal de Justiça, 

Relações, Juízos Militares, que continuam a conhecer de crimes puramente militares, e Juízos Eclesiásticos em 

matérias puramente espirituais”. In: BRASIL. Código do processo criminal. Lei de 29 de novembro de 1832. 

Promulga o código do processo criminal de primeira instância com disposição provisória acerca da administração 

da Justiça Civil. 
924 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXXVIII. (Itálico do autor do livro) 
925 Ibidem, p. CCCXXXVII. (Itálico do autor do livro) 
926 Ibidem, p. CCLXXVIII; CCCXXXVII. 
927 Citadas por SCAMPINI, José. op. cit., p. 91. 
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Os bens das ordens religiosas passaram a ser regidos draconianamente por uma 

legislação embaraçante, que fugia do direito comum para a estagnação do regímen de 

mão-morta, só extinto pelo decreto de 7 de janeiro de 1890. Todos os movimentos da 

Igreja eram seguidos ou cerceados por um sentido exagerado de prerrogativas civis, 

humilhante para o clero que via no poder temporal a contrafação insuportável de um 

protetor que tiranizava o protegido.928  

 

Diante desse cenário, José Scampini peremptoriamente conclui que “no período 

decorrido entre 1824 e 1889 não houve no Brasil um só governo verdadeiramente católico, e 

a legislação surgida entre a separação de Portugal e a queda do trono imperial não passa de 

uma série progressiva de atentados contra a Igreja e seus ministros”929. 

Houve no Maranhão diversos casos exemplificativos da necessidade (criada pela 

legislação imperial) de permissão do Governo para que a Igreja pudesse alienar ou vender seu 

patrimônio. Para que a venda ocorresse, era preciso que a autoridade eclesiástica notificasse o 

presidente da Província. Só com a autorização deste (ou de outra autoridade civil competente, 

geralmente o juiz de capelas) é que a venda poderia se processar. Citarei alguns casos. 

No mês de abril de 1859, o presidente João Lustosa da Cunha Paranaguá enviou ao 

Procurador Geral da Mesa da Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Viana o seguinte 

ofício, instruindo-o sobre a venda de 40 bois para o custeio de algumas despesas da dita 

confraria: 

 

Declaro ao Sr. Agostinho Raimundo Gomes de Castro, Procurador Geral da Mesa da 

confraria de Nossa Senhora da Conceição da cidade de Viana, em resposta ao seu 

ofício de 22 do mês passado, que para poder a mesma confraria vender em leilão 

público, como pretende, quarenta bois para ocorrer às suas despesas, deve solicitar do 

respectivo Juiz de Capelas a necessária autorização.930 

 

O mesmo presidente, também no ano de 1859, consultou o bispo D. Manoel 

Joaquim da Silveira sobre a sugestão que dera o vigário de Tutoia de serem vendidas 100 

cabeças de gado (pertencentes à padroeira desta freguesia) para que, com o produto da venda, 

se iniciasse a edificação da igreja matriz de Tutoia:  

 

Espero que V. Exa. se sirva de dar-me o seu parecer sobre o conteúdo do incluso ofício 

que, com data de 23 do mês passado, dirigiu a esta Presidência o padre José Pacífico 

                                                           
928 DORNAS FILHO, João. op. cit., p. 29-30. (Aspas do autor do livro) 
929 SCAMPINI, José. op. cit., p. 79. (Itálico meu) 
930 Ofício nº 16 do Presidente da Província do Maranhão João Lustosa da Cunha Paranaguá ao Procurador Geral 

da Mesa da confraria de Nossa Senhora da Conceição da cidade de Viana, o Sr. Agostinho Raimundo Gomes de 

Castro. 04/04/1859. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 105v. APEM. 
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Sena, vigário da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Tutoia, mostrando a 

conveniência de serem vendidas cem cabeças de gado cavalar pertencente à Padroeira 

daquela freguesia, para com o seu produto dar-se princípio à edificação da igreja 

matriz.931 

 

Em 18 de junho de 1859, o vice-presidente autorizou o vigário de Tutoia a proceder 

à referida venda:  

 

À vista da informação do Inspetor do Tesouro Público Provincial e do parecer do 

Exmo. Sr. Bispo Diocesano, autorizo a V. Mce. a fazer perante o Juiz Municipal desse 

termo, com audiência do coletor, a venda das cem cabeças de gado cavalar 

pertencentes a Nossa Senhora da Conceição, devendo V. Mce. recolher o produto aos 

cofres da coletoria e comunicar a esta Presidência. E assim respondo ao seu ofício de 

23 de março último sobre este objeto.932 

 

Também em 1859, o vice-presidente José Maria Barreto pediu o parecer de D. 

Manoel 

 

[...] sobre o projeto, junto por cópia, que tem por fim mandar vender em hasta pública 

o gado vacum e cavalar e a casa pertencente a N. Sra. da Conceição de Viana, e 

converter o seu produto em apólices da dívida pública, bem como aplicar os juros 

destas à festividade e aos reparos e outros objetos de utilidade à igreja.933 

 

Em outro caso, ocorrido em 1875, o vigário da freguesia de Monção, padre Manoel 

Viriato de Araújo Bogéa, pediu ao presidente da Província que lhe fosse “[...] entregue, para 

ser aplicada à construção da igreja matriz da mesma vila, a importância de 1:152$500 réis, 

produto da venda de uma porção de gado pertencente a N. S. da Conceição da referida freguesia 

[...]”934. 

Respondeu-lhe o presidente em 23 de outubro de 1875, dizendo “[...] que nesta data 

expeço ordem à Tesouraria de Fazenda para mandar entregar a V. Mce., a fim de ser aplicada à 

                                                           
931 Ofício nº 17 do Presidente da Província do Maranhão João Lustosa da Cunha Paranaguá a Dom Manoel Joaquim 

da Silveira, Bispo do Maranhão. 05/04/1859. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 105v-106. APEM. 
932 Ofício nº 10 do Vice-Presidente da Província do Maranhão José Maria Barreto ao vigário da freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição da Tutoia. 18/06/1859. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 110v. APEM. 
933 Ofício nº 2 do Vice-Presidente da Província do Maranhão José Maria Barreto a Dom Manoel Joaquim da 

Silveira, Bispo do Maranhão. 13/05/1859. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 108v-109. APEM. 
934 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches a Dom Frei Luís 

da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 30/09/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, p. 44-44v. APEM. 
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construção da igreja matriz dessa freguesia, a quantia de 1:552$500 réis, produto da venda de 

uma porção de gado pertencente a N. S. da Conceição da referida igreja”935. 

Durante o Império, o Estado brasileiro manteve controle até mesmo sobre a doutrina 

e disciplina eclesiásticas. Tal controle era autorizado pelo art. 102, §14 da Constituição, que 

fixava como uma das principais competências do imperador “conceder, ou negar o beneplácito 

aos decretos dos concílios e letras apostólicas, e quaisquer outras Constituições Eclesiásticas 

que se não opuserem à Constituição; e precedendo aprovação da Assembleia, se contiverem 

disposição geral”936. 

Este dispositivo constitucional (o art. 102, §14) instituiu o beneplácito, placet ou 

exequatur, que submetia os documentos pontifícios, conciliares e demais letras apostólicas ao 

exame prévio do imperador para que, só então, pudessem ser aplicados no Brasil. Quando 

contivessem disposição geral937, tais documentos só poderiam ser executados após a aprovação 

da Assembleia. Em caso de conterem disposições particulares não opostas à Constituição, tais 

documentos eram submetidos apenas ao beneplácito do Poder Executivo938.  

O beneplácito “[...] é uma figura tipicamente regalista que supõe a necessidade do 

assentimento estatal para que possam vigorar, ao menos no foro externo, os atos da autoridade 

eclesiástica”939. Cândido Mendes chama o placet de “o grande escolho”, o qual “[...] a Santa Sé 

nunca reconheceu e nem reconhecerá”. Diz que este instituto “é uma disposição que não está 

em harmonia com o art. 5 [da Constituição], e contraria a liberdade da Igreja”. Acrescenta que 

o placet “é uma das conquistas mais caras do galicanismo, e de que dificilmente abrirá mão, 

[...] [pois] seria para essa seita um suicídio [...]”940. O dito autor denuncia a absurdidade deste 

instituto ao suscitar esta hipótese: “Imagine-se uma Assembleia negando o beneplácito a uma 

decisão conciliar em que o dogma esteja envolvido, e obrigue-se o católico a respeitar tal 

denegação! Seria o cúmulo do absurdo, da estupidez e da tirania”941. 

                                                           
935 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches ao vigário da 

freguesia de São Francisco Xavier de Monção. 23/10/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, p. 49. APEM. 
936 BRASIL. Constituição política do império do Brasil (1824). Elaborada por um conselho de estado e 

outorgada pelo imperador d. Pedro I, em 25 de março de 1824. 
937 Os documentos pontifícios, constituições e determinações eclesiásticas contêm disposição geral “[...] quando 

determinam princípios, normas ou decisões que devem vigorar em toda Igreja universal”. In: SCAMPINI, José. 

op. cit., p. 87. 
938 Ibidem.  
939 Ibidem.  
940 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCCLXLII-CCCLXLIII. 
941 Ibidem, p. CCCLXLVI. 



258 

 

No mesmo sentido, o bispo D. Vital Maria Gonçalves de Oliveira (1844-1878) 

entendia que, “[...] a admitir-se a monstruosa doutrina do placet, força é admitir também que 

os soberanos temporais são ao mesmo tempo pastores, pais, prelados e até Sumos Pontífices; 

que a eles, e não ao Vigário de Jesus Cristo compete o Pasce oves meas [Jo. 21, 17]”942. 

Já para o marquês de São Vicente, ícone do regalismo, o placet era indispensável: 

“[...] é o ato expresso e indispensável pelo qual o poder executivo permite que os decretos dos 

concílios, letras apostólicas ou quaisquer outras constituições eclesiásticas possam ser [...] 

promulgadas no Império, e, consequentemente, que possam ter nele execução, quanto ao 

temporal”943. 

O desembargador Joaquim Rodrigues de Sousa, outro assecla do regalismo, foi 

mais incisivo, opinando que “como a nomeação dos bispos, é o beneplácito direito majestático, 

por sua natureza próprio do governo, e nenhuma nação católica pode dispensá-lo sem quebra 

de sua soberania e comprometimento da ordem e do bem público”944. E ainda: “Como chefe da 

Igreja, tem o Sumo Pontífice o direito de expedir a qualquer país do grêmio da Igreja bulas 

apostólicas. Da mesma sorte, têm os soberanos temporais o direito de examinar se elas limitam-

se à matéria puramente espiritual, sem prejuízo dos interesses do Estado, e da respectiva 

igreja”945. 

Esteve também nas mãos do Chefe do Poder Executivo, durante todo o Império, o 

poder que lhe foi conferido pelo art. 102, §2º da Constituição: “Art. 102. O Imperador é o Chefe 

do Poder Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado. São suas principais atribuições: 

§2º Nomear Bispos e prover os benefícios eclesiásticos”946.  

A apresentação de candidatos para o episcopado e para os benefícios eclesiásticos 

era a principal prerrogativa do padroado concedida à monarquia, tanto que “o padroado por si 

só não teria grande importância, nem desafiaria as ambições dos príncipes e dos governos, se 

                                                           
942 OLIVEIRA, Vital Maria Gonçalves de. Carta pastoral premunindo os seus diocesanos contra as ciladas e 

maquinações da maçonaria. In: REIS, Antônio Manuel dos. O bispo de Olinda perante a história: pastorais e 

discursos de D. Frei Vital M. Gonçalves de Oliveira, dos menores capuchinhos. Tomo III. Recife: Imprensa 

Oficial, 1942, p. 60. 
943 SÃO VICENTE, Marquês de. op. cit., p. 1. 
944 SOUSA, Joaquim Rodrigues de. Análise e comentário da constituição política do império do Brasil ou 

teoria e prática do governo constitucional brasileiro. vol. II. São Luís, MA: Tipografia B. de Mattos, 1870, p. 

199. 
945 Ibidem, p. 200. 
946 BRASIL. Constituição política do império do Brasil (1824). Elaborada por um conselho de estado e 

outorgada pelo imperador d. Pedro I, em 25 de março de 1824. 
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não existisse o seu primeiro e mais importante privilégio: a apresentação do pessoal que tem de 

servir nas igrejas e nos benefícios”947. 

Como visto, este privilégio só poderia ser concedido pela Santa Sé. Mas no Brasil 

imperial – pelas razões já comentadas – a dita prerrogativa foi forçadamente conferida ao Chefe 

do Poder Executivo, como esclarece Cândido Mendes. Entretanto, este autor lembra que 

embora o art. 102, §2º da Constituição fale em “nomear bispos e prover benefícios 

eclesiásticos”, não se trata verdadeiramente de uma nomeação, “[...] porquanto o apresentado 

pode ser recusado pelo Pontífice e pelo Bispo”948. 

Todo este cenário evidencia a ambiguidade da situação da Igreja, e a sua falta de 

liberdade durante o Império. Se por um lado o Estado imperial, em sua fundação, buscou a 

legitimação do poder espiritual, por outro, este mesmo Estado, constituído “por graça de Deus” 

e “em nome da Santíssima Trindade”949, se considerava possuidor de direitos sobre o 

sagrado950. 

Para explicar a absorção do catolicismo pela primeira Constituição brasileira, 

Thales Azevedo utilizou o conceito de “religião civil”. A tese deste autor é que “a Coroa, 

adotando um catolicismo de certo modo esvaziado da substância transcendente como sua 

‘religião civil’, forma uma imagem utilitária e subalterna da Igreja”, vendo na união com ela 

uma oportunidade de submetê-la ao domínio estatal951. 

Atribui-se a Jean-Jacques Rousseau “a formulação de um conceito sociológico da 

religião estatal laica [...], ainda que a ideia lhe seja muito anterior”952. Ao propor este conceito, 

Rousseau não o fez em nome de uma ética transcendente e cristã, mas sim como uma estratégia 

política e utilitarista. Sua proposta é que “[...] o Estado instrumentalize a fé preexistente e desta 

selecione os elementos mais eficazes aos objetivos sociais e nacionais”953. À luz destas 

premissas, Thales de Azevedo afirma que a religião civil corresponde à 

 

[...] instrumentalização da religião pelo Estado e [à] fabricação, por este, de princípios 

transcendentes para induzir as populações à ação, para inspirar o civismo, a 

solidariedade social, o nacionalismo, os sentimentos patrióticos. Esta abordagem 

                                                           
947 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXXV; CCLXXXX. 
948 Ibidem, p. CCLXXV. 
949 Como diz o Preâmbulo da Constituição Imperial. 
950 AZEVEDO, Thales de. op. cit. (Igreja e estado em tensão e crise), p. 90.  
951 Ibidem, p. 128-129. (Aspas do autor do livro) 
952 AZEVEDO, Thales de. A religião civil brasileira: um instrumento político. Petrópolis: Vozes, 1981, p. 27. 
953 Ibidem, p. 28; 30. 
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necessitaria ser experimentada para entender como a fé sobrenatural, revelada, ou as 

crenças e mitos de outra natureza são mobilizados para os objetivos políticos.954 

 

A religião civil recomendada por Rousseau não é nem a religião cristã nem o que 

ele chama de “religião do cidadão”955, mas sim o amálgama das vantagens resultantes de ambas:  

 

Há, pois, uma profissão de fé meramente civil, cujos artigos o soberano deve fixar, 

não exatamente como dogmas de religião, mas como sentimentos de sociabilidade 

sem os quais é impossível ser bom cidadão ou súdito fiel. [...]. Os dogmas da religião 

civil devem ser simples, em pequeno número, enunciados com precisão, sem 

explicações nem comentários. A existência da divindade poderosa, inteligente, 

benfazeja, previdente e providente, a vida futura, a felicidade dos justos, o castigo dos 

maus, a santidade do contrato social e das leis, são estes os dogmas positivos. Quanto 

aos dogmas negativos, limito-os a um só: a intolerância956, implícita nos cultos que 

excluímos.957 

 

A lógica rousseauniana prevê que o Estado, tomando as supracitadas precauções, 

pode auferir para si importantes benefícios com o uso religião. O maior destes benefícios é a 

obtenção de uma legitimação transcendental para a existência do Estado e para a obediência 

das leis. Rousseau enxerga na fundação de todas as sociedades civis a existência um preceito 

religioso que legitima o que os líderes fazem. E ainda que os fundadores de uma sociedade não 

acreditem verdadeiramente nos preceitos religiosos que invocam, “[...] mesmo assim é essencial 

que as invoquem, [pois] se as pessoas acreditarem que seus líderes agem segundo a vontade 

dos deuses, obedecerão de bom grado [...]”958. 

“Legisladores, vós conheceis a origem divina onde a lei vai buscar o seu caráter 

obrigatório”959, diz o presidente Eduardo Olímpio Machado. Os legistas e presidentes da 

Província do Maranhão ratificavam esta máxima. Friedrich Nietzsche (1844-1900) opinava de 

modo semelhante ao considerar que, sem a religião, “[...] o Estado perde inevitavelmente seu 

                                                           
954 Ibidem, p. 8. 
955 Para maiores detalhes sobre a “religião do cidadão” vide o Livro IV, Capítulo VIII, do Contrato Social.  
956 É contraditório Rousseau criticar a intolerância imediatamente após declarar que: “Sem poder obrigar ninguém 

a acreditar neles [nos dogmas da religião civil], pode [o soberano] banir do Estado quem quer que não creia neles; 

pode bani-los, não como ímpios, mas como insociáveis, como incapazes de amar sinceramente as leis, a justiça, e 

de imolar, em caso de necessidade, sua vida ao dever. Se alguém, depois de ter reconhecido publicamente esses 

mesmos dogmas, se conduz como se não acreditasse neles, deve ser punido com a morte, pois cometeu o maior de 

todos os crimes: mentiu perante as leis”. In: ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. 3. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1996, p. 165, Livro IV, Capítulo VIII. 
957 ROUSSEAU, Jean-Jacques. op. cit., p. 165-166. (Livro IV, Capítulo VIII) 
958 HICKS, Stephen R. C. Explicando o pós-modernismo: ceticismo e socialismo, de Rousseau a Foucault. São 

Paulo: Callis, 2011, p. 119. 
959 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1855, p. 15. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/353/>. 

Acesso em: 20 set. 2017. 
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antigo véu de Ísis e não desperta mais respeito”960. D. Vital de Oliveira, no mesmo sentido, 

afirmou que “[...] esta necessidade de Religião na política foi verdade tão reconhecida desde a 

mais remota antiguidade, que daí tomaram pretexto os ateus para dizerem que a Religião foi 

uma invenção da política para conter os povos na obediência”961. 

No Brasil não se instaurou uma religião civil exatamente nos moldes estabelecidos 

por Rousseau. Foram feitas adaptações que pudessem se conformar à experiência histórica do 

país, cuja população era eminentemente católica. Sobre isso, o desembargador Joaquim 

Rodrigues de Sousa comentou que  

 

no Brasil, só havendo a religião católica, se a Constituição a não reconhecesse religião 

do Estado e publicamente admitisse todos os cultos no mesmo pé de igualdade, 

poderia ocasionar cisma ou indispor os cidadãos contra o sistema político, que tão 

indiferentemente tratava a religião de seus pais.962 

 

A Constituição de 1824 colheu do catolicismo romano o “[...] absoluto de onde 

deriva a autoridade para a lei e o poder”963, como diria Hannah Arendt. Esta opção pelo 

catolicismo como religião oficial do Estado brasileiro foi influenciada (como dito) por uma 

concepção rousseauniana utilitária da religião. O trecho a seguir, do referido desembargador 

Rodrigues de Sousa, é bastante ilustrativo dessa concepção:  

 

A sociedade existe e mantém-se por sua Constituição, pela força, pelo sentimento e 

espírito conservador. Estes elementos, porém, combatidos sempre por outros 

desorganizadores, quais as más paixões e os vícios, insuficientes seriam se uma 

virtude superior, constante e oculta os não protegesse. É o que faz a religião: pela 

moral que estabelece combate os vícios, refreia as paixões, mantém e fortifica as 

virtudes. Por seu poder sobrenatural, supre a insuficiência das leis, colocando por 

efeito da fé, debaixo das vistas de Deus, o homem e seus mais recônditos atos.964 

 

Os presidentes do Maranhão também não hesitavam em admitir a utilidade da 

religião como fundamento último da obediência civil, da moral e dos bons costumes. Segundo 

o presidente José Francisco de Viveiros, “[...] a educação religiosa é uma necessidade vital para 

a pureza dos costumes e para levantar o espírito público da indiferença que o domina sobre 

                                                           
960 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. São Paulo: Editora Escala, 2006, p. 258. 
961 OLIVEIRA, Vital Maria Gonçalves de. O bispo de Olinda e os seus acusadores no tribunal do bom senso ou 

exame do aviso de 27 de setembro e da denúncia de 10 de outubro e reflexões acerca das relações entre a igreja e 

o estado. In: REIS, Antônio Manuel dos. op. cit., p. 237. 
962 SOUSA, Joaquim Rodrigues de. op. cit. (vol. I), p. 29-30. 
963 ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 211. 
964 SOUSA, Joaquim Rodrigues de. op. cit. (vol. I), p. 27-28. 
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matérias de fé e moral cristã”. E sugeriu que “seria conveniente animar os párocos [...] a 

ensinarem a doutrina cristã e o Evangelho à infância de suas paróquias”965.  

Em sua fala de 3 de maio de 1840, o presidente Luiz Alves de Lima alertou que 

“[...] a ausência do sentimento religioso muito concorre para a insurreição das classes 

inferiores”966. Em 1846 o vice-presidente Ângelo Carlos Muniz asseverou que a religião “é sem 

a menor contradição [...] um dos objetos de grande importância em os Estados, [pois] sem 

religião, a moral pública não pode certamente prosperar”967. Por isso, “[...] a meu ver, um clero 

instruído e moralizado influi tanto sobre a sorte de um país, como a sua Constituição política 

ou as descobertas das ciências [...]”968, declarou o presidente Eduardo Olímpio Machado em 

1854. 

A indiferença religiosa era, neste quadro, um dos piores adversários dos homens e 

dos governos. No ano de 1853, o mesmo Eduardo Olímpio, que parece ter sido um dos mais 

fervorosos católicos ocupantes da Presidência da Província do Maranhão, “[...] [pediu] ao 

Onipotente [que] afaste para longe de nós o flagelo da indiferença religiosa que, bem como aos 

indivíduos, esmaga as nações, apagando em seu seio a tocha da fé, que somente pode premuni-

las contra os perigosos efeitos do ceticismo político e de tendências exclusivamente 

materiais”969. 

No mesmo sentido, o presidente Ambrósio Leitão da Cunha escreveu em seu 

relatório de 1º de abril de 1861 esta lapidar asserção:  

 

Entre nós, é livre o pensar em matéria de religião. Temos, porém, uma religião do 

Estado, a que ele deve culto e proteção, como a mais sólida garantia de ordem e de 

                                                           
965 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor José Francisco de Viveiros passou o governo da Província do 

Maranhão ao Excelentíssimo Senhor Presidente Augusto Olímpio Gomes de Castro no dia 28/09/1874, p. 73-74. 

Sala de Acervos Particulares. APEM. 
966 Fala que recitou o Exmo. Presidente e Comandante das Armas da Província do Maranhão, o Coronel Luiz Alves 

de Lima, na abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1840, p. 7. Disponível em: 
<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/339/>. Acesso em: 07 set. 2017. 
967 Relatório que à Assembleia Legislativa da Província do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Vice-Presidente 

da mesma Província, Ângelo Carlos Muniz, na sessão de 20/05/1846, p. 8. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/344/>. Acesso em: 08 set. 2017. 
968 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1854, p. 10. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/352/>. 

Acesso em: 20 set. 2017. 
969 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 01/11/1853, p. 9. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/351/>. 

Acesso em: 19 set. 2017. 
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segurança pública e particular. O indiferentismo religioso é um mau sintoma em 

qualquer país regularmente constituído.970 

 

Já que compreendiam a importância da religião católica para o Estado, este era um 

dos motivos que levaram os presidentes do Maranhão a se preocuparem com a desaparelhagem 

do culto católico na Província: “Ajuizai, senhores”, disse o presidente Joaquim Franco de Sá 

em 1847 aos membros da Assembleia Legislativa, “qual o pernicioso efeito que sobre o 

sentimento religioso e moralidade pública não deverá provir de tão lastimoso termo, ou antes 

ausência quase completa de todas as condições do culto”971. No mesmo sentido, em relatório 

de 1862, o presidente Antônio Manoel de Campos Melo disse: “Não desconheceis, senhores, 

as privações com que luta a Igreja do Maranhão pela falta de meios que auxiliem a sustentação 

do culto público, que tanto influi sobre a moral, pelas funções religiosas que o catolicismo 

oferece em sua venerável liturgia”972. 

Outro exemplo provém da fala do presidente Antônio Joaquim Álvares do Amaral 

em 1848: “Ninguém desconhece hoje a excelência da Religião, e a necessidade de ser mantida 

como a única e verdadeira base de toda a moral, sem a qual não pode haver Governo [...]”973.  

Pelos citados motivos, associados ao fato de ser o catolicismo a religião do Estado, 

não surpreende o fato de os presidentes João José de Moura Magalhães (em seu relatório de 

20/06/1844, p.  4), Ângelo Carlos Muniz (relatório de 03/05/1845, p. 4) e Honório Pereira de 

Azeredo Coutinho (fala proferida em 07/09/1850, p. 9) terem considerado o culto público 

católico como um “ramo do serviço público”.  

Feitas essas considerações, cabe agora discutir sobre um outro aspecto do padroado, 

aspecto este que é efetivamente o principal objeto de investigação do presente tópico.  

A Constituição, ao estabelecer uma religião oficial, incumbiu o Estado de protegê-

la e subsidiá-la, pois, como é sabido, “todo direito encerra uma contrapartida, uma prestação. 

                                                           
970 Relatório apresentado à Assembleia Legislativa da Província de Pernambuco pelo Presidente da Província, o 

Doutor Ambrósio Leitão da Cunha no dia 01/04/1861, p. 12. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u635/000014.html>. Acesso em: 15 ago. 2017. 
971 Relatório à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Província, Joaquim Franco de Sá, na sessão aberta em 03/05/1847, p. 30. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/345/>. Acesso em: 08 set. 2017. 
972 Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou o Presidente da Província, o 

Conselheiro Antônio Manoel de Campos Melo, por ocasião da instalação da mesma Assembleia no dia 27/10/1862, 

p. 24. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/362/>. Acesso em: 18 nov. 2017. 
973 Fala que recitou o Presidente da Província do Maranhão, Antônio Joaquim Álvares do Amaral, na abertura da 

Assembleia da mesma Província em 28/07/1848, p. 10. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/346/>. 

Acesso em: 08 set. 2017. (Itálico meu) 
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A todo direito corresponde um dever. [Assim], o direito de padroado, além de conferir 

privilégios, encerra o dever correlato de defender e proteger a Religião Católica”974. “O 

juramento ou antes a obrigação de manter a Religião Católica Apostólica Romana [...] resulta 

do art. 5º da Constituição em que essa religião é declarada de Estado”975. 

 A forma concreta de o Estado manter e proteger o catolicismo consistia na 

disponibilização de auxílios pecuniários para “[...] subsidiar o culto divino, mantendo ministros, 

templos e alfaias, bem como os seminários eclesiásticos”976. Foi neste sentido que o bispo D. 

Marcos de Sousa se expressou ao dizer: “Espero que em tempo conveniente sejam dadas as 

providências requeridas em favor das paróquias, as quais o Governo é obrigado a edificar, 

reparar, e dotar por dever do Padroado”977. 

Entretanto, estritamente falando, o dinheiro com que o Estado custeava a ereção e 

manutenção das igrejas, bem como o pagamento das côngruas dos párocos e bispos, não 

provinha dos cofres estatais. Este dinheiro procedia do dízimo, o qual a monarquia portuguesa 

foi, em vista do padroado e com permissão pontifícia, constituída depositária. Logo, como 

pontua Cândido Mendes, o pagamento das referidas despesas não resultava de um favor ou de 

um “puro dom do Estado” concedido à Igreja978.  

O padroado instalado no Brasil imperial concedeu ao Estado mais uma prerrogativa, 

qual seja, a de reter e custodiar o dízimo. Por isso, autores como Ítalo Santirocchi afirmam que 

o custeio das despesas da Igreja “[...] derivava da apropriação dos dízimos daquela em causa 

própria por parte do Estado, sendo que até mesmo os santuários estavam sob a gestão de 

funcionários civis”979. 

No Brasil colonial, o direito de cobrança dos dízimos de propriedade da Ordem de 

Cristo foi concedido pela Santa Sé aos monarcas portugueses, na qualidade de mestres desta 

Ordem. Com a morte do rei D. Manuel I (1469-1521), o papa Adriano VI, através da bula 

Eximiae devotionis affectus980 (de 14 de abril de 1522), renovou ao seu sucessor, D. João III 

                                                           
974 SCAMPINI, José. op. cit., p. 114-115. 
975 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXXIV. (Itálico do autor do livro) 
976 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 140. 
977 Ofício do Bispo Dom Marcos Antônio de Sousa ao Presidente da Província do Maranhão Luis Alvares de Lima, 

07/03/1840, Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
978 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCCXLIV.  
979 SANTIROCCHI, Ítalo Domingos. op. cit., p. 159. 
980 O texto integral desta bula pode ser encontrado no site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo: 

<https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4634788>. Acesso em: 09 set. 2019. 
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(1502-1557), o mestrado e a administração da Ordem de Cristo, com todas as suas 

jurisdições981. 

Os dízimos entregues à cobrança monárquica eram cognominados dízimos reais (e 

não os dízimos eclesiásticos), sendo concedidos originariamente ao infante D. Henrique (1394-

1460) por determinações régias982 e posteriormente confirmadas pela autoridade pontifícia. 

Entretanto, com o tempo, estabeleceu-se uma confusão (tendente a beneficiar a Coroa 

portuguesa) entre os dízimos reais e os eclesiásticos, que foi objeto de consulta solicitada pelo 

rei D. João VI, em 1819, junto ao papa Pio VII983.  

A soma que a metrópole obtinha com o dízimo era tal que nas finanças portuguesas 

os dízimos cobrados nas colônias constituíam “[...] a maior e principal fonte do imposto entre 

nós e nos domínios ultramarinos”: “Nas finanças da metrópole cobradas nas colônias, e com 

especialidade no Brasil, a quota dos dízimos era a que mais avultava. Havia dízimos de algodão, 

anil, arroz, açúcar, azeite, cacau, café, carnes, couros, farinha, gado em pé, goma, mate, pau-

brasil, pescado, tabaco, tapioca, etc.”984 

Nos contratos que a Santa Sé celebrou com a monarquia portuguesa, foi pactuada 

uma contrapartida relativa à concessão pontifícia que autorizou os reis de Portugal (na 

qualidade de mestres da Ordem de Cristo) a cobrarem os dízimos reais. Tal contrapartida, 

referendada pelos Rescritos da Santa Sé, pelos Estatutos da Ordem de Cristo e por Cartas 

Régias, estabelecia que a monarquia, com a soma obtida através da cobrança dos dízimos, se 

obrigava a construir igrejas e dotá-las do indispensável, bem como a pagar as côngruas dos 

bispos, párocos e demais funcionários eclesiásticos. Depois de supridas tais necessidades, o 

valor que sobrasse (o resíduo), era aplicado no serviço do Estado985. 

Como enfatiza Cândido Mendes, a própria legislação civil, tanto portuguesa quanto 

brasileira, constituía a prova material de que a ereção de igrejas “[...] e os vencimentos que 

percebe o clero não constituem uma simples e graciosa doação do Estado”. Ele cita a Carta 

Régia de 8 de setembro de 1632, “ainda do tempo dos Filipes”, que ordenava: 

 

                                                           
981 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCCXLIV.  
982 Entre estes documentos estão as Cartas Régias de 15 de setembro de 1448, 12 de março de 1449, 7 de junho de 

1445, 18 de setembro de 1470 e 2 de fevereiro de 1502, de acordo com: ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., 

p. CCCXLV. 
983 Ibidem, p. CCCXLIV-CCCXLV. 
984 Ibidem, p. CCCXLV. 
985 Ibidem. 
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Foi determinado que se provesse, com preferência a tudo, ao pagamento dos ministros 

e culto divino das igrejas do ultramar; e que para este fim se pedisse aos bispos 

ultramarinos relações dos ornamentos das suas igrejas; porquanto [...] a Ordem de 

Cristo e o soberano, como grão-mestre dela, percebia as rendas e dízimos das 

conquistas.986 

 

Submetendo o regime dos dízimos às determinações papais, o Alvará de 17 de 

agosto de 1758, §30 determinava que “os dízimos das conquistas pertencem à Fazenda Real, 

na conformidade das bulas pontifícias”987. Em obediência a essas bulas, uma Resolução de 13 

de julho de 1826 da Mesa de Consciência e Ordens, ao tratar sobre uma quantia a ser destinada 

a certa igreja matriz da Província de Sergipe, fez esta confissão: “[...] os dízimos são o fundo 

principal aplicado para tais despesas [isto é, para a construção e obras nas igrejas matrizes], e 

que só do restante delas, depois de satisfeitas as obrigações em que foram concedidas aos 

soberanos, podem aplicar-se a outros fins em benefício público”988. 

Outra Resolução deste mesmo órgão, datada de 23 de setembro de 1826, discutindo 

sobre o estado miserando das igrejas matrizes e dos párocos de Goiás, reconheceu que  

 

[...] é também de muita consideração que se mande dar às fábricas os guisamentos 

para a celebração da missa, cujo suprimento não têm os párocos obrigação de fazer, 

por competir a quem cobra os dízimos, que deve sustentar as igrejas com todo o 

necessário, mormente nas Províncias remotas, onde o vinho e a cera são de grande 

custo e excedem as limitadas quantias das côngruas.989 

 

À luz destes documentos, fica patente que as somas que custeavam as côngruas 

eclesiásticas e a ereção de igrejas não provinham dos cofres estatais, mas sim dos dízimos, os 

quais os monarcas portugueses (enquanto mestres da Ordem de Cristo) estavam autorizados 

pela Santa Sé a cobrar no Brasil. Proclamada a independência brasileira, o Império tomou para 

si a custódia do dízimo. Tal fato foi completamente obnubilado pela lógica regalista e, com o 

passar do tempo, conforme sublinha Cândido Mendes, “além de inverter-se o estipulado, o 

Estado aproveita-se da melhor parte do rendimento, e atira à Igreja bem magros resíduos”. E 

prossegue: “Em presença destes fatos990, claros como a luz meridiana, é o novo Estado 

                                                           
986 Ibidem, p. CCCXLVII. (Itálico do autor do livro) 
987 Citado por ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCCXLVII. (Itálico do autor do livro) 
988 Ibidem. (Itálico do autor do livro) 
989 Ibidem, p. CCCXLVII-CCCXLVIII. (Itálico do autor do livro) 
990 Isto é, em presença das leis civis e eclesiásticas que foram citadas. 
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secularizado, como se diz, que levanta-se contra a Igreja, e já não enrubesce de sustentar que é 

ele quem paga os seus funcionários [...]”991. 

Pelo exposto até aqui, fica bastante evidenciada a situação de submissão da Igreja 

Católica ao Estado no período imperial brasileiro. Ela estava praticamente impedida de dar 

qualquer passo sem a permissão estatal. Estava de mãos e pés atados, proibida de gerir 

autonomamente seu patrimônio e, ademais, tinha o seu dízimo tutelado pelo Estado.  

O bispo D. Luís da Conceição Saraiva vivenciou estes entraves. Num ofício de 

setembro de 1869 que dirigiu ao presidente Braz Florentino Henriques de Sousa disse que a 

autoridade episcopal estava enfraquecida porque foi afastada do bispo a atribuição de fiscalizar 

e tomar de contas das irmandades, confrarias e fábricas das igrejas matrizes. E, o que é mais 

digno de nota, é que D. Luís declarou que algumas igrejas e capelas possuíam patrimônios tão 

importantes “[...] que com eles não só poderão erguer-se novas igrejas matrizes, como provê-

las das necessárias alfaias sem onerar os cofres públicos [...]”: 

 

[...] permita-me dizer-lhe, que sendo hoje da competência dos juízes seculares a 

fiscalização e tomada de contas das confrarias, irmandades e fábricas das igrejas 

matrizes, nenhuma força tem o Bispo para compelir a alguns dos empregados 

encarregados da administração dos respectivos patrimônios a porem o necessário zelo 

em ordem a obstar que sejam os mesmos [patrimônios] mal administrados e 

descurados até a ponto de particulares usufruírem. 

Havendo igrejas e capelas nesta Província que possuem importantes patrimônios, tão 

importantes que com eles não só poderão erguer-se novas igrejas matrizes, como 

provê-las das necessárias alfaias sem onerar os cofres públicos, acontece que as ditas 

igrejas acham-se em ruínas e sem os utensílios indispensáveis ao culto. 

Não servindo os reditos das fábricas e dos patrimônios das igrejas para outro fim, com 

instância rogo a V. Exa. que, dirigindo-se [...] aos juízes de capelas da Província, 

digne-se recomendar-lhes assunto tão momentoso, de cuja fiscalização virá ao 

governo poderoso auxílio para os reparos e construção das matrizes da Província, 

porque não pequenas somas serão recolhidas aos cofres das fábricas e confrarias, 

mediante as precisas indagações e rigorosa fiscalização.992 

 

Com vistas a socorrer certas paróquias necessitadas, em 2 de junho de 1870 D. Luís 

autorizou a venda “[...] dos bens do patrimônio de São Bento de Bacurituba, dos que pertencem 

ao Recolhimento de N. Senhora d’Anunciação e Remédios e dos fatos relativos ao convento de 

N. S. das Mercês”993. 

                                                           
991 Ibidem, p. CCCXLVIII. (Itálico do autor do livro) 
992 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Braz Florentino Henriques de Sousa. 10/07/1869. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
993 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Augusto Olímpio Gomes de Castro. 15/11/1870. Setor de Avulsos, APEM. 
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A venda destes bens gerou tamanha repercussão na autoridade civil, a ponto de este 

caso provavelmente configurar, na Província do Maranhão, o mais exacerbado exemplo da 

impotência ou nulidade do episcopado para decidir sobre a venda de patrimônios eclesiásticos 

(sem o intervencionismo do poder estatal nestes assuntos). 

Em 10 de novembro de 1870 o Inspetor da Tesouraria da Fazenda do Maranhão, 

Francisco José Gomes Pereira, remeteu ao presidente da Província uma denúncia contra D. Luís 

com o seguinte teor: 

 

Tendo visto no expediente do Bispado, impressos nos números 240 e 241 do 

Publicador Maranhense de 28 e 29 de outubro próximo findo, que o Exmo. Bispo 

Diocesano, em data de 2 de junho do corrente ano, autorizara o reverendo pároco da 

freguesia de São Bento de Bacurituba, Padre Satyrio Celestino da Costa Leite, a 

vender dez reses da Fazenda de gado vaccum pertencente ao patrimônio do mesmo 

Santo, a fim de aplicar a importância do produto à compra de alfaias e paramentos 

necessários à matriz da referida freguesia; assim, como que, em data de 3 daquele 

mesmo mês, oficiara ao reverendo administrador da fazenda de gado do Recolhimento 

de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios sita nos campos de Pirapendiba, termo 

de São Vicente Férrer de Cajapió, comunicando-lhe haver autorizado o reverendo 

cônego magistral Manoel Tavares da Silva a contratar com o Dr. Pompêo Ascenso de 

Sá, não só a venda de todo o gado pertencente a dita fazenda ao preço de dezoito mil 

réis por cabeça, sendo incluídas nesse número todas as crias de seis meses para cima, 

mas também a venda dos escravos vaqueiros de nomes Agostinho e Raymundo pelo 

preço convencionado pelo atual administrador, se os referidos escravos não 

solicitassem a sua liberdade, depois de ser ouvido a respeito o Exmo. Bispo [...].994   

 

Em vista destes fatos e fundamentando-se na legislação imperial (que condicionava 

a alienação de bens eclesiásticos à permissão estatal), o mesmo inspetor entendeu ser 

 

[...] de meu dever, em vista das diversas disposições de lei reguladoras dos negócios 

concernentes às corporações de mão-morta, opor à essas alienações a ação do Fisco; 

e, por isso, me dirijo a V. Exa., para que se digne de colher, donde convier, os 

esclarecimentos precisos quanto aos fatos mencionados, [...] a fim de que possa 

ordenar ao Procurador Fiscal que, intervindo nessas questões, trate de salvaguardar 

ou de reivindicar os direitos e interesses da Fazenda Nacional, casos tais vendas se 

hajam efetuadas sem a necessária licença do Governo.995 

 

O inspetor Gomes Pereira, pautando-se ainda nos ditames da legislação do Império, 

argumentou que o Governo era competente para sustar e anular as vendas de patrimônio das 

Ordens religiosas. Foi mais longe ao asseverar “[...] que as Ordens são apenas administradoras 

                                                           
994 Ofício do Inspetor da Tesouraria de Fazenda Francisco José Gomes Pereira ao Presidente da Província do 

Maranhão Augusto Olímpio Gomes de Castro. 10/11/1870. Setor de Avulsos, APEM. 
995 Ibidem. 
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[...] de tais bens”, os quais “[...] se hão de devolver ao domínio nacional, quando elas por 

qualquer forma deixarem de existir”: 

 

[...] é o mesmo Governo competente para obstar as alienações das Ordens Religiosas 

e promover a nulidade das ditas alienações pelo interesse que tem a Fazenda Nacional 

na conservação de tais bens, de que as Ordens são apenas administradoras, e que se 

hão de devolver ao domínio nacional, quando elas por qualquer forma deixarem de 

existir; [portanto], corre-me a obrigação de providenciar para a anulação das vendas 

de que ao princípio falei, se elas tiverem sido igualmente feitas.996 

 

Ao expor “[...] o que me consta a respeito do Convento de Nossa Senhora das 

Mercês desta cidade [São Luís]”, o inspetor escancara a cupidez e avidez dos órgãos estatais 

em relação aos bens da Igreja (conforme comentei no tópico 2.2.3 deste trabalho): 

 

Esse convento que é muito rico em bens de raiz e de outra natureza, pois que, além de 

datas de terras do interior, possui para mais de cento e cinquenta escravos, deveria – 

com tudo o que lhe pertence – ser incorporado aos Próprios Nacionais; porquanto, 

existindo hoje em dia unicamente um frade da Ordem Mercenária, Frei Manoel Rufino 

de Sant’Anna Freitas, o qual entretanto acha-se, por determinação do Ordinário, fora 

da administração e gerência desses bens, nenhum mais resta que tome conta dos 

mesmos bens, os quais, por tal motivo, se devam considerar bens de Ordem extinta, 

ou senão, vagos, para passarem ao Estado [...].997 

 

Por último, Gomes Pereira suspeitou da iniciativa de D. Luís de fundar, no dito 

Convento, o Seminário de Nossa Senhora das Mercês998: “[...] o Exmo. Prelado, segundo estou 

informado, chamando a si a posse e usufruto desses bens [do Convento das Mercês], estabeleceu 

no Convento uma casa de educação com a denominação de Pequeno Seminário das Mercês, 

não sei se com a precisa licença do Governo [...]”999. 

Em seu extenso ofício de 15 de novembro de 1870, D. Luís da Conceição contestou 

a “[...] denúncia injuriosa que por intermédio de V. Exa. dirigiu contra mim o probidoso 

Inspetor da Tesouraria da Fazenda desta Província, constante de seu ofício de 10 deste mesmo 

mês [...]”1000. 

                                                           
996 Ibidem. (Itálico meu) 
997 Ibidem. (Itálico meu) 
998 Conforme exposto no tópico 2.2.4 do presente trabalho. 
999 Ibidem. 
1000 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Augusto Olímpio Gomes de Castro. 15/11/1870. Setor de Avulsos, APEM. 
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Sobre a “[...] venda de dez rezes da fazenda de gado vaccum pertencente ao 

patrimônio de S. Bento de Bacurituba, a fim de aplicar a importância do produto à compra de 

alfaias e paramentos necessários a matriz [dessa] freguesia”, D. Luís explicou que autorizou tal 

negociação porque “não [...] [foi] ministrado para a nova matriz1001 as alfaias, paramentos e 

vasos sagrados necessários para o serviço do culto divino, cujas necessidades foram trazidas ao 

meu conhecimento pelo dito pároco [...]”. Informado pelo pároco que “[...] esta capela 

[possuía], por milagre talvez do mesmo São Bento, algumas rezes de resto dos gados legados 

[...]”, D. Luís julgou apropriado proceder à sobredita venda, “[...] porque não consta que [ao] 

culto público da mesma capela fosse aplicado um só produto de semelhante patrimônio [...]”. 

Por este motivo, “[...] achei conveniente e que estava nas minhas atribuições autorizar 

semelhante venda, como têm feito todos os Ordinários com relação aos bens das fábricas, 

firmados não só nos princípios da jurisprudência canônica, como ainda na própria legislação do 

país [...]”1002. 

Entretanto, submetendo-se às ordens do presidente, D. Luís disse: “Creio, porém, 

que esta venda ainda não foi realizada porque até esta data não tive nenhuma participação a tal 

respeito; podendo portanto o Inspetor da Tesouraria da Fazenda por si ou por ordem de V. Exa. 

mandar sobrestar a execução da minha portaria”1003. 

Com relação à venda do gado vaccum da fazenda Pirapendiba pertencente ao 

Recolhimento de Nossa Senhora d’Anunciação e Remédios, “[...] contratada com o Doutor 

Pompeo Ascenso de Sá pelo preço de dezoito mil reis por cabeça de seis meses por diante, e 

dos escravos Agostinho e Raimundo [...]”, o prelado informou que “quanto aos dois escravos 

Agostinho e Raymundo proferi a sua liberdade à venda deles e nem podia ser outro o meu 

procedimento” e lembrou ao presidente que o Recolhimento,  

 

[...] por termo assinado pelo seu fundador em 21 de fevereiro de 1752, ficou sujeito à 

jurisdição do Ordinário. Há nove anos tenho lutado com a administração desta fazenda 

de gado vaccum do Recolhimento de N. S. d’Anunciação e Remédios, sem que ele 

haja auferido lucros, apesar dos mais reiterados esforços, sendo este fato público e 

notório, principalmente no termo de São Vicente de Férrer. Impotente para lutar com 

os ladrões de gado tanto de fora da cidade como de dentro dela e para salvaguardar as 

relíquias desse pequeno patrimônio, contratei a venda do respectivo gado na forma 

                                                           
1001 A capela de São Bento de Bacurituba, como informa D. Luís no citado ofício de 15 de novembro de 1870, foi 

criada pela Lei Provincial nº 843 de 10 de Julho de 1868. Neste mesmo ano foi canonicamente ereta em freguesia, 

sendo nomeado pároco o padre Satyrio Celestino da Costa Leite. 
1002 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Augusto Olímpio Gomes de Castro. 15/11/1870. Setor de Avulsos, APEM. 
1003 Ibidem. 



271 

 

citada pelo referido Inspetor por ser a oferta mais vantajosa que pôde se obter sobre 

outras [...].1004 

 

D. Luís também pontuou sarcasticamente: “[...] me parece que o Inspetor da 

Tesouraria da Fazenda deseja que destes pequenos bens todos sejam donos, menos o próprio 

dono, por ser como já disse de pública notoriedade os furtos de gado desta fazendinha”1005. 

Quanto ao Convento de Nossa Senhora das Mercês da cidade de São Luís “[...] que 

o mesmo Inspetor diz que deveria com tudo o que lhe pertence ser incorporado aos Próprios 

Nacionais, visto está fora da administração e gerência dos bens respectivos o frei Manoel 

Rufino de Sant’Anna Freitas [...], não restando nenhum outro religioso da mesma Ordem que 

tome conta de tais bens [...]”, D. Luís afirmou que “podia dispensar-me de dizer alguma coisa 

sobre estas acusações, porque o estado do Convento das Mercês deve ser completamente 

conhecido do Governo Imperial”. Entretanto, prosseguiu lembrando que  

 

o meu antecessor dirigiu ao mesmo Governo muitos ofícios [nos quais] pedia as 

providências necessárias; ele mesmo nomeou e admitiu sucessivas administrações, 

porém sempre sem resultado, porque a ganância e o furto ostentavam-se nessas 

administrações a par de uma imbecilidade sem limites. Continuando no mesmo 

terreno, tenho lutado até hoje. Em 10 de outubro de 1863 e depois por diversas vezes 

tenho levado ao conhecimento do Governo Imperial e da Nunciatura Apostólica o 

estado em que se acha esta Ordem, as providências que achei prudente tomar para 

amparar da voragem dos especuladores os bens do patrimônio dela, que apostados se 

assoberbavam para devorá-los, revelando o desassossego que me traz semelhante 

administração, por conhecer que a comissão por mim nomeada não pode curar, como 

convém, os interesses da referida Ordem; solicitando ao mesmo tempo providências 

adequadas a livrarem-me de tão pesado encargo, que tantos dissabores e amarguras 

me têm causado [...].1006 

 

Disse que  

 

quanto ao Seminário pequeno de N. Senhora das Mercês também me dispensarei de 

dizer qualquer coisa; por isso que desde a sua fundação, levei tudo ao conhecimento 

do Governo Imperial ao qual enviei os respectivos estatutos, solicitando ao mesmo 

tempo sua proteção a favor do mesmo estabelecimento. 

[...] 

V. Exa. perfeitamente sabe, porque a Província não ignora, qual o estado lamentável 

em que se achava o edifício, hoje pequeno Seminário; geralmente arruinado e quase 

inabitável, ameaçava próximo desmoronamento pelo abandono em que o tinham 

deixado cair. 

Há 8 anos luto, sem ser pesado aos cofres públicos, para reerguer essas ruínas; tendo-

o conseguido, pude aplicá-lo ao fim a que está destinado, sendo obra que não pode 

                                                           
1004 Ibidem. 
1005 Ibidem. 
1006 Ibidem. 
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deixar de ser louvada pelos homens que pensam retamente e que tenho certeza de ser 

apreciada pelo Governo Imperial, que desejando o alargamento da instrução, 

ardentemente deseja a regeneração da educação do clero, para o que tem dado aos 

outros Seminários análogos quantias que eu não tenho recebido.1007 

 

O Seminário das Mercês, como já mencionado, foi inaugurado em 3 de fevereiro 

de 1863 “[...] pelas 11 horas da manhã, em presença do clero regular e secular, do presidente 

da Província, de muitos magistrados e funcionários públicos e de muitos cidadãos importantes 

de todas as classes sociais [...]”1008. “Admira que só depois de 8 anos fosse despertado o zelo 

do Inspetor da Tesouraria da Fazenda para dirigir a V. Exa. a denúncia a que respondo”1009, 

afirma o prelado. 

Voltando a discutir sobre este tema em ofício de 30 de novembro de 1870, D. Luís 

declarou muito enfaticamente que  

 

é manifesto o engano em que labora a Tesouraria de Fazenda [...], porque o maior ou 

menor número de religiosos em nada influi para conservação ou extinção da Ordem 

[das Mercês] [...]; e é certo que existem ainda dois representantes da sobredita Ordem 

de N. Senhora das Mercês, e não um só como declara a Tesouraria de Fazenda.1010 

 

Destacou que 

 

[...] para a extinção da Ordem Mercenária é necessário que seja a medida tomada pela 

competência de meios da sua criação, a que por certo permanece completamente 

estranha à Tesouraria de Fazenda, que só pode intervir depois de regularmente 

decretada a extinção da Ordem para observar o meio que lhe foi indicado, a fim de 

que a posse dos bens seja incorporada à propriedade do Estado, se tal for a resolução 

ou decreto. 

[...] 

Nem é para estranhar que eu interviesse na administração dos bens da referida 

Ordem a fim de os conservar nomeando uma comissão administrativa para o 

desempenho de semelhante encargo, por isso que, além da minha jurisdição de 

Diocesano, acresce-me a tal respeito a de Delegado da Santa Sé Apostólica, em cujo 

exercício tenho atribuições para ingerir-me em todos os negócios da mesma Ordem, 

sem que de qualquer alteração por mim estabelecida na parte administrativa se possa 

de qualquer modo deduzir argumento para se reputar extinta a Ordem ou vagos os 

bens dela. 

De tudo quanto a este respeito acabo de dizer tenho feito em devido tempo e por várias 

vezes as necessárias participações ao Governo Imperial [...].1011 

                                                           
1007 Ibidem. (Itálico meu) 
1008 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 151. 
1009 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Augusto Olímpio Gomes de Castro. 15/11/1870. Setor de Avulsos, APEM. 
1010 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Augusto Olímpio Gomes de Castro. 30/11/1870. Setor de Avulsos, APEM. 
1011 Ibidem. (Itálico meu) 
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Este único caso da denúncia do inspetor José Gomes Pereira contra o bispo do 

Maranhão1012, motivada pela alienação de bens eclesiásticos autorizada por D. Luís já seria 

suficientemente corroborativo da situação de submissão da Igreja ao Estado durante o Império.  

O caso evidencia a ausência de autonomia e de liberdade do bispo para administrar 

os bens da Igreja. Evidencia a impotência da Igreja em litigâncias com a autoridade civil, como 

D. Luís confessou no seguinte excerto:  

 

Exmo. Sr., a denúncia do Inspetor da Tesouraria da Fazenda [...] me contristou 

sobremaneira. Ela me colocou em um estado muito doloroso porque me obrigou a 

descer onde o mesmo Inspetor subiu; e a V. Exa. peço encarecidamente que dê todas 

as providências para que quanto antes o Fisco, se V. Exa. entender ter direito, arrecade 

os bens de me tenho ocupado.1013 

 

O sistema legislativo que exigia a permissão estatal para a venda dos bens 

eclesiásticos não só dificultava a autoadministração da Igreja, como também a tornava cativa 

do Estado. Amarrada e proibida pelas leis imperiais de gerir plenamente seu patrimônio, restava 

à Igreja, no âmbito do suprimento de suas necessidades materiais, uma existência parasitária à 

do Estado. Por isso que D. Antônio de Alvarenga confessou: 

 

Sendo assim, é claro que sem o auxílio de verbas decretadas anualmente pela 

Assembleia Legislativa da Província para reparar as igrejas paroquiais e provê-las de 

paramentos, alfaias e outros objetos indispensáveis ao serviço do culto, não poderá a 

maioria dos párocos melhorar o estado de suas igrejas.1014 

    

De igual modo, D. Luís da Conceição já havia comentado em ofício de 9 de abril 

de 1864 que 

 

os únicos meios que a Igreja do Maranhão dispunha para acudir a tantas calamidades 

eram os produtos das poucas loterias concedidas a benefício das matrizes. Esgotados 

estes meios ainda no tempo do meu virtuoso antecessor, não há outro recurso de que 

possa lançar mão para acudir as necessidades urgentes dos templos, senão a 

                                                           
1012 Para maiores e mais detalhadas informações sobre este caso, consultar minha dissertação de mestrado: 

GONÇALVES, Diogo Silva. Discórdias, dissidências e controvérsias: relações entre igreja católica e poder civil 

no Maranhão (1855-1875). 2014. 160 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em História, 

Universidade Federal do Maranhão, 2014. 
1013 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Augusto Olímpio Gomes de Castro. 15/11/1870. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
1014 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

João Capistrano Bandeira de Mello. 09/01/1886. Setor de Avulsos, APEM. 
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consignação de algumas verbas anuais, que a Assembleia Legislativa Provincial 

entender razoáveis em sua sabedoria conceder.1015 

 

Como explicarei a seguir (tópico 3.2), o grande problema é que as verbas decretadas 

anualmente pela Assembleia Provincial para a construção ou reparo das igrejas matrizes, e para 

supri-las de paramentos e alfaias eram frequentemente insuficientes e/ou extemporâneas. Tais 

quantias não bastavam para cumprir a finalidade a qual se propunham. A máxima de Cândido 

Mendes de Almeida parece valer para esta questão: “No meio de tantas ruínas, alguns favores 

notam-se espremidos com mão avara”1016.  

A insuficiência da subvenção estatal para a sustentação do culto católico sanciona 

a tese de Ítalo Santirocchi, que afirma: 

 

Ao mesmo tempo em que o Estado imperial negava autonomia à Igreja, cerceando sua 

independência financeira em relação aos vínculos oficiais e legais que os unia, lhe 

cortava também os meios pecuniários de sua sobrevivência dependente, subsidiando-

a de maneira insignificante e tentando resguardar com isso a sua situação de 

submissão.1017 

 

O auxílio estatal dado às paróquias correspondia às quantias votadas e aprovadas 

pela Assembleia Legislativa Provincial na Lei do Orçamento anual. Essa era a primeira 

condição para a entrega real do dinheiro.  

Sem a previsão na Lei orçamentária anual, não era possível conceder ajuda 

financeira às paróquias necessitadas (seja para a construção ou reparo de igrejas matrizes, seja 

para o fornecimento de paramentos e alfaias). Ao que parece, a exigibilidade de uma lei para a 

concessão de quantias pautava-se no princípio jurídico da legalidade. Tal princípio estabelece 

que os agentes da Administração Pública só podem praticar atos previstos e autorizados em lei, 

consagrando a “[...] ideia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade 

da lei” e que, por isso, deve-se “[...] submeter os exercentes do poder em concreto – o 

administrativo – a um quadro normativo que embargue favoritismos, perseguições ou 

desmandos”1018. 

                                                           
1015 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Vice-Presidente da Província do 

Maranhão Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento. 09/04/1864. Setor de Avulsos, APEM. 
1016 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXXVIII. 
1017 SANTIROCCHI, Ítalo Domingos. op. cit., p. 159. 
1018 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2010, p. 100. 
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Assim sendo, em 25 de setembro de 1854 o presidente da Província respondeu da 

seguinte forma ao vigário da freguesia do Preá: “[...] não posso satisfazer a requisição que fez 

V. Mce. de paramentos para a igreja matriz dessa freguesia porque nas leis do orçamento em 

vigor não há verba alguma por onde corra a despesa necessária com tais objetos”1019.  

Foi esta a mesma resposta dada ao vigário da freguesia de Icatu1020 e ao vigário 

encomendado do curato do Gurupi, que em 14 de janeiro de 1884 solicitou do Governo a 

disponibilização de 24 castiçais. A resposta do vice-presidente foi esta: “Declaro a V. Revma. 

[...] que, segundo informa o Tesouro Público Provincial, não pode ter lugar o fornecimento que 

pede V. Revma. de 24 castiçais de metal ou de madeira para a capela do curato de S. Pedro de 

Alcântara do Gurupi, por não haver a Lei do Orçamento vigente votado crédito para semelhante 

despesa”1021. 

Também não bastava que a Lei do Orçamento anual destinasse quantias às igrejas 

matrizes. Após a previsão legislativa, era necessário ainda que o Presidente da Província 

autorizasse a entrega do dinheiro. Essa era a segunda condição para a efetiva entrega do 

dinheiro. Vide o seguinte ofício do bispo D. Manoel: 

 

Tendo sido consignada na Lei vigente do orçamento provincial nº 404, de 21 de julho 

de 1855, art. 10, §2 a quantia de oito contos de réis (8:000$000) para paramentos das 

igrejas matrizes e capelas curadas, [...] e sendo de urgente necessidade dar aplicação 

a esta consignação, atenta à falta que dos ditos paramentos tem as matrizes e capelas 

da Província, [...] rogo à V. Exa. que se sirva dar as ordens [...] para que se faça 

efetiva a referida consignação, e assim me torne habilitado a satisfazer aos pedidos 

que a respeito se me tem feito e se me fazem [...].1022 

   

Para que o presidente autorizasse a entrega da soma votada pela Assembleia era 

necessário, obviamente, que houvesse dinheiro nos cofres provinciais. Por exemplo, no tópico 

2.2.4 deste trabalho tratei sobre o difícil processo de aquisição de um órgão musical para a 

Catedral do Maranhão. Pendente desde o ano de 18591023, a quantia para a compra deste órgão 

                                                           
1019 Ofício nº 26 do Presidente da Província do Maranhão Eduardo Olímpio Machado ao vigário da freguesia do 

Preá, padre Herculano Firmino d’Oliveira Campos. 25/09/1854. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 13. APEM. 
1020 Ofício nº 12 do Presidente da Província do Maranhão Eduardo Olímpio Machado ao vigário da freguesia do 

Icatu, padre Januário Daniel Gomes de Castro. 12/04/1854. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 3. APEM. 
1021 Ofício do Vice-Presidente da Província do Maranhão Carlos Fernandes Ribeiro (Barão de Grajaú) ao padre 

Lino da Anunciação, encarregado do curato de São Pedro de Alcântara do Gurupi. 18/03/1884. Inventário dos 

Códices. Livro 1176, p. 18. APEM. 
1022 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Antônio Cândido da Cruz Machado. 04/08/1856. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
1023 Cf. Ofício nº 3 do Presidente da Província do Maranhão João Lustosa da Cunha Paranaguá a Dom Manoel 

Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão. 20/01/1859. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 102v. APEM. 
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foi entregue a D. Luís da Conceição somente em 1864, “[...] visto já não se darem os motivos 

por que não podia fazer-se efetiva a execução desse artigo”1024. Embora a Lei Provincial nº 609 

de 1861 aprovasse a concessão da quantia para a compra do órgão, nem em 1862 nem em 1863 

a entrega do dinheiro foi autorizada pela Presidência “[...] em consequência da falta absoluta 

de dinheiro não só para isso, como também para despesas de maior urgência”1025. 

Conforme explicarei no tópico 3.3, a falta de recursos financeiros provinciais era 

um frequente motivo no qual a Presidência se fundava para indeferir a entrega do dinheiro 

aprovado pela Assembleia para as obras do culto público. 

Havia uma última condição para que o dinheiro fosse entregue às paróquias. Era 

necessário, como comentei e exemplifiquei no tópico 2.2.4, que a soma aprovada pela Lei do 

Orçamento anual fosse entregue à autoridade eclesiástica (ou às comissões encarregadas da 

construção ou do reparo nas matrizes) no ano financeiro para o qual a lei fora votada. Caso 

contrário, a quantia autorizada em lei era anulada, pois findado o exercício financeiro, “[...] 

[cessam] os efeitos de todas as verbas do respectivo orçamento [...]”1026. 

Esta discussão sobre o padroado, já bastante alongada, propôs-se a elucidar as bases 

deste sistema que, sob múltiplos aspectos, manteve a Igreja subserviente ao Estado. Com as 

rigorosas restrições impostas pela legislação imperial e com a apropriação do dízimo pelo 

Estado1027, a Igreja tornava-se dependente de verbas estatais para manter o culto público. O 

bispo D. Luís da Conceição foi bastante claro a este respeito ao dizer que “[...] não [conta] esta 

Diocese com recursos próprios para a edificação das matrizes” e que, por isso, “[...] o Estado e 

especialmente a Província deveriam atender para a palpitante necessidade de edificação e 

reparação das matrizes da Diocese”: 

 

No relatório que dirigi ao antecessor de V. Exa. em data de 29 de março do ano 

próximo findo acerca das necessidades do culto público nesta Diocese [...] expus que, 

não contando esta Diocese com recursos próprios para a edificação das matrizes que 

se acham quase na sua generalidade incapazes de prestarem-se com decência ao culto 

da Igreja Católica; o Estado e especialmente a Província deveriam atender para a 

palpitante necessidade de edificação e reparação das matrizes da Diocese [...], 

                                                           
1024 Ofício nº 16 do Vice-Presidente da Província do Maranhão Miguel Joaquim Ayres do Nascimento a Dom Frei 

Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 13/04/1864. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 122-123. 

APEM. 
1025 Ofício nº 32 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Manoel de Campos Mello a Dom Frei Luís da 

Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 14/06/1862. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 76. APEM. 
1026 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches à comissão 

encarregada das obras da igreja matriz da vila de São Francisco. 24/09/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, 

p. 43-43v. APEM. 
1027 SANTIROCCHI, Ítalo Domingos. op. cit., p. 159. 
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porquanto V. Exa. perfeitamente sabe que o templo e o culto católico são os mais 

poderosos veículos de civilização e moralidade.1028  

 

O presente tópico buscou explicar de que modo o padroado contribuía para o 

engendramento e manutenção das vicissitudes materiais que afetavam o culto público católico 

na Província do Maranhão. O padroado assimétrico e desigual instalado no Brasil imperial era, 

segundo a maior parte dos estudiosos do tema, a fonte de diversos problemas enfrentados pela 

Igreja. O Estado, através de sua legislação, cerceava a independência financeira da Igreja, 

limitando sua capacidade de gerir e dispor autonomamente do patrimônio eclesiástico. Além 

disso, ao apossar-se do dízimo, o Estado absorvia o principal meio pecuniário que a Igreja 

dispunha para a sua sobrevivência autônoma1029. Em troca, o Império oferecia à Igreja alguns 

favores “espremidos com mão avara”1030.  

Em síntese, o padroado criou para a Igreja dois grandes problemas: por um lado, 

retirou sua autonomia financeira e, por outro, submeteu-a a insuficientes subvenções estatais 

que eram incapazes de sustentar condignamente o culto público. Era deste modo que o padroado 

decisivamente concorria para o surgimento e perpetuação da situação de “decadência” material 

do culto católico no Maranhão provincial.  

 

3.2 Insuficiência das subvenções governamentais destinadas ao culto público e ineficiência 

do sistema de distribuição de verbas 

 

 

Diversos testemunhos corroboram a tese de que as verbas disponibilizadas pelo 

Governo Provincial para o culto público eram insuficientes e extemporâneas, fato este que 

contribuía sobremaneira para a formação e permanência do cenário de desestrutura do culto. O 

bispo do Maranhão era o primeiro a testemunhar que “a pouca proteção que este objeto [o culto 

público] tem merecido dos poderes da Província tem poderosamente agravado o mal em que 

atualmente permanece”1031. 

                                                           
1028 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Manoel Jansen Ferreira, 08/06/1868, Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
1029 SANTIROCCHI, Ítalo Domingos. op. cit., p. 159. 
1030 ALMEIDA, Cândido Mendes de. op. cit., p. CCLXXVIII. 
1031 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Vice-Presidente da Província do 

Maranhão Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento. 09/04/1864. Setor de Avulsos, APEM. 
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Em 1837, após uma visita pastoral que fez à freguesia de São João Batista de 

Vinhais, D. Marcos de Sousa afirmou ter encontrado a matriz “em um estado lamentável”. Não 

havia igreja propriamente dita e o altar havia sido instalado num edifício em ruínas, que antes 

servira de cadeia. “Consternado de achar a casa de Deus em o depósito dos delinquentes, 

empreguei todos os meios ao meu alcance para ser de novo edificada a capela-mor e sacristia, 

onde hoje são celebrados os ofícios divinos”, disse D. Marcos. O mais importante é que o bispo 

informou que o “[...] corpo da matriz não foi já construído por não ter sido feito o pagamento 

dos dois últimos contos de réis dos quatro que, por lei do orçamento de 15 de dezembro de 

1830, foram aplicados às igrejas desta Diocese”1032. 

Este mesmo prelado informou em julho de 1840 que “a matriz de S. João de Cortes 

é coberta de palha e se acha em ruínas [...] porque a quantia votada é insuficiente [...]”1033. 

As obras nas igrejas matrizes frequentemente exigiam mais dinheiro do que o 

autorizado pela Lei do Orçamento anual, como indica o seguinte ofício de D. Marcos, de 1842: 

 

O Rev. Pe. Joaquim Felix da Rocha, vigário colado da matriz de N. S. do Rosário da 

vila do Itapecuru, me apresentou ontem a conta da despesa feita pela comissão 

nomeada para curar da obra da dita matriz. Consta da conta ter sido despendida a 

soma de um conto, seiscentos e vinte e sete mil réis, quando a quantia aplicada da 

Lei do Orçamento para aquele fim era somente de um conto de réis.1034 

 

Neste mesmo ano, D. Marcos recebeu do vigário da freguesia de São Francisco 

Xavier de Monção a informação de que a quantia fornecida pelo Governo Provincial para as 

obras na respectiva matriz era insuficiente:   

 

O Ilmo. e Exmo. Governo Presidencial desta Província aplicou para os reparos da 

matriz de S. Francisco Xavier de Monção a quantia de duzentos mil reis, nomeando 

uma comissão para cuidar daquela obra, o que foi participado ao Rev. Vigário para 

ser membro da mesma comissão. Porém respondeu este que aquela quantia aplicada 

era insuficiente para a dita obra [...].1035 

 

                                                           
1032 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Francisco Bibiano de Castro. 26/08/1837. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
1033 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente e Comandante das Armas da 

Província do Maranhão, Coronel Luís Alvares de Lima. 13/07/1840. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
1034 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão João 

Antônio de Miranda. 22/02/1842. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
1035 Ofício do Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Francisco de Paula Pereira Duarte. 13/04/1842. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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Em 1856, D. Manoel Joaquim da Silveira recebeu a notícia de que “[...] havendo-

se esgotado a pequena subvenção de 500//000 réis concedida em uma das anteriores Leis do 

Orçamento Provincial [...]” para as obras da matriz de São Sebastião da Manga do Iguará, esta 

freguesia achava-se “[...] privada de uma igreja”: 

 

Tendo-me representado a comissão encarregada das obras da igreja matriz de São 

Sebastião da Manga do Iguará, hoje vila da Vargem Grande, que havendo-se esgotado 

a pequena subvenção de 500//000 réis concedida em uma das anteriores Leis do 

Orçamento Provincial para as ditas obras, estavam elas paradas sem haver meios de 

continuar, entretanto que estava de há muito a freguesia privada de uma igreja, o que 

é certo; rogo a V. Exa. o favor de mandar aplicar à construção da dita igreja uma 

quantia razoável [...].1036 

 

Também por insuficiência da verba autorizada em lei, as obras da matriz de 

Cururupu foram concluídas sem que fosse finalizada uma das paredes do altar-mor e a torre da 

igreja: 

  

Pelo ofício que me dirigiu V. Mce. em data de 13 do corrente, fico inteirado de 

haverem-se concluído os reparos da igreja matriz dessa freguesia de cuja direção foi 

V. Mce. encarregado, deixando de levar-se a efeito a conclusão de uma das paredes 

do altar-mor e de fazer-se a respectiva torre por ter sido insuficiente a quantia de três 

contos de réis concedida para aquele fim pelo §6º do art. 16 da Lei Provincial nº 909, 

de 18 de julho de 1870.1037 

 

Cerceada pela legislação imperial, a Igreja não dispunha de recursos e nem de 

autonomia financeira para remediar o cenário que descrevi no tópico 2.3 deste trabalho. Por 

isso, o culto público no Maranhão (e no restante do Império) tornou-se dependente das 

subvenções estatais. Recorrer à piedade popular seria uma alternativa viável, caso a maioria dos 

fiéis dispusesse de meios financeiros. Entretanto, a população maranhense era geralmente pobre 

e não podia socorrer a Igreja em suas necessidades materiais. A pobreza dos habitantes do 

Maranhão era, também, uma das causas que concorriam para a desaparelhagem do culto público 

católico na Província, como explicarei adiante (tópico 3.5). 

Neste contexto, para realizar o culto católico, restava aos prelados do Maranhão 

contar com as verbas estatais. Sendo elas frequentemente incapazes de frear o “abatimento do 

                                                           
1036 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Antônio Cândido da Cruz Machado. 12/06/1856. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
1037 Ofício nº 4 do Presidente da Província do Maranhão Augusto Olímpio Gomes de Castro ao vigário de 

Cururupu, padre Manoel Albino Alves do Nascimento. 17/01/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 1. 

APEM. (Itálico meu) 
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culto”, o bispo, como disse D. Luís em 1864, era “[...] colocado entre sérias dificuldades e na 

dolorosa posição de presenciar impassível o abatimento do culto e, sem recursos, vê-lo correr 

para o abismo”: 

 

Pela minha parte não me tenho descuidado de nas diversas informações que tenho [...] 

[dirigido] aos antecessores de V. Exa. solicitar os meios para elevar o catolicismo pelo 

seu culto à altura de tornar-se útil e proveitoso ao país. Têm porém elas, por motivos 

que me não cumpre examinar, sido até hoje esquecidas, e por esta razão vejo-me 

colocado entre sérias dificuldades e na dolorosa posição de presenciar impassível o 

abatimento do culto, e sem recursos, vê-lo correr para o abismo.1038 

 

Em 1855 D. Manoel da Silveira confessara: “Quão triste é pois a situação da Igreja 

do Maranhão, quanto é mesquinha a sua sorte, e quanto aflitiva a do seu, posto indigno, Prelado, 

que tem de ser testemunho impassível de todos os males que a oprimem sem lhe poder dar 

remédio!”1039. 

D. Antônio de Alvarenga, embora tendo reconhecido a boa vontade dos 

“representantes da Província [...] votando algumas vezes verbas no orçamento para reparos 

desta ou daquela igreja”, classificou como “insuficiente” a verba que “[...] ultimamente 

concederam [...] para a compra de paramentos”: 

 

Devo entretanto confessar que os ilustres representantes da Província não se têm 

absolutamente negado a acudir estas necessidades, votando algumas vezes verbas no 

orçamento para reparos desta ou daquela igreja, e ultimamente concederam uma, 

posto que insuficiente, para compra de paramentos, da qual se tem feito e continua-se 

a fazer a devida aplicação em benefício das igrejas que se achavam deles mais 

necessitadas [...].1040  

 

No mesmo sentido, o vice-presidente da Província Ângelo Carlos Muniz, no seu 

discurso proferido à Assembleia Provincial em 20 de maio de 1846, reconheceu que as quantias 

disponibilizadas pelos cofres provinciais não eram suficientes para manterem as igrejas 

matrizes do Maranhão (principalmente as do interior) no estado de decência condigno ao culto 

católico. Ele chegou a dizer que é por conta da “[...] exiguidade da respectiva consignação [que 

nasce] [...] a indecência com que pelo interior são celebrados os ofícios divinos”: 

                                                           
1038 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Vice-Presidente da Província do 

Maranhão Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento. 09/04/1864. Setor de Avulsos, APEM. 
1039 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Eduardo Olímpio Machado. 03/04/1855. Setor de Avulsos, APEM. 
1040 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

João Capistrano Bandeira de Mello. 09/01/1886. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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As quantias que haveis decretado para as reparações de matrizes das diferentes 

freguesias não têm podido produzir o desejado efeito porque sendo pequena a soma 

de ordinário votada para esse fim, não se pode daí receber os bens que teve em vista 

o legislador. Em quase todas as freguesias da Província se sente mais ou menos a 

necessidade se não de construírem-se as matrizes, ao menos de se fazerem grandes 

reparos nas existentes, ao que se não pode acudir pela exiguidade da respectiva 

consignação, nascendo daí a indecência com que pelo interior são celebrados os 

ofícios divinos. Freguesias há em que as funções religiosas são celebradas em casas 

particulares e outras em que são feitas em casas cobertas de palha e tapadas com varas. 

[...]. A mesma Catedral precisa de consertos e grandes reparos [...].1041 

 

Na data em que este relatório foi redigido, “a Câmara Municipal do Codó [instava] 

pela construção de uma igreja matriz em sua freguesia. Iguais pedidos [faziam] as Câmaras do 

Coroatá, Passagem Franca e os párocos da freguesia de Santa Ana do Buriti e da Trizidela”1042. 

Em geral, os presidentes da Província admitiam que a falta de aparelhagem do culto 

público no Maranhão era agravada pela insuficiência dos recursos estatais destinados ao 

cumprimento desta finalidade. Em 1865, o presidente Ambrósio Leitão da Cunha reconheceu 

que cabia aos poderes públicos uma solução ao problema da desestrutura do culto católico no 

Maranhão, mas declarou que faltavam condições financeiras para tanto: “São, porém, tão 

consideráveis as despesas com o remédio a dar-se, que é para ver-se a dificuldade que sentem 

os mesmos poderes de acudir, como devem, a tão palpitante necessidade!”1043. 

Merece atenção também o parecer do presidente Augusto Olímpio Gomes de 

Castro. Em seu relatório de 3 de maio de 1871 ele apontou como causas da “decadência” 

material do culto público não apenas “a falta de recursos da Província para atender a esta 

[necessidade]”, como também “[...] a indiferença religiosa da população e até certo ponto o 

pouco zelo dos sacerdotes, com as devidas exceções, são as causas mais salientes da decadência 

do culto público [...]”1044. Entretanto, o presidente admitiu que o Governo falhava em seu dever 

de sustentar o culto católico, já “[...] que infelizmente o estado financeiro da Província não 

permite aplicar para as despesas do culto senão uma soma pequena e insuficiente”1045. 

                                                           
1041 Relatório que à Assembleia Legislativa da Província do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Vice-

Presidente da mesma Província, Ângelo Carlos Muniz, na sessão de 20/05/1846, p. 8-9. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/344/>. Acesso em: 08 set. 2017. (Itálico meu) 
1042 Ibidem, p. 9. 
1043 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, 

passou a administração da mesma Província ao Excelentíssimo Senhor 4º Vice-presidente, Tenente-coronel José 

Caetano Vaz Junior, no dia 23/04/1865, p. 11. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/366/>. Acesso em: 02 

dez. 2017. 
1044 Relatório apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Província do Maranhão, Doutor Augusto 

Olímpio Gomes de Castro, à Assembleia Legislativa Provincial por ocasião da instalação de sua sessão ordinária, 

em 03/05/1871, p. 18. Sala de Acervos Particulares. APEM.  
1045 Ibidem, p. 18v. (Itálico meu) 
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Tomando por base este relatório de Augusto Olímpio de maio de 1871, Lyndon de 

Araújo Santos entende que 

 

três eram “as causas mais salientes da decadência do culto público”, que 

demonstravam a ineficiência do Estado, mas também as críticas da época à própria 

Igreja e aos seus seguidores, já não tão fiéis assim: a falta de recursos por parte da 

província, a indiferença religiosa da população e o pouco zelo dos sacerdotes1046. As 

provas estavam no estado de ruína dos poucos templos e na falta de alfaias e 

paramentos para os ofícios.1047 

 

Além do problema da exiguidade e/ou extemporaneidade das verbas concedidas 

pela Assembleia para o culto divino, era necessário (como indiquei nos tópicos 3.2.4 e 4.1) que 

a quantia autorizada pela Lei do Orçamento anual fosse entregue à autoridade eclesiástica (ou 

às comissões responsáveis pelas obras nas matrizes) durante o exercício financeiro 

correspondente à dita lei. Do contrário, o crédito era anulado.  

Sob uma perspectiva jurídica, entende-se que  

 

o Orçamento Público é um processo de planejamento [...] que o Estado utiliza para 

demonstrar seus planos e programas de trabalho como um todo e de cada um de seus 

órgãos em particular para determinado período. Dessa forma, o orçamento exprime 

em termos financeiros e técnicos as decisões políticas na alocação dos recursos 

públicos, estabelecendo as ações e os programas prioritários para atender às demandas 

da sociedade, além de permitir o controle das finanças públicas, evitando que sejam 

realizados gastos não previstos.1048 

 

A Lei Orçamentária anual era o instrumento legislativo formal através do qual a 

Assembleia Legislativa Provincial determinava o montante a ser despendido com o culto 

público e as demais despesas governamentais. Esta lei fixava a receita e a despesa do Governo 

no espaço de um ano financeiro (ou exercício financeiro)1049. Concluído o ano financeiro, 

cessavam os efeitos da lei e, por isso, a quantia não poderia mais ser entregue. O ofício a seguir, 

                                                           
1046 Cabe ponderar que Augusto Olímpio não critica a totalidade do clero maranhense. O presidente deixa claro no 

referido relatório que “[...] até certo ponto o pouco zelo dos sacerdotes, com as devidas exceções, [é uma das] 

causas mais salientes da decadência do culto público [...]”. (Ibidem, p. 18, itálico meu) 
1047 SANTOS, Lyndon de Araújo. As outras faces do sagrado: protestantismo e cultura na primeira república 

brasileira. São Luís: EDUFMA; São Paulo: Editora ABHR, 2006, p. 99. 
1048 PASSOS, Antônio de Pádua Ferreira; CASTRO, Priscila de Souza Cavalcante. O orçamento e a dívida pública 

federal. In:  SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (orgs.). 

Dívida pública: a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional; Banco Mundial, 2009, p. 220. 
1049 DALLARI, Adilson Abreu. op. cit., p. 158. 
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datado de 1855, é demonstrativo desta premissa. Nele o presidente José Joaquim Teixeira Vieira 

Belfort responde a uma solicitação do vigário da freguesia de São Bento: 

 

Respondendo ao seu ofício de 5 de maio próximo passado, no qual requisita V. Mce. 

que seja aí posta à disposição de alguma pessoa a quantia de três contos de réis, votada 

na Lei Provincial nº 339, de 23 de dezembro de 1853, a fim de dar-se começo à obra 

de que carece a igreja matriz dessa freguesia, cumpre-me dizer-lhe que à vista do que 

informa, no ofício junto por cópia, o Inspetor do Tesouro Público Provincial, acha-se 

anulado esse crédito, uma vez que não foi despendido dentro do exercício da mesma 

lei. Como, porém, trata-se da extração de loterias cujo produto deve ser aplicado aos 

reparos das matrizes da Província, desejando acudir a sua reclamação, visto o estado 

deplorável em que, como alega, se acha a mesma igreja, espero que V. Mce. se 

encarregue aí de mandar proceder por alguém que tenha conhecimento de obras, ao 

plano e orçamento da que se faz necessária na dita igreja, e m’os envie a fim de ouvir 

sobre eles o Administrador de Obras Públicas. Igualmente exijo de V. Mce. que me 

indique três cidadãos a quem se possa [entregar] a direção dessa obra, para que, logo 

que se extraiam as loterias, mande pôr à disposição as quantias precisas para ocorrer 

às respectivas despesas.1050 

 

Igual justificativa foi dada ao vigário colado da freguesia de São José dos Índios 

em 1856: 

 

Acusando o recebimento do seu ofício de 22 do mês passado em que me pede que lhe 

seja entregue a quantia de 800$000[?] designada no art. 31 da Lei Provincial nº 367 

[...] para paramentos da igreja matriz dessa freguesia, tenho em resposta a declarar-

lhe que a Lei por V. Mce. citada deixou de vigorar no último de junho próximo findo, 

e no prazo complementar somente se podem satisfazer as despesas efetuadas no ano 

próprio. Os créditos que não tiveram aplicação no ano da lei ficam efetivamente 

anulados na forma do art. 11 do Regulamento de 1º de julho de 1852, em cujo caso 

está o crédito de que se trata. Mas como no §2º do art. 10 da Lei nº 404 que rege o 

presente exercício foi consignada a cifra de 8:000$000 réis para paramentos de 

matrizes à disposição do Exmo. Bispo Diocesano, à S. Exa. deve V. Mce. recorrer 

para compreender na distribuição da mesma soma a igreja de sua freguesia.1051 

 

Por conta da expiração do prazo legal, também foi denegado o pedido do presidente 

da comissão encarregada das obras da igreja matriz de São José de Matões: 

 

Em resposta ao ofício que V. Mce. dirigiu a esta Presidência em 8 de julho último 

sobre as obras da igreja matriz de S. José de Matões, declaro-lhe que tendo se findado 

o exercício de 1874 a 1875, cessaram os efeitos de todas as verbas do respectivo 

orçamento, razão por que não pode esta Presidência mandar entregar à comissão 

                                                           
1050 Ofício nº 12 do Vice-Presidente da Província do Maranhão José Joaquim Teixeira Vieira Belfort ao vigário da 

freguesia de São Bento, padre Zacheo Francisco da Penha. 06/09/1855. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 33. 

APEM. (Itálico meu) 
1051 Ofício nº 68 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Cândido da Cruz Machado ao vigário colado 

da freguesia de São José dos Índios, padre José Ignácio Portugal. 24/07/1856. Inventário dos Códices. Livro 1164, 

p. 54v-55. APEM. (Itálico meu) 
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encarregada das ditas obras o resto da quantia de 3:000$000 réis para o fim votado 

no referido orçamento; sendo que os seis meses suplementares de que trata V. Mce. 

são[?] unicamente [?] para pagamentos de despesas autorizadas e feitas dentro do 

exercício financeiro.1052 

 

Eram tantas as obras de construção e reparo que precisavam ser feitas nos templos 

da Diocese do Maranhão que o Vigário Capitular do Bispado, em resposta à Circular do 

ministro José Ildefonso de Sousa Ramos, disse-lhe por relatório de 24 de janeiro de 1862 que o 

custeio dessas obras demandaria a quantia de cem contos de réis: “A Diocese conta 52 paróquias 

no Maranhão e 22 no Piauí, das quais Barreirinhas, Alto-Mearim e S. Helena não têm igreja, 

sendo substituída por casa particular. A construção desses templos e a restauração de outros 

arruinados despenderiam cem contos de réis”1053. 

A “decadência” material do culto católico na Província do Maranhão acentuava-se 

porque, além do exíguo auxílio pecuniário prestado pela Governo, o sistema de distribuição das 

verbas entre as paróquias adotado pela Assembleia Legislativa Provincial era inepto e ineficaz. 

Sua improdutividade foi criticada por alguns presidentes e vice-presidentes da Província. 

O vice-presidente Ângelo Carlos Muniz, em seu relatório de 20 de maio de 1846, 

sugeriu uma estratégia mais eficaz que o procedimento convencional da Assembleia. Sugeriu 

que fosse construída ou consertada uma matriz de cada vez: “[...] muito conviria que em 

presença de nossos apuros pecuniários decretásseis que se construísse ou consertasse esta ou 

aquela matriz, e conseguido este intento se tratasse de outra, do que dar-se para cada uma delas 

quantia que apenas pode chegar para comprar alguns materiais”1054. 

Igual convicção teve o presidente Francisco Primo de Sousa Aguiar. Segundo o seu 

parecer, a maneira mais acertada de obter resultados duradouros era selecionar anualmente um 

pequeno grupo de igrejas e então proceder ao conserto integral delas. Tal medida, juntamente 

com a não criação de novas paróquias (sem as devidas condições para mantê-las), era a maneira 

mais idônea de “[...] proporcionar ao culto os meios de ser convenientemente celebrado”: 

 

O sistema de distribuir todos os anos esse mesmo pequeno socorro por uma 

multiplicidade de igrejas não permite senão mui insignificantes consertos, que pouco 

                                                           
1052 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches ao presidente da 

comissão encarregada das obras da igreja matriz de São José de Matões, Sr. Epifânio de Bittencourt. 13/08/1875. 

Inventário dos Códices. Livro 1168, p. 38-38v. APEM. (Itálico meu) 
1053 Citado por PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 280. 
1054 Relatório que à Assembleia Legislativa da Província do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Vice-

Presidente da mesma Província, Ângelo Carlos Muniz, na sessão de 20/05/1846, p. 9. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/344/>. Acesso em: 08 set. 2017. 
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obstam ao progresso da ruína do edifício e desaparecem em pouco tempo sem 

deixarem o mínimo vestígio. Mais conveniente seria, segundo me parece, que cada 

ano dentre as igrejas que mais carecessem de consertos se escolhesse um pequeno 

número, segundo a soma de que se pudesse dispor, e se fizesse a completa reparação 

destas. Assim, e se tomardes a firme deliberação de não criar novas vilas, ao menos 

senão em localidades que já tenham igreja de suficiente capacidade e bom estado e 

todos os outros edifícios necessários para o exercício das funções públicas, se irá 

conseguindo proporcionar ao culto os meios de ser convenientemente celebrado.1055 

 

O presidente Lafayette Rodrigues Pereira, em 1866, também admitiu a ineficácia 

do sistema de distribuição de verbas para as igrejas adotado pela Assembleia Legislativa do 

Maranhão, e recomendou: 

 

O subsídio votado a bem das matrizes seria melhor aproveitado se, em vez de 

distribuído a um tempo por todas elas, só fosse aplicado em cada ano à construção ou 

reparo de uma ou duas, não se passando a outras até que a obra começada se 

concluísse de todo. 

Posto em prática este sistema, e seguido com perseverança, dentro de um certo número 

de anos estariam algumas freguesias dotadas de templos decentes.1056 

 

Em 1869 foi a vez do presidente Ambrósio Leitão da Cunha reprovar o tradicional 

modo que a Assembleia Provincial usava para disponibilizar quantias para a edificação e 

conserto das igrejas: “Tem sido costume [...] distribuir a Assembleia Legislativa Provincial 

pequenas somas para construção e reparo de diversas matrizes, somas que muitas vezes são 

entregues e não têm aplicação alguma! [...]. Daí tem resultado não se poder conseguir um 

templo bom e regular”1057.  

A sugestão do presidente Ambrósio era basicamente a mesma dos seus antecessores 

(Ângelo Carlos Muniz, Francisco Primo de Sousa Aguiar e Lafayette Rodrigues Pereira):  

 

Entendo que melhor fora cuidar-se primeiramente da edificação de uma matriz até 

sua conclusão, prestando a Província os auxílios de que puder dispor, e o Governo 

toda atenção sobre a obra; e assim sucessivamente. [...]. Só assim poderá a Província 

                                                           
1055 Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Província, major Francisco Primo de Sousa Aguiar, no dia 03/07/1861, acompanhado do relatório com que foi 

transmitida a administração da mesma Província, p. 18. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/361/>. 

Acesso em: 18 nov. 2017. (Itálico meu) 
1056 Relatório que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Lafayette Rodrigues Pereira, 

apresentou à Assembleia Legislativa Provincial, por ocasião de sua abertura dia 03/05/1866, p. 15. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/367/>. Acesso em: 01 dez. 2017. (Itálico meu) 
1057 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província do Maranhão, Desembargador Ambrósio 

Leitão da Cunha, passou a administração da Província ao Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente, Doutor José 

da Silva Maya no dia 04/04/1869, p. 20. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
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pouco a pouco ir tendo igrejas decentes, onde o culto externo possa resplandecer com 

a magnificência devida.1058  

 

Ele exemplificou com a “matriz de N. S. do Rosário da vila do mesmo nome” que 

estava sendo edificada “[...] sob a direção de uma comissão que se desvela pelo andamento da 

obra. Para ela tem já a Província concorrido com o auxílio de 5:000$. Continue a ser auxiliada 

com os meios que for possível dispensar do Tesouro Provincial até que seja concluída, e depois 

trata-se de outra”1059. 

Interessante destacar também o entendimento de alguns presidentes do Maranhão 

sobre os motivos da desaparelhagem do culto público na Província. Em seu ponto de vista, os 

párocos eram responsáveis quase que integralmente por tal situação. Este era o entendimento 

do presidente Antônio Manoel de Campos Melo, por exemplo. Em 1862, este presidente 

declarou que “[...] o culto público não resplandecerá como outrora, nem derramará sobre o povo 

sua benéfica influência se o melhoramento material dos nossos templos não for precedido ou 

pelo menos acompanhado do melhoramento moral dos nossos párocos, entre os quais alguns há 

dignos da maior veneração”1060. Disse que “mais do que os [...] recursos pecuniários, [...] [é] o 

episcopado quem eficazmente pode restabelecer o esplendor do culto” através dos bons 

costumes, do exemplo, da instrução do clero e do estímulo aos paroquianos para que 

contribuíssem na construção e reparo das igrejas matrizes: 

 

Mais do que os esforços do poder civil, mais do que nossas leis e dos recursos 

pecuniários [...], é no meu humilde entender o episcopado quem eficazmente pode 

restabelecer o esplendor do culto; fundar solidamente a moral cristã; estender e 

arraigar a conquista da cruz; vigiando o seu rebanho; fazendo com que os seus pastores 

deem por si o exemplo dos bons costumes; preguem a palavra do Senhor; ensinem os 

preceitos da fé; estigmatizem os vícios que devemos evitar; exaltem as virtudes que 

convêm praticar; não faltem com o pasto espiritual; não deixem de consolar o aflito 

nem de amparar a miséria.1061 

 

Campos Melo considera que, se houvesse padres respeitáveis e zelosos, “[...] nunca 

veríamos [...] a morada do Senhor [...] ao desamparo no meio das ruínas”: 

 

                                                           
1058 Ibidem. (Itálico meu) 
1059 Ibidem. 
1060 Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou o Presidente da Província, o 

Conselheiro Antônio Manoel de Campos Melo, por ocasião da instalação da mesma Assembleia no dia 27/10/1862, 

p. 24. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/362/>. Acesso em: 18 nov. 2017. 
1061 Ibidem, p. 24-25. (Itálico meu) 
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O nosso povo é profundamente religioso; com pastores respeitáveis fará prodígios. 

Com eles nunca veríamos a indiferença no lugar da crença, nem teríamos de lamentar 

que em muitas paróquias a morada do Senhor esteja ao desamparo no meio das ruínas, 

e que debaixo de suas abóbadas, onde outrora retumbavam os suaves hinos da religião, 

se ouça agora o ciciar do réptil.1062 

 

Na concepção deste presidente, a incúria dos padres contribuía para a ruína das 

igrejas, pois os sacerdotes deveriam incentivar os fiéis a socorrer as igrejas de suas respectivas 

paróquias. Para Campos Melo, “[...] o povo sempre esteve e estará pronto a concorrer para estas 

obras pias toda vez que haja quem as promova com espírito verdadeiramente religioso”1063. 

Outro presidente do Maranhão que pensava deste modo era Lafayette Rodrigues 

Pereira. Em relatório de 1866, ele asseverou que a despesa com “[...] a edificação, reconstrução 

e reparo das matrizes [...] não pode correr exclusivamente por conta dos cofres provinciais”. 

Era imprescindível a contribuição dos fiéis que, “[...] habilmente solicitada pelo clero, tem sido 

em todos os tempos a mais abundante fonte de recursos para o levantamento e conservação dos 

templos”. Segundo Lafayette Rodrigues, “a Província faz o que lhe consentem suas finanças; 

cumpre que os párocos, de sua parte, despertem o zelo religioso da população e estimulem-na 

à concorrer com o seu óbolo para melhorar o estado das matrizes e para que o culto seja mantido 

com a precisa decência”1064. 

Tais declarações dos referidos presidentes não são sem fundamento, mas devem ser 

contrabalançadas com o fato de que a população maranhense, sobretudo a interiorana, era muito 

pobre. Faltava-lhe recursos para auxiliar a Igreja. Ainda que os padres solicitassem o apoio 

financeiro do povo, este carecia de condições para tanto. Por isso que o bispo D. Antônio 

Cândido de Alvarenga rechaçava a tese da culpabilização exclusiva dos párocos:  

 

Há paróquias onde os atos religiosos são celebrados em pardieiros sem forma alguma 

de templo, não se devendo geralmente atribuir isso à incúria dos párocos, como se 

faz muitas vezes, porque ninguém ignora que muitas das paróquias são formadas [...] 

de uma população paupérrima, que nenhum auxílio pode prestar aos párocos para os 

reparos e aformoseamento de suas igrejas paroquiais.1065 

    

                                                           
1062 Ibidem, p. 25. 
1063 Ibidem. 
1064 Relatório que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Lafayette Rodrigues Pereira, 

apresentou à Assembleia Legislativa Provincial, por ocasião de sua abertura dia 03/05/1866, p. 14-15. Disponível 

em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/367/>. Acesso em: 01 dez. 2017. 
1065 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

João Capistrano Bandeira de Mello. 09/01/1886. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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A situação de desestrutura do culto público era um problema de causas 

multifatoriais, não sendo possível atribui-la unicamente à desídia dos párocos. Ademais, muito 

se requeria do clero, mas pouco se despendia com ele e com sua formação. Alguns presidentes 

opinavam que a moralização e ilustração do clero eram a solução para diversos problemas da 

Diocese, só que a Assembleia Provincial não votava quantias suficientes para que o Seminário 

aprimorasse a formação eclesiástica. Tal despesa poderia ser custeada pela Igreja, se ela 

dispusesse de recursos próprios. Contudo, como pontuei no tópico 3.1 e conforme lembra D. 

Frei Luís da Conceição1066, o padroado privou a Igreja Maranhense de recursos próprios na 

época do Império. 

A insuficiência do auxílio que a Província prestava ao Seminário foi um fato 

reconhecido pelo presidente João Antônio de Miranda. Em 3 de julho de 1841, poucos anos 

após a fundação do Seminário Diocesano do Maranhão1067, este presidente admoestou a 

Assembleia Legislativa a dirigir sua “[...] atenção [...] [ao] auxílio que prestais ao Seminário 

Episcopal”, pois a verba de 2 contos de réis era “muito insuficiente” para manter o Seminário: 

“Dois contos de réis consignados na Lei nº 49, de 4 de agosto de 1837, é quantia muito 

insuficiente para que se possa manter um estabelecimento de instrução tão indispensável à 

formação do clero ilustrado e bem morigerado”1068. 

Ambrósio Leitão da Cunha, em relatório de 24 de novembro de 1863, foi mais um 

dos presidentes que censurou “[...] a indiferença com que muitos párocos olham para este 

deplorável estado [das matrizes], a fim de cuidarem de assuntos alheios ao seu sagrado 

ministério”1069. Em 1865, disse este presidente que “[...] deixando os párocos em geral de 

empregar diligências para promover entre os paroquianos a sua sustentação [do culto], é força 

que os poderes públicos vão em seu auxílio, para não deixá-lo cair em total abandono!”1070. 

Entretanto, admitiu que “pelo interior das nossas Províncias é difícil, senão impossível, ao 

                                                           
1066 No seu ofício de 29 de março de 1867 ao presidente Antônio Alves de Sousa Carvalho (Setor de Avulsos, 

APEM).  
1067 O Seminário foi inaugurado em 17 de abril de 1838 (Cf. SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 209). 
1068 Discurso recitado pelo Excelentíssimo Senhor Doutor João Antônio de Miranda, Presidente da Província do 

Maranhão, na abertura da Assembleia Legislativa Provincial, no dia 03/07/1841, p. 10. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/340/>. Acesso em: 07 set. 2017. (Itálico meu) 
1069 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, 

passou a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Miguel Joaquim Ayres do 

Nascimento, 2º Vice-Presidente, no dia 24/11/1863, p. 21. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u331/>. 

Acesso em: 26 nov. 2017. 
1070 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, 

passou a administração da mesma Província ao Excelentíssimo Senhor 4º Vice-presidente, Tenente-coronel José 

Caetano Vaz Junior, no dia 23/04/1865, p. 11. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/366/>. Acesso em: 02 

dez. 2017. 
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pároco levar a lição do Evangelho a uma população disseminada por centenas de léguas e sem 

vias de comunicação”1071.  

Na mesma página 21 do relatório de 1863, o presidente Ambrósio Leitão declara 

que “[...] as matrizes desta Província precisam de tudo!”. Admite que “infelizmente, de difícil 

obtenção é o remédio que eles1072 exigem!”, pois necessitam da utilização de medidas com 

resultados a longo prazo. Em seu parecer, o ponto de partida das reformas era a instrução do 

clero, passando pela justa retribuição dos serviços prestados pelos sacerdotes e terminando na 

ereção de igrejas dignas do culto católico:  

 

A instituição e manutenção de Seminários onde se dê instrução e uma educação 

desvelada aos que se destinam à elevada profissão de ministros do altar; uma melhor 

retribuição àqueles sacerdotes que mesmo hoje se mostram dignos da importante 

tarefa de curar espiritualmente das freguesias; a edificação pelo interior do país de 

templos condignos ao alto fim que se destinam, tudo isso, quero dizer, é tarefa que 

exige tanto tempo e tantos cuidados dos poderes públicos [...].1073 

 

Neste relatório, Ambrósio Leitão (como a maioria dos presidentes do Maranhão) 

apontou a meta, mas não determinou os meios concretos para alcançá-la. Ele apenas lamentou, 

em face da desfavorável condição financeira da Província, não poder fazer muito pelas igrejas 

maranhenses:  

 

O estado em que se conservaram os cofres provinciais durante os 5 meses de minha 

administração, permitindo apenas ter em dia o pagamento com o pessoal do serviço, 

inibiu-me de ir em auxílio de algumas matrizes, o que faria sem dúvida logo que 

melhorassem as finanças da Província.1074 

 

Não só este testemunho presidencial, mas vários outros confirmam que, fora os 

bons e retóricos desejos dos presidentes de verem a situação do culto melhorada, pouca coisa 

concreta fazia o Governo Provincial para sanar os problemas detectados tanto no culto público 

quanto no clero. Como dito, as quantias disponibilizadas para as matrizes eram geralmente 

diminutas e extemporâneas. 

                                                           
1071 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, 

passou a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Miguel Joaquim Ayres do 

Nascimento, 2º Vice-Presidente, no dia 24/11/1863, p. 21.  
1072 Os “males” que afligiam o culto, aos quais se refere o presidente Ambrósio Leitão da Cunha. 
1073 Ibidem, p. 21. 
1074 Ibidem. 
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Tal dificuldade era verificada também em obras públicas provinciais de grande 

envergadura. O maior exemplo neste sentido talvez seja o canal do Arapapaí. Este canal, como 

ressalta César Marques, era de sobeja importância para o comércio da Província, porque  

 

[...] é um seguro meio de navegação entre a capital e todos os lugares por onde passam 

os rios Munim, Itapecuru, Mearim e Pindaré, evitando assim os riscos que correm os 

barcos na passagem do Boqueirão, onde quase sempre naufragam muitas 

embarcações, com grave prejuízo tanto particular como público.1075 

 

O canal foi projetado inicialmente no ano de 1742:  

 

Sendo por todos reconhecida a necessidade da abertura de um canal ou leito artificial 

que comunicasse as águas do Bacanga, ou antes, as da Baía de São Marcos com as do 

Arapapaí, ou com as que circundam a ilha de São Luís, foi projetado em 1742 este 

canal, como consta da representação que em 1º de setembro desse ano os oficiais da 

Câmara da capital fizeram subir à presença de Sua Majestade.1076 

 

Por carta da Secretaria de Estado de 2 de junho de 1756, o rei D. José I ordenou que 

esta obra se fizesse às custas de “[...] algum dinheiro por empréstimo por conta da Fazenda Real 

e impondo-se algum tributo para pagamento desta dívida”. E em 3 de agosto de 1776, reunidos 

o governador Joaquim de Melo e Póvoas, seus ministros, o desembargador ouvidor Miguel 

Marcelino Veloso da Gama e o provedor da Fazenda Real (Henrique Gilhon), decidiram que o 

tributo que financiaria o canal do Arapapaí incidiria sobre o algodão, por ser este o modo mais 

conveniente para se conseguir “[...] o importante fim desta utilíssima obra em benefício do 

comércio e de todos os moradores deste Estado”. O imposto seria de 160 réis “[...] sobre cada 

arroba de algodão em rama que se embarcasse para fora” e haveria de ser “[...] pago na 

Alfândega, em mesa criada especialmente para este fim e recolhido ao ‘cofre do furo’”. Em 18 

de julho de 1776, deu-se andamento ao canal1077.  

Marques informa que  

 

este cofre esteve a cargo do Senado da Câmara até que no governo de D. Fernando 

Antônio de Noronha, por Carta Régia de 27 de junho de 1792, foi recolhido ao Erário 

e, embora a obra parasse, não sabemos por que motivos continuou, contudo, a 

                                                           
1075 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 86. 
1076 Ibidem. 
1077 Ibidem, p. 87. 



291 

 

percepção do imposto até 1808, produzindo a taxa de 160 réis a enorme soma de 

621:463$533 réis [...].1078 

 

Entretanto, o montante de 621:463$533 réis não foi aplicado às obras do canal do 

Arapapaí. Determinou-se que “[...] à custa dele se fizessem os reparos precisos na Alfândega, 

se edificasse um quartel para a tropa de linha e se informasse sobre a utilidade que podia resultar 

da abertura de semelhante canal e dos cais, que se achavam em projeto”1079. 

A obra foi novamente planejada e orçada pelo engenheiro civil João Nunes de 

Campos, sendo retomada em 1º de fevereiro de 1848, durante o governo do presidente Joaquim 

Franco de Sá1080. No exercício financeiro de 1854-1855, foram disponibilizados 24:000$000 

réis oriundos do “suprimento pelos cofres nacionais para a obra do canal do Arapapaí”1081. 

Porém, em 1858 a obra parou, sendo César Marques testemunha dessa paralisação: “Acha-se 

hoje inteiramente parada, depois de enorme e incrível despesa, esta obra que em seu 

desenvolvimento, como bem disse o ilustrado Timon Maranhense, ‘só tem provado ignorância, 

incúria, corrupção, desleixo e concussão’”1082. 

Conforme declaração do presidente Ambrósio Leitão da Cunha, as obras do canal 

ainda não podiam prosseguir em 1863: 

 

Infelizmente é certo que os recursos atuais da Província não comportam a despesa 

necessária para [a] continuação de semelhante obra; e é para deplorar que havendo-se 

juntado uma soma considerável (cerca de 600 contos, creio), produto de uma coleta 

que voluntariamente se impuseram os lavradores da Província no começo deste século 

para [a] fatura dessa obra (tal era o risco que eles reconheciam na passagem pelo 

Boqueirão) tenha sido a referida soma aplicada a despesas do Estado [...].1083 

 

O engenheiro André Rebouças, em relatório de 24 de março de 1865, registrou que 

com as obras do canal, iniciadas em 1848 e suspensas em 1858, “[...] se despendeu 560:000$000 

réis, sendo 140:000$000 do Governo Geral; no entanto, por esse canal ainda não passou até 

                                                           
1078 Ibidem. 
1079 Ibidem, p. 88. 
1080 Ibidem. 
1081 Relatório com que o Vice-Presidente José Joaquim Teixeira Vieira Belfort entregou a Presidência da Província 

do Maranhão. Ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Comendador Antônio Cândido da Cruz Machado, em 

21/12/1855, p. 19. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1082 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 88. (Itálico meu) 
1083 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, 

passou a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Miguel Joaquim Ayres do 

Nascimento, 2º Vice-Presidente, no dia 24/11/1863, p. 48. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u331/>. 

Acesso em: 26 nov. 2017. 
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hoje uma só canoa!”. Disse mais: “Um canal de 560:000$ improdutivo há 17 anos... E nesta 

terra, Deus de misericórdia! [...] Afirmaram-me trabalhadores deste canal que aí o escândalo 

chegou ao ponto de se desfazer à noite o trabalho executado durante o dia!”1084.  

O histórico traçado pelo presidente Cincinato Pinto da Silva diverge em alguns 

pontos do de César Marques, e informa as quantias que até o ano de 1881 tinham sido gastas 

com o canal do Arapapaí: 

 

A obra do canal do Arapapaí, que tem por fim comunicar as águas do rio Bacanga, ou 

antes, da baía de S. Marcos com as do Arapapaí, ou com as que circundam a ilha de 

S. Luís, foi projetada em 1742 e começada em 1º de fevereiro de 1848, na presidência 

do ilustrado Dr. Joaquim Franco de Sá, sendo o orçamento e plantas feitos pelo 

engenheiro civil, Dr. João Nunes de Campos. 

Em 1858 foi suspensa esta obra, com a qual despendeu a Província até o exercício de 

1870-1871 a quantia de 569:456$830 réis. 

O Governo Geral auxiliou-a com a quantia de 151:972$752 réis, apesar de declarar o 

engenheiro Dr. André Rebouças em seu relatório que só despendeu o Governo 

140:000$000 réis. 

Em 1761, reconhecendo já os lavradores do Itapecuru a grande utilidade da abertura 

deste canal, lançaram sobre si próprios o imposto de 160 réis por cada saca de algodão 

que mandavam para a capital. 

Esse imposto era pago na Alfândega e recolhido ao cofre intitulado do «Furo», a cargo 

do senado da Câmara Municipal. No governo porém de D. Fernando Antônio de 

Noronha, por carta régia de 27 de junho de 1792, foi recolhido ao erário, continuando 

o recebimento de semelhante imposto até o ano de 1808. 

Produziu ele a soma de 621:463$533 réis, que por ordem do Governo Geral foi 

recolhida ao Tesouro Nacional. 

[...] 

Com as obras do estreito do Coqueiro, que foram um complemento do canal do 

Arapapaí, despendeu a Província a quantia de rs. 59:058$587. Foi concluída esta obra 

do estreito e por ele passam os vapores e barcos que navegam para o interior.1085 

 

Como dito, o caso do canal do Arapapaí é exemplificativo da dificuldade que tinha 

o Governo Provincial em empreender, gerenciar e concluir obras públicas. Com as obras 

relativas ao culto público não era diferente. 

Para concluir este tópico, convém indagar se a perpetuação do estado de 

“decadência” material do culto público no Maranhão não se devia, também, a uma certa 

passividade dos prelados. D. Francisco de Paula comenta que, excetuando-se D. Marcos, houve 

“muito aqui no Maranhão” uma certa negligência dos bispos no tocante à “vigilância a respeito 

dos bens temporais da Igreja”. “Tendo, nesse tempo, o Bispo suas côngruas e as cadeiras de 

                                                           
1084 Citado por MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 88. (Itálico meu) 
1085 Fala com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Cincinato Pinto da Silva, Presidente da Província, instalou a 2ª 

sessão ordinária da 23ª legislatura provincial do Maranhão em 19/02/1881, p. 94-95. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/385/>. Acesso em: 30 nov. 2017. 
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seus seminários pagas pelo Governo, esqueceram-se de construir patrimônio que garantisse o 

futuro de suas Dioceses caso viessem a faltar os auxílios do Governo”1086.  

É provável que o diagnóstico proposto por D. Francisco seja acertado. Contudo, 

como já foi explicado, é preciso ponderar que a legislação imperial criou sérios óbices para a 

Igreja, cerceando-a, limitando sua autonomia e gerência sobre o patrimônio eclesiástico. Esta 

coação legislativa e as restrições do padroado bloqueavam a esfera de ação do episcopado, 

colocando-o numa situação de suscetibilidade e de dependência do Estado.  

 

3.3 Desfavorável situação financeira da Província do Maranhão  

 

 

Este tópico fará uma sucinta e despretensiosa incursão no tema das finanças do 

Maranhão imperial para explicar de que modo as dificuldades financeiras provinciais 

contribuíam para o engendramento e continuidade do estado de desestrutura do culto público. 

Não se trata de uma análise financeira aprofundada, técnica ou pormenorizada. O presente 

tópico é bastante genérico (por isso mesmo, conciso e lacunoso), e se exime de fazer grandes 

problematizações. Sua meta é unicamente relacionar as crises financeiras da Província com a 

falta ou insuficiência de recursos governamentais destinados ao culto público no Maranhão 

(situação esta que dificultava ou impedia a aquisição do aparato litúrgico). Tal incursão exige 

o apontamento e uma breve elucidação das bases da economia da Província do Maranhão. Mas 

fique claro que, embora o tema finanças e o tema economia sejam afins, este tópico 3.3 não 

desenvolve um estudo da economia maranhense propriamente dita.  

O estado financeiro deficitário do Maranhão era o motivo usualmente apontado 

pelos presidentes da Província para justificar seja a falta (ou recusa) de auxílios pecuniários 

para o culto divino, seja o fornecimento de verbas insuficientes para este fim. Segundo os 

presidentes, a contenção de recursos estatais era corolário da desfavorável situação dos cofres 

provinciais. Admitindo que os transtornos financeiros maranhenses eram um impeditivo para o 

fornecimento de maiores quantias para o culto, é acertado inseri-los no rol das causas 

ensejadoras da “decadência” material do culto público.  

                                                           
1086 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 224. 



294 

 

Seguindo o roteiro que tracei acima, convém, logo de início, elucidar os eixos que 

sustentaram a economia maranhense no século XIX. Antes de tudo, é importante advertir, como 

o fez Jerônimo de Viveiros, que 

 

qualquer estudo sobre a economia maranhense na primeira metade do século XIX, 

mesmo no restrito limite de um simples escorço, será trabalho lacunoso, que apenas 

atestará a boa vontade e o esforço de seu autor, tal a deficiência de documentação a 

respeito. 

Em verdade nos falta tudo: do censo dos habitantes à estatística da produção. Os 

poucos dados que existem são esparsos pelos relatórios dos presidentes da Província 

e pelos artigos dos jornais políticos. Trabalho sistematizado ninguém fez.1087 

    

No que concerne aos fundamentos da economia do Maranhão oitocentista, parece 

unânime o entendimento de que 

 

a economia maranhense foi essencialmente agrária e escravagista; a população 

africana de origem [...] chegou a superar de pouco a dos senhores brancos. A sua viga-

mestra era o algodão, cuja parte na exportação chegou a atingir um índice de 70%, 

seguido pelo arroz [...], pelo açúcar, o que provocaria o deslocamento do eixo 

econômico da Província para a Baixada, nas margens do Pindaré, do Mearim e do 

Itapecuru [...].1088 

 

Posta essa premissa, Viveiros traça para o Maranhão um auspicioso panorama 

econômico nas duas primeiras décadas do século XIX: 

 

De 1807 a 1811, a exportação média do algodão foi de 43.314 sacas com 296.000 

arrobas, e a do arroz socado ia acima de 50.000 sacos, ou seja 250.000 arrobas, e isto 

acontecia numa época em que a invasão francesa em Portugal havia represado a 

exportação da colônia. 

Este progresso continuou no decênio seguinte – 1812-1821 [...]. 

No período em apreço, a nossa exportação de algodão variou de 217.000 arrobas no 

valor de 666 contos em 1812 a 402.000 arrobas na importância de 3.150 contos em 

1818; e o arroz teve a sua menor exportação em 1821 com 284.000 arrobas e a maior 

em 1816, com 417.000. 

Os valores das nossas exportações oscilaram entre 1.069 contos em 1812 e 3.671 

contos em 1818, ano em que ultrapassamos Pernambuco e ombreamos com a Bahia! 

Os navios que carregavam esta produção variavam de 80 a 155 por ano. 

Em média, na época a que aludimos, o Maranhão importava 2.000 escravos africanos 

por ano.1089 

 

                                                           
1087 VIVEIROS, Jerônimo de. História do comércio do Maranhão (1612-1895). vol. 1. São Luís: Associação 

Comercial do Maranhão, 1954, p. 285. 
1088 MEIRELES, Mário M. História do Maranhão. 5. ed. São Luís: Academia Maranhense de Letras, 2015, p. 

327. 
1089 VIVEIROS, Jerônimo de. Alcântara no seu passado econômico, social e político. 3. ed. São Luís: 

AML/ALUMAR, 1999, p. 68-69. 
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Mário Meireles escreve que, como consequência, 

 

o desafogo econômico e o enriquecimento particular permitiram aos grandes senhores 

do Maranhão, desde o último quartel do século XVIII, o luxo de mandar seus filhos, 

os futuros condes, viscondes, barões, moços fidalgos e comendadores, a estudar na 

Europa, principalmente em Coimbra, mas não raro na França e na Alemanha, de onde 

voltariam bacharéis e doutores em leis, filosofia, medicina, matemática [...].1090 

 

Quando o Ato Adicional de 1834 (art. 8º) incumbiu os presidentes das Províncias 

do Império de redigirem relatórios prestando contas do “[...] estado dos negócios públicos e das 

providências que mais precisar a Província para seu melhoramento”1091, parece que o Maranhão 

já havia adentrado numa fase de reveses econômicos que o depuseram das alturas descritas 

pelos dois supracitados historiadores. Os relatórios e falas presidenciais são, com algumas 

exceções, uma longa queixa do mau estado das finanças públicas. 

Já a primeira fala presidencial que encontrei, a de 3 de maio de 1836, informa que 

a situação financeira da Província do Maranhão era deficitária, pois que “[...] a nossa receita 

atual, concedida pela Lei de 31 de outubro do ano pretérito, chega somente a 186:068$000 réis, 

e [...] a despesa da Província, com todos os artigos que haveis decretado e com o de vinte contos 

de réis sobre estradas, [...] sobe a 303:000$000 réis [...]”. Segundo a projeção que o presidente 

Antônio Pedro da Costa Ferreira fez nesta fala, mesmo que a receita chegasse a duzentos contos 

de réis “[...] ainda existirá um déficit de 103:000$000 réis. Não é, pois, certamente lisonjeira a 

nossa posição sobre este importantíssimo objeto [...]”1092. 

O relatório do ano seguinte informa que havia “[...] um déficit de duzentos e vinte 

e oito contos, novecentos e sete mil, novecentos e oitenta réis [228:907$980 réis]”, que provinha 

do fato de “[...] haver excessivamente barateado o preço[?] do algodão, cujos direitos[?] fazem 

a parte principal da nossa renda, como também de não haverem produzido tanto quanto se 

presumia[?] alguns dos impostos decretados na Lei do Orçamento do ano passado”. Portanto, 

“haveis de notar que nem todas as obras e medidas que de vós tenho reclamado têm no 

                                                           
1090 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História do Maranhão), p. 332. 
1091 BRASIL. Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834. Faz algumas alterações e adições à Constituição Política do 

Império, nos termos da Lei de 12 de outubro de 1832. 
1092 Fala com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província do Maranhão, o Senhor Antônio Pedro da 

Costa Ferreira dirigiu à Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1836. p. 8v. Sala de Acervos Particulares. 

APEM.  
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orçamento quantias correspondentes para as fazer efetivas, o que sem dúvida torna o déficit 

ainda maior”1093. 

Em 1843, como efeito da revolta da Balaiada (1838-1841), o presidente Jerônimo 

Martiniano Figueira de Melo pressagiava um cenário financeiro caótico para a Província do 

Maranhão,  

 

[...] pois se por um lado a guerra civil e o definhamento da indústria secaram as fontes 

da riqueza, a falta de fiscalização das rendas por outro, e a decretação de despesas 

superiores à receita levaram o Tesouro Público Provincial ao ponto verdadeiramente 

lamentável em que se acha, segundo as comunicações do seu atual Inspetor.1094 

 

Ainda de acordo com este relatório de 1843, o balanço do exercício financeiro de 

1840-1841 foi de 225:756$461 réis para a receita e de 223:093$626 réis em despesas. Já no 

exercício de 1841-1842 “[...] a receita arrecadada chegou a rs. 238:972$025 e a despesa efetiva 

em rs. 242:300$460 [...], e que fazendo os mesmos cálculos há um déficit de rs. 3:328$335 

quanto à despesa e receita efetiva [...]”1095. 

Diante dos habituais déficits da Província, os presidentes diversas vezes 

confessaram a incapacidade do Governo em atender plenamente a todas as necessidades 

materiais do culto público. Por exemplo, em sua fala de 7 de setembro de 1850, o presidente 

Honório Pereira de Azeredo Coutinho embora alertando para “[...] o mísero estado em que se 

acham quase todas as matrizes do interior da Província e as avultadas somas que exigem a sua 

reedificação e reparos”, admitiu que  

 

a insuficiência da renda arrecadada no ano findo, a necessidade de satisfazer os 

empenhos contraídos pela Administração e mesmo a escassez dos meios consignados 

por lei, têm-me inibido de atender como desejara as urgentes representações que têm 

afluído de diversos pontos pedindo prestações para essas obras.1096  

 

                                                           
1093 Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão pelo Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Província Francisco Bibiano de Castro em 03/06/1837, p. 16v-17. Sala de Acervos Particulares. 

APEM. 
1094 Relatório que à Assembleia Legislativa da Província do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Presidente da 

mesma Província, Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, na sessão de 03/05/1843, p. 44. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/341/>. Acesso em: 07 set. 2017. 
1095 Ibidem, p. 44-45. 
1096 Fala dirigida pelo Exmo. Presidente da Província do Maranhão, Honório Pereira de Azeredo Coutinho, à 

Assembleia Legislativa Provincial, por ocasião de sua instalação no dia 07/09/1850, p. 8. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/348/>. Acesso em: 10 set. 2017. 
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Este governante declarou que os recursos provinciais não conseguiam custear todas 

as demandas do culto: cabia à Província atender as obras mais urgentes, sendo fundamental a 

cooperação dos fiéis:  

 

Reconhecendo que não cabe nas faculdades da Província satisfazer a todas as 

necessidades deste gênero, espero contudo, senhores, que atendendo a conveniência 

de dar aos templos a decência que exige o esplendor e majestade do culto divino, 

habiliteis a Presidência com os meios precisos para acudir as mais urgentes dessas 

obras, na certeza de que farei quanto estiver a meu alcance para excitar o zelo e 

piedade dos fiéis a fim de suavizar os sacrifícios que houver de fazer a Província com 

este ramo do serviço público.1097 

 

As finanças maranhenses alcançaram um momento vantajoso em 1851, tanto que o 

presidente Eduardo Olímpio Machado declarou neste ano que “o estado das rendas provinciais 

é sem dúvida lisonjeiro, porque seu aumento tem ocorrido progressivamente nos últimos quatro 

anos financeiros de 1847-1851”. Entretanto, “posto não haja motivo para nos arrecearmos de 

um decrescimento de renda súbito, também não o há para contarmos no futuro com esse 

aumento progressivo de que falei [...]”1098.  

Como pontuou Eduardo Olímpio, a progressão da renda no intervalo de 1847 a 1851 

deveu-se à “[...] extraordinária exportação de 63.636 sacas com 400.459@ [arrobas] de 

algodão” ocorrida no exercício financeiro de 1849-1850:  

 

Verdade é que no exercício de 1849-1850 teve lugar a extraordinária exportação de 

63.636 sacas com 400.459@ de algodão, o que não se dava há muitos anos, e sendo 

para notar que semelhante fato acontecesse depois que muitos braços foram distraídos 

da cultura deste gênero para a da cana-de-açúcar; mas isto mesmo serve de provar que 

tão extraordinária exportação não foi ocasionada pelo aumento de produção.1099 

 

Este repentino interesse pela cultura do açúcar em detrimento do algodão 

caracteriza aquilo que Carlos de Lima chama de “surtos” que apareciam na Província, 

inspirados por “culturas da moda”: “A economia continuava sua trajetória de surtos: 

abandonavam-se as antigas culturas pela cultura da moda [...]. A atividade anterior ia sendo 

                                                           
1097 Ibidem, p. 8-9. 
1098 Fala dirigida pelo Exmo. Presidente da Província do Maranhão, o Dr. Eduardo Olímpio Machado, à Assembleia 

Legislativa Provincial, por ocasião de sua instalação no dia 07/09/1851, p. 23-24. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/349/>. Acesso em: 19 set. 2017. 
1099 Ibidem, p. 25. 
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descuidada ante a perspectiva de uma nova fonte de lucro e assim o Maranhão sempre 

recomeçava da estaca zero”1100. 

A conjuntura econômica bonançosa descrita no relatório de 7 de setembro de 1851 

desapareceu como que por encanto no exercício de 1851-1852. Lê-se no relatório presidencial 

de 9 de setembro de 1852 que 

 

o comércio paralisou-se; a colheita do ano antecedente foi escassa; e os principais 

gêneros de produção, que com grande frieza eram produzidos, sofreram abatimento 

nos preços. Do algodão, o maior ramo de produção desta Província, no ano financeiro 

que acabou no mês de junho próximo findo [junho de 1852], apenas foram exportados 

37:868 com 245:066 arrobas, computadas sobre o preço médio de 10$883[?] réis por 

cada arroba [...].1101 

 

Apesar dessa constatação do presidente Eduardo Olímpio, Lima pontua que entre 

os anos de 1852-1853 houve “um novo surto de progresso [que] animou a Província”, marcado 

pela produção açucareira:  

 

Produzimos em 1852-53 mais de 1.000 arrobas [de açúcar], sendo 300 exportadas 

para o Pará. [...]. O primeiro centro produtor era o Pindaré, com 98 engenhos, 

seguindo-se Guimarães, e produzíamos então 100.000 sacos anuais. Dez anos depois 

elevavam-se a 500 os estabelecimentos fabris açucareiros.1102 

 

O impulso que teve a cultura açucareira a partir da segunda metade do século XIX 

resultou de iniciativas do governo de Joaquim Franco de Sá. Em sua administração, este 

presidente deu novo estímulo à “[...] indústria da cana-de-açúcar, que fora fator preponderante 

da economia colonial em seus primeiros tempos e depois injustamente relegada a plano 

secundário”1103. De acordo com Mário Meireles, 

 

instituindo prêmios aos maiores e melhores produtores e selecionando a cultura com 

a importação de mudas de Caiena, Franco de Sá logrou imediato êxito em seu plano 

e imediatamente toda a Baixada, às margens do Itapecuru, do Mearim e do Pindaré, 

atirou-se à lavoura e à indústria da cana. Em 1860 o Maranhão contava 410 engenhos, 

dos quais 284 movidos à máquina a vapor e à força hidráulica e 136 de tração 

animal.1104 

                                                           
1100 LIMA, Carlos de. op. cit., p. 401. (Itálico do autor do livro) 
1101 Relatório com que o Dr. Eduardo Olímpio Machado passou o governo da Província do Maranhão ao 1º Vice-

Presidente, General Manoel de Souza Pinto Magalhães em 09/07/1852, p. 21. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1102 LIMA, Carlos de. op. cit., p. 402. 
1103 MEIRELES, Mário M. (História do Maranhão), p. 330. 
1104 Ibidem. 
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Contudo, o açúcar não suprimiu a cultura do algodão: 

 

O algodão, não obstante, subsistiu na estatística da exportação, enquanto o arroz, 

equiparando-se a ele em importância, veio ainda mais alargar as possibilidades 

econômicas. Apenas [...] o eixo econômico deslocou-se, da Baixada, do litoral para o 

interior, em detrimento de Alcântara; as margens do Pindaré, do Mearim, do 

Itapecuru, cresceram em concentração demográfica, e Aldeias Altas (Caxias), em 

pleno sertão, acabaria por fazer-se importante entreposto comercial.1105 

 

As queixas presidenciais relativas ao estado desfavorável dos cofres da Província 

aparecem principalmente a partir do final de 1859. Daí em diante foi se intensificando nos 

relatórios e falas dos presidentes a alegação de que o mau desempenho financeiro da Província 

obstava o Governo de fornecer maiores recursos para o culto público. A crise econômica e 

financeira era interrompida por passageiros relâmpagos de progresso. 

Por conta do achatado orçamento provincial, foi preciso que a Província 

interrompesse o suprimento que então fornecia à obra da igreja do Convento de Santo Antônio. 

Em 18 de novembro de 1859 um ofício da Secretaria do Governo anunciou que:  

 

Por esta Secretaria se comunica ao Sr. Guardião do Convento de Santo Antônio que 

S. Exa. o Sr. Presidente da Província, atendendo ao estado desfavorável em que se 

acham os cofres provinciais, resolveu nesta data mandar sustar o suprimento que pelo 

Tesouro Provincial se faz à obra da igreja do mesmo Convento, até que melhorem as 

circunstâncias da Província.1106 

 

Em 1860 os cofres provinciais encontravam-se “em grande apuro”, chegando o 

déficit à cifra de 80:000$000 réis. O então presidente João Silveira de Souza apresentou no seu 

relatório de 3 de maio do dito ano o seguinte diagnóstico:  

 

A situação financeira da Província [...] é sumamente melindrosa [...]. 

Para dar-vos uma ideia do apuro em que por esse lado nos achamos, bastará dizer-vos 

em resumo que, orçando já presentemente o déficit em cerca de 80 contos e podendo-

se apenas com as rendas de que dispomos ocorrer às despesas de ordenados e outras 

ordinárias, temos que pagar em junho e julho próximos 20 contos de réis dos vossos 

subsídios, 13 contos de juros da dívida fundada1107 no corrente semestre, 10 contos de 

                                                           
1105 Ibidem. 
1106 Ofício nº 9 da Secretaria do Governo do Maranhão, assinado por Ovídio da Gama Lobo, em que se declara 

que o Presidente da Província resolveu mandar sustar o suprimento que se fazia à obra da igreja do Convento de 

Santo Antônio em face do estado desfavorável dos cofres provinciais. 18/11/1859. Inventário dos Códices. Livro 

1164, p. 120v. APEM. 
1107 A dívida pública subdivide-se em dívida fundada e dívida flutuante. Ambas originam-se de empréstimos 

adquiridos pela administração pública. Segundo Geraldo Ataliba, “a diferença está nos objetivos para os quais o 

poder público é levado a levantar determinado empréstimo em dinheiro”. A dívida fundada possui um longo prazo, 
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juros de ações da companhia Anil do mesmo semestre e mais 50 contos de subvenções 

atrasadas da companhia de navegação maranhense.1108  

 

Por este motivo, o mesmo presidente denegou uma petição de D. Manoel Joaquim 

em favor das matrizes do Bacanga e da Lapa e Pias:  

 

Passo às mãos de V. Exa. a inclusa cópia da informação do Tesouro Público Provincial 

de 23 de junho último, pela qual terá V. Exa. a bondade de ver que por ora não é 

possível dar-se começo aos reparos de que carecem as matrizes da freguesias de São 

Joaquim da Bacanga e de N. Sra. da Lapa e Pias, de que tratam os ofícios de V. Exa. 

de 11 e 12 daquele mês.1109 

 

Ainda em 1860, por conta da crise financeira, o fundo das loterias concedidas aos 

reparos de algumas matrizes foi transferido “[...] para a caixa de amortização1110 da dívida da 

Província, a fim de ocorrer ao pagamento dos juros vencidos no semestre próximo findo”, 

sendo, por esse motivo, impossível satisfazer a mais uma requisição de D. Manoel, desta vez 

em prol da matriz de Santo Antônio e Almas:  

 

Exmo. e Revmo. Sr. – Informando o Inspetor do Tesouro Público Provincial que o 

saldo existente na caixa das loterias tem de ser aplicado às obras das matrizes de 

Pastos Bons, de São Bento e do Brejo, e que, além disso, os fundos que nela se 

achavam foram, por autorização desta Presidência, transferidos por empréstimo para 

a caixa da amortização da dívida da Província, a fim de ocorrer ao pagamento dos 

juros vencidos no semestre próximo findo, não é possível por ora entregar-se ao 

fazendeiro Francisco Joaquim de Souza a quantia de um conto de réis para ocorrer às 

                                                           
sendo adquirida para atender a desequilíbrios orçamentários em obras e serviços públicos. Tal dívida “[...] 

corresponde a um investimento de capital, a um incremento do patrimônio público ou a uma inversão de qualquer 

forma duradoura, que apresente um saldo positivo – ou financeiro, ou patrimonial – para o Estado”. Já a dívida 

flutuante “[...] é aquela, em geral, levantada a curto prazo e que se consome em serviços transitórios ou eventuais, 

no socorro de necessidades passageiras ou no pagamento das chamadas despesas correntes, comuns, consumindo-

se desta forma e como que desaparecendo economicamente”. In: ATALIBA, Geraldo. Dívida pública e 

competência do Senado. In: Revista de Informação Legislativa, v. 13, n. 50, abr./jun. 1976, p. 96. 
1108 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor João Silveira de Souza, Presidente desta Província, abriu a 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1860, p. 11; 45. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/359/>. Acesso em: 05 nov. 2017. (Itálico meu) 
1109 Ofício nº 43 do Presidente da Província do Maranhão João Silveira de Souza a Dom Manoel Joaquim da 

Silveira, Bispo do Maranhão. 03/07/1860. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 9-10. APEM. 
1110 A Caixa de Amortização foi criada pela Lei de 15 de novembro de 1827, que tratava também do 

reconhecimento e legalização da dívida pública e da fundação da dívida interna no Brasil. O art. 40 desta lei 

instituiu e criou “[...] uma Caixa de Amortização exclusivamente destinada a pagar os capitais e juros de qualquer 

dívida pública fundada por lei”. O art. 52 prescrevia que nas Províncias em que houvesse “[...] emissão das apólices 

criadas, estabelecer-se-á uma Caixa Filial de Amortização, por onde sejam pagos os juros e capitais somente das 

apólices ali emitidas”. O art. 53 determinava que “as Caixas Filiais serão administradas por uma junta composta 

do Presidente da Província, do Tesoureiro Geral e do Escrivão da Junta da Fazenda. Haverá um Escriturário, se 

for necessário, nomeado pela Junta da Administração da Caixa”. In: BRASIL. Lei de 15 de novembro de 1827. 

Do reconhecimento e legalização da dívida pública, fundação da dívida interna e estabelecimento da Caixa de 

Amortização. 
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despesas da obra da matriz de Santo Antônio e Almas, como V. Exa. requisita em 

ofício de 2 de julho passado.1111 

 

De igual modo, no ano seguinte, o presidente Francisco Primo de Souza Aguiar não 

pôde atender à solicitação do vigário de Rosário: “Acusando o recebimento do ofício de 18 de 

novembro último, em que V. Mce. pede providências a fim de serem feitos os reparos de que 

carece a igreja matriz dessa freguesia, tenho em resposta a declarar-lhe que os recursos da 

Província não permitem que atualmente se façam os ditos reparos”1112. 

Permanecendo deficitário o estado financeiro provincial em 1862, o presidente 

Antônio Manoel de Campos Melo achou por bem “[...] evitar todos os encargos que não forem 

absolutamente indispensáveis, para que com outras providências se possa restabelecer o 

equilíbrio entre a despesa e a receita da Província [...]”1113. 

Segundo notou o supramencionado gestor, uma prática que ensejava complicações 

financeiras para o Maranhão era “[...] o costume de se procurar constantemente cobrir os 

déficits anuais, sempre crescentes, com sucessivos empréstimos, os quais, se por um instante 

aliviam os embaraços do presente, agravam pesadamente a situação futura e acabam por uma 

catástrofe [...]”1114. E garantiu que  

 

[...] as dificuldades atuais do Tesouro Provincial nascem precisamente do simples fato 

de se não ter procurado equilibrar desde 10 anos até o presente a receita com a despesa 

da Província, e de se haver constantemente coberto os déficits anuais com 

empréstimos por emissões de apólices, tão fáceis de obter-se quão ruinosos a quem os 

quer transformar em recursos permanentes contra seus gastos excessivos.1115 

 

O empréstimo por apólices da dívida pública consiste na emissão de títulos pelo 

Governo com o objetivo de captar recursos para um determinado fim ou ação governamental. 

É uma prática mediante a qual o Estado solicita empréstimo a particulares e se obriga a restituir 

o valor recebido, acrescido dos juros estipulados no título público. Geralmente este empréstimo 

é requisitado quando “[...] a receita pública arrecadada não atende as necessidades financeiras 

                                                           
1111 Ofício nº 49 do Presidente da Província do Maranhão João Silveira de Souza a Dom Manoel Joaquim da 

Silveira, Bispo do Maranhão. 02/08/1860. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 13-14. APEM. 
1112 Ofício nº 52 do Presidente da Província do Maranhão Francisco Primo de Souza Aguiar ao vigário colado da 

freguesia de Nossa Senhora do Rosário. 18/12/1861. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 56. APEM. 
1113 Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou o Presidente da Província, o 

Conselheiro Antônio Manoel de Campos Melo, por ocasião da instalação da mesma Assembleia no dia 27/10/1862, 

p. 76. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/362/>. Acesso em: 18 nov. 2017. 
1114 Ibidem. 
1115 Ibidem, p. 77. (Itálico meu) 
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do Estado. É verdadeiro financiamento da despesa pública, pois o Estado, nessa condição, age 

como tomador de empréstimo para financiar as despesas que atendem aos fins públicos”1116. 

Sendo o Estado obrigado a ressarcir o valor que lhe foi emprestado (acrescido dos 

juros) no prazo pactuado, a emissão de apólices deve ser um recurso utilizado com moderação 

e comedimento. Deve obedecer a um critério de razoabilidade a fim de evitar o 

superendividamento estatal e a consequente impossibilidade de o Estado cumprir com sua 

obrigação de quitar os empréstimos contraídos1117. 

Por isso, em seu relatório de 27 de outubro de 1862 o presidente Antônio Manoel 

enfatizou o risco da emissão descontrolada de apólices para cobrir os déficits anuais da 

Província. Disse que os empréstimos por emissão de apólices são “[...] tão fáceis de obter-se 

quão ruinosos a quem os quer transformar em recursos permanentes contra seus gastos 

excessivos”1118. Não somente este presidente, mas quase todos os seus sucessores alertaram 

para o perigo proveniente do uso exacerbado deste recurso. O abuso na emissão de apólices é 

uma prática nociva porque aprofunda o endividamento estatal, podendo incapacitá-lo de saldar 

os empréstimos obtidos. A possível inadimplência ou insolvência do Estado provocaria uma 

conjuntura de insegurança econômica gerada pela desconfiança na capacidade do Governo em 

saldar suas obrigações1119. 

A Lei Provincial nº 601 destinou 2:000$000 réis às obras da nova matriz da vila de 

Turiaçu, mas, em vista da falta de recursos financeiros da Província, tal subsídio não foi 

entregue em 1862 à comissão encarregada dos trabalhos:  

 

Acuso o recebimento do ofício de 12 de dezembro último, em que a comissão 

encarregada da obra da nova igreja matriz da vila do Turiaçu, expondo o estado em 

que se acha a mesma obra, solicita que seja posta à sua disposição a quantia de dois 

contos de réis, decretada por esse fim pela Lei Provincial nº 601, de 14 de setembro 

do ano próximo findo. 

Em resposta cabe-me dizer à mesma comissão que, à vista da informação junta por 

cópia, do Inspetor do Tesouro Público Provincial, não é possível por ora atender ao 

seu pedido. Entretanto, espero que a comissão continue a recorrer ao zelo dos 

habitantes da paróquia, a ver se com o auxílio deles pode conseguir a conclusão de 

uma obra tão necessária.1120 

                                                           
1116 LEITE, Harrison. Manual de direito financeiro. 6. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 459. 
1117 Ibidem, p. 460. 
1118 Relatório que à Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou o Presidente da Província, o 

Conselheiro Antônio Manoel de Campos Melo, por ocasião da instalação da mesma Assembleia no dia 27/10/1862, 

p. 77. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/362/>. Acesso em: 18 nov. 2017. 
1119 LEITE, Harrison. op. cit., p. 460. 
1120 Ofício nº 4 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Manoel de Campos Mello à comissão encarregada 

da obra da nova igreja matriz da vila de Turiaçu. 05/02/1862. Inventário dos Códices. Livro 1165. APEM. 
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Tomando por base a documentação presidencial, o exercício financeiro de 1863-

1864 foi o mais rentável e vantajoso à Província do Maranhão. Segundo o relatório de 23 de 

abril de 1865 do presidente Ambrósio Leitão da Cunha, no mencionado exercício a receita 

chegou a 745:505$824 réis e a despesa foi de 629:524$869 réis, resultando deste balanço um 

extraordinário saldo de 115:980$955 réis. No referido período, “[...] a renda relativa ao algodão 

exportado montou a réis 201:400$191[?], mais do triplo do que anteriormente se arrecadava”. 

Como pontuou o presidente Ambrósio, a Guerra Civil norte-americana (1861-1865) contribuiu 

decisivamente para ensejar este quadro econômico excepcionalmente profícuo ao Maranhão, 

que tinha no algodão o seu principal gênero de exportação.  

O favorável desempenho obtido com a exportação de algodão no exercício de 1863-

1864 ocorreu “[...] devido ao preço extraordinário a que subiu aquele gênero, em razão de achar-

se suspensa a exportação de produto similar para a Europa dos portos dos Estados Unidos da 

América do Norte”1121. Sobre este particular, Carlos de Lima explica que 

 

A Guerra de Secessão nos Estados Unidos e a libertação dos escravos americanos 

(1862-1865) privaram a Inglaterra do maior fornecedor de algodão à sua importante 

indústria de tecidos. Tal fato provocou vertiginosa alta de preços, vindo a beneficiar 

de modo excepcional os produtores maranhenses. O preço da arroba subiu de 3$500 

para até 30$000.1122  

 

Segundo o autor, a Província não auferiu maiores lucros porque “[...] outra vez a 

incúria de nossas classes produtoras [...], quando os preços subiram, muita gente havia se 

mudado para a cultura da cana-de-açúcar, pelo que, apesar da procura, não houve aumento da 

produção de algodão. Confirmava-se a propensão dos maranhenses para a cultura da moda”1123. 

Lima ressalta ainda “[...] um fato significativo”:  

 

[...] com a lei que proibiu o tráfico de escravos1124, fazendo subir vertiginosamente o 

preço deles, novo negócio de alta e imediata renda empolgou os maranhenses: a 

exportação de escravos! Começara modestamente em 1846 com 140 “peças”, e 

cresceu tanto que dez anos depois chegava a mais de 1.000. Enfraquecia-se o potencial 

de trabalho, mas a avidez de lucro a todos cegava. [...]. Aumentou-se o imposto de 

exportação para minimizar a saída, mas nem indo ele a 200$000 por cabeça, foi 

incapaz de diminuir a evasão. [...]. 

                                                           
1121 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, 

passou a administração da mesma Província ao Excelentíssimo Senhor 4º Vice-presidente, Tenente-coronel José 

Caetano Vaz Junior, no dia 23/04/1865, p. 48. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/366/>. Acesso em: 02 

dez. 2017. 
1122 LIMA, Carlos de. op. cit., p. 398. 
1123 Ibidem. (Itálico do autor do livro) 
1124 Lei Eusébio de Queirós, de 4 de setembro de 1850. 
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Parece incrível, mas são constatações dos estudiosos do assunto: enquanto os preços 

do algodão nos eram favoráveis, vendíamos escravos, desfalcando a mão-de-obra, 

além de mandarmos negros (em lugar dos sinhozinhos) para morrer na Guerra do 

Paraguai [1864-1870]! Iam-se os trabalhadores, ficavam os preguiçosos.1125   

 

Com o fim da Guerra de Secessão o preço do algodão começou a declinar, sentindo-

se no Maranhão os efeitos desta queda já em 1866. O presidente Lafayette Rodrigues Pereira 

afirmou neste ano que  

 

não é lisonjeiro o estado das rendas provinciais. A tendência ascendente que elas 

manifestaram no triênio de 1861 a 1864, interrompeu-se como que de súbito para dar 

lugar a um movimento em sentido retrógrado. A causa principal deste fenômeno está 

na baixa que ultimamente operou-se no preço do algodão.1126 

 

A explicação para tal baixa era o fim da guerra norte-americana:  

 

A feliz cessação da guerra intestina que por tão largo período afligiu os Estados 

Unidos da América do Norte há de contribuir para reduzir o preço do algodão às 

cotações que em tempos ordinários obtinha nos diferentes mercados da Europa. 

Isto posto, é fora de dúvida que as rendas da Província, cuja fonte principal é o 

algodão, hão de continuar a decrescer na razão da baixa do preço daquele produto.1127 

 

Diante deste desalentador prognóstico, “há duas medidas a tomar: restringir a 

despesa e criar impostos extraordinários. A segunda só deve ser posta em prática se a primeira 

for impotente para o fim proposto”1128. 

Confirmou-se no ano de 1867 a previsão do presidente Lafayette. A situação 

financeira da Província era difícil, e grande parte de suas despesas estavam sendo pagas com o 

rendimento oriundo de emissões de apólices da dívida fundada1129. A causa disso, conforme 

explicou o vice-presidente Manoel Jansen Ferreira, foi a confiança exacerbada na repentina alta 

do preço algodão durante a guerra civil norte-americana. Esqueceu-se que a guerra chegaria ao 

fim e “[...] foram decretadas despesas superiores à renda provável”: 

 

                                                           
1125 Ibidem, p. 399. (Aspas do autor do livro) 
1126 Relatório que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Lafayette Rodrigues Pereira, 

apresentou à Assembleia Legislativa Provincial, por ocasião de sua abertura dia 03/05/1866, p. 55-56. Disponível 

em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/367/>. Acesso em: 01 dez. 2017. (Itálico meu) 
1127 Ibidem, p. 56. 
1128 Ibidem. 
1129 Relatório que o Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Província do Maranhão, Doutor Manoel Jansen 

Ferreira, apresentou à Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1867, p. 9. Sala de Acervos Particulares. 

APEM. 
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Confiou-se demasiadamente no acréscimo de valor que durante a guerra civil dos 

Estados Unidos teve o algodão, principal gênero de nossa exportação, não se 

considerando que essa guerra teria um fim próximo, e em consequência foram 

decretadas despesas superiores à renda provável; mas terminada a mesma guerra, e 

aumentado o número dos produtores de algodão em outros lugares em razão dos lucros 

que então oferecia a cultivação deste gênero, resultou daí o decrescimento da nossa 

renda e os embaraços do Tesouro, que não deve e nem pode subsistir de empréstimos, 

porque, como sabeis, o crédito torna-se um recurso perigoso desde que não é 

empregado com a necessária prudência e cautela.1130 

 

Segundo o vice-presidente, o conflito norte-americano retirou por um breve 

momento a economia maranhense do estado estacionário em que ela se encontrava. Terminados 

os efeitos da guerra, o Maranhão regressou à sua primitiva posição. Uma estrita contenção dos 

gastos era o remédio a ser aplicado neste contexto: 

 

No estado estacionário, senão de decadência, em que há muito tempo se acha a 

Província e do qual apenas se ergueu um pouco durante a guerra dos Estados Unidos 

para cair logo depois no mesmo estado – que se tem agravado pela guerra1131 que 

aflige todo o Império, salta aos olhos a impossibilidade de recorrer-se à criação de 

novos impostos ou ao aumento dos já existentes. O único meio, pois, de melhorar o 

estado financeiro da Província é equiparar a sua despesa ao seu rendimento, cortando 

tudo o que não for de indeclinável necessidade [...].1132 

 

Como consequência da política de contenção das despesas públicas, os gastos com 

o culto divino também foram reduzidos. A este respeito, o presidente Antônio Alves de Sousa 

Carvalho advertiu no mesmo ano de 1867 que: “Infelizmente o estado das rendas provinciais 

não permite senão ir pouco a pouco atendendo às despesas que reclamam os diversos ramos do 

serviço público”1133. 

A partir dessa data, a queda no preço do algodão estabeleceu-se como uma das 

principais causas da diminuição da renda do Maranhão, como se lê neste trecho do relatório de 

1868 do presidente Antônio Epaminondas de Melo: “Diversas causas têm concorrido para o 

decréscimo das rendas, entre as quais avulta a baixa progressiva no preço do algodão e o 

                                                           
1130 Ibidem. 
1131 Guerra do Paraguai (1864-1870). 
1132 Ibidem, p. 9-10. 
1133 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província do Maranhão, Doutor Antônio Alves de 

Sousa Carvalho, passou a administração ao 1º Vice-Presidente, Doutor Manoel Jansen Ferreira, no dia 04/04/1867, 

p. 18. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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desconto de 10% nos direitos que pagam as casas comerciais que têm todos os seus caixeiros 

brasileiros”1134. 

Nesta mesma época, o vice-presidente Manoel Jansen Ferreira teceu uma análise 

sobre a situação financeira provincial. Disse que o estado das finanças do Maranhão, desde a 

criação das Assembleias Provinciais1135, dividia-se em dois períodos. O primeiro período foi 

até 1849, sendo marcado pelo equilíbrio entre receita e despesa: 

 

Até o ano de 1849 esteve a receita perfeitamente equilibrada à despesa, e não obstante 

haver o Poder Legislativo nesse decurso de tempo curado por meio de reconhecida 

atividade de melhoramentos morais e materiais para a Província, todavia suas rendas 

não sentiram alteração alguma notável. 

Despenderam-se então somas avultadas: 

A organização da instrução pública; a criação das rendas e do sistema da respectiva 

arrecadação; a abertura de estradas, algumas de conveniência intuitiva; construção de 

casas para as Câmaras e cadeias, entre as quais nota-se a da capital, que tem as precisas 

acomodações e dependências necessárias segundo o sistema adotado; a criação da 

Casa dos Educandos Artífices, instituição, como sabeis, dedicada à educação da 

infância desvalida; a abertura do canal do Arapapaí, ideia generosa e fecunda, porém 

desastrada pela maneira por que foi traduzida em fato; e também as subvenções 

concedidas em exclusivo benefício do Seminário Episcopal e do Convento de N. S. 

da Anunciação e Remédios; além de um corpo policial organizado com um pessoal 

superior ao atual; absorveram sempre, na sua quase totalidade, com feliz proveito 

essas mesmas somas, devendo notar-se todavia que dentro do primeiro período, de 

1839 a 1842, a Província esteve a braços com a revolta conhecida sob a denominação 

de Balaiada, a qual não pouco devia ter contribuído para diminuir a renda pública 

naquele tempo.1136 

 

O segundo período, caracterizado pela desproporção entre receita e despesa, 

começou a gestar-se no final da década de 1840, já sendo notáveis os seus efeitos em 1851. 

Uma das causas principais da crise nas finanças da Província foi “[...] o fácil expediente de ser 

suprido o déficit por meio de empréstimos, com emissão de apólices [...]”, como disse o vice-

presidente Jansen Ferreira: 

 

Depois daquela data, porém, ao despontar, sinto bastante dizê-lo, dos anos posteriores, 

principiou a existir um verdadeiro desequilíbrio entre a despesa e a receita provincial, 

e adotou-se francamente o fácil expediente de ser suprido o déficit por meio de 

empréstimos com emissão de apólices, expediente este que atravessando sem 

oposição o decorrer de algum tempo tem feito subir a nossa dívida fundada à enorme 

                                                           
1134 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Epaminondas de Melo passou a administração 

desta Província ao Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente, Doutor Manoel Jansen Ferreira no dia 05/05/1868, 

p. 25. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
1135 As Assembleias Provinciais foram criadas pelo Ato Adicional de 1834. 
1136 Relatório que o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Província do Maranhão, Doutor Manoel Jansen 

Ferreira, apresentou à Assembleia Legislativa Provincial no dia 14/05/1868, p. 6. Sala de Acervos Particulares. 

APEM. 
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quantia de 302:600$000 e a flutuante a de 80:109$275, sendo o déficit presumível, 

conforme o balanço do Tesouro para o ano financeiro de 1869 a 1870, da quantia de 

185:184$498 réis. 

E maior seria ainda a cifra da nossa dívida se a alta no preço do algodão, fato 

entretanto acidental e que não proveio de medida alguma financeira tomada na 

Província, não houvesse permitido a amortização de uma parte dela na importância de 

271:400$000 réis. 

Entretanto, direi de passagem: de 1851 até hoje os cofres provinciais têm pago de 

juros a soma de 300:676$419 réis. 

A experiência e a ciência demonstram: é preciso que nos convençamos que os 

empréstimos são ruinosos quando não se aplicam à reprodução!1137 

 

O último relatório de 1868 que encontrei, o de 4 de setembro, assinala 

peremptoriamente que “o estado financeiro da Província é mau e desanimador”. Nele, o vice-

presidente Manoel Cerqueira Pinto informou que “a renda provincial, que mal chega para a 

despesa ordinária, não pode por si fazer desaparecer o enorme déficit que pesa sobre a 

Província”. Disse também que “quer se encare para a dívida fundada, quer para a flutuante, 

ambas são avultadas. Tendo isto em vista, e não podendo no pouco tempo em que administrei 

a Província tomar providência alguma eficaz no sentido de melhorar a sua renda, limitei-me à 

mais severa economia [...]”1138. 

No início da década de 1870, os efeitos da Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) 

também pesaram sobre a economia maranhense, segundo informa o relatório presidencial de 3 

de novembro de 1870:  

 

O estado da renda pública provincial é atualmente mau. Em consequência da guerra 

entre a França e a Prússia, as transações comerciais com o estrangeiro têm 

experimentado grande diminuição, e para certos lugares estão inteiramente 

paralisadas. Daí a quase suspensão da arrecadação dos impostos de exportação, que 

são a principal verba de rendimento para o Tesouro.1139 

 

Como consequência do desfavorável estado financeiro da Província, não foi 

deferida a solicitação da comissão encarregada das obras da igreja matriz de São José dos 

Matões, que em 1871 requisitou ao presidente da Província a “[...] quantia de 1:000$000 réis 

                                                           
1137 Ibidem. (Itálico meu) 
1138 Relatório com que Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Província do Maranhão, Desembargador 

Manoel Cerqueira Pinto passou a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador 

Ambrósio Leitão da Cunha no dia 04/09/1868, p. 9. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
1139 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor José da Silva Maya, Presidente da Província do Maranhão, 

passou a administração da Província ao Excelentíssimo Senhor Augusto Olímpio Gomes de Castro em 03/11/1870, 

p. 55v. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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consignado na lei do orçamento vigente” para as obras da respectiva matriz. Mesmo prevista 

na lei orçamentária vigente à época, a referida soma não pôde ser entregue à comissão: 

 

Declaro a V. Mce. em resposta ao seu ofício de 1º do corrente que logo que o estado 

do cofre provincial o permitir será atendido o pedido que faz V. Mce. no citado ofício 

com relação à quantia de 1:000$000 réis consignado na lei do orçamento vigente para 

as obras da igreja matriz de S. José dos Matões.1140 

 

O relatório presidencial de 3 de maio de 1871, um dos mais reveladores de todo o 

acervo, além de prestar informações contundentes sobre as finanças do Maranhão, traz consigo 

a suspeita de existência de corrupção e desvio de direitos provinciais. Augusto Olímpio Gomes 

de Castro iniciou a seção “Fazenda Provincial” deste relatório com a habitual declaração de que 

“o estado financeiro da Província infelizmente não é próspero”. Contudo, enfatizou que um 

estudo aprofundado deste assunto demonstraria que a deficiência do sistema de fiscalização 

prejudicava a arrecadação financeira provincial: 

 

O estudo acurado deste ramo do serviço público [...] chega a convencer o observador 

de que além das causas naturais e conhecidas de não ser mais crescida a renda 

provincial, não concorre pouco para isto a imperfeição do nosso sistema de 

fiscalização e a ausência na receita de certas imposições pagas em outras 

províncias.1141 

 

Segundo o presidente da Província, algo incongruente estava ocorrendo, pois a 

renda do Maranhão era inferior à sua produção: “[...] o rendimento provincial do Maranhão não 

está em proporção com a sua produção e muito menos com o rendimento geral. Não tem havido 

decrescimento na renda, antes aumento que se pode dizer sempre progressivo, embora inferior 

ao que devia aparecer”1142. Para comprovar tal asserção, o presidente inseriu em seu relatório 

o seguinte quadro demonstrativo da renda provincial durante os 32 exercícios financeiros 

anteriores, iniciando em 1838 e finalizando em 1870: 

 

                                                           
1140 Ofício nº 61 do Presidente da Província do Maranhão Augusto Olímpio Gomes de Castro ao Sr. Francisco 

Xavier dos Reis Lisboa, membro da comissão das obras da igreja matriz de São José dos Matões. 18/11/1871. 

Inventário dos Códices. Livro 1166. APEM. 
1141 Relatório apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Província do Maranhão, Doutor Augusto 

Olímpio Gomes de Castro, à Assembleia Legislativa Provincial por ocasião da instalação de sua sessão ordinária, 

em 03/05/1871, p. 145. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1142 Ibidem, p. 145-145v. (Itálico meu) 
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QUADRO 11 – Renda do Tesouro Provincial do 

Maranhão (1838 a 1870) 

Exercício financeiro Renda do Tesouro Provincial 

1838-1839 190:402$769 réis 

1839-1840 118:376$443 réis 

1840-1841 179:938$976 réis 

1841-1842 188:859$234 réis 

1842-1843 110:221$519 réis 

1843-1844 214:622$848 réis 

1844-1845 178:350$514 réis 

1845-1846 194:015$484 réis 

1846-1847 238:377$032 réis 

1847-1848 335:647$790 réis 

1848-1849 242:453$875 réis 

1849-1850 274:265$805 réis 

1850-1851 274:138$774 réis 

1851-1852 236:068$497 réis 

1852-1853 273:678$290 réis 

1853-1854 308:327$362 réis 

1854-1855 342:125$406 réis 

1855-1856 414:706$641 réis 

1856-1857 439:456$411 réis 

1857-1858 472:723$263 réis 

1858-1859  380:125$732 réis 

1859-1860 419:379$125 réis 

1860-1861 456:863$238 réis 

1861-1862 563:319$063 réis 

1862-1863 456:863$238 réis 

1863-1864 715:188$681 réis 

1864-1865 531:290$384 réis 

1865-1866 574:102$968 réis 

1866-1867 566:790$664 réis 

1867-1868 604:296$811 réis 

1868-1869 753:251$845 réis 

1869-1870 764:164$751 réis 

Quadro constante no Relatório apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Província do Maranhão, Doutor Augusto Olímpio Gomes de Castro, à 

Assembleia Legislativa Provincial por ocasião da instalação de sua sessão 

ordinária, em 03/05/1871, p. 145v-146. Sala de Acervos Particulares. APEM. 

Agosto de 2017. 
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Como declarou o presidente, estas cifras “[...] demonstram o crescimento da renda 

provincial” e “[...] oferecem-nos, é verdade, um resultado animador, mas que não deu 

satisfazer-nos, porque esse desenvolvimento da receita podia ter sido maior”. Disse também 

que o Inspetor do Tesouro Público Provincial manifestou “[...] a opinião, com a qual me 

conformo, de que há descaminho de direitos provinciais, não podendo determinar o valor em 

que a Fazenda Pública é lesada anualmente por ser ainda ignorada qual é a produção e o 

consumo da Província”1143. 

Indícios cabais deste “descaminho de direitos” promanavam das incompatibilidades 

na escrituração do algodão e do açúcar. De acordo com o presidente Augusto Olímpio, as falhas 

na fiscalização do algodão possivelmente deram azo à não recepção de impostos relativos a 

10.788 sacas deste produto:  

 

Quanto ao algodão, por exemplo, no ano de 1870 a escrituração das prensas dá como 

exportados 60.078 sacas e a do Tesouro 49.290, parecendo pois que deixou ele de 

perceber o imposto de 10.788 sacas! 

O mesmo ou pior ainda se dá com o açúcar, sendo mais difícil a fiscalização do 

pagamento do imposto a que é sujeito esse importante gênero da nossa produção em 

consequência da sua confusão com o que entra de outras províncias e que é exportado 

livre de direitos à vista da respectiva guia.1144 

  

A renda do Maranhão estava aquém do que era produzido na Província por conta 

dos “[...] graves defeitos [...] no atual sistema de arrecadação e fiscalização”. Por isso, o 

presidente exortou os membros da Assembleia Legislativa Provincial a tomarem medidas “[...] 

no sentido de removê-los e de evitar o extravio de não pequena parte do rendimento da 

Província”1145. 

Concluindo-se a década de 1870, foram confirmadas as suspeitas de corrupção e 

desvio de direitos provinciais. Foi apurado que o “descaminho de direitos provinciais” consistiu 

no crime de peculato1146 praticado por coletores da Fazenda Provincial. Consta no relatório 

                                                           
1143 Relatório apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Província do Maranhão, Doutor Augusto 

Olímpio Gomes de Castro, à Assembleia Legislativa Provincial por ocasião da instalação de sua sessão ordinária, 

em 03/05/1871, p. 146-146v. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1144 Ibidem, p. 146v. 
1145 Ibidem, p. 147. 
1146 O crime de peculato estava previsto no Título VI (Dos crimes contra o Tesouro Público e propriedade pública), 

Capítulo I do Código Criminal do Império. A conduta praticada pelos coletores parece ter sido a do art. 170: 

“Apropriar-se o empregado público, consumir, extraviar ou consentir que outrem se aproprie, consuma, ou 

extravie, em todo ou em parte, dinheiros ou efeitos públicos que tiver a seu cargo”. As penas eram: “de perda do 

emprego, prisão com trabalho por dois meses a quatro anos e multa de cinco a vinte por cento da quantia ou valor 

dos efeitos apropriados, consumidos ou extraviados”. In: BRASIL. Código criminal. Lei de 16 de dezembro de 

1830. Manda executar o Código Criminal. 
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presidencial de 13 de fevereiro de 1880 a notícia da decretação da prisão administrativa de cinco 

ex-coletores, a saber: Firmino Saraiva Chaves (ex-coletor da Chapada), Félix Vieira Coelho 

(ex-coletor de Imperatriz), Francisco Antônio Launé (ex-coletor de Santa Helena), Joaquim da 

Costa Carvalho (ex-coletor do Riachão) e João Mariano da Cunha (ex-coletor de Cururupu)1147.  

Os ex-coletores da Chapada e de Imperatriz não foram presos porque fugiram. Os 

ex-coletores de Santa Helena e do Riachão foram presos, e cumpriam a sentença. Já o ex-coletor 

de Cururupu, “em virtude do art. 23 da Lei nº 1.188, de 22 de junho de 1878”, teve a prisão 

relaxada e “[...] obteve a moratória de três anos para pagar sem juros o alcance em que ficou 

com a Fazenda Provincial”1148. 

Além destes, achavam-se “presos pelo crime de peculato José Theodoro Mendes e 

José da Silva Raposo, aquele coletor [em exercício] de Santa Helena, e este do Coroatá”1149. 

O relatório do vice-presidente Carlos Fernandes Ribeiro de 24 de julho de 1880 

informa que, além dos referidos cidadãos, foi preso “por alcances com a Fazenda” o ex-coletor 

de Mirador, Bernardino do Sacramento Maranhense, permanecendo “[...] dentro do prazo que 

lhe foi marcado para entrar com o alcance”. Outras prisões de ex-coletores foram ordenadas 

pelo dito vice-presidente: “Tendo deprecado a prisão de mais alguns ex-coletores, aguardo 

semelhante resultado”1150.  

Do ajustamento de contas dos coletores arrecadou-se “[...] de janeiro a junho do 

corrente ano [1880] a quantia de 2:857$643 réis, que com a de 29:541$800 réis, arrecadada até 

31 de dezembro do ano passado, perfaz a de 32:399$443”1151. Esta foi a última informação que 

encontrei sobre o tema da prisão de coletores.   

César Marques também expressou suspeitas no tocante ao sistema de arrecadação 

e fiscalização de impostos (relativos ao algodão) na Província do Maranhão. Cita, por exemplo, 

o Inspetor do Tesouro Público Provincial, que, em relatório de 1871, garantiu: 

 

                                                           
1147 Cf. Relatório apresentado por Sua Excelência o Senhor Presidente da Província do Maranhão, Doutor Luís de 

Oliveira Lins de Vasconcelos, à Assembleia Legislativa Provincial por ocasião de sua instalação no dia 

13/02/1880, p. 48-49. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1148 Ibidem, p. 49. 
1149 Ibidem, p. 48. 
1150 Relatório que o Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Fernandes Ribeiro, 1º Vice-Presidente, apresentou ao 

Excelentíssimo Senhor Doutor Cincinato Pinto da Silva, Presidente da Província no dia 24/07/1880, p. 5. Sala de 

Acervos Particulares. APEM. 
1151 Ibidem. 
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Há manifestamente descaminho dos direitos; não se pode porém provar em quanto é 

lesada anualmente a Fazenda Pública, porque ainda até hoje ignora-se, infelizmente, 

qual seja a produção da Província e qual o seu consumo. 

Do algodão, sobre o qual parece que não deveria haver a menor dúvida, porque é todo 

exportado, não se conhece a produção!1152 

 

Após confrontar as cifras relativas à escrituração do algodão fornecidas por 

diferentes órgãos oficiais e diante da patente divergência existente entre elas, Marques assevera: 

“De tudo isto, o público facilmente perceberá com que dificuldade não se luta para se escrever 

trabalho estatístico, quando os próprios esclarecimentos oficiais não têm aquele grau de certeza 

que seria para desejar”1153. 

Prosseguindo, em 1872 o presidente Augusto Olímpio informou que os juros 

provenientes da dívida fundada da Província absorviam “uma boa parte da renda”. Era crescida 

também “[...] a dívida flutuante, não obstante a severa economia que observei deixando de usar 

das autorizações concedidas em diversas leis de orçamento”. Disse também que “ao deixar a 

administração da Província em maio do ano passado era a dívida passiva fundada de 

358:800$000 réis. Ao assumi-la de novo em outubro do mesmo ano, achei-a elevada a réis 

569:600$000”. Em 29 de abril de 1872 a dívida flutuante foi orçada em 116:553$715 réis1154. 

Em decorrência da falta de recursos financeiros, o então presidente da Província 

José Bento da Cunha Figueiredo Júnior denegou diversos pedidos de auxílio para obras nas 

matrizes do Maranhão no ano de 1872. Por exemplo, em 27 de fevereiro este presidente 

declarou ao vigário da freguesia de São Francisco Xavier de Turiaçu que: 

 

Em resposta ao ofício que me dirigiu V. Mce. em 22 de janeiro último, tenho a dizer-

lhe que achando-se atualmente o Tesouro Provincial bastante gravado com o seu 

avultado passivo, convém esperar que melhore o estado dos respectivos cofres, para 

então poder fazer-se efetiva a entrega da quantia de 1:000$000 réis [solicitada] por V. 

Mce.1155 

 

                                                           
1152 Citado por MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 598. 
1153 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 600. (Para maiores detalhes sobre a questão do descaminho de direitos 

algodoeiros na Província do Maranhão, consultar o verbete “Tesouro Público Provincial” no Dicionário histórico-

geográfico, de César Marques) 
1154 Cf. Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Augusto Olímpio Gomes de Castro passou a 

administração da Província do Maranhão ao 2º Vice-Presidente, o Excelentíssimo Senhor Desembargador José 

Pereira da Graça no dia 29/04/1872, p. 42-43. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1155 Ofício nº 10 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário de 

São Francisco Xavier de Turiaçu. 27/02/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 10v. APEM. 
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Em 31 de julho, o dito gestor remeteu a todos os vigários da Província o seguinte 

ofício, pedindo informações sobre suas respectivas matrizes:  

 

Convém que V. Mce. ministre-me informações sobre o estado da igreja matriz dessa 

freguesia, declarando: 1º) Com que donativos têm contribuído os fiéis para sua 

construção e reparos; 2º) Quais os melhoramentos que se tornam necessários; 3º) O 

orçamento respectivo e os meios com que se pode contar para a realização de tais 

melhoramentos, além do auxílio que possa ser prestado pelo cofre provincial; 4º) Com 

que quantia já tem este concorrido.1156 

 

Ao responderem à consulta presidencial, muitos vigários solicitaram do Governo 

da Província uma quantia para o reparo das igrejas matrizes de suas freguesias, que, ou estavam 

com obras inacabadas, ou precisavam ser reconstruídas. José Bento da Cunha indeferiu quase 

todos os pedidos de ajuda pecuniária, justificando que a condição financeira deficitária do 

Maranhão não comportava subvenções para os templos. A todos os vigários o presidente 

recomendou que procurassem o auxílio dos fiéis enquanto o Governo não pudesse ajudá-los.    

Ao vigário da freguesia de São Bento de Bacurituba o presidente respondeu: 

 

Acuso a recepção do ofício de 31 de agosto último em que V. Mce. prestou as 

informações exigidas sobre o estado da matriz dessa paróquia; e, certo dos seus 

esforços, espero que continuará a empregá-los, invocando a piedade dos fiéis até que 

o estado financeiro da Província permita auxiliar a conclusão das obras por conta do 

cofre público.1157 

 

Em resposta ao ofício do vigário da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da 

cidade de São Luís, o presidente declarou: 

 

Com referência ao seu ofício de 26 de agosto último, cabe-me dizer-lhe que, segundo 

consta do orçamento junto por cópia, do Administrador Interino das Obras Públicas, 

é calculada em 1:322$000 réis a despesa necessária com os consertos da igreja matriz 

dessa freguesia. No estado, porém, em que se acha o cofre provincial, não convém em 

todo o caso despender desde já toda essa quantia. Se, entretanto, conseguir V. Mce. o 

auxílio dos fiéis, como em tantos outros casos se tem verificado, será prestada a 

possível coadjuvação por parte do Governo em benefício da referida matriz; 

comunicando-me V. Mce. o resultado que a este respeito obtiver.1158 

                                                           
1156 Ofício-circular nº 48 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior a todos 

os vigários da Província. 31/07/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166. APEM. 
1157 Ofício nº 76 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de São Bento de Bacurituba. 24/09/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 30. APEM. 
1158 Ofício nº 59 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de Nossa Senhora da Conceição da capital. 10/09/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 25. 

APEM. 
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Sobre a outra demanda deste mesmo vigário, também datada de 26 de agosto de 

1872, foi-lhe dito que: 

 

[...] tenho a declarar-lhe que importando em cerca de quatro contos de réis os objetos 

necessários para essa matriz, verifica-se a falta de fundos na lei do orçamento vigente 

para [a] requisição deles, como consta da informação junta por cópia do Tesouro 

Provincial; acrescendo que o estado financeiro da Província não comporta por ora essa 

despesa, cuja necessidade, entretanto, será tomada oportunamente na devida 

consideração.1159 

 

Houve mais uma negativa presidencial à solicitação do vigário da freguesia de 

Nossa Senhora da Conceição da capital em 16 de outubro de 1872:  

 

Resta esperar que as circunstâncias financeiras da Província permitam algum auxílio 

do cofre público para qualquer melhoramento necessário no templo, os quais também 

dependem do zelo da respectiva Irmandade e da piedade dos fiéis, a fim de se tornar 

menos onerosa a contribuição do Tesouro Provincial.1160 

 

Não podendo atender também a requisição do vigário da freguesia de Santo Antônio 

e Almas, o presidente, como nos casos precedentes, aconselhou-o a pedir auxílio aos fiéis: 

 

Inteirado do que V. Mce. me comunicou em seu ofício de 8 do corrente, tenho a 

declarar que o estado financeiro da Província não permite por ora [a] subvenção 

necessária para as obras da matriz dessa freguesia; mas é de esperar que V. Mce., 

invocando a piedade dos fiéis, procure obter alguns donativos, na certeza de que esta 

circunstância será muito atendida quando o estado do cofre permitir a distribuição de 

quantias para as obras das matrizes.1161 

 

Foi igualmente indeferido o pedido do vigário da paróquia de Anajatuba: 

 

O estado financeiro da Província não permite por ora dispêndio algum do cofre 

público com obras da matriz dessa paróquia. Espero, porém, que V. Mce. não 

desanime em seus esforços para obter o auxílio dos fiéis, pois será ele um motivo 

                                                           
1159 Ofício nº 60 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de Nossa Senhora da Conceição da capital. 10/09/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 25v. 

APEM. 
1160 Ofício nº 87 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

paróquia de Nossa Senhora da Conceição da capital, padre Pedro Nicolau Ribeiro. 16/10/1872. Inventário dos 

Códices. Livro 1166, p. 33-33v. APEM. 
1161 Ofício nº 73 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de Santo Antônio e Almas. 21/09/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 29-29v. APEM. 
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relevante para a contemplação do Governo, quando puderem ser distribuídas as 

quantias destinadas para tais obras.1162 

 

A solicitação do vigário de Miritiba foi denegada com a mesma justificativa: 

 

Acuso a recepção do ofício que V. Mce. me dirigiu em 12 do corrente, e mui certo 

dos seus esforços auxiliados pela valiosa dedicação dos fiéis em benefício das obras 

da matriz dessa freguesia, cabe-me dizer que lhe prestaria desde logo alguma 

subvenção por conta dos cofres públicos se atualmente o permitissem as 

circunstâncias financeiras da Província. Entretanto, [...] [espera] esta Presidência que 

V. Mce. continuará a invocar a boa vontade e diligência de seus paroquianos, pois que 

assim se tornará menos onerosa a contribuição da parte do Tesouro.1163 

 

Ao vigário da freguesia de São Luís Gonzaga do Alto Mearim foi dito:  

 

Em resposta ao ofício que V. Mce. me dirigiu em 24 de setembro último prestando a 

informação exigida sobre o estado da matriz dessa paróquia, cabe-me declarar que as 

circunstâncias financeiras da Província não me permitem por ora prestar subvenções 

para as obras precisas, mas não deixarei de fazê-lo logo que tais circunstâncias 

melhorem; esperando que V. Mce. procure obter alguns donativos de seus 

paroquianos, pois assim se tornará menos onerosa a contribuição dos cofres 

públicos.1164 

 

A escassez monetária da Província também inviabilizou o atendimento da 

requisição do vigário da freguesia de São Bento de Caxias, feita em 24 de setembro de 1872: 

 

Acusando o recebimento do ofício que V. Mce. me dirigiu em 24 de setembro último 

relativamente ao estado da igreja matriz dessa paróquia e às obras que aí são 

necessárias, acho-me impossibilitado de prestar-lhe desde já algum auxílio pecuniário, 

não só à vista das circunstâncias pecuniárias da Província, como pelo fato de não haver 

quota decretada na lei para tais obras. Espero, entretanto, que V. Mce. e a Confraria 

de S. Benedito continuarão a empregar os seus esforços e a invocar a piedade dos 

fiéis, na inteligência de que os bons resultados obtidos dessas diligências, além de 

tornarem menos onerosa qualquer futura contribuição do cofre provincial, 

[constituirão] mais um motivo relevante para merecer a contemplação e eficaz apoio 

dos poderes públicos.1165 

                                                           
1162 Ofício nº 78 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

paróquia de Anajatuba. 26/09/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 30v. APEM. 
1163 Ofício nº 81 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de Miritiba. 30/09/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 31v. APEM. 
1164 Ofício nº 82 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de São Luís Gonzaga do Alto Mearim. 02/10/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 31v-32. 

APEM. 
1165 Ofício nº 83 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de São Benedito de Caxias. 12/10/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 32-32v. APEM. 



316 

 

Resposta semelhante foi dirigida ao vigário da paróquia de São Bernardo:  

 

Em resposta ao seu ofício de 20 de agosto último, tenho a declarar que enquanto o 

estado financeiro da Província não permitir auxílio do Tesouro Provincial para os 

melhoramentos precisos na matriz dessa paróquia, espero que V. Mce. não deixará de 

invocar a piedade dos fiéis, na inteligência de que o bom resultado obtido dos 

particulares será uma circunstância valiosa para os poderes públicos, contribuindo, 

além disso, para tornar menos gravosa a subvenção do cofre provincial.1166 

 

Em 16 de outubro de 1872 o presidente José Bento recusou o auxílio solicitado pelo 

vigário da freguesia de São José do Lugar dos Índios, pois “[...] apesar de meus bons desejos, 

não pode o cofre provincial contribuir desde logo com a quantia indicada”: 

 

Em resposta ao seu ofício de 28 de agosto último, acompanhando o orçamento da obra 

precisa na igreja matriz dessa freguesia, cabe-me dizer que apesar de meus bons 

desejos, não pode o cofre provincial contribuir desde logo com a quantia indicada. 

Espero, entretanto, que V. Mce. continuará a invocar o auxílio dos particulares, pois 

que o bom resultado a este respeito obtido será mais uma circunstância relevante para 

qualquer concessão oportuna.1167 

 

Ainda em outubro, o presidente dirigiu ao vigário da paróquia de Nossa Senhora 

das Dores da Chapadinha o seguinte ofício:   

 

Acusando a recepção do ofício que V. Mce. me dirigiu em 4 de setembro último sobre 

o estado da matriz dessa paróquia, espero que enquanto as circunstâncias financeiras 

da Província não permitirem subvenções para obras das matrizes, continuará V. Mce. 

a esforçar-se para obter dos fiéis o auxílio necessário, que será motivo valioso para 

alguma contribuição dos cofres públicos.1168 

 

Em data de 5 de novembro de 1872 o presidente da Província indeferiu 

simultaneamente quatro solicitações de auxílio financeiro para obras em igrejas matrizes. A 

primeira demanda veio da comissão encarregada das obras da matriz de Nossa Senhora da 

Conceição do Brejo, que pedia 3:000$000 réis para o prosseguimento dos trabalhos na 

respectiva matriz:   

                                                           
1166 Ofício nº 85 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

paróquia de São Bernardo. 15/10/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 32v-33. APEM. 
1167 Ofício nº 86 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de São José do Lugar dos Índios. 16/10/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 33. APEM. 
1168 Ofício nº 90 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

paróquia de Nossa Senhora das Dores da Chapadinha. 22/10/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 34-34v. 

APEM. 
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Acuso o recebimento do ofício que em 25 de outubro último me dirigiu a comissão 

encarregada da obra da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição do Brejo e no 

qual, descrevendo o estado em que já se acham as ditas obras, requisita ainda a quantia 

de três contos de réis necessários para serem elas continuadas. Se outras fossem as 

circunstâncias financeiras da Província, eu não deixaria de anuir aos desejos da 

comissão que, entretanto, estou bem certo, empregará toda a diligência para obter 

alguns donativos particulares a fim de evitar que sejam danificadas as obras já 

realizadas.1169 

 

O segundo pedido denegado em face do “desfavorável [...] estado dos cofres 

provinciais” procedeu do vigário da freguesia de Santo Inácio do Pinheiro:  

 

Fico inteirado do que V. Mce. informa em seu ofício de 4 do corrente sobre o estado 

das obras da igreja matriz dessa freguesia e do que ainda é mister fazer-se para a sua 

conclusão. Cabe-me declarar que se menos desfavorável fosse o estado dos cofres 

provinciais, esta Presidência aquiesceria aos seus desejos, mandando-lhe entregar ao 

menos parte da quantia necessária. Na impossibilidade, porém, de fazer por ora algum 

benefício dessa natureza, espero que V. Mce. procurará obter ainda alguns recursos 

de seus paroquianos a bem da matriz enquanto não puder ser fornecido pelos cofres 

públicos os indispensáveis meios pecuniários.1170 

 

Mesmo prevista na Lei do Orçamento em vigor, também foi indeferida a requisição 

do vigário da freguesia de São Matias de Alcântara “[...] por insuficiência de numerário no cofre 

provincial”: 

 

Tenho presente o ofício de 24 de outubro último em que V. Mce. me presta os 

esclarecimentos que pedi relativamente à igreja matriz dessa freguesia. Não podendo, 

por insuficiência de numerário no cofre provincial, mandar entregar a V. Mce. a 

quantia de um conto de réis votada na Lei do Orçamento vigente para as obras da dita 

igreja, espero que V. Mce., animado do zelo que manifesta, [recorra] à piedade dos 

fiéis, que não deixarão de auxiliá-lo até que, melhoradas as circunstâncias financeiras 

da Província, possa o respectivo Tesouro Provincial fazer face a essa e outras despesas 

igualmente indispensáveis.1171 

 

A quarta solicitação indeferida em 5 de novembro de 1872 proveio do vigário da 

freguesia de Santa Ana do Buriti:  

 

                                                           
1169 Ofício nº 98 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior à comissão 

encarregada da obra da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição do Brejo. 05/11/1872. Inventário dos 

Códices. Livro 1166, p. 36v-37. APEM. 
1170 Ofício nº 99 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de Santo Inácio do Pinheiro. 05/11/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 37. APEM. 
1171 Ofício nº 100 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de São Matias de Alcântara. 05/11/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 37-37v. APEM. 



318 

 

Acuso o recebimento do ofício de 15 de outubro último, em que V. Mce. me presta 

informações acerca da matriz dessa freguesia. Se fossem mais favoráveis as 

circunstâncias da Província, esta Presidência procuraria com alguma quantia auxiliar 

desde já a construção das obras começadas, mas enquanto não pode realizar os seus 

desejos, confia que V. Mce. se esforçará por obter dos seus paroquianos [...] donativos 

[...] com que possa dar algum impulso às ditas obras, certo de que as diligências que 

empregar nesse empenho não deixarão de ser tomadas em consideração quando se 

houver de fazer a distribuição de quantias em benefício das matrizes da Província.1172 

 

Em dezembro do mesmo ano, as “circunstâncias dos cofres da Província” também 

impossibilitaram o atendimento da petição do vigário da freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Araioses:  

 

Em resposta ao seu ofício de 7 de novembro último que acompanhou a descrição e 

orçamento das obras de que carece a igreja matriz a seu cargo, cabe-me dizer a V. 

Mce. que as circunstâncias dos cofres da Província não permitem por ora que se façam 

as referidas obras, mas que oportunamente serão elas tomadas em consideração.1173 

 

Também em dezembro, o vigário da freguesia do Senhor do Bonfim da Chapada 

recebeu do vice-presidente José Pereira da Graça a seguinte negativa:   

 

Não permitindo por ora as circunstâncias dos cofres provinciais a despesa com a 

reedificação da matriz dessa vila, será oportunamente tomado em consideração o 

pedido constante no seu ofício de 25 de setembro último, relativamente à entrega da 

quantia de 3:000$000 réis que foi para esse fim votada na Lei do Orçamento 

vigente.1174 

 

No início do ano de 1873 o mesmo vice-presidente garantiu ao vigário colado da 

paróquia de Santa Teresa que “[...] logo que melhore o estado financeiro da Província farei 

aplicar alguma quantia às obras de que precisa a igreja matriz dessa paróquia, devendo V. Mce., 

entretanto, recorrer ao auxílio dos fiéis para levar a efeito desde já as que entender mais 

urgentes”1175. 

                                                           
1172 Ofício nº 101 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de Santa Ana do Buriti. 05/11/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 37v-38. APEM. 
1173 Ofício nº 106 do 2º Vice-Presidente da Província do Maranhão José Pereira da Graça ao vigário da freguesia 

de Nossa Senhora da Conceição de Araioses. 04/12/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 39. APEM. 
1174 Ofício nº 109 do 2º Vice-Presidente da Província do Maranhão José Pereira da Graça ao vigário da freguesia 

do Senhor do Bonfim da Chapada, padre José Bernal Pinto Rosa. 18/12/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, 

p. 39v-40. APEM. 
1175 Ofício nº 3 do 2º Vice-Presidente da Província do Maranhão José Pereira da Graça ao vigário colado da 

paróquia de Santa Teresa. 13/01/1873. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 40v. APEM. 
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Mensagem similar foi endereçada ao cura da freguesia de São José dos Índios: 

“Declaro a V. Revma. que oportunamente será atendida a reclamação que fez em ofício de 2 do 

corrente relativamente à entrega da quantia de 1:000$000 réis decretada pela Assembleia 

Provincial para ser aplicada aos reparos da matriz dessa freguesia”1176. 

A partir de maio de 1873 algumas quantias foram distribuídas a certas paróquias. 

Entre elas estava a de Santa Rita e Santa Filomena do Codó, para a qual o Governo Provincial 

destinou 800 mil réis:  

 

Comunico a V. Revma. [...] que em data de 14 do corrente mandei entregar pelo 

Tesouro Provincial ao procurador do vigário encomendado da paróquia de Santa Rita 

e Santa Filomena do Codó nesta cidade, capitão Bento Frazão Raposo, a quantia de 

800$000 réis a fim de ser aplicada aos consertos de que precisa a respectiva igreja 

matriz.1177 

 

Na mesma época, o presidente Silvino Elvídio Carneiro da Cunha entregou 

1:000$000 réis à igreja matriz da freguesia de Santa Maria de Anajatuba, cuja parede lateral da 

capela havia desmoronado1178:  

 

Comunico a V. Sa. [...] que, em vista da requisição do vigário da paróquia de Santa 

Maria de Anajatuba e da respectiva Câmara Municipal, expedi ordem em 20 do 

corrente ao Tesouro Provincial para mandar entregar à pessoa devidamente autorizada 

pelo referido vigário a quantia de um conto de réis para ser aplicada às obras de que 

precisa a igreja matriz daquela paróquia, aguardando a terminação das obras que 

forem encetadas com a mencionada quantia para realizar a entrega do resto da soma 

votada para esse fim na Lei do Orçamento vigente.1179 

 

A situação de ruína dessa matriz era tão periclitante que fez-se necessário que os 

atos religiosos da paróquia passassem a ser celebrados “[...] em um oratório privado do tenente-

                                                           
1176 Ofício nº 13 do Presidente da Província do Maranhão Silvino Elvídio Carneiro da Cunha ao cura da freguesia 

de São José dos Índios, padre José Ignácio Portugal. 21/03/1873. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 43v. 

APEM. 
1177 Ofício nº 31 do Presidente da Província do Maranhão Silvino Elvídio Carneiro da Cunha ao cônego chantre 

Dr. Manoel Tavares da Silva, Governador do Bispado. 19/05/1873. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 47-47v. 

APEM. 
1178 Ofício nº 26 do Presidente da Província do Maranhão Silvino Elvídio Carneiro da Cunha ao cônego chantre 

Dr. Manoel Tavares da Silva, Governador do Bispado. 08/05/1873. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 46-46v. 

APEM. 
1179 Ofício nº 32 do Presidente da Província do Maranhão Silvino Elvídio Carneiro da Cunha ao cônego chantre 

Dr. Manoel Tavares da Silva, Governador do Bispado. 23/05/1873. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 47v. 

APEM. 
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coronel Silvestre Pereira da Silva Coqueiro que lh’o ofereceu para esse fim”1180. Além disso, o 

vigário “[...] resolveu [...] transportar para casas particulares as imagens da respectiva igreja 

matriz [de Santa Maria de Anajatuba] que se acha em ruínas”1181. Quase dois anos após esses 

eventos, a condição da matriz de Anajatuba piorou. Por sugestão do vigário, aquiescida pelo 

bispo D. Luís e pelo presidente da Província, mandou-se “[...] demolir, conforme pede [o 

vigário] em seu ofício de 15 de junho último, a pequena capela que aí serve de matriz, atento o 

seu completo estado de ruína”1182. 

A Assembleia Legislativa, ao editar a lei orçamentária vigente em 1873, autorizou 

a Presidência da Província a emitir apólices da dívida pública a juros de 7% para pagar a dívida 

flutuante do Maranhão. O referido presidente Silvino registrou em relatório de outubro deste 

mesmo ano que “[...] em data de 10 de junho, 11 de setembro e 2 de outubro corrente emiti 800 

apólices para pagamentos”, pois “não devendo continuar o estado anômalo da Província, sem 

dinheiro e sem crédito, entendi que não me devia fazer esperar na emissão de apólices de 7%, 

a fim de pagar toda a dívida flutuante da Província”1183. 

Ao que parece, esta medida não produziu logo o efeito desejado, pois em 1874 o 

presidente José Francisco de Viveiros declarou que “[...] o precário estado das finanças da 

Província não permitiu aos seus legisladores decretarem verba suficiente para acudir a tão 

imperiosas necessidades [relativas ao estado insatisfatório das igrejas matrizes e à falta de 

paramentos e alfaias]”1184. 

As finanças provinciais continuaram “críticas e deploráveis” no ano seguinte, 

segundo o parecer do vice-presidente José Pereira da Graça. Em 1875 a “[...] dívida fundada 

orça por 628:600$000 réis em apólices de cem e duzentos mil réis a juros de 6, 7 e 8% e a 

flutuante liquidada atinge a cifra de 151:016$288 réis, conforme o relatório que vos será 

                                                           
1180 Ofício nº 46 do Presidente da Província do Maranhão Silvino Elvídio Carneiro da Cunha ao vigário colado da 

freguesia de Santa Maria de Anajatuba. 14/08/1873. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 50. APEM. 
1181 Ofício nº 47 do Presidente da Província do Maranhão Silvino Elvídio Carneiro da Cunha ao vigário colado da 

freguesia de Santa Maria de Anajatuba. 14/08/1873. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 50v. APEM. 
1182 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches ao vigário da 

paróquia de Santa Maria de Anajatuba. 31/07/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, p. 33. APEM. 
1183 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Silvino Elvídio Carneiro da Cunha passou o governo da 

Província do Maranhão ao Excelentíssimo Senhor Presidente Augusto Olímpio Gomes de Castro em 04/10/1873, 

p. 51-54. Sala de Acervos Particulares. APEM. (Itálico meu) 
1184 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor José Francisco de Viveiros passou o governo da Província do 

Maranhão ao Excelentíssimo Senhor Presidente Augusto Olímpio Gomes de Castro no dia 28/09/1874, p. 74. Sala 

de Acervos Particulares. APEM. 
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presente do Inspetor do Tesouro [...]”1185. Aquiescendo o posicionamento de seus antecessores, 

o vice-presidente declarou que a Província só conseguiria sair desta “situação anômala” quando 

fosse adotado um rigoroso sistema de contenção de gastos: 

 

Na minha humilde opinião, só encontro um expediente para remover esta situação 

anômala, o qual, nas atuais circunstâncias, outro não pode ser senão a redução da 

despesa mediante o racional sistema de uma judiciosa e circunspecta distribuição na 

renda provincial pelos serviços absolutamente indispensáveis ou imediatamente 

produtivos, cortando-se por tudo o mais que não tiver semelhante caráter.1186 

 

Apesar dessa diretiva de conter os gastos, em 13 de fevereiro de 1875, o presidente 

da Província autorizou a entrega de 1 conto de réis para a matriz de São Joaquim do Bacanga, 

que encontrava-se “em completo estado de ruína”:  

 

No intuito de auxiliar a V. Mces. no empenho em que estão de reparar a igreja matriz 

de S. Joaquim do Bacanga, que se acha em completo estado de ruína, conforme 

trouxeram ao meu conhecimento em ofício de 11 do corrente, tenho a dizer-lhes que 

nesta data expeço as necessárias ordens ao Tesouro P. Provincial para que ponha à 

sua disposição a quantia de 1:000$000 réis para ser aplicada àquele fim.1187 

 

Contudo, “[...] em vista do estado pouco favorável do Tesouro Provincial”, o 

presidente Augusto Olímpio Gomes de Castro indeferiu a entrega dos 3 contos de réis que a Lei 

Provincial 1006, de 27 de julho de 1872, destinou à construção da matriz da freguesia do Senhor 

do Bonfim da Chapada:  

 

Acusando o recebimento do ofício que dirigiu-me V. Mce. em 3 do corrente, tenho a 

dizer-lhe que em vista do estado pouco favorável do Tesouro Provincial, não me é 

possível satisfazer sua [reclamação] relativamente à entrega da quantia de 3:000$000 

réis votada pelo §13º do art. 16 da Lei Provincial 1006, de 27 de julho de 1872, para 

a edificação da igreja matriz da freguesia de que é V. Mce. pároco.1188 

 

                                                           
1185 Fala com que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro José Pereira da Graça, 2º Vice-Presidente da Província do 

Maranhão, abriu a 2ª sessão da 20ª legislatura da Assembleia Provincial no dia 08/06/1875, p. 9. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
1186 Ibidem. 
1187 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Augusto Olímpio Gomes de Castro aos senhores Antônio 

Emiliano de Almeida Braga, [?] Araújo de Lima e José Inocêncio Diniz (provavelmente eram membros da 

comissão encarregada das obras da matriz de São Joaquim do Bacanga). 13/02/1875. Inventário dos Códices. Livro 

1168, p. 8-8v. APEM. 
1188 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Augusto Olímpio Gomes de Castro ao vigário encomendado 

da freguesia do Senhor do Bonfim da Chapada, padre José Bernal Pinto Rosa. 24/05/1875. Inventário dos Códices. 

Livro 1168, p. 21-21v. APEM. 
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Esta foi a segunda negativa da Presidência à solicitação do padre José Bernal P. 

Rosa (vigário da freguesia do Senhor do Bonfim da Chapada), que em data de 18 de dezembro 

de 1872 fez a mesma requisição e recebeu do vice-presidente José Pereira da Graça a primeira 

recusa1189. 

“Em vista do estado financeiro da Província”, foi também denegada em agosto de 

1875 a concessão de alfaias à igreja matriz da freguesia de São José de Penalva: “Em resposta 

ao ofício que dirigiu V. Mce. a esta Presidência em 26 de junho último sobre o fornecimento 

de algumas alfaias para o templo aí construído, tenho a declarar-lhe que, em vista do estado 

financeiro da Província, não é possível atualmente satisfazer o seu pedido”1190. 

No início de 1876, tendo-se elevado a dívida flutuante da Província à cifra de 

263:487$723 réis, o presidente Frederico José Cardoso de Araújo e Abranches resolveu 

suprimir alguns cargos e funcionários públicos, com o fito de conter as despesas: 

  

Era uma economia pequena diante do avultado déficit e por isso usei das atribuições 

que me foram conferidas pelos § § 3 e 4 do artigo 20. Pelas portarias já mencionadas, 

suprimi 3 lugares de 2º escriturário, 4 de praticantes, 2 de guardas e um de fiel dos 

armazéns do Tesouro Provincial, 4 de praticantes e 1 de amanuense da Secretaria do 

Governo, 2 de mestres de gravura e instrumentos de corda da Casa dos Educandos 

Artífices, e o lugar de ajudante do Administrador das Obras Públicas, e fiz destarte 

ainda uma economia aos cofres públicos de 29:300$000 réis. 

Na supressão dos lugares dessas diferentes repartições públicas marchei de acordo 

com as informações prestadas pelos respectivos chefes e visei, tanto quanto foi 

possível, dispensar do serviço os empregados cujas nomeações eram mais recentes, a 

fim de não prejudicar direitos adquiridos.1191 

 

Seguindo a política de contenção das despesas públicas, o dito presidente limitou 

os gastos com o culto ao mínimo necessário: “A crise financeira por que atravessa o Maranhão 

não me permitiu neste assunto [igrejas matrizes], como em outros, senão ocorrer as 

necessidades palpitantes e indeclináveis”1192. Em junho de 1876, outro governante da Província 

declarou que nada tinha a registrar sobre reparos e melhoramentos nas igrejas matrizes do 

                                                           
1189 Cf. Ofício nº 109 do 2º Vice-Presidente da Província do Maranhão José Pereira da Graça ao vigário da freguesia 

do Senhor do Bonfim da Chapada, padre José Bernal Pinto Rosa. 18/12/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, 

p. 39v-40. APEM. 
1190 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches ao vigário da 

freguesia de São José de Penalva. 26/08/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, p. 39. APEM. 
1191 Relatório com que o Doutor Frederico José Cardoso de Araújo e Abranches passa o governo da Província do 

Maranhão ao 1º Vice-Presidente, o senador Luís Antônio Vieira da Silva em 17/01/1876, p. 89-90. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
1192 Ibidem, p. 35-36.  
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Maranhão, “[...] porque reconheço a impossibilidade absoluta de fazermos atualmente despesas 

para a satisfação de semelhante necessidade [...]”1193. 

Em dezembro do dito ano, mesmo reconhecendo a premência de se “[...] reerguer 

o culto público na Diocese quanto à parte material”, o presidente Frederico de Almeida declarou 

que  

 

não me foi possível atender como desejava aos necessários reclames de todos os 

vigários, porque quando assumi a administração da Província já encontrei a exígua 

verba “Obras Públicas” do orçamento passado quase toda gasta, e a do orçamento 

vigente [...] é tão diminuta que mal chega para os consertos dos edifícios públicos que 

forem de urgente necessidade.1194 

 

Este relatório também assevera que a condição financeira do Maranhão era 

sumamente difícil. A dívida fundada (a juros de 6 a 7%) chegava a 739:600$000 réis no ano de 

1876: “Há seis anos [...] que a Província vive apenas do seu crédito, porque a sua receita tem 

sido insuficiente para acudir ao pagamento das verbas de sua despesa ordinária e 

permanente”1195. Como seus antecessores, este presidente ressaltou que a causa desta situação 

residia na prática, muito usada pelos gestores da Província, de se emitirem apólices para 

pagamentos de despesas: “Semelhante recurso, quando dele se abusa, torna-se altamente 

inconveniente e perigoso [...]”. Para sair do apuro financeiro, a Província precisava restabelecer 

o equilíbrio entre sua receita e despesa. Tal equilíbrio só poderia advir da “[...] mais rigorosa 

economia nas despesas, ou [através da] criação de novos impostos”. A economia nas despesas 

era, no dizer do presidente Frederico de Almeida e Albuquerque, o modo mais conveniente e 

idôneo de enfrentar a dificuldade financeira daquele momento, já que a criação de novos 

impostos era uma medida de caráter excepcional, adotada com o fim de “[...] se restabelecer a 

justiça distributiva [...]”1196. 

Entretanto, o seu sucessor, o presidente Francisco Maria Correia de Sá e Benevides, 

ponderou que “não basta a diminuição da despesa para que melhore o estado das finanças da 

Província”, pois além das despesas ordinárias, a Província precisava quitar as dívidas fundada 

                                                           
1193 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Senador Frederico de Almeida e Albuquerque abriu a sessão da 

Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão em 16/06/1876, p. 12. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1194 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Frederico de Almeida e Albuquerque, Presidente da Província do 

Maranhão, passou o governo ao 3º Vice-Presidente, o Barão de Monção, em 07/12/1876, p. 54-55. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
1195 Ibidem, p. 108-109. (Itálico meu) 
1196 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Senador Frederico de Almeida e Albuquerque abriu a sessão da 

Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão em 16/06/1876, p. 39v. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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e flutuante. Era preciso uma margem de dinheiro “[...] para a amortização da dívida [...] e para 

melhoramentos de que carece a Província”1197. 

A partir do mês de fevereiro de 1877 alguns modestos aportes foram 

disponibilizados às obras de determinadas igrejas do Maranhão. A matriz de São Matias de 

Alcântara foi contemplada com “[...] a quantia de 250$000 réis; e espero que dê o quanto antes 

andamento às referidas obras, na inteligência de que oportunamente será juntado outro auxílio, 

verificada a insuficiência daquela quantia”1198. À igreja matriz da paróquia de Santa Rita e Santa 

Filomena do Codó, em vista dos “consertos urgentes de que precisava”, o presidente mandou 

entregar “[...] a quantia de duzentos mil réis (200$000) como auxílio para [este] fim, prestando 

V. Mce. oportunamente conta”1199. O ofício presidencial de 28 de agosto de 1877 informa que 

mais “[...] 200$000 réis [foram destinados] às obras igreja matriz dessa paróquia”1200. Sendo 

insuficiente esta soma, em 4 de outubro de 1877 o vigário da referida paróquia solicitou um 

novo valor para o prosseguimento das obras. A essa petição, o presidente da Província 

respondeu: “Quanto à quantia que ainda pede V. Revma. no dito ofício [de 4 do corrente] para 

as referidas obras, cumpre aguardar melhor oportunidade, visto não ser atualmente lisonjeiro o 

estado dos cofres provinciais”1201.  

Por fim, em ofício de 12 de setembro de 1880, o vigário de Codó comunicou ao 

presidente que arcou com o prosseguimento das obras, remetendo-lhe junto o recibo a ser pago 

no valor de 1 conto de réis. “Em resposta”, declarou o presidente da Província, 

 

[...] tenho a dizer-lhe que não havendo sido V. Mce. autorizado a fazer as obras da 

igreja matriz dessa paróquia, e não existindo crédito para esse fim na Lei do 

Orçamento vigente, deixa de ser paga a importância de 1:000$000 réis por V. Mce. 

despendida conforme o recibo que ora lhe devolvo e que acompanhou o seu citado 

ofício.1202 

                                                           
1197 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Maria Correia de Sá e Benevides apresentou à 

Assembleia Legislativa Provincial por ocasião da instalação de sua sessão ordinária, em 18/10/1877, p. 212. Sala 

de Acervos Particulares. APEM. 
1198 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Francisco Maria Correia de Sá e Benevides ao vigário e 

presidente da comissão encarregada das obras da igreja matriz de São Matias de Alcântara. 03/02/1877. Inventário 

dos Códices. Livro 1169, p. 4. APEM. 
1199 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Francisco Maria Correia de Sá e Benevides ao vigário da 

paróquia de Santa Rita e Santa Filomena do Codó. 17/05/1877. Inventário dos Códices. Livro 1169, p. 24. APEM. 
1200 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Francisco Maria Correia de Sá e Benevides ao vigário da 

paróquia de Santa Rita e Santa Filomena do Codó. 28/08/1877. Inventário dos Códices. Livro 1169, p. 51. APEM. 
1201 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Francisco Maria Correia de Sá e Benevides ao vigário da 

paróquia de Santa Rita e Santa Filomena do Codó. 12/10/1877. Inventário dos Códices. Livro 1169, p. 60-60v. 

APEM. 
1202 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Cincinato Pinto da Silva ao vigário da freguesia de Santa Rita 

e Santa Filomena do Codó. 20/10/1880. Inventário dos Códices. Livro 1172, p. 30. APEM. 
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Dos 400$000 réis necessários à execução dos “urgentes consertos de que precisava 

a [...] igreja matriz” da paróquia de Nossa Senhora das Dores do Itapecuru-Mirim, o presidente 

Francisco Maria Correia de Sá e Benevides só pôde ordenar a entrega de “[...] duzentos e 

cinquenta mil réis (250$000), [...] visto já estar muito onerada a verba ‘Obras’ deste exercício; 

e espero de sua solicitude que com essa quantia fará os consertos aludidos, recorrendo para o 

que faltar à caridade dos fiéis”1203.  

Em 19 de maio de 1877, o mesmo presidente autorizou a entrega ao vigário da 

paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Brejo da  

 

[...] quantia de 300$000 réis que remida a de 500$000, que tem V. Mce. em seu poder 

proveniente de esmolas e leilões de festas religiosas, seja aplicada às obras da torre e 

frontispício da igreja matriz dessa paróquia; na inteligência de que se não conseguir 

V. Mce., como espero, com essas somas a conclusão das referidas obras, esta 

Presidência lhe mandará dar mais alguma quantia depois de haver V. Mce. prestado 

devidamente conta das que recebeu.1204 

 

Por último, o vigário da paróquia de São Matias de Alcântara recebeu no final do 

ano de 1877 a “[...] quantia de 250$000 réis, destinada à conclusão das obras interiores da igreja 

matriz dessa paróquia, de que prestará V. Mce. oportunamente contas”1205. 

Tais quantias foram apenas um paliativo, pois em outubro, após atestar que “não é 

lisonjeiro o estado do culto nesta Província”, o referido presidente Francisco Maria confessou: 

“Estava em nossas mãos remediar esse mal na parte que toca as necessidades materiais do culto, 

se o estado financeiro dos cofres provinciais não fosse também tão desagradável”1206. 

A dívida fundada do Maranhão chegou aos 786:900$000 réis em 1878, toda ela 

consistindo em apólices com juros a 6%. Conforme o relatório presidencial de 28 de março 

                                                           
1203 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Francisco Maria Correia de Sá e Benevides ao vigário da 

paróquia de Nossa Senhora das Dores do Itapecuru-Mirim. 17/05/1877. Inventário dos Códices. Livro 1169, p. 25-

25v. APEM. 
1204 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Francisco Maria Correia de Sá e Benevides ao vigário da 

paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Brejo. 19/05/1877. Inventário dos Códices. Livro 1169, p. 26-26v. 

APEM. 
1205 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Francisco Maria Correia de Sá e Benevides ao vigário da 

paróquia de São Matias de Alcântara. 27/12/1877. Inventário dos Códices. Livro 1169, p. 75. APEM. 
1206 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Maria Correia de Sá e Benevides apresentou à 

Assembleia Legislativa Provincial por ocasião da instalação de sua sessão ordinária, em 18/10/1877, p. 34-35. Sala 

de Acervos Particulares. APEM. 
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deste ano, existiam no total “[...] 835 apólices do valor de 100$000 réis e 3.517 de 200$000 

réis”1207. 

A dívida flutuante, que “[...] em dezembro de 1876 montava em 126:927$370 réis”, 

achava-se em 1878 “[...] reduzida a 29:978$581 réis, segundo os documentos existentes no 

Tesouro”. Esta redução, disse o presidente Francisco Maria, foi efeito da “atividade 

desenvolvida na arrecadação da dívida ativa [e da] diminuição na despesa, [que] produziram o 

equilíbrio entre a receita e despesa, aparecendo um saldo, posto que pequeno, em vez do déficit 

que parecia inevitável [...]”. Por isso, “pode-se [...] hoje considerar o orçamento da Província 

equilibrado, e se houver economia na administração e não ocorrerem circunstâncias 

imprevistas, poderá começar ela em tempo não muito remoto a amortizar sua dívida 

fundada”1208. 

Contrariando tais expectativas, logo em fevereiro de 1880 o presidente Luís de 

Oliveira Lins de Vasconcelos mostrava-se temeroso de que “a dívida flutuante [...] [voltasse] 

àquela primitiva cifra, se não excedê-la”, pois “o saldo em caixa de 54:654$125 demonstrado 

no balanço do Inspetor do Tesouro e o que mais se arrecadar, escassamente dará para os 

pagamentos por folha e, talvez, para os juros da dívida fundada em julho futuro”. E assim, “o 

Tesouro continuará no papel de devedor baldo de recursos e rico de boas intenções, contentando 

a um credor com quem não solve a obrigação, enquanto o débito se lhe aumenta para com 

outro”1209.  

Mesmo diante desta situação “aflitiva e inglória”, “[...] nada faz a Província para 

melhorar a grande lavoura, cujos produtos são tais que importamos idênticos de outras para o 

consumo; e a pequena cultura, se bem que abundante, ressente-se da rotina em que persistem 

os grandes proprietários”, acrescentou o presidente Luís de Oliveira1210. 

O relatório presidencial de 24 de julho de 1880 registra que nesta data “não existe 

dívida flutuante em vista de documentos liquidados”. Quanto à dívida fundada, afirma “[...] que 

                                                           
1207 Relatório com que o Doutor Francisco Maria Correia de Sá e Benevides passou o governo da Província do 

Maranhão ao 2º Vice-Presidente, o Doutor Carlos Fernandes Ribeiro, em 28/03/1878, p. 72-73. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
1208 Ibidem, p. 69; 76. 
1209 Relatório apresentado por Sua Excelência o Senhor Presidente da Província do Maranhão, Doutor Luís de 

Oliveira Lins de Vasconcelos, à Assembleia Legislativa Provincial por ocasião de sua instalação no dia 

13/02/1880, p. 49-50. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1210 Ibidem, p. 50. 



327 

 

era de 786:900$000 réis, acha-se hoje mais reduzida”1211. Entretanto, não informou o quanto a 

dívida fundada foi reduzida. Em 1883 era de 627:400$000 réis a dívida fundada do Maranhão, 

conforme o relatório presidencial de 20 de maio de 18831212. 

Algumas solicitações de auxílio financeiro para as paróquias foram recusadas em 

1880 e nos dois anos seguintes. Por exemplo, o presidente da Província denegou em abril de 

1880 a petição do vigário da freguesia de Nossa Senhora da Vitória do Loreto, que solicitava 

uma imagem de Nossa Senhora da Vitória e paramentos para a respectiva igreja matriz:  

 

Declaro a V. Revma. que não havendo no orçamento vigente verba por onde possa ser 

juntado qualquer auxílio para a aquisição de uma imagem de N. S. da Vitória, 

padroeira dessa freguesia, e dos paramentos que se tornam precisos, sinto não poder 

por essa razão satisfazer o pedido que faz V. Revma. em seu oficio de 4 de novembro 

último, que assim fica respondido.1213 

 

No ano seguinte, o presidente não pôde atender a outro pedido do vigário do Loreto: 

 

Acusando o recebimento do ofício que V. Revma. dirigiu-me em 27 de maio último, 

cabe-me em resposta declarar-lhe que por enquanto não pode a sua reclamação ser 

atendida, por não haver crédito na Lei do Orçamento para acorrer às despesas com 

melhoramentos e reedificação das matrizes a cargo de V. Revma.1214 

 

Por falta de “fundos”, também não foi acolhida a requisição do vigário da freguesia 

de Nossa Senhora da Conceição das Barreirinhas: “Declaro a V. Revma. em resposta ao seu 

ofício de 22 de maio último, que não pode ser atendido o pedido que faz com relação aos 

consertos de que carece a casa que aí serve de igreja matriz por não haver fundos decretados 

para esse fim na Lei do Orçamento vigente”1215. 

                                                           
1211 Relatório que o Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Fernandes Ribeiro, 1º Vice-Presidente, apresentou ao 

Excelentíssimo Senhor Doutor Cincinato Pinto da Silva, Presidente da Província, no dia 24/07/1880, p. 5. Sala de 

Acervos Particulares. APEM. 
1212 Relatório apresentado pelo Excelentíssimo Senhor José Manoel de Freitas, Presidente da Província do 

Maranhão, à Assembleia Legislativa Provincial no dia 20/05/1883, por ocasião da instalação de sua sessão de 

abertura, p. 70. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1213 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Luís de Oliveira Lins de Vasconcelos ao vigário da freguesia 

de Nossa Senhora da Vitória do Loreto. 23/04/1880. Inventário dos Códices. Livro 1172, p. 16. APEM. 
1214 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Cincinato Pinto da Silva ao pároco da freguesia de Nossa 

Senhora do Loreto. 04/08/1881. Inventário dos Códices. Livro 1173, p. 18. APEM. 
1215 Ofício do Vice-Presidente da Província do Maranhão Carlos Fernandes Ribeiro (Barão de Grajaú) ao vigário 

da freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Barreirinhas. 09/06/1880. Inventário dos Códices. Livro 1172, 

p. 19. APEM. 
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Igualmente, não foi possível fornecer nenhum auxílio à matriz da paróquia de Nossa 

Senhora da Lapa e Pias, cujo frontispício havia desmoronado:  

 

Em resposta ao ofício que V. Revma. dirigiu-me em 16 de maio findo, comunicando-

me ter desabado o frontispício da igreja matriz dessa freguesia, tenho a declarar-lhe 

que em vista da informação do Tesouro Provincial, junta por cópia, não pode ser ainda 

atendido o pedido que faz V. Revma. no final do seu ofício.1216 

 

O caso da igreja de Santo Antônio foi uma exceção às recusas governamentais. Esta 

igreja recebeu em 1882 a soma de 700 mil réis para suas obras:  

 

Em resposta ao que expõe V. Sa. em seu ofício de 14 do corrente, tenho a declarar-

lhe que nesta data expeço as convenientes ordens ao Inspetor do Tesouro Público 

Provincial para que por conta da verba destinada no art. 17 da Lei do Orçamento 

vigente, nº 1272, de 30 de maio último, ponha à sua disposição a quantia de 700$ réis 

para ser aplicada às obras da igreja de S. Antônio [...].1217 

 

A igreja matriz da freguesia de São Francisco Xavier de Monção não teve a mesma 

ventura. Data do ano de 1884 a terceira negativa presidencial dada à requisição do vigário desta 

freguesia, que desde o ano de 1872 solicitara do poder público um auxílio pecuniário para as 

obras da igreja matriz. Em 1872, a resposta da Presidência foi esta: 

 

Em resposta ao seu ofício de 29 de agosto último, cabe-me dizer que, não podendo o 

cofre provincial comportar por ora a despesa necessária com a obra da matriz dessa 

paróquia à vista das circunstâncias financeiras da Província, resolvi em 12 de 

setembro próximo findo nomear uma comissão composta de V. Mce., dos tenentes-

coronéis Jacinto José Gomes, José Cândido Martins, major Eduardo de Araújo 

Trindade e major Joaquim José Godinho, a fim de promover a execução da dita obra 

mediante os donativos obtidos dos fiéis, e que serão oportunamente auxiliados pelos 

cofres públicos.1218  

 

Houve outro indeferimento em 1881: “Devolvendo o ofício incluso do Revdo. 

vigário de Monção, cabe-me declarar V. Exa. Revma. que [...] não pode por enquanto ser 

                                                           
1216 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Cincinato Pinto da Silva ao vigário da paróquia de Nossa 

Senhora da Lapa e Pias. 05/07/1881. Inventário dos Códices. Livro 1173, p. 13. APEM. 
1217 Ofício do Presidente da Província do Maranhão José Manoel de Freitas ao arcipreste Dr. João Tolentino 

Guedelha Mourão, encarregado do expediente do Bispado. 17/11/1882. Inventário dos Códices. Livro 1174, p. 34. 

APEM. 
1218 Ofício nº 91 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de São Francisco Xavier de Monção. 25/10/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 34v. APEM. 
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atendido o pedido do referido vigário”1219. Em 1884, mesmo com previsão na Lei do 

Orçamento, novamente foi denegada a concessão dos 2 contos de réis para a igreja matriz de 

Monção:  

 

Acusando o recebimento do ofício de V. Exa. de 25 de abril último, que acompanhou 

por cópia o do pároco da vila de Monção de 1º daquele mês, cabe-me dizer a V. Exa. 

que em vista do estado pouco lisonjeiro das finanças da Província, segundo informa o 

Inspetor do Tesouro Público Provincial, não pode por ora ser satisfeito o pedido do 

dito pároco quanto à entrega da quantia de 2:000$000 réis consignada na Lei do 

Orçamento vigente para a construção de uma igreja matriz na referida vila.1220 

 

Cabe destacar, entretanto, que em 1883 o Governo concedeu um significativo 

aporte para a aquisição de ornamentos às igrejas mais carentes. Tendo o bispo D. Antônio de 

Alvarenga ido para a Corte tratar de assuntos da Diocese em 6 de abril de 18831221, ficou como 

governador do Bispado monsenhor Guedelha Mourão, que recebeu do presidente da Província 

a seguinte notificação comunicando a entrega de um conto e quinhentos mil réis para a “[...] 

compra de ornamentos para as igrejas das freguesias [...] mais necessitadas”: 

 

Atendendo ao que representa V. Sa. Revma. em seu ofício de 4 do corrente, expeço 

nesta data ordem ao Tesouro Público Provincial para entregar-lhe a quantia de 

1:500$000 réis por conta do crédito votado no §21 do art. 17 da Lei do Orçamento 

vigente, a fim de ser aplicada à compra de ornamentos para as igrejas das freguesias 

que lhe parecerem mais necessitadas [...].1222 

 

A situação financeira do Maranhão em 1885 necessitava “[...] dos mais sérios 

cuidados”, segundo o presidente José Leandro de Godoy e Vasconcelos: 

 

Não é ela nova, é certo; antes de alguns anos a esta parte sente o Maranhão 

enfraquecerem-se as suas fontes de renda. As dificuldades, porém, com que lutamos 

atualmente excedem a todas as previsões e clamam por medidas enérgicas da parte de 

seus dignos representantes. 

                                                           
1219 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Cincinato Pinto da Silva a Dom Antônio Cândido de 

Alvarenga, Bispo do Maranhão. 02/11/1881. Inventário dos Códices. Livro 1173, p. 27. APEM. 
1220 Ofício do Vice-Presidente da Província do Maranhão Carlos Fernandes Ribeiro (Barão de Grajaú) a Dom 

Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão. 03/05/1884. Inventário dos Códices. Livro 1176, p. 29-29v. 

APEM. 
1221 Cf. Ofício do Presidente da Província do Maranhão José Manoel de Freitas a Dom Antônio Cândido de 

Alvarenga, Bispo do Maranhão. 30/03/1883. Inventário dos Códices. Livro 1174, p. 6. APEM. 
1222 Ofício do Presidente da Província do Maranhão José Manoel de Freitas ao arcipreste Dr. João Tolentino 

Guedelha Mourão, Governador do Bispado. 06/04/1883. Inventário dos Códices. Livro 1175, p. 8. APEM. 
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São complexas e felizmente transitórias as causas desse decrescimento, tais como a 

baixa extraordinária do preço do açúcar e a sensível diminuição da produção de alguns 

gêneros principais de exportação [...].1223 

 

Conforme explicou este gestor, “há aqui três pontos importantes a considerar: a 

crescente diminuição da receita desses exercícios comparados entre si, a progressão com que 

vai avultando o déficit e o consequente aumento da dívida flutuante”. Por sua vez, o “[...] 

declínio da renda está ligado ao da produção”1224: 

 

Assim é que no exercício de 82-83 os direitos de exportação do açúcar montaram a 

69:804$435 e os do algodão a 94:493$440; no de 83-84 os da exportação do açúcar 

ascenderam a 71:358$178, produzindo os do algodão 84:885$708, menos 10 contos, 

aproximadamente, do que os do ano anterior; no exercício corrente, porém, o 1º 

semestre do imposto de exportação do açúcar apenas atingiu a 15:056$364 ou 

30:012$728 presumíveis em todo o exercício, e o algodão 26:451$467 no 1º semestre 

ou 42:902$9[?]4, o que denota ser a exportação do corrente exercício menor metade 

do que a dos dois exercícios anteriores.1225 

 

Como corolário disso, tinha-se a seguinte situação: “À proporção que a renda 

diminui tão consideravelmente, as exigências da despesa, não podendo ser satisfeitas, dão 

origem à crescente dívida flutuante, a qual, segundo as notas do Tesouro, sobe atualmente a 

176:511$543”1226. 

Para o exercício financeiro de 1884-1885 era previsto um balanço aterrador: “Ao 

passo que a receita não promete exceder de 570:735$774, a despesa orçada é de 782:960$818, 

prometendo-nos assim [...] um déficit superior a 210 contos para o exercício corrente, o que 

não deixa de ser assustador nas condições pouco animadoras da Província”1227. 

As perspectivas não foram melhores em 1886: “Não é próspera a situação da 

Fazenda Provincial”, assegurou o presidente João Capistrano Bandeira de Melo Filho. “A renda 

pública conserva-se estacionária e a despesa ao contrário cresce incessantemente. A receita 

                                                           
1223 Fala com que o Excelentíssimo Senhor Doutor José Leandro de Godoy e Vasconcelos, Presidente da Província 

do Maranhão, dirigiu à Assembleia Legislativa Provincial por ocasião da instalação da 2ª sessão da 25ª legislatura, 

em 24/02/1885, p. 26-27. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1224 Ibidem, p. 27. 
1225 Ibidem, p. 27-28. 
1226 Ibidem, p. 28. (Itálico meu) 
1227 Ibidem. (Itálico meu) 
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orçada fica sempre muito inferior à arrecadada, de sorte que os exercícios encerram-se com 

déficits avultados”1228. 

Aliados a outros fatores, os vastos territórios, o reduzido número de habitantes e as 

longas distâncias que separavam as populações dificultavam consideravelmente a economia 

maranhense, explicou o mesmo governante: 

 

Com uma população pouco numerosa, derramada em um território vastíssimo, não 

tem a Província, pode sem hipérbole dizer-se, outros caminhos além dos que 

andam1229, na frase de Pascal, os rios que a fertilizam, mas esses mesmos em grande 

parte obstruídos e desaproveitados. As grandes distâncias e as avultadas despesas de 

fretes agourentam a produção e arredam dos centros consumidores os gêneros que não 

podem pelo seu valor suportá-las. 

Assim, restringe-se a cultura, e a exportação limita-se a dois ou três gêneros apenas, 

que vão nos mercados estrangeiros sofrer a lei da concorrência de gêneros similares 

de uma cultura aperfeiçoada e em circunstâncias mais felizes 

[...] 

Sem indústria fabril que nem sequer se revela ainda por ligeiros tentames, a receita 

pública alimenta-se exclusivamente da lavoura e do comércio e o estado deste reflete 

o daquela e dispensa quaisquer comentários.1230 

 

Além disso, o presidente João Capistrano anatematizou os excessivos gastos com a 

remuneração do funcionalismo público, e rechaçava a hipótese de criação ou aumento de 

impostos para o pagamento de empregados. Em 1886, a despesa com alguns setores do 

funcionalismo chegava ao montante de 112:678$000 réis, “[...] pouco menos de um quinto da 

receita arrecadada”. Por isso, era necessário “[...] reduzir a despesa cortando largo no quadro 

do funcionalismo, sem receio de desorganizar os serviços existentes”: 

 

O pessoal absorve o melhor da receita e deixa aos melhoramentos há muito desejados 

ou prometidos migalhas insignificantes que nada permitem empreender e realizar. 

Ora, agravar ou criar impostos para sustentar um numeroso pessoal pode ser útil aos 

empregados e aos pretendentes, mas não à Província e ainda menos aos 

contribuintes. Só nas verbas “Secretaria da Presidência” e “Fiscalização e 

Arrecadação de Rendas”, absorve o pessoal 112:678$000, pouco menos de um quinto 

da receita arrecadada. 

[...] 

Acredito que não hesitareis em reduzir a despesa cortando largo no quadro do 

funcionalismo, sem receio de desorganizar os serviços existentes [...]. 

Se não é ainda necessário levar essa redução ao extremo, mais tarde ela se imporá 

fatalmente, e maiores serão os clamores, porque maior será o número dos 

prejudicados.1231 

                                                           
1228 Fala com que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro João Capistrano Bandeira de Melo [Filho] abiu a 1ª sessão 

da 26ª legislatura da Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão em 15/03/1886, p. 69. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
1229 Itálico do documento original. 
1230 Ibidem, p. 70. 
1231 Ibidem, p. 70-72. (Itálico meu) 



332 

 

O presidente criticou também os dispêndios em obras provinciais que, embora 

fossem úteis, podiam aguardar uma conjuntura financeira mais auspiciosa para a sua realização:  

 

O desejo, embora louvável, de dotar a Província de melhoramentos úteis mas adiáveis 

tem tido resultados lamentáveis, e aí está a estrada da Estiva, de que restam vestígios 

apenas, mas que absorveu quase cem contos de réis e contribuiu para agravar ainda 

mais a situação das finanças.1232 

 

Bandeira de Melo foi mais um dos presidentes do Maranhão a reprovar severamente 

o recurso ao crédito como forma de superação de reveses financeiros. Ele advertiu que o recurso 

indiscriminado ao crédito “[...] para equilibrar orçamentos, longe de conjurar a crise, [equivale 

a] trilhar o caminho que vai ter à bancarrota e dar tristíssimo documento de ineptidão e 

imprevidência”: 

 

O meio quase único até hoje aplicado à extirpação do déficit tem sido o recurso ao 

crédito. É um remédio perigoso, a que cumpre renunciar, pois se produz alívio 

momentâneo e adia as dificuldades do presente, agrava o mal e torna impossível a 

cura radical. 

A Lei nº 1.349, de 18 de abril do ano passado, procurou nesse recurso os meios de 

saldar a dívida flutuante que, pela deficiência da renda, tinha atingido a uma soma 

importante. Autorizou essa lei a emissão de 200:000$000 em apólices. 

Emitiram-se 160:800$000, mas a dívida flutuante não foi totalmente extinta, pelo 

contrário perdura e aumenta, e a que já está liquidada no Tesouro até 14 de janeiro 

deste ano eleva-se a 66:791$253 réis. 

Tem o recurso ao crédito limites que não podem ser ultrapassados, e ainda quando 

estivesse a Província longe desse ponto extremo, fora contra as indicações da ciência 

contrair dívida para saldar despesas ordinárias. 

Compreende-se que se recorra ao crédito para melhoramentos úteis, que em prazo 

mais ou menos curto compensem os sacrifícios e restituam os capitais empregados. 

Mas onerar as gerações futuras com um débito para despesas ordinárias e 

improdutivas, aumentar os encargos do Tesouro para equilibrar orçamentos, longe 

de conjurar a crise, seria trilhar o caminho que vai ter à bancarrota e dar tristíssimo 

documento de ineptidão e imprevidência.1233 

 

Um ano depois, a receita maranhense continuava estacionária. O relatório 

presidencial de 18 de março de 1887 explica que “vem de longe este mau estado de coisas, isto 

devido não só ao sistema tributário que se tem conservado quase estacionário baseado sobre as 

mesmas fontes de renda, como principalmente ao aumento da despesa, que não tem sido 

decretada de acordo com a receita”. Além da falta de trabalhadores agrícolas e da baixa no 

preço do algodão e do açúcar, contribuía para a piora deste cenário o fato de, no Maranhão, o 

                                                           
1232 Ibidem, p. 71-72. 
1233 Ibidem, p. 71. (Itálico meu) 
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“espírito industrial” ressentir-se “[...] de falta de animação para aproveitar os recursos da 

exuberante vegetação duma zona onde podem ser explorados com facilidade por todos, mesmo 

pelos menos favorecidos da fortuna, os produtos [...] que fazem a opulência de outras províncias 

vizinhas”1234. 

A Província do Maranhão chegou ao ano de 1887 amargando consecutivamente 

quatro exercícios financeiro deficitários. Ao tratar deste assunto, o presidente José Bento de 

Araújo informou que  

 

no exercício de 1883-1884, se a despesa realizada foi de 633:995$034, nem por isso 

foi menor que a do exercício anterior, porquanto encerrou-se o mesmo exercício com 

déficit que, passando para o ano seguinte, foi pago por emissão de apólices no valor 

de 174:689$830, elevando assim a despesa do exercício seguinte a 858:478$929. O 

exercício de 1884-1885 legou também ao seguinte a quantia de 79:414$664, 

importância da dívida flutuante não paga.1235 

 

A seguir, o presidente assinalou que “os déficits constantes assim reunidos 

formaram a dívida flutuante que foi se elevando a ponto de ser necessário consolidá-la 

emitindo-se por várias vezes apólices até o valor de 1:023:800$000, quantia da qual só de 

juros tem a Província de pagar anualmente 56:753$000”1236. 

Conforme assinalei, o abuso do crédito (por meio de emissão de apólices) para 

quitação de déficits foi uma política financeira extremamente deletéria à Província do 

Maranhão. A nocividade desta prática revela-se no seguinte fato: se por um lado a emissão de 

apólices produz um alívio financeiro momentâneo, por outro ela adia a resolução das 

dificuldades do presente, agrava o mal (pois cria novas dívidas para o Estado com a obtenção 

de empréstimos junto a particulares), e impossibilita o completo adimplemento da dívida 

pública1237. 

A prática de “[...] emissão de apólices para pagamento dos déficits principiou no 

exercício de 1850-1851; no começo timidamente, depois com franco desassombro, e continuou 

assim o sistema das consolidações quase sem interrupção até o último exercício de 1886-

                                                           
1234 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Excelentíssimo Senhor José Bento de Araújo, dirigido à 

Assembleia Legislativa em 18/03/1887, p. 38v-39. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1235 Ibidem, p. 39v-40. 
1236 Ibidem, p. 40v. (Itálico meu) 
1237 Fala com que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro João Capistrano Bandeira de Melo [Filho] abiu a 1ª sessão 

da 26ª legislatura da Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão em 15/03/1886, p. 71. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
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1887”1238. Até o mês de março de 1887 a Província do Maranhão tinha emitido a soma de 

1:713:200$000 réis em apólices, conforme os seguintes dados apresentados pelo presidente 

José Bento de Araújo no relatório de 18 de março de 1887: 

 

QUADRO 12 – Emissão de apólices pela Província do 

Maranhão (de 1850 a 1887) 

Exercício financeiro Soma das apólices emitidas 

1850-1851 11:500$000 réis 

1851-1852 18:000$000 réis 

1852-1853 10:500$000 réis 

1854-1855 31:000$000 réis 

1855-1856 115:700$000 réis 

1856-1857 76:100$000 réis 

1858-1859 97:200$000 réis 

1859-1860 67:000$000 réis 

1860-1861 50:600$000 réis 

1866-1867 110:700$000 réis 

1867-1868 47:200$000 réis 

1868-1869 108:000$000 réis 

1870-1871 111:600$000 réis 

1871-1872 52:200$000 réis 

1872-1873 29:200$000 réis 

1873-1874 78:400$000 réis 

1874-1875 213:800$000 réis 

1875-1876 36:200$000 réis 

1876-1877 51:900$000 réis 

1884-1885 160:800$000 réis 

1885-1886 216:800$000 réis 

1886-1887 18:800$000 réis 

Total: 1:713:200$000 

A ausência de alguns exercícios financeiros neste quadro (como por exemplo os que 

compreendem os períodos de 1861 a 1866 e 1877 a 1884) explica-se pelo fato de ter sido 

interrompida a emissão apólices nos referidos intervalos. Quadro elaborado pelo autor deste 

trabalho a partir de dados contidos no Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o 

Excelentíssimo Senhor José Bento de Araújo, dirigido à Assembleia Legislativa em 

18/03/1887, p. 41-41v. Sala de Acervos Particulares. APEM. Setembro de 2017. 

 

                                                           
1238 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Excelentíssimo Senhor José Bento de Araújo, dirigido à 

Assembleia Legislativa em 18/03/1887, p. 40v. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
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O último relatório presidencial encontrado que trouxe informações relevantes sobre 

a situação econômico-financeira da Província do Maranhão foi o de 11 de fevereiro de 1888. 

Nele, o presidente José Bento voltou a expressar preocupação com “o estado da Fazenda 

Provincial, [que] continua a inspirar sérias apreensões pelos déficits sucessivos que se têm 

acumulado anualmente”. O déficit do ano anterior havia sido de 117:841$860 réis, e só não foi 

maior “graças [...] ao desenvolvimento da arrecadação das rendas e a abstenção de 

melhoramentos que podiam ser adiados por não concorrerem para o aumento das rendas 

públicas [...]”1239.  

O presidente explicou que “[...] não se pôde liquidar o exercício de 1886-1887 sem 

déficit principalmente pela diferença de preços nos principais gêneros e diminuição constante 

de verbas calculadas vantajosamente no orçamento da receita”. Tal diminuição decorreu da 

“crise agrícola e mercantil que assoberba o país”1240. 

Informou também que, embora tenha aumentado a produção do algodão e do açúcar 

nos anos de 1885 a 1887, foi menor a renda deles obtida por conta da baixa dos seus respectivos 

preços1241. O quadro a seguir ilustra tal assertiva: 

 

QUADRO 13 – Produção e preço médio do algodão e do açúcar no 

Maranhão (1885 a 1887) 

 

Anos 

Algodão Açúcar 

Produção Preço Produção Preço 

1885-1886 3.063.208 kg. 472 réis 8.583.770 kg. 104 réis 

1886-1887 3.924.376 kg. 389 réis 12.191.874 kg. 69 réis 

Quadro elaborado pelo autor deste trabalho com base nas informações contidas na Fala que o 

Excelentíssimo Senhor Doutor José Bento de Araújo dirigiu à Assembleia Legislativa Provincial do 

Maranhão em 11/02/1888, por ocasião da instalação da 1ª sessão da 27ª legislatura, p. 9-10. Sala de 

Acervos Particulares. APEM. Setembro de 2017. 

 

 

Feito esse cotejo das informações relativas à economia e finanças maranhenses, 

seria temeroso postular que durante o século XIX o Maranhão ostentou uma posição 

                                                           
1239 Fala que o Excelentíssimo Senhor Doutor José Bento de Araújo dirigiu à Assembleia Legislativa Provincial 

do Maranhão em 11/02/1888, por ocasião da instalação da 1ª sessão da 27ª legislatura, p. 4-5. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
1240 Ibidem, p. 7-8. 
1241 Ibidem, p. 9. 
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econômico-financeira privilegiada. Contudo, Mário Meireles sentencia que “o Império [...] foi 

a Idade de Ouro do Maranhão”. Admite, no entanto, a existência de crises que perturbaram esse 

áureo período:  

 

[...] de vez em quando os azares da balança comercial, as altas e baixas inesperadas 

do algodão, não raro provocadas pelo trust inglês que o explorava e monopolizava, 

[causavam] algum pânico à praça e [arrastavam] um ou outro fazendeiro ou 

comerciante nacional, menos prevenido, à bancarrota. [...]. [Entretanto], umas após 

outras, venceram-se as crises que se sucederam durante o Ciclo do Algodão, na 

primeira metade do século XIX [...].1242 
 

Os relatórios e falas presidenciais (abundantemente citados no presente tópico) 

apresentam um quadro oposto ao descrito por Meireles. Com efeito, o conjunto da 

documentação oficial deixa claro que “os azares da balança comercial”, longe de ocorrerem “de 

vez em quando”, davam-se de modo quase que regular na Província do Maranhão. 

Pesquisadores como o professor Alfredo Wagner Berno de Almeida empreendem 

um esforço de relativização (e até mesmo de “desconstrução”) da documentação dos presidentes 

do Maranhão, declarando que a “[...] apreensão e entendimento [da documentação dos 

presidentes] exige que se empreenda uma leitura crítica capaz de colocar em suspenso a 

legitimidade de se reconstituir a história a partir deles [...]”1243.  

O alvo de sua inquietação é a chamada “decadência da lavoura ou da agricultura”, 

por vezes registrada nos relatórios dos presidentes e vice-presidentes da Província do 

Maranhão:  

 

As distintas autoridades políticas responsáveis pelas formulações contidas nos 

extraordinariamente numerosos Relatórios, Discursos e Fallas de Presidentes e Vice-

Presidentes da Província do Maranhão [...] são unânimes em registrar copiosas 

informações concernentes ao que convencionaram denominar de decadência da 

lavoura ou estado decadente da agricultura.1244 

 

Fixada a expressão “decadência da lavoura”, ela passa a ser um tipo de panaceia 

explicativa e uma referência obrigatória à inteligibilidade de todos os problemas da Província, 

segundo o entendimento do professor Wagner. Para ele, a “decadência da lavoura” constituiu-

                                                           
1242 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História do Maranhão), p. 329-330. 
1243 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. A ideologia da decadência: leitura antropológica a uma história da 

agricultura no Maranhão. 2. ed. Rio de Janeiro:  Editora Casa 8/ Fundação Universidade do Amazonas, 2008, p. 

64. (Itálico meu) 
1244 Ibidem, p. 61. (Itálico do autor do livro) 
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se num discurso político, numa convenção coletiva, “[...] num lugar estratégico às análises [...] 

produzidas pelos diferentes administradores provinciais”, “[...] num padrão de explicação 

formalizado nos textos oficiais e de grande expressividade nos meandros da burocracia, que o 

assume integralmente”1245: 

 

[...] independente mesmo do tipo de impasse imediato com que se defrontam os 

governantes ela [a decadência da lavoura] é sempre acionada por eles para descrever 

e, em certa medida, explicar o quadro econômico conjuntural da província. As 

vicissitudes dos momentos por que passa a província são lidas pelos intérpretes 

oficiais mormente através da situação da agricultura. Não se pode isolá-las sem passar 

pelas repetidas menções explícitas à decadência da lavoura.1246 

 

Tal debate, entretanto, é complexo. Outros fatores e argumentos precisam ser 

levados em consideração. Por exemplo, o pesquisador que teve a oportunidade de investigar o 

conjunto da documentação presidencial viu que as declarações dos gestores da Província são 

habitualmente fundamentadas em relatórios, planilhas, tabelas, balanços financeiros, pareceres 

e demais informações provenientes das repartições competentes. Os relatórios dos presidentes 

vêm acompanhados de uma série de documentos emitidos por diferentes órgãos da Província. 

Os dados oriundos dessas repartições eram enxertados aos relatórios como prova material das 

alegações presidenciais. Era assim que ocorria com o tema do culto público. O presidente da 

Província compilava em seu relatório as informações colhidas junto ao bispo diocesano e, e 

alguns casos, junto aos párocos. O bispo, por sua vez, para compor seu próprio relatório, 

dependia das informações oriundas dos vigários. 

Antes de prosseguir, caberia perguntar se a “decadência do culto público” não 

poderia receber o mesmo tratamento que Wagner deu à “decadência da lavoura” no Maranhão 

(com as devidas adaptações), ou seja: sendo entendida como um discurso forjado a certa altura 

pelos bispos (ou outro setor clerical) e repetido pelos titulares do episcopado maranhense. O 

modo com que o presente trabalho lidou com esta questão foi esclarecido logo na Introdução: 

antes de tudo, o objetivo aqui não foi problematizar o termo decadência. Parti da premissa de 

que a palavra decadência, sendo geralmente empregada para designar o desmantelamento ou a 

erosão de determinada situação, foi usada pelos bispos e presidentes do Maranhão para 

descrever uma conjuntura materialmente desfavorável ao culto público católico. Neste sentido, 

foram duas as principais metas desta pesquisa: 1) caracterizar e descrever o cenário de 

                                                           
1245 Ibidem, p. 62; 142. 
1246 Ibidem, p. 62. (Itálico do autor do livro) 
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desaparelhagem do culto público no Maranhão provincial; 2) identificar e analisar os principais 

fatores que contribuíram para o surgimento e perpetuação desta situação. 

A falta de igrejas matrizes, de paramentos e alfaias foi um impasse atestado diversas 

vezes pelos vigários das paróquias maranhenses durante praticamente todo o século XIX. Não 

só por eles, mas também pelos bispos e presidentes, que foram testemunhas oculares destas 

vicissitudes. Como expliquei, foi por causa dessas carências que os mencionados sujeitos 

definiram como “decadente” o estado material do culto público. Hodiernamente é provável que 

outras pessoas, em face do mesmo problema, usem este termo ou outro que lhe seja equivalente. 

Por isso que, para os fins desta pesquisa, o termo decadência não foi objeto de problematização, 

pois ele poderia ser facilmente substituído por outro que denotasse o desaparelhamento do culto 

público católico na Província do Maranhão.    

Seguindo a proposta do professor Alfredo Wagner, há que se relativizar as 

informações oriundas de todas as repartições do Governo? Deve-se relativizar inclusive os 

dados financeiros fornecidos pela Tesouraria da Fazenda Provincial? Mas relativizar com base 

em quais parâmetros, uma vez que para o estudo do tema das finanças governamentais no século 

XIX muitas vezes só existem documentos oficiais? O êxito desta relativização dependeria da 

existência de outro conjunto documental (além do estatal) com qual se pudesse comparar os 

números emitidos pelo Tesouro Provincial. Ocorre que esta documentação não existe.  

Não é que semelhante argumentação pretenda fazer uma apologia dos presidentes 

ou endosse acriticamente a postulação da “decadência da lavoura”; longe disso. Não considero 

as fontes como inerrantes ou como reflexo do real. Neste mesmo tópico 3.3 mencionei que 

existem divergências de dados oficiais referentes à escrituração do algodão. Tal dificuldade, 

como disse César Marques, torna árdua a “[...] luta para se escrever trabalho estatístico, [pois] 

os próprios esclarecimentos oficiais não têm aquele grau de certeza que seria para desejar”1247. 

Entretanto, pode-se sustentar que a reiterada afirmação da “decadência da lavoura” 

emitida pelos presidentes era puramente um discurso sem um lastro mínimo na realidade 

econômica do Maranhão? Para responder a esta questão, é necessário investigar a situação 

econômico-financeira da Província. Será difícil ou mesmo impossível proceder à dita 

investigação sem consultar a documentação da Tesouraria da Fazenda (e de outras repartições 

do Governo).  

                                                           
1247 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 600. 
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Deve-se supor que tais órgãos, estrategicamente, fabricaram cifras para referendar 

o discurso da “decadência da lavoura”? O professor Wagner não exclui essa possibilidade:  

 

A expressão desta rotatividade dos administradores provinciais permite que se 

imagine um corpo permanente de funcionários ou burocratas provinciais 

especializados em produzir documentos oficiais ou então que se suponha a 

cristalização de uma prática burocrática de repetir indefinidamente imagens, 

metáforas e figuras de retórica evocadas em documentos anteriores. Quanto mais 

repetidas se acharem nos escritos oficiais, tanto mais segurança transmitem a quem 

queira reproduzi-las.1248 

 

O grande problema para Wagner, segundo a leitura que faço de seu livro, reside no 

emprego do termo decadência como contrário a um suposto período de ascensão ou 

prosperidade econômica do Maranhão: “A data que é acionada como representando o chamado 

‘marco zero’ da história econômica e agrícola do Maranhão situa-se em 1755-56”, com a 

instituição da Companhia de Comércio. “O que antecede a este marco é como se fora a pré-

história da agricultura no Maranhão e o que o sucede é traduzido por um fechamento do 

intervalo cognominado de prosperidade, que inaugura o domínio de uma decadência como 

característica constante do presente de quem fala”1249. De acordo com o professor Wagner, 

 

os autores consagrados do século passado e de hoje firmaram um pacto tácito, que 

funciona como uma camisa de força impelindo todo e qualquer intérprete a se 

debruçar sobre este ponto de partida oficioso. Dos estudos elaborados por Gaioso em 

1822 e publicados em 1818 até os de Tribuzi, produzidos em 1975 e editados em 1981, 

passando pelos trabalhos de Paxeco e Amaral que datam das primeiras décadas do 

século XX e pelos de Viveiros, publicados em 1954 e 1964, há um acordo absoluto 

com respeito à pertinência desta origem.1250 

 

Assim sendo, o que fazer com a “produção erudita” e com “os mais consagrados 

textos de história regional” que foram “contaminados” por “este esquema de explicação”1251? 

E o que fazer também com os estudos e pesquisas que se apoiaram tanto nestes “autores 

consagrados do século passado”, quanto nos dados e cifras fornecidos pelos órgãos provinciais? 

A este propósito, Wagner propõe que “talvez, seja o caso de se relativizar a singularidade da 

massa documental analisada e de se tomar a Província do Maranhão através de seus Relatórios 

                                                           
1248 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. op. cit., p.  64. (Itálico meu) 
1249 Ibidem, p. 150-151. 
1250 Ibidem, p. 150. 
1251 Este questionamento é uma reformulação da seguinte sugestão proposta por Alfredo Wagner na página 142 de 

sua referida obra: “Há porém, que retomar o sentindo da análise crítica realizada, porquanto ela visa afastar os 

obstáculos erigidos pela força, que este esquema de explicação adquiriu no tempo, contaminando a produção 

erudita e os textos de história regional os mais consagrados”. 
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como um pretexto para discutir a validade das reconstituições históricas apoiadas em 

semelhantes materiais”1252. Comenta também que 

 

esta percepção corrente nos pronunciamentos oficiais perpassa também as análises de 

produtores intelectuais consagrados regionalmente. César Augusto Marques elabora 

em 1876, por solicitação do governo provincial, uma memória de divulgação ampla 

sobre a Província do Maranhão à Exposição de Filadélfia. Publicada por ordem do 

Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas ela reproduz ingenuamente a 

visão difundida pelos administradores da província. O autor endossa acriticamente 

a interpretação oficial. Seu texto mescla-se com a massa difusa da documentação 

administrativa. Ao descrever a situação da província se revela consoante com o 

esboçado [pelo presidente da Província] Gomes de Castro e, sintetizando o 

pensamento de seu inspirador, assevera: “Não é próspero o estado da lavoura na 

província; lavra o desânimo dos lavradores, ainda os de maiores recursos. Origina-se 

este fato da deficiência de conhecimentos profissionais, da falta de instituições de 

crédito agrícola, da dificuldade das vias de comunicação ou da ação combinada de 

todas estas causas...”.1253 

 

Quais são os procedimentos e as regras objetivas necessárias para promover uma 

“[...] análise crítica [que propicie] uma aproximação mais verossímil de uma realidade 

objetiva”1254? Concordo que “para além dos fatos se está diante de formas de representação” e 

que “as interpretações e documentos devem ser entendidos baixo este pressuposto”1255. Mas 

este postulado teórico-metodológico, além de ser enunciado, precisa vir acompanhado de regras 

claras e critérios objetivos que garantam sua efetiva execução. 

Tendo por base a ideia de que a economia da Província do Maranhão consistia 

essencialmente na monocultura agroexportadora assentada sobre a escravidão1256, não 

surpreende o fato de os gestores públicos sobrevalorizarem a agricultura, vendo nela a solução 

para todos os problemas locais. Igualmente, não admira que os autores clássicos da 

historiografia regional, e também os mais contemporâneos, tenham dado ênfase ao elemento 

agrícola, já que este era o pilar da economia provincial, juntamente com o trabalho escravo. 

“Que toda ela [a economia provincial maranhense] tinha como base a agricultura, não há negá-

lo. Estudá-la [a economia], portanto, é examinar o problema agrícola do Maranhão [...]. 

Começamos pelo ciclo do algodão, para depois termos o do açúcar”, escreve Jerônimo de 

Viveiros1257. 

                                                           
1252 Ibidem, p. 81. (Itálico meu) 
1253 Ibidem, p. 79-80. (Itálico meu) 
1254 Ibidem, p. 142. 
1255 Ibidem, p. 152. 
1256 Cf. LIMA, Carlos de. op. cit., p. 403. 
1257 VIVEIROS, Jerônimo de. op. cit. (História do comércio do Maranhão (1612-1895), vol. 1), p. 288. 
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A consequência lógica e imediata surgida com a abolição da escravidão foi a queda 

da mão-de-obra para a lavoura. Os autores clássicos ressaltam esta vicissitude não com o fito 

de endossar a escravidão, mas sim para pontuar que a imediata falta de mão-de-obra foi uma 

consequência direta da abolição da escravidão numa economia há pouco escravocrata. Viveiros, 

por exemplo, descreve o seguinte cenário “[...] da lavoura ao ser decretada a lei de 13 de maio 

de 1888 [Lei Áurea], [...]”: 

 

Para logo, cerca de 70% dos engenhos de cana e 30% das fazendas algodoeiras 

fecharam as portas. 

[...] 

Por tudo isso, no próprio ano de 1888, a desvalorização da fazenda agrícola 

maranhense atingia a 90%. 

Bastam dois exemplos para comprovar a afirmativa: Tramaúba – engenho do 

município de Penalva – do valor de 60:000$000 foi vendida por 6:000$000 em agosto 

de 1888; Kadoz, situada no município de Viana, e onde seu proprietário tinha 

investido 50:000$000, passou a outras mãos por 5:000$000 em 1890. 

[...] 

Poucos ficaram [nas fazendas], uns enfrentando a crise para sucumbirem mais adiante, 

como o dono do engenho Tijuca; outros assistindo estoicamente a derrocada da sua 

fortuna, como o proprietário do engenho Aracanga, que nem desencaixotou os 

aparelhos chegados da França. 

A maioria desertou da luta, aceitando os 10% sobre o valor da propriedade, que lhe 

oferecia o vendeiro da encruzilhada ou o negociante da povoação.1258 

 

Do mesmo modo, assinala João Dunshee de Abranches que 

 

a abolição do elemento servil lançara de vez a Província na mais sombria miséria 

econômica. Passados os primeiros entusiasmos provocados pela decretação da Lei 

Áurea, que, por mais de duas semanas, encheu de intenso júbilo o povo maranhense, 

começaram logo a sentir-se os desequilíbrios produzidos na vida de relação de uma 

sociedade organizada inteiramente sobre o trabalho escravo e deste haurindo todos os 

recursos e todos os meios de ação. Já não falando das zonas agrícolas do Mearim, do 

Itapecuru e do Pindaré, noventa por cento das famílias, mesmo da capital, viviam do 

suor dos cativos. Desde as casas mais ricas às mais pobres, estes representavam em 

geral as melhores e mais seguras rendas.1259 

 

E ainda: 

 

A extinção brusca do regime negreiro, com o êxodo das fazendas e das casas dos 

senhores nas cidades e vilas, causou um tremendo colapso na vida utilitária da 

Província. Nas classes altas e abastadas, os desesperos foram até mais intensos do que 

nas menos favorecidas. Um parente próximo do Conselheiro Vieira da Silva, caíra 

                                                           
1258 VIVEIROS, Jerônimo de. op. cit. (História do comércio do Maranhão (1612-1895), vol. 2), p. 556-558. 
1259 ABRANCHES, Dunshee de. A esfinge do Grajaú. 2. ed. São Luís: ALUMAR, 1993, p. 32. 
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fulminado ao receber a notícia do decreto da Lei Áurea. Outro fazendeiro não menos 

chegado ao Senador Franco de Sá, teve um acesso de loucura. Uma velha senhora de 

engenho, tronco de ilustres políticos conservadores, tentou suicidar-se, ingerindo 

ervas venenosas.1260  

 

Mário Meireles afirma que “desde a Lei dos Sexagenários, em 1855, e a do Ventre 

Livre, em 1871, que a economia maranhense, essencialmente agrária e escravocrata, [...] viu-se 

condenada à morte [...]. A Lei Áurea deu-lhe a ‘extrema-unção’”1261. 

No mesmo sentido, Henrique Costa Fernandes declara que 

 

a vida econômica do Maranhão [...] [sofreu] um formidável abalo com a abolição da 

escravatura. A lavoura estava no domínio das fazendas e era sustentada pelo braço 

escravo. O algodão, o açúcar, o arroz e mais alguns cereais constituíam sua melhor 

porção. Desaparecida a escravatura a 13 de maio de 1888, por um golpe inevitável, 

mas em que os senhores das senzalas não queriam acreditar, a vida econômica da 

Província recebeu choque terrível a que poucos souberam, então, dar remédio. Em 

meados de 1892, pouco mais de dois anos decorridos do Novo Regime, o primeiro 

governador eleito do Estado, capitão-tenente Manuel Inácio Belfort Vieira, 

regozijando-se “com o Congresso Constituinte pela vitória da grande causa que 

defendiam”, não esconde a má situação do Tesouro do Estado, que já acusava uma 

dívida de 1.600:000$000, fundada e flutuante, sendo essa última apenas no importe 

de 50:000$000. A receita arrecadada apenas conseguiu o alcance de 613:780$082.1262 

 

Carlos de Lima escreve que na Província do Maranhão, 

  

[...] onde toda a riqueza era o número de escravos empregados na lavoura e a 

imensidão das terras do latifúndio, a debacle foi geral. 

[...] 

Da promulgação da Lei Áurea, em 1888, até o primeiro decênio do século XX: a 

indústria açucareira extinguiu-se e o algodão decresceu de 39.000 sacas (mais ou 

menos 214.000 arrobas) em 1889 para 24.000 sacas (mais ou menos 132.000 arrobas) 

em 1908. 

Nossa economia sustentou-se aos trancos e barrancos até 1888, marco do início de 

nossa decadência: é o que mostram as estatísticas. De 300.000 arrobas de algodão, 

nossa produção média na década de 80, baixamos para 220.000 nos anos de 90, e 

200.000 no primeiro decênio do século XX. Com o açúcar aconteceu coisa pior [...]. 

Em 82 produzimos cerca de 16.000.000 quilos, em 500 engenhos; em 1917, 

importávamos mais da metade do nosso consumo, e nada praticamente produzimos a 

parti de 1930. Do arroz, dizia Fran Paxeco em 1923, que se havia escancarado o 

declínio pela concorrência de melhor tecnologia em contraposição aos nossos 

“ronceiros processos de há séculos”1263. 

 

                                                           
1260 Ibidem, p. 32-33. 
1261 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História do Maranhão), p. 331. 
1262 FERNANDES, Henrique Costa. Administrações maranhenses: 1822-1929. 2. ed. São Luís: Instituto Geia, 

2003, p. 39. 
1263 LIMA, Carlos de. op. cit., p. 375; 418. (Itálico meu) 
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E assim,  

 

[...] ao se findar o Império, com o advento da República, em 15 de novembro de 1889, 

o Maranhão iniciava a nova ordem de coisas com péssimas probabilidades financeiras 

e econômicas. As rendas baixaram para o cálculo de 671:854$550 [...]. Entretanto, a 

despesa atingia a importância de 753:112$159, entrando a Segurança Pública com 

168:700$000, a Instrução Pública com 141:440$000, a Justiça com 38:500$000, os 

Aposentados com 41:139$000 etc.1264 

 

O pesquisador que tomar como base as estatísticas e os dados oficiais da referida 

época, chegará às mesmas conclusões que os supracitados autores.  

Tal como no tema da “decadência do culto”, pode-se considerar que, 

independentemente da expressão empregada (“decadência da lavoura”, “estado pouco 

lisonjeiro dos cofres provinciais”, “estado crítico ou desfavorável das finanças”), é bastante 

certo que o Maranhão oitocentista enfrentou sérios e constantes reveses econômicos, os quais 

se refletiam nas finanças provinciais. Ao que tudo indica, a Província não conseguiu alcançar 

um patamar de estabilidade econômico-financeira, vivendo de “surtos” passageiros, como 

entende Carlos de Lima1265. Esta tese é sobejamente confirmada pelas estatísticas 

governamentais da época, como visto no presente tópico. Os relatórios registram que, para a 

sobrevivência econômica da Província e para a quitação de débitos provinciais, os gestores do 

Maranhão habitualmente recorriam a uma prática muito perigosa – o empréstimo por 

apólices1266. Certos presidentes dizem que este recurso foi usado de forma abusiva. Uma 

economia sólida e saudável não usa (e muito menos abusa) de um recurso que só deve ser 

acolhido em casos de grande premência. 

Esta reflexão não pretende rechaçar ou censurar outros pontos de vista. Ela só quis 

alertar para o perigo de se sair de um extremo (que consiste na aceitação irrefletida e acrítica 

da “decadência da lavoura” no Maranhão) e cair em outro (que consiste na total desconsideração 

das estatísticas oficiais, culminando na redução desta “decadência” a um discurso político 

cristalizado, sem um liame mínimo com o real), igualmente perigoso.  

Sem dúvida que existem lacunas, imprecisões e divergências de dados nos 

relatórios presidenciais e nos documentos oficiais de um modo geral. Além da mencionada 

discrepância nas cifras relativas à escrituração do algodão, não há concordância também quanto 

                                                           
1264 FERNANDES, Henrique Costa. op. cit., p. 37. 
1265 LIMA, Carlos de. op. cit., p. 401. 
1266 Ou deve-se pensar que os relatórios presidenciais inventaram e/ou fabricaram tais situações? 
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aos números exatos da receita, despesa, saldo ou déficit dos exercícios financeiros. Para efeitos 

de comparação, inserirei adiante dois quadros. O primeiro deles contém o balanço financeiro 

da Província (no período de 1839 a 1887) registrado pelos presidentes, a partir de informações 

promanadas da Tesouraria da Fazenda Provincial: 

 

QUADRO 14 – Balanço financeiro da Província do Maranhão (1839-1887) 

Exercício Receita Despesa Comparações 

 

1839-1840 

 

132:623$583 réis 

Receita “[...] 

equivalente à 

despesa”. 

Saldo: 665:600 réis (Discurso do presidente João 

Antônio de Miranda, em 03/07/1841, p. 85). 

 

1840-1841 

 

225:756$461 réis 

 

223:093$626 réis 

Saldo: 2:662$835 réis (Relatório do presidente da 

Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, em 

03/05/1843, p. 44). 

 

1841-1842 

 

238:972$025 réis 

 

242:300$460 réis 

Déficit: 3:328$435 réis (Relatório do presidente da 

Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, em 

03/05/1843, p. 44-45). 

 

1846-1847 

 

257:765$500 réis 

 

257:701$746 réis 

Saldo: 63$754 réis (Fala do presidente Antônio 

Joaquim Álvares do Amaral, em 28/07/1848, p. 71-

72). 

 

1851-1852 

 

282:966$735 réis 

 

280:083$095 réis 

Saldo: 2:883$640 réis (Relatório do presidente 

Eduardo Olímpio Machado, em 01/11/1853, p. 19). 

 

1852-1853 

 

279:384$358 réis 

 

257:383$284 réis 

Saldo: 22:001$074 réis (Relatório do presidente 

Eduardo Olímpio Machado, em 03/05/1854, p. 16). 

 

 

 

1854-1855 

 

 

438:112$138 réis 

 

 

397:178$749 réis 

Saldo: 40:933$389 réis. “Comparado este balanço 

com os anteriores, vê-se que foi ele um dos mais 

prósperos e vantajosos que tem tido a Província”. 

(Relatório do vice-presidente José Joaquim Teixeira 

Vieira Belfort, em 21/12/1855, p. 19). 

 

1856-1857 

 

656:559$469 réis 

 

584:714$192 réis 

Saldo: 71:845$277 réis (Relatório do presidente 

Francisco Xavier Paes Barreto, em 13/04/1858, p. 

21). 

 

1858-1859 

 

545:570$430 réis 

 

594:900$361 réis 

Déficit: 49:329$931 réis (Relatório do 2º vice-

presidente José Maria Barreto Júnior, em 

26/09/1859, p. 51-51v). 

 

 

1859-1860 

 

543:762$689 réis 

 

543:227$689 réis 

Saldo: 535$000 réis (Relatório do presidente 

Francisco Primo de Sousa Aguiar, em 03/07/1861, p. 

19). 

 

 

1862-1863 

 

 

567:010$160 réis 

 

 

539:634$246 réis 

Saldo: 27:375$914 réis. “[...] vereis que é lisonjeira 

a situação financeira da Província”. (Relatório do 2º 

vice-presidente Miguel J. Ayres do Nascimento, em 

03/05/1864, p. 48). 

 

 

1863-1864 

 

 

745:505$824 réis 

 

 

629:524$869 réis 

Saldo: 115:980$955 réis. “Foi este o exercício que 

mais próspero há tido a Província, quanto à sua 

receita”. (Relatório do presidente Ambrósio Leitão 

da Cunha, em 23/04/1865, p. 48). 
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1865-1866 

 

645:642$994 réis 

 

624:987$789 réis 

Saldo: 20:655$205 réis (Relatório do presidente 

Antônio Alves de Sousa Carvalho, em 04/04/1867, 

p. 35-35v).  

 

 

1866-1867 

 

708:386$803 réis 

 

701:004$233 réis 

Saldo: 7:382$570 réis (Relatório do presidente 

Antônio Epaminondas de Melo, em 05/05/1868, p. 

24). 

 

 

1867-1868 

 

658:879$381 réis 

 

657:916$847 réis 

Saldo: 962$534 réis (Relatório do presidente 

Ambrósio Leitão da Cunha, em 04/04/1869, p. 42). 

 

 

1869-1870 

 

764:164$751 réis 

 

705:136$496 réis 

Saldo: 59:028$255 réis (Relatório do presidente 

Augusto Olímpio Gomes de Castro, em 03/05/1871, 

p. 150-151).  

 

 

 

1875-1876 

 

 

869:223$026 réis 

 

 

859:726$330 réis 

Segundo informação do presidente da Província, no 

que se refere à despesa deste exercício financeiro, 

faltou “[...] pagar a importância de 31:493$030 réis”. 

(Relatório do presidente Francisco Maria Correia de 

Sá e Benevides, em 18/10/1877, p. 206-207). 

 

1878-1879 

 

747:292$190 réis 

 

746:563$851 réis 

Saldo: 728$339 réis (Relatório do vice-presidente 

Carlos Fernando Ribeiro, em 24/07/1880, p. 5). 

 

1881-1882 

 

684:472$270 réis 

 

662:089$876 réis 

Saldo: 22:382$394 réis (Conforme o quadro 

demonstrativo constante no relatório do presidente 

José Bento de Araújo, de 18/03/1887, p. 39v). 

 

1882-1883 

 

694:957$772 réis 

 

762:450$925 réis 

Déficit: 67:493$153 réis (Conforme o quadro 

demonstrativo constante no relatório do presidente 

José Bento de Araújo, de 18/03/1887, p. 39v). 

 

 

 

1883-1884 

 

 

 

660:177$694 réis, 

 

 

731:541$587 réis, 

“[...] sendo 

633:995$034 réis 

de despesa 

ordinária”. 

 

Déficit: 71:363$893 réis (Relatório do presidente 

João Capistrano Bandeira de Melo, em 15/03/1886, 

p. 72). 

 

 

 

 

1884-1885 

 

 

 

619:327$170 réis, 

 

858:478$939 réis, 

“[...] sendo 

despesa ordinária 

683:789$099 

réis”. 

 

Déficit: 239:151$769 réis (Relatório do presidente 

João Capistrano Bandeira de Melo, em 15/03/1886, 

p. 72). 

 

 

1885-1886 

 

685:644$820 réis 

 

835:786$018 réis 

Déficit: 150:141$198 réis (Conforme o quadro 

demonstrativo constante no relatório do presidente 

José Bento de Araújo, de 18/03/1887, p. 39v). 

 

 

1886-1887 

 

[?] 

 

[?] 

Déficit: 117:841$860 réis (Relatório do presidente 
José Bento de Araújo, em 11/02/1888, p. 5). 

Alguns poucos relatórios e falas apresentaram erros aritméticos no cômputo do saldo ou déficit existente em cada ano. Nestes casos, fiz a 

devida correção e inseri o saldo ou déficit correto. A ausência de alguns exercícios financeiros neste quadro justifica-se por não terem 

sido encontradas informações sobre sua receita e despesa. Quadro elaborado pelo autor deste trabalho. Outubro de 2018.  

 

 



346 

 

À primeira vista, o quadro anterior parece não registrar um desempenho financeiro 

tão grave, posto que dos 24 exercícios financeiros citados, apenas 7 foram deficitários. 

Entretanto, observando-o atentamente, nota-se que com o avançar dos anos a despesa foi 

aumentando, ao passo que a receita não conseguiu acompanhá-la. Principalmente a partir do 

exercício de 1865-1866 a receita entrou num “[...] estado mais ou menos estacionário”, 

enquanto que “a despesa, [...] longe de estacionar, aumentou progressivamente [...]”1267. 

Outra informação de suma importância é que as receitas constantes no Quadro 14 

incluem os rendimentos de impostos, o saldo do exercício financeiro anterior, os empréstimos 

oriundos da venda de apólices e os auxílios vindos dos cofres gerais do Império. Portanto, tal 

receita não corresponde à renda auferida com esforços econômicos exclusivos da Província, 

mas é o resultado da justaposição da renda provincial com os recursos provenientes do Governo 

Imperial e da emissão de apólices. 

Quanto à divergência de dados, o Quadro 14 apresenta cifras que não coincidem 

com as da receita e despesa fornecidas pelo Relatório da comissão incumbida de examinar o 

estado do Tesouro Público Provincial e indicar as medidas que convêm tomar para melhorar 

a situação financeira1268, conforme mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro elaborado pelo autor deste trabalho. Outubro de 2018. 

 

  

                                                           
1267 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Excelentíssimo Senhor José Bento de Araújo, dirigido à 

Assembleia Legislativa em 18/03/1887, p. 39-39v. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1268 O relatório expedido pela referida comissão é um documento anexo ao Relatório apresentado à Assembleia 

Legislativa Provincial do Maranhão por ocasião da instalação de sua sessão ordinária no dia 01/06/1869 pelo 1º 

Vice-Presidente da Província, o Excelentíssimo Senhor Doutor José da Silva Maya, p. 3-4. Sala de Acervos 

Particulares. APEM.  

QUADRO 15 – Balanço financeiro contido no “ Relatório da comissão incumbida 

de examinar o estado do Tesouro Público Provincial e indicar as medidas que 

convêm tomar para melhorar a situação financeira”   

Exercícios Receita Despesa Comparações 

1862-1863 563:319$063 réis 539:634$246 réis Saldo: 23:686$817 réis 

1863-1864 715:188$681 réis 629:176$510 réis Saldo: 86:012$171 réis 

1864-1865 531:290$384 réis 612:575$304 réis Déficit: 81:284$920 réis 

1865-1866 574:102$268 réis 619:875$068 réis Déficit: 45:772$800 réis 

1866-1867 566:790$664 réis 680:174$928 réis Déficit: 113:384$264 réis 

1867-1868 651:496$811 réis 652:580$104 réis Déficit: 1:083$293 réis 
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O Quadro 15 compilou os números da receita e despesa maranhenses referentes a 

seis exercícios financeiros (de 1862 a 1868) contidos no relatório da mencionada comissão. 

Comparando-se o Quadro 15 com o Quadro 14, nota-se um flagrante desacordo entre as 

informações neles contidas. Houve igualdade de cifras apenas no tocante à despesa do exercício 

financeiro de 1862-1863 (539:634$246 réis). Para todos os demais exercícios, seja na receita 

ou na despesa, houve disparidade de algarismos. Além disso, os três exercícios financeiros 

relativos ao período de 1865-1866 a 1867-1868 foram de déficits no balanço feito pela 

comissão, enquanto que o balanço constante nos relatórios dos presidentes da Província aponta 

que houve saldo nestes referidos exercícios. Assim, caso se adote o balanço expresso no Quadro 

15, passa a ser 10 a quantidade de exercícios financeiros deficitários compreendidos no período 

de 1839 a 1887. 

É possível que a existência de corrupção e desvio de recursos governamentais 

agravassem a situação financeira do Maranhão. A prisão dos cinco ex-coletores da Fazenda 

Provincial1269 noticiada pelo relatório presidencial de 13 de fevereiro de 18801270 ratifica a 

plausibilidade desta assertiva. Ademais, como pontua Carlos de Lima, “ninguém passa impune 

pelo Governo. Mesmo porque, por melhores intenções que tenha o administrador, depara-se 

com a pobreza do meio, devida principalmente à nossa incapacidade de um gerenciamento 

eficaz e honesto”1271. Este autor assegura que os 

 

[...] constantes déficits [da Província] resultam da falta de iniciativa, das distorções e 

malversações dos recursos. Seu mau emprego resulta na desmoralização do poder 

público, ausência de credibilidade, dando ensejo a que se admita como natural, na 

outra ponta, a sonegação, a pirataria e o contrabando, o poder público atrelado aos 

interesses dos poderosos [...].1272 

 

Outro fator que dificultava a eficaz administração do Maranhão era a constante 

modificação dos presidentes e vice-presidentes da Província. Como diz Mário Meireles, e 

Alfredo Wagner endossa, a ampla “rotatividade dos administradores provinciais”1273 e a 

brevidade de sua permanência nos cargos de presidente e vice-presidente da Província 

dificultava ou até mesmo impedia que tais gestores tivessem uma razoável compreensão dos 

                                                           
1269 Tema já tratado neste tópico 3.3.  
1270 Relatório apresentado por Sua Excelência o Senhor Presidente da Província do Maranhão, Doutor Luís de 

Oliveira Lins de Vasconcelos, à Assembleia Legislativa Provincial por ocasião de sua instalação no dia 

13/02/1880, p. 48-49. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
1271 LIMA, Carlos de. op. cit., p. 392-393. 
1272 Ibidem, p. 393. 
1273 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. op. cit., p. 64. 
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problemas locais, e que pudessem empreender “[...] algo planejado no trato das coisas públicas, 

principalmente a longo prazo [...]”1274.  

A instabilidade administrativa gerada pelo permanente rodízio de presidentes e 

vices foi também criticada por João Francisco Lisboa, que à época recomendou que “[...] a 

duração das presidências seja rigorosamente subordinada às vantagens e necessidades do 

público serviço”1275.  

“Há governantes que ficam meses, outros semanas e, na oportunidade de produzir 

e apresentar seus Relatórios, alguns datam de apenas dias na Província do Maranhão”, pontua 

Wagner. Por isso que determinados “[...] governantes, pela menção ao período em que ocupam 

o cargo, justificam as limitações de suas análises apresentando-as como parciais e eivadas de 

imperfeições”1276. Enfim, tal problema fica claro quando se nota que 

 

[...] foram 43 os presidentes nomeados pelo Trono nos 49 anos do Segundo Reinado. 

Isso, mesmo sem contar as 41 interinidades, não poderia garantir, é claro, uma 

continuidade administrativa que assegurasse a execução de algo planejado no trato 

das coisas públicas, principalmente a longo prazo; de aí dizermos que, na sua maioria, 

na sua quase totalidade, apenas respondiam pelo expediente.1277 

 

Diante desses argumentos, e com base nos relatórios presidenciais e nos 

documentos oficiais a eles anexados (amplamente citados neste tópico 3.3), pode-se afirmar 

que a Província do Maranhão não chegou a desfrutar de uma posição econômico-financeira 

próspera, que fosse duradoura. As vantagens que beneficiavam a economia provincial surgiam 

de contextos extraordinários (como a Guerra de Secessão) que rapidamente desapareciam, 

dando lugar a novos apuros financeiros. Em suas falas e relatórios, os presidentes 

recorrentemente deram testemunho disso ao tratarem do “estado desfavorável em que se acham 

os cofres provinciais”1278. Conforme foi discutido, este “estado pouco lisonjeiro das finanças 

da Província”1279 contribuiu sobremaneira para o surgimento e perpetuação do estado de 

“decadência” material do culto público no Maranhão, pois impedia que o Governo Provincial 

                                                           
1274 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História do Maranhão), p. 317. 
1275 LISBOA, João Francisco. op. cit., p. 262. 
1276 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. op. cit., p. 62-63. 
1277 MEIRELES, Mário M. op. cit. (História do Maranhão), p. 317. 
1278 Ofício nº 9 da Secretaria do Governo do Maranhão, assinado por Ovídio da Gama Lobo, em que se declara 

que o Presidente da Província resolveu mandar sustar o suprimento que se fazia à obra da igreja do Convento de 

Santo Antônio em face do estado desfavorável dos cofres provinciais. 18/11/1859. Inventário dos Códices. Livro 

1164, p. 120v. APEM. 
1279 Ofício do Vice-Presidente da Província do Maranhão Carlos Fernandes Ribeiro (Barão de Grajaú) a Dom 

Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão. 03/05/1884. Inventário dos Códices. Livro 1176, p. 29-29v. 

APEM. 
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cumprisse satisfatoriamente o art. 5º da Constituição Imperial e disponibilizasse quantias 

idôneas para a ereção e conservação das igrejas matrizes, e para a aquisição de paramentos e 

alfaias. 

 

3.4 Falhas e inépcia das comissões encarregadas da construção ou do reparo das igrejas 

matrizes 

 

 

O problema generalizado da falta ou ruína de igrejas, bem como o problema da falta 

de paramentos e alfaias, para ser remediado, exigia um considerável e multifacetado empenho. 

Tratava-se de uma herança de carências amontoadas por décadas. Os esforços para a superação 

deste quadro deveriam consistir não somente na disponibilização de quantias, mas também no 

eficaz gerenciamento das mesmas. A ineficiência das comissões e o inapto gerenciamento das 

subvenções concedidas para a construção e reparo das matrizes acentuavam o problema da 

desaparelhagem do culto público, já que “[...] não basta achar recursos, é preciso ainda 

administrá-los bem”1280. O presente tópico não possui a estrutura de uma narrativa linear, mas 

sim, constitui-se de apontamentos (fundamentados na documentação) que elencam os principais 

problemas das comissões na condução das obras nas igrejas matrizes do Maranhão.  

Para começar, os bispos do Maranhão não tinham poderes fiscalizatórios sobre as 

comissões encarregadas de construir e/ou consertar as igrejas matrizes. Na prática, a 

competência de mando e inspeção sobre as comissões era exercida pelo presidente da Província, 

já que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 40, de 3 de outubro de 1834, “o Presidente da Província 

é a primeira autoridade dela [da Província]. Todos os que nela se acharem lhe serão 

subordinados, seja qual for a sua classe ou graduação”1281. O prelado diocesano era geralmente 

consultado e cientificado sobre a composição das comissões1282 e sobre o andamento das obras 

nas igrejas. 

Não havia um planejamento governamental coordenado ou normas fixas que 

organizassem e disciplinassem a execução das obras nas matrizes do Maranhão. No geral, tais 

                                                           
1280 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 223-224. 
1281 BRASIL. Lei nº 40, de 3 de outubro de 1834. Dá regimento aos Presidentes de Província e extingue o Conselho 

da Presidência. 
1282 Normalmente, tais comissões eram formadas pelo vigário da freguesia, por uma autoridade civil da localidade 

e algum outro cidadão, compondo um total médio de três pessoas. Contudo, pode ser que houvesse mais 

participantes, chefiados pelo vigário ou por uma autoridade civil. Não havia uma regra para a composição dessas 

comissões, mas parece que pelo menos um de seus componentes deveria ser o vigário ou uma autoridade civil. 

Entretanto, há documentos que mencionam a existência de comissões formadas apenas por cidadãos particulares.   
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obras não eram presencialmente conduzidas por um engenheiro1283. Exigia-se das comissões 

um plano e orçamento da obra, e também a prestação de contas. Embora existindo essas 

diretrizes genéricas, não havia, ao que parece, um planejamento técnico, nem atos normativos 

padronizados que regulassem as obras nas igrejas matrizes. Essa lacuna de regras e de 

planejamento, com toda certeza, abria espaço para a ineficiência, negligência e possíveis 

ilegalidades dentro das comissões. 

Não havia também uma fiscalização rígida sobre as comissões. Isto possivelmente 

se devia às dificuldades das comunicações, à precariedade dos meios investigatórios e às 

grandes distâncias que separavam as freguesias da Província (sobretudo as do interior).  

Após a previsão na Lei Orçamentária e havendo dinheiro nos cofres públicos, o 

presidente da Província ordenava a entrega do montante às comissões para a execução da obra 

correspondente. Antes de receber o valor, a comissão era obrigada a apresentar a planta e o 

orçamento da obra. Alguns documentos mencionam também a exigibilidade de fiança idônea 

para a entrega do dinheiro às comissões. Ao término da obra, com documentos probantes, a 

comissão deveria prestar contas ao Tesouro Provincial sobre o modo como o dinheiro foi 

empregado. A prestação de contas competia exclusivamente às comissões encarregadas das 

obras nas igrejas, como se lê neste ofício presidencial: “Declaro a V. Mce. [...] que a comissão 

nomeada por esta Presidência é a única competente para prestar contas dos dinheiros 

mandados dar pelos cofres públicos para auxílio das obras da igreja matriz dessa paróquia”1284. 

Pelo que indicam alguns documentos, a planta, o orçamento da obra e a prestação 

de contas eram entregues ao Tesouro Provincial. A fiscalização provavelmente dava-se 

mediante a comparação do plano e orçamento da obra com os gastos constantes na prestação 

de contas das comissões.  

Por vezes, as comissões não prestavam contas de seus atos. Já desde os tempos do 

bispo D. Marcos de Sousa que o presidente da Província era advertido sobre a ausência de 

prestação de contas por parte das comissões: “Cumpre que V. Exa. fiscalize as comissões 

                                                           
1283 Cf. Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, 

passou a administração da mesma Província ao Excelentíssimo Senhor 4º Vice-presidente, Tenente-coronel José 

Caetano Vaz Junior, no dia 23/04/1865, p. 12. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/366/>. Acesso em: 02 

dez. 2017. 
1284 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches ao vigário da 

freguesia de [?], membro da comissão encarregada das obras da igreja matriz de [?]. Ofício parcialmente 

deteriorado. Impossível saber qual a freguesia em questão. 14/12/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, p. 54. 

APEM. (Itálico meu) 
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porque somente duas, a saber de N. S. do Rosário da Vila do Itapecuru e S. Miguel, prestaram 

suas contas [...]”1285, alertou o dito prelado em ofício de 10 de outubro de 1842. 

Até março do ano seguinte, com exceção das duas mencionadas comissões, 

nenhuma outra tinha procedido à prestação de contas, como consta no seguinte relatório do 

presidente Jerônimo Martiniano Figueira de Melo: “Das comissões encarregadas da edificação 

e reparos das igrejas a quem se hão entregue algumas quantias, apenas prestaram as suas contas 

as de N. Senhora do Rosário do Itapecuru e a de S. Miguel da Lapa e Pias [...]”1286. 

Outras vezes, não se sabe por quais razões, algumas comissões tardavam ou 

hesitavam em entregar a prestação de contas. Tem-se, por exemplo, o ofício de 2 de outubro de 

1855 no qual o vice-presidente José Joaquim Teixeira Vieira Belfort, entre outras coisas, diz à 

comissão responsável pelos reparos da matriz da vila do Icatu que ela é obrigada “[...] a dar 

contas de cada prestação [recebida] para ter lugar a entrega das subsequentes, visto como, 

segundo informa o Tesouro Provincial, se não pode prescindir desta formalidade que a 

fiscalização exige, tanto mais quanto não há razão procedente para que a comissão dela se 

exima”: 

 

Declaro à comissão encarregada dos reparos da matriz da vila do Icatu, em resposta 

ao seu ofício de 9 de setembro último, que, para ocorrer ao pagamento das despesas 

com os mesmos reparos até a quantia de dois contos de réis, ordenei ao Tesouro 

Provincial que fosse pondo à sua disposição prestações de quinhentos mil réis 

deduzidas do produto da loteria ultimamente extraída, sendo, porém, obrigada a 

comissão, como já determinou esta Presidência, a dar contas de cada prestação para 

ter lugar a entrega das subsequentes, visto como, segundo informa o Tesouro 

Provincial, se não pode prescindir desta formalidade que a fiscalização exige, tanto 

mais quanto não há razão procedente para que a comissão dela se exima. Assim, 

pois, espero que a comissão continue a prestar os seus bons serviços nesta 

incumbência, cumprindo o dever que lhe foi imposto.1287 

 

Admoestação semelhante foi dirigida à comissão encarregada da construção da 

matriz de Vargem Grande – a “[...] prestação [de 700$000 réis] não lhe poderá ser entregue 

pelo Tesouro Provincial enquanto não prestar contas do emprego dos 500$000 réis que recebeu 

para essa obra”: 

                                                           
1285 Ofício de Dom Marcos Antônio de Sousa, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Venâncio José Lisboa. 10/10/1842. Setor de Avulsos, APEM. 
1286 Relatório que à Assembleia Legislativa da Província do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Presidente da 

mesma Província, Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, na sessão de 03/05/1843, p. 18. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/341/>. Acesso em: 07 set. 2017. 
1287 Ofício nº 23 do Vice-Presidente da Província do Maranhão José Joaquim Teixeira Vieira Belfort à comissão 

encarregada dos reparos da matriz da vila do Icatu. 02/10/1855. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 35v. APEM. 

(Itálico meu) 
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Respondendo ao ofício que em data de 16 de outubro último me dirigiu a comissão 

encarregada da edificação da matriz da vila da Vargem Grande, cumpre-me dizer-lhe 

que a quantia de 700$000 réis, que requer para a continuação da obra não pode ser 

satisfeita da verba votada na Lei Provincial nº 404 [...] porque esse crédito foi 

concedido para o ano futuro. A soma de quatro contos de réis consignada nessa verba 

desde já foi posta à disposição do Exmo. Bispo Diocesano para ocorrer as despesas 

com os reparos das matrizes que ele entendesse mais urgentes. Assim, pois, deve a 

comissão esperar pela entrada do novo ano financeiro. Entretanto, observo-lhe que 

semelhante prestação não lhe poderá ser entregue pelo Tesouro Provincial enquanto 

não prestar contas do emprego dos 500$000 réis que recebeu para essa obra.1288 

 

No mesmo ano de 1855, em face das “[...] dificuldades que se apresentam à 

Presidência incumbindo a pessoas particulares de trabalhos [nas igrejas matrizes]”, o presidente 

José Joaquim Teixeira Vieira Belfort encarregou D. Manoel da Silveira de coordenar os “[...] 

consertos das ditas matrizes pela forma que julgar mais conveniente”: 

 

Entendendo que o reparo das matrizes indicadas por V. Exa. no ofício que teve a 

bondade de dirigir-me em data de 3 do corrente só se poderão efetivar com a prontidão 

que é do desejo ficando sob as vistas de V. Exa., solicito de V. Exa. o favor de 

incumbir-se do trabalho de fazer proceder nos consertos das ditas matrizes pela forma 

que julgar mais conveniente. Esperando que V. Exa. se não negará a este serviço, 

desde já expeço ordem ao Tesouro Público Provincial para que ponha à sua disposição 

a dita quantia. Desculpe-me V. Exa. que tenha esta liberdade, pois, como V. Exa. não 

ignora, não pequenas são as dificuldades que se apresentam à Presidência 

incumbindo a pessoas particulares de trabalhos semelhantes.1289 

 

Contudo, persistiu o problema da falta de prestação de contas por parte de algumas 

comissões. A que era responsável pelas obras da matriz de São Bento de Pastos Bons 

protagonizou uma escandalosa controvérsia durante a década de 1860. Por conta da negligência 

e morosidade na condução das obras, a comissão foi alvo de suspeição relativa a possíveis 

desvios de recursos. Nessa circunstância, o então vice-presidente da Província e o bispo D. Luís 

da Conceição tiveram oportunidade de trocar ofícios que oferecem não apenas indícios, mas 

respostas claras sobre as principais deficiências das comissões.  

A comissão incumbida das obras na matriz de Pastos Bons não havia prestado 

contas da quantia que havia recebido, como se depreende do ofício presidencial a seguir:  

 

                                                           
1288 Ofício nº 37 do Vice-Presidente da Província do Maranhão José Joaquim Teixeira Vieira Belfort aos senhores 

Antônio Bernardino Ferreira Coelho e padre Raymundo José Leconte da Fonseca (membros da Comissão 

encarregada da edificação da matriz da vila de Vargem Grande). 06/12/1855. Inventário dos Códices. Livro 1164, 

p. 38-38v. APEM. (Itálico meu) 
1289 Ofício nº 13 do Vice-Presidente da Província do Maranhão José Joaquim Teixeira Vieira Belfort a Dom Manoel 

Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão. 06/09/1855. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 33v. APEM. (Itálico 

meu) 
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Passo às mãos de V. Sa. por cópia a informação que me foi dada pelo Inspetor do 

Tesouro Público Provincial, a quem ouvi acerca do ofício de 17 do corrente, em que 

V. Sa. pede que seja entregue ao vigário de Pastos Bons o resto da quantia que couber 

à respectiva matriz do produto das cinco primeiras loterias, para reparo da mesma. 

Como V. Sa. verá da dita informação, para ser entregue a quantia de que se trata, 

devem ser prestadas as contas das mesmas[?] que têm sido aplicadas aos ditos 

reparos.1290 

  

Apesar da ausência de prestação de contas, em agosto de 1861 o presidente 

Francisco Primo de Souza Aguiar autorizou a entrega de 1 conto de réis, “[...] ficando a 

comissão obrigada a prestar contas de toda a soma recebida”:  

 

Em vista do que expõe V. Sa. em seu ofício de 26 do corrente, acabo de expedir ordem 

para que seja entregue ao vigário Alexandre da Silva Mourão, membro da comissão 

encarregada do reparo da matriz de Pastos Bons, a quantia de 1:000$000 réis que ainda 

resta da soma decretada pela Lei Provincial de 30 de julho de 1859, para os ditos 

reparos, ficando a comissão obrigada a prestar contas de toda a soma recebida.1291 

 

Quase três anos após a expedição deste último ofício, os trabalhos na referida matriz 

não haviam avançado. Até então, a obra havia recebido da Província o total de 5:380$000 réis, 

ao qual adicionou-se 1:900$000 réis oriundo de uma doação. Do montante saído dos cofres 

provinciais, a comissão declarou ter utilizado somente 540$280 réis para a compra de materiais, 

permanecendo o restante resguardado. Tais notícias constam num ofício de 14 de maio de 1864 

do vice-presidente Miguel Joaquim Ayres do Nascimento ao bispo do Maranhão, no qual o dito 

gestor ocupou-se longamente deste assunto.  

O ofício informa que a quantia subsidiada pelo Governo foi devolvida ao Tesouro 

Provincial por um membro da comissão, deduzidos os gastos na compra de materiais. Quanto 

ao dinheiro procedente de doação, disse o presidente que exigiria da comissão “[...] informação, 

a fim de que também seja recolhida à coletoria”. Após declarar que “o abuso [...] que tem havido 

do não emprego de muitas somas saídas do Tesouro para despesas semelhantes, não podia 

deixar de excitar o Governo a mandar chamar a contas os recebedores”, Ayres do Nascimento 

pediu o parecer de D. Luís da Conceição, para que “[...] se digne de propor o que entender mais 

acertado sobre a efetividade das obras”: 

 

                                                           
1290 Ofício nº 29 do Presidente da Província do Maranhão Francisco Primo de Souza Aguiar ao Vigário Capitular 

do Bispado. 23/08/1861. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 46-47. APEM. (Itálico meu) 
1291 Ofício nº 32 do Presidente da Província do Maranhão Francisco Primo de Souza Aguiar ao Vigário Capitular 

do Bispado. 31/08/1861. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 47-48. APEM. 
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Exmo. e Revmo. Sr. – Há mais de seis anos foi nomeado pelo Governo da Província 

uma comissão composta do falecido vigário Alexandre da Silva Mourão, do coronel 

Antônio Carneiro da Silva Oliveira e do cidadão Manoel da Costa Nunes, para se 

encarregar da direção das obras da igreja matriz da vila de Pastos Bons. 

A essa comissão, como V. Exa. verá da informação junta do Tesouro Provincial, que 

terá a bondade de devolver-me, foi entregue a soma de 5:380$000 réis para as ditas 

obras. Apenas se diz que dela fora despendida a de 540$280 réis em materiais. 

Havendo o Tesouro chamado a contas a comissão, foram estas dadas pelo coronel 

Carneiro, que entregou a quantia de três contos e noventa e três mil setecentos e vinte 

réis, a qual com a que se despendeu em materiais, e com a de um conto e oitocentos 

mil réis, que existia em poder do falecido padre Mourão, e que consta já achar-se 

recolhida em depósito, perfaz[?] a de 5:380$000 réis. 

Além desta quantia, tenho notícia de que fora entregue à dita comissão, com esse 

destino, a de 1:900$000 réis proveniente de uma doação, sobre a qual passo a exigir 

informação, a fim de que também seja recolhida à coletoria. 

Contra a providência tomada pela Repartição Fiscal de fazer recolher aos cofres 

públicos esses dinheiros há tanto tempo entregues para as obras da matriz de Pastos 

Bons, sem que tivessem tido a devida aplicação, acabo de receber a representação 

também junta, em que os paroquianos daquela freguesia, expondo que já o atual 

vigário Francisco Mariano da Costa e o capitão Manoel da Costa Nunes, de quem 

tenho as melhores informações, haviam tomado medidas para começarem as obras, 

solicitam as convenientes ordens para que elas prossigam. 

Os meus desejos não são sobrestar [a] execução delas, porque sou o primeiro a 

reconhecer a sua necessidade. O abuso, porém, que tem havido do não emprego de 

muitas somas saídas do Tesouro para despesas semelhantes, não podia deixar de 

excitar o Governo a mandar chamar a contas os recebedores. 

Entretanto, no sentido de aquiescer às solicitações dos paroquianos de S. Bento de 

Pastos Bons, julgo prudente dirigir-me a V. Exa. para que, tendo em vista a dita 

representação e a informação do Tesouro Provincial, se digne de propor o que 

entender mais acertado sobre a efetividade das obras. Em todo o caso, deverão as 

somas destinadas às obras da matriz ser conservadas nos cofres da coletoria, e esta 

incumbida de ir pagando as despesas que se forem fazendo, em vista das contas 

devidamente legalizadas.1292 

 

A resposta de D. Luís, expedida em 19 de maio de 1864, é bastante esclarecedora. 

Convém a leitura integral desta resposta, pois dentre os documentos que tratam sobre os óbices 

inerentes às comissões e sobre as falhas no sistema que a Província adotou para construir e 

reformar as matrizes maranhenses, este ofício de D. Luís é o mais revelador. Antes de tudo, o 

prelado ressaltou que “[...] a direção que se tem dado às obras das matrizes tem sido, pelo juízo 

de pessoas não suspeitas, declarada má”. Especificamente sobre as obras da matriz de Pastos 

Bons afirmou que “desde que tomei posse de Diocese que ouvi comentar e censurar-se os 

desvios, que tiveram certos dinheiros dados para as obras da matriz de Pastos Bons e, de envolta 

com estas censuras, lamentei o assassinato do infeliz vigário”. Reprovou a “[...] falta [de] um 

centro de unidade administrativa, principal objeto da crítica de todas as pessoas sensatas, que 

comigo têm falado a semelhante respeito”. Classificou como “[...] inconveniente [...] o sistema 

                                                           
1292 Ofício nº 23 do Vice-Presidente da Província do Maranhão Miguel Joaquim Ayres do Nascimento a Dom Frei 

Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 14/05/1864. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 126-128. 

APEM. (Itálico meu) 
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até hoje adotado para progredir-se proveitosamente na obra da regeneração das matrizes”. Por 

isso, solicitou do vice-presidente que “[...] se esforce para que nestas construções de paróquias 

haja um centro de unidade, a quem cabendo a responsabilidade pelos desvios voluntários, possa 

cuidar com interesse dos empregados destes dinheiros”: 

 

Tenho a honra de acusar o ofício que V. Exa. dignou dirigir-me [...] e de uma 

representação dos habitantes da freguesia de Pastos Bons [...] relativamente às obras 

da infeliz matriz dessa vila; e solicitando-me V. Exa. que eu proponha o que entender 

mais acertado sobre a efetividade destas obras, tenho de comunicar a V. Exa. que [...] 

a direção que se tem dado às obras das matrizes tem sido, pelo juízo de pessoas não 

suspeitas, declarada má. Assim, o único meio que me persuado ser benéfico está na 

boa escolha dos membros das comissões, que, a não serem homens tementes a Deus, 

nada de bom se poderá conseguir, visto como falta um centro de unidade 

administrativa, principal objeto da crítica de todas as pessoas sensatas, que comigo 

têm falado a semelhante respeito. Estejam, pois, os dinheiros, neste sistema, [...] e nas 

mãos de quem quer que seja, e nada se remediará. Este mal não diz respeito somente 

à matriz de Pastos Bons, afeta a todas [...]. 

Desde que tomei posse de Diocese que ouvi comentar e censurar-se os desvios, que 

tiveram certos dinheiros dados para as obras da matriz de Pastos Bons e, de envolta 

com estas censuras, lamentei o assassinato do infeliz vigário. Compreende V. Exa. 

pelo que acabo de expor quanto inconveniente é o sistema até hoje adotado para 

progredir-se proveitosamente na obra da regeneração das matrizes e, 

conseguintemente, no restabelecimento do culto público e do crédito da Igreja que, 

carregando com a fama de dinheiros que lhe são prodigalizados, nada, graças ao 

sistema seguido, recebe em seu benefício. 

[...] 

E neste momento, aproveitando tão boas disposições, eu ouso pedir a V. Exa. um 

favor, que se encerra em que V. Exa. se esforce para que nestas construções de 

paróquias haja um centro de unidade, a quem cabendo a responsabilidade pelos 

desvios voluntários, possa cuidar com interesse dos empregados destes dinheiros. 

Até hoje, Exmo. Senhor, não têm tido direção estes negócios, pois que limitando-se 

o Tesouro Provincial só e unicamente à verificação das somas que lhe são 

apresentadas, não pode deixar de haver grandes danos quando porventura os 

membros da Comissão não permaneçam fiéis à confiança que neles foi depositada.1293 

 

Do relatório do vice-presidente Ayres do Nascimento de 3 de outubro de 1864, fica-

se sabendo que para a prossecução das obras da matriz de Pastos Bons foi determinado o 

seguinte: “Depois de entender-me com o venerando prelado, nomeei uma comissão presidida 

pelo atual juiz de direito da comarca e a encarreguei de dirigir as obras, sendo as despesas pagas 

pela coletoria em vista das contas competentemente legalizadas”1294. 

                                                           
1293 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Vice-Presidente da Província do 

Maranhão, Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento. 19/05/1864. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico 

meu) 
1294 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Província, Desembargador Miguel Joaquim 

Ayres do Nascimento, passou a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Doutor Ambrósio Leitão da 

Cunha, no dia 03/10/1864, p. 13. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u332/>. Acesso em: 30 nov. 2017. 
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O juiz de direito em questão era o bacharel José Luiz da Silva Moura. A sua 

nomeação para a direção das obras da referida matriz foi ineficaz, pois ele “[...] esteve fora da 

comarca, já como deputado à Assembleia Provincial do Piauí, já com licença, e ultimamente 

acaba de ser removido a seu pedido para uma das comarcas daquela Província”1295.  

Neste citado relatório de 1865, o presidente Ambrósio Leitão da Cunha destacou 

outro decisivo fator que entravava o andamento das obras nas igrejas do interior do Maranhão: 

“A falta de pessoas que dedicadamente e com o zelo que exigem os interesses públicos se 

encarreguem de velar pela execução das obras do interior é um dos obstáculos com que luta a 

Presidência para levá-las a efeito, visto que não é possível destacar um engenheiro para dirigi-

las”1296. Pelo visto, tais obras não eram dirigidas ou fiscalizadas por engenheiros.  

Tem-se a notícia em 1860 do estado de abandono de materiais comprados para a 

matriz da freguesia de São José do Preá:  

 

Constando da informação do Inspetor do Tesouro Público Provincial de 20 do corrente 

que os materiais comprados pelo falecido padre Herculano Firmino d’Oliveira 

Campos, vigário colado dessa freguesia, para os reparos da igreja matriz existem em 

abandono, recomendo a V. Mce. que, tomando deles conta, os conserve sob sua guarda 

até que tenha destino.1297 

 

Já a comissão encarregada dos trabalhos na igreja matriz de Nossa Senhora da 

Piedade do Coroatá foi em 1877 intimada pelo presidente da Província a prestar contas sobre o 

desaparecimento de materiais comprados para as obras dessa igreja:  

 

Cumpre que a comissão encarregada das obras da igreja matriz da paróquia de N. S. 

da Piedade do Coroatá me preste com brevidade sua informação sobre os fatos 

constantes de uma correspondência publicada no Jornal País nº 65, de 22 do corrente, 

relativamente ao desaparecimento de materiais comprados e destinados às referidas 

obras, que até hoje não se acham concluídas.1298  

 

                                                           
1295 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, 

passou a administração da mesma Província ao Excelentíssimo Senhor 4º Vice-presidente, Tenente-coronel José 

Caetano Vaz Junior, no dia 23/04/1865, p. 12. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/366/>. Acesso em: 02 

dez. 2017. 
1296 Ibidem. (Itálico meu) 
1297 Ofício nº 62 do Presidente da Província do Maranhão João Silveira de Souza ao vigário encomendado da 

freguesia de São José do Preá. 24/10/1860. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 19-20. APEM. 
1298 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Francisco Maria Correia de Sá e Benevides à comissão 

encarregada das obras da igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade do Coroatá. 24/03/1877. Inventário dos 

Códices. Livro 1169, p. 16. APEM. 
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Em maio do dito ano, o presidente Francisco Maria Correia de Sá e Benevides 

dirigiu um novo ofício à comissão diretora das obras da matriz do Coroatá advertindo-a “[...] 

que em prazo breve deve prestar devidamente conta no Tesouro Provincial, sendo de estranhar 

que a comissão empregasse a quantia de 1:086$260 réis na compra de materiais para aquele 

fim, entregando-os a diversas pessoas e desta forma perdendo-se os de que trata a mesma 

comissão avaliados em 231$100 réis”1299. 

Durante a presidência de Lafayette Rodrigues Pereira foram adotadas medidas mais 

enérgicas em relação às comissões. Em 1865, este governante reforçou os deveres a elas 

atinentes: antes de receberem o dinheiro, as comissões eram obrigadas a apresentar a planta da 

obra e o correspondente orçamento perante o Tesouro Público Provincial, sendo exigido 

também que prestassem fiança idônea. Concluída a obra ou esgotada a quantia fornecida, “[...] 

deverão os encarregados dela prestar contas na repartição fiscal, ficando obrigados a justificar 

com documentos legais as despesas feitas e a restituir as parcelas que forem glosadas”: 

 

[...] convém que as pessoas e comissões que forem encarregadas da construção e dos 

reparos das matrizes, para poder receberem do Tesouro Provincial a quantia que V. 

Exa. entender conveniente que lhes seja distribuída dentro do crédito votado, [exibam] 

naquela repartição a planta e descrição da obra acompanhada do orçamento, e prestem 

fiança idônea na conformidade da legislação em vigor. Terminada a obra ou esgotada 

a soma distribuída, deverão os encarregados dela prestar contas na repartição fiscal, 

ficando obrigados a justificar com documentos legais as despesas feitas e a restituir 

as parcelas que forem glosadas. [...]. Tenho os melhores desejos de contribuir para o 

melhoramento das matrizes, atento o lamentável estado da maior parte delas, mas não 

posso dispensar-me de tomar estas medidas tendentes à fiscalização que deve o 

governo da Província exercer sobre os dinheiros saídos dos cofres públicos.1300 

 

No sentir de D. Luís da Conceição, estes requisitos baixados pelo presidente 

Lafayette limitaram a esfera de atuação episcopal, pois “[...] se para garantia e real aplicação 

dos dinheiros públicos e para poder V. Exa. distribuí-la convenientemente exigia-se então 

informação dos profissionais, como poderei eu dizer coisa que tenha acerto [...]?”. Por esse 

motivo, “qualquer que seja o meu parecer não poderá ser consciencioso, como V. Exa. deverá 

sentir; e as minhas informações sobre assuntos desta ordem não adiantarão de nada, além do 

que essa Presidência já dispôs nas instruções citadas [...]”: 

 

                                                           
1299 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Francisco Maria Correia de Sá e Benevides à comissão 

encarregada das obras da igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade do Coroatá. 22/05/1877. Inventário dos 

Códices. Livro 1169, p. 27. APEM. (Itálico meu) 
1300 Ofício nº 4 do Presidente da Província do Maranhão Lafayette Rodrigues Pereira a Dom Frei Luís da Conceição 

Saraiva, Bispo do Maranhão. 04/07/1865. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 166-167. APEM. 
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Tenho a honra de acusar o recebimento do ofício que V. Exa. [...] [pede] o meu parecer 

acerca da conveniência da prestação do auxílio, que o vigário de Sant’Ana do Buriti 

solicita dessa Presidência em virtude da Lei nº 747, de 31 de julho último, para poder 

concluir as obras da igreja matriz [...]. 

Pela Lei nº 687, de 25 de junho do ano findo, sabe perfeitamente V. Exa. que à minha 

disposição foi posta a verba de doze contos de réis para distribuí-la nos reparos das 

matrizes e aplicá-la como melhor entendesse. 

As instruções, porém, que V. Exa. fez baixar em data de 22 de junho findo, cujo fim 

era assegurar a aplicação real dos dinheiros da Província proporcionaram-me a 

ocasião de declinar de mim toda e qualquer responsabilidade na aplicação desses 

dinheiros, e aquela confiança que pareceu depositar em mim o Corpo Legislativo 

provincial. 

Entre as condições exigidas por essas instruções, declarou-me V. Exa. que para as 

pessoas ou comissões encarregadas das obras das matrizes poderem receber as 

quantias necessárias era preciso, além de fiança idônea, exibição dos planos e 

orçamentos dessas obras. 

Ora, se para garantia e real aplicação dos dinheiros públicos e para poder V. Exa. 

distribuí-la convenientemente exigia-se então informação dos profissionais, como 

poderei eu dizer coisa que tenha acerto acerca do que solicita o respectivo vigário do 

Buriti? 

Sem o conhecimento do andamento dessa obra, do seu progresso [...] não posso sem 

temeridade dar um parecer que leve utilidade. 

E posto que mencionada Lei nº 747 determine que seja ouvido o Bispo Diocesano 

sobre a conveniência da distribuição das quantias destinadas para construção das 

matrizes, corre-me o imperioso dever de ainda por mais esta vez declinar da confiança 

que me conferiu a Assembleia Provincial pelas razões expostas. 

Qualquer que seja o meu parecer não poderá ser consciencioso, como V. Exa. deverá 

sentir; e as minhas informações sobre assuntos desta ordem não adiantarão de nada, 

além do que essa Presidência já dispôs nas instruções citadas de 22 de junho 

último.1301 

 

O referido prelado confessou num ofício de 10 de julho de 1869 “[...] que não 

pequenas quantias têm sido despendidas pelos cofres provinciais para construir novas igrejas 

matrizes e reparar as arruinadas, as quais, tendo sido entregues às comissões parciais, de 

nenhuma utilidade têm servido [...]”. Disse que as verbas para a construção e conserto das 

igrejas foram todas entregues às comissões, “[...] não tendo o Bispo a menor ingerência a 

respeito”. Lamentou, por fim, “[...] que ache-se gasta uma verba bem importante [...] e nenhum 

fruto haja auferido a população da Província [...] e nem a Igreja Maranhense, que continua a 

lamentar a falta de igrejas matrizes”: 

 

É forçoso confessar que não pequenas quantias têm sido despendidas pelos cofres 

provinciais para construir novas igrejas matrizes e reparar as arruinadas, as quais, 

tendo sido entregues às comissões parciais, de nenhuma utilidade têm servido, porque 

à exceção da igreja matriz da vila do Rosário e de mais duas ou três, jaz a Província 

ainda sem templos, e os povos em constantes reclamações por uma casa de oração 

onde possam reunir-se para orar em comum. 

Não entro, Exmo. Senhor, na análise da aplicação das diferentes verbas à construção 

e reparo das igrejas matrizes, por terem sido elas entregues por ordem do Governo 

                                                           
1301 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Lafayette Rodrigues Pereira. 23/11/1865. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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da Província às ditas comissões, por cuja conta corre toda fiscalização de tais 

quantias, não tendo o Bispo a menor ingerência a respeito. O que é certo e bem 

lamentável é que ache-se gasta uma verba bem importante [...] e nenhum fruto haja 

auferido a população da Província [...] e nem a Igreja Maranhense, que continua a 

lamentar a falta de igrejas matrizes.1302  

 

Deste modo, além dos cerceamentos gerais impostos à Igreja pelo padroado 

(estudados no tópico 3.1), o bispo do Maranhão não tinha autonomia decisória nem 

fiscalizatória sobre as obras nas igrejas matrizes, nem sobre as comissões, e tampouco sobre as 

quantias a elas entregues. O presente tópico quis mostrar que este fator, aliado às falhas e aos 

prováveis desvios de recursos ocorridos dentro das comissões, contribuíam para a manutenção 

do estado de desaparelhagem do culto público.  

O Governo Provincial também tinha sua parcela de responsabilidade neste quesito, 

pois não chegou a criar “[...] um centro de unidade, a quem cabendo a responsabilidade pelos 

desvios voluntários, possa cuidar com interesse dos empregados destes dinheiros”1303, e nem 

elaborou um planejamento de alcance geral dentro da Província, contendo regras que 

disciplinassem o processo de edificação e conserto das igrejas matrizes do Maranhão. Ademais, 

tais obras não eram pessoalmente dirigidas por um engenheiro. Este era o cenário fértil para o 

surgimento de abusos e desvios dentro das comissões.   

Para finalizar, em 1875, o vice-presidente José Pereira da Graça, ao discursar 

perante a Assembleia Provincial, ressaltou o “[...] lamentável [...] estado das matrizes da 

Província” e declarou que “tão mau foi o sistema adotado na construção delas que nenhuma foi 

fundada ou reparada mediante a soma avultadíssima1304 que tem sido votada para tão pios 

fins”1305. 

                                                           
1302 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Braz Florentino Henriques de Sousa. 10/07/1869. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
1303 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Vice-Presidente da Província do 

Maranhão, Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento. 19/05/1864. Setor de Avulsos, APEM. 
1304 Trata-se, provavelmente, da verba de 12:000$000 réis aprovada pela Lei nº 722 de 25 de julho de 1864. Além 

das falhas e dos problemas nas comissões, há que se mencionar que no ano de 1864 a Província do Maranhão 

contava com cerca de 50 paróquias, sendo a dita quantia insuficiente para socorrer todas elas. Para se ter uma ideia, 

em 1840, quando a Província possuía 37 paróquias, a Lei nº 89, de 16 de junho deste ano, também destinou 

12:000$000 réis para a construção e reparo das matrizes. Já nessa época, o então presidente João Antônio de 

Miranda declarou que “essa quantia [é] insignificante para ocorrer a tão avultadas precisões [...]. É fácil coligir do 

expendido que tão módico quantitativo não podia satisfazer as imperiosas reclamações de 37 freguesias”. In: 

Discurso recitado pelo Excelentíssimo Senhor Doutor João Antônio de Miranda, Presidente da Província do 

Maranhão, na abertura da Assembleia Legislativa Provincial, no dia 03/07/1841, p. 8-9. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/340/>. Acesso em: 07 set. 2017. 
1305 Fala com que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro José Pereira da Graça, 2º Vice-Presidente da Província do 

Maranhão, abriu a 2ª sessão da 20ª legislatura da Assembleia Provincial no dia 08/06/1875, p. 7. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
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3.5 Criação de novas paróquias sem que houvesse recursos para mantê-las  

 

 

Com o avanço da ocupação do território maranhense e com o estabelecimento de 

novos núcleos populacionais, era esperado que aumentasse a demanda pelo serviço religioso. 

Nas últimas décadas do século XVIII houve um notável aumento populacional no Maranhão. 

Entretanto, seguindo a tendência geral do sertão nordestino, o Maranhão era ocupado de forma 

lenta, irregular e desuniforme1306. Esta irregularidade no povoamento do território era também 

um obstáculo a ser encarado na criação de novas paróquias (ou freguesias).  

Pelo interior, à medida que a população crescia, novos povoados se formavam1307. 

O povoamento da Província, mesmo sendo assimétrico, vinha acompanhado da necessidade de 

fundação de novas paróquias para a assistência espiritual do povo. Mas a Igreja (privada de 

recursos próprios pelo padroado), os fiéis e o Governo Provincial não tinham em geral 

condições de dotar (com templos, paramentos e alfaias) e de manter as novas paróquias. E, por 

isso, se perpetuava a desestrutura do culto público no Maranhão.  

O presente tópico ocupa-se basicamente de duas tarefas. A primeira consiste em 

identificar as paróquias existentes no Maranhão no século XIX e, na medida do possível, 

especificar as datas de criação das mesmas. A segunda destina-se ao estudo das dificuldades 

materiais enfrentadas pelas novas paróquias após a sua fundação.  

As informações relativas à nomenclatura e data de criação das paróquias foram 

colhidas de duas fontes principais. A primeira foi o “Mapa das freguesias da Diocese de São 

Luís do Maranhão”, que é um documento anexo ao ofício1308 de 24 de fevereiro de 1860 de 

uma autoridade eclesiástica1309 do Maranhão ao Conselheiro João Lustosa da Cunha Paranaguá 

(Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça). A segunda fonte de consulta foi o 

Livro de registro das freguesias do Maranhão e Piauí1310, documento produzido pela Câmara 

Episcopal do Maranhão em 31 de dezembro de 1872. 

                                                           
1306 Cf. PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. 6. ed. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1961, p. 57. 
1307 PACHECO, Felipe Condurú. op. cit., p. 97. 
1308 Alocado em: Reproduções fotográficas de documentos da Diocese do Maranhão existentes no Arquivo 

Nacional (1680-1886). Correspondências de autoridades eclesiásticas do Maranhão para o Ministério dos 

Negócios da Justiça e do Império (1850-1886). Caixa 220, documento nº 63, p. 2-4. Sala de Acervos Particulares. 

APEM. 
1309 Não há no ofício o nome da autoridade eclesiástica que o expediu, mas é praticamente certo que seja o bispo 

D. Manoel Joaquim da Silveira, que governou a Diocese do Maranhão até 1861. Logo nas primeiras linhas do 

documento, o autor afirma que “ao recolher-me de uma visita [provavelmente pastoral] que fiz à capital da 

Província do Piauí, cidade de Caxias e vilas e povoações intermédias desta Província do Maranhão [...]” (p. 1). 
1310 Alocado no Acervo da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Inventário dos Códices. Livro nº 335. APEM. 



361 

 

O “Mapa” de 1860 registra a data de criação de quase todas as freguesias, com 

exceção das seguintes: 1) Nossa Senhora da Vitória da capital; 2) Nossa Senhora da Luz do 

Paço do Lumiar; 3) Nossa Senhora da Conceição da vila do Icatu; 4) São Matias da cidade de 

Alcântara; 5) São José da vila de Guimarães; 6) Nossa Senhora da Conceição e São José da 

cidade de Caxias; 7) São Bento da vila de Pastos Bons; 8) São Francisco Xavier da vila do 

Turiaçu; 9) Nossa Senhora da Conceição da vila do Brejo; 10) Nossa Senhora da Conceição dos 

Araioses.  

O Livro de registro das freguesias datado de 1872 supre, em parte, as informações 

faltantes no dito “Mapa”. Registra as datas de criação de duas freguesias que não constavam no 

“Mapa”, a saber: a de Nossa Senhora da Luz do Paço do Lumiar (criada pela Resolução Régia 

de 18 de junho de 1757) e a de São José da vila de Guimarães (criada pela Provisão do Bispo 

de 23 de março de 1758). Quanto às datas de criação das oito demais freguesias, o Livro também 

não as informa, mas faz conjecturas ou assinala um ano em que tais freguesias já existiam. 

Foram quatro os principais períodos de criação de novas freguesias no Maranhão, 

a saber: o ano de 1757, a década de 1800, o ano de 1835 e a década de 1850. Nesses períodos, 

diversos pedidos provenientes de associações de moradores foram destinados à Presidência da 

Província instando pela criação de freguesia nas localidades que estavam surgindo.  

Em 1757 foram fundadas as paróquias de São João Batista de Vinhais, Nossa 

Senhora da Luz do Paço do Lumiar, São José do Lugar dos Índios, Nossa Senhora da Conceição 

da vila da Tutoia, São Francisco Xavier de Monção e de Nossa Senhora da Conceição da cidade 

de Viana – todas as seis foram criadas pela Resolução Régia de 18 de junho de 1757. Acredita-

se que as freguesias de São Francisco Xavier da vila do Turiaçu, Nossa Senhora da Conceição 

da vila do Brejo e de Nossa Senhora da Conceição dos Araioses também tenham sido criadas 

pela Resolução Régia de 18 de junho de 17571311. Adotando-se esta hipótese, subiria para nove 

o número de freguesias fundadas no ano de 1757. 

Na década de 1800 surgiram mais oito novas paróquias: a de Nossa Senhora do 

Rosário da vila do Itapecuru; Nossa Senhora das Dores da Chapadinha; Nossa Senhora de 

Nazaré da Trizidela; Nossa Senhora das Dores da vila do Itapecuru-Mirim (as quatro criadas 

pela Provisão Régia de 25 de setembro de 1801). A freguesia de Nossa Senhora da Conceição 

da capital foi criada pela Provisão Régia de 23 de maio de 1805. As de Santo Antônio e Almas, 

                                                           
1311 Cf. Livro de registro das freguesias do Maranhão e Piauí. 31/12/1872. Acervo da Arquidiocese de São Luís 

do Maranhão. Inventário dos Códices. Livro nº 335. APEM. 
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São Bento dos Campos de Alcântara e São Vicente Férrer de Cajapió foram criadas pela 

Provisão Régia de 7 de novembro de 1805. 

O ano de 1835 registrou sozinho o número recorde de surgimento de novas 

paróquias. Foram treze no total, todas elas criadas pela Lei Provincial de 8 de maio de 1835: 1) 

São Joaquim do Bacanga; 2) Nossa Senhora da Lapa e Pias do Lugar de São Miguel; 3) São 

Sebastião da vila de Vargem Grande; 4) São João Batista da vila de Cururupu; 5) Santa Helena 

do Turi; 6) Santa Rita e Santa Filomena da vila do Codó; 7) São Benedito da cidade de Caxias; 

8) São José dos Matões; 9) Nossa Senhora de Nazaré da vila do Riachão; 10) Senhor do Bonfim 

da Chapada; 11) São Félix de Balsas; 12) São Sebastião da vila da Passagem Franca e 13) São 

José do Preá. 

Durante a década de 1850 apareceram mais dez novas paróquias: 1) a de Santa 

Maria da vila de Anajatuba (criada pela Lei Provincial de 22 de junho [ou julho] de 1854); 2) a 

de Santa Cruz da vila da Barra do Corda (criada pela Lei Provincial de 21 de julho de 1854); 3) 

Santo Ignácio da vila do Pinheiro (criada pela Lei Provincial nº 370, de 26 de maio de 1855); 

4) São João Batista da capital e 5) Santa Teresa da vila nova da Imperatriz (ambas criadas por 

Lei Provincial de 27 de agosto de 1856); 6) Santa Filomena (criada pela Lei Provincial nº 460, 

de 6 de novembro de 1857); 7) Nossa Senhora da Graça do Arari (criada pela Lei Provincial nº 

445, de 24 de maio de 1858); 8) Nossa Senhora da Conceição das Barreirinhas (criada pela Lei 

Provincial nº 431, de 18 de junho de 1858); 9) São José de Penalva (criada pela Lei Provincial 

nº 510, de 27 de julho de 1858); 10) Nossa Senhora Conceição da Manga (criada pela Lei 

Provincial nº 540, de 30 de julho de 1859). 

O quadro a seguir reuniu os dados contidos nos dois supracitados documentos (que 

são: 1 – o “Mapa das freguesias da Diocese de São Luís do Maranhão”1312 de 1860 e 2 – Livro 

de registro das freguesias do Maranhão e Piauí, de 1872). De forma organizada e didática, o 

quadro informa os nomes das paróquias do Maranhão, as datas em que foram criadas, e 

especifica os vigários por elas responsáveis. Tendo em vista que o quadro contém informações 

relativas a dois anos distintos (1860 e 1872), houve durante este intervalo de mais de uma 

década revezamento dos sacerdotes responsáveis pelas freguesias. Por isso, algumas seções 

                                                           
1312 Documento anexo ao ofício de uma autoridade eclesiástica do Maranhão ao Conselheiro João Lustosa da 

Cunha Paranaguá, Ministro dos Negócios da Justiça em resposta ao Aviso Imperial, remetendo mapa das 

freguesias da Diocese de São Luís. 24/02/1860. Reproduções fotográficas de documentos da Diocese do Maranhão 

existentes no Arquivo Nacional (1680-1886). Correspondências de autoridades eclesiásticas do Maranhão para o 

Ministério dos Negócios da Justiça e do Império (1850-1886). Caixa 220, documento nº 63, p. 2-4. Sala de Acervos 

Particulares. APEM. 
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referentes aos nomes dos vigários registram mais de um padre incumbido de determinada 

freguesia. Neste caso, os nomes dos vigários vieram acompanhados do ano em que eles 

estiveram à frente da freguesia.  

 

QUADRO 16 - Freguesias da Província do Maranhão (1860/1872) 

Paróquias Curatos Título de sua 

criação e data 

Nomes dos vigários e curas 

Colados Encomendados 

 

Freguesias da Ilha do Maranhão (São Luís) 

 

 

 

1. Nossa Senhora da 

Vitória da capital da 

Província 

 

 

 

Curato 

da Sé 

 

 

“Não consta; mas já 

era criada em 

1673”1313. 

Côn. 

Domingos da 

Rocha Viana 

(1860) e 

Maurício 

Fernando 

Alves (1872). 

 

 

 

... 

 

2. Nossa Senhora da 

Conceição da capital 

 

 

... 

 

Provisão Régia de 23 

de maio de 1805. 

 

Pedro Nicolau 

Ribeiro (1860 e 

1872). 

 

... 

 

3. São João Batista da 

capital 

 

... 

Lei Provincial nº 

402, de 27 de agosto 

de 1856. 

João 

Evangelista de 

Carvalho 

(1872). 

 

José Joaquim do 

Prado (1860). 

 

4. São João Batista de 

Vinhais 

 

 

... 

 

Resolução Régia de 

18 de junho de 1757.  

José Cláudio 

Marques (1860 

e 1872). 

 

... 

 

 

 

 

 

 

5. Nossa Senhora da Luz 

do Paço do Lumiar 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

Resolução Régia de 

18 de junho de 1757. 

 

João Ribeiro 

Cyrillo (1860). 
Freguesia 

“vaga [em 

1872] e 

encarregada 

ao pároco da 

de Vinhais. 

Faleceu o 

pároco colado 

João Ribeiro 

Cyrillo em 6 de 

maio de 1872”. 

 

 

 

 

 

 

... 

 

6. São José do Lugar dos 

Índios 

 

 

... 

 

Resolução de 18 de 

junho de 1757. 

 

José Ignácio 

Portugal (1860 

e 1872). 

 

... 

                                                           
1313 Todas as informações em itálico constantes neste quadro foram retiradas do Livro de registro das freguesias 

do Maranhão e Piauí, de 31 de dezembro de 1872. 
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7. São Joaquim do 

Bacanga 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

Maurício 

Fernando 

Alves (1860). 

Freguesia 

“vaga [em 

1872] e 

encarregada 

ao cura da 

Catedral”.  

 

 

 

 

... 

 

8. Santa Filomena do 

Cutim 

 

... 

Lei Provincial nº 

460, de 6 de 

novembro de 

18571314. 

“Ainda não foi instituída 

canonicamente por falta de 

templo” [informação do ano de 

1872]. 

 

 

Terra firme (freguesias do interior da Província) 

 

 

9. Nossa Senhora do 

Rosário da vila do 

Itapecuru 

 

 

... 

Provisão Régia de 25 

de setembro de 

1801: “deu nova 

criação por já ser 

[freguesia] em 

1740”. 

 

 

... 

José Antônio 

Gomes Pinheiro 

(1860) e 

Carvílio Pereira 

da Silva Luso 

(1872). 

10. Nossa Senhora da 

Lapa e Pias do Lugar de 

São Miguel 

 

... 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

José Dias de 

Oliveira Falcão 

(1860). 

Ignácio 

Raymundo de 

Abreu (1872). 

11. Nossa Senhora das 

Dores da vila do 

Itapecuru-Mirim 

 

... 

 

Provisão Régia de 25 

de setembro de 1801. 

Camillo 

Henriques de 

Lellis Pacova 

(1860). 

Loureno 

Justiniano da 

Fonseca (1872). 

 

 

 

12. Nossa Senhora da 

Conceição da vila do Icatu 

 

 

 

... 

 

 

“Não consta; mas já 

era criada em 1715”. 

Januário 

Daniel Gomes 

de Castro 

(1860) e João 

Valeriano 

Cortes Maciel 

(1872). 

 

 

 

... 

 

13. São Sebastião da vila 

de Vargem Grande 

 

... 

 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835 . 

Raymundo 

José Licont da 

Fonseca 

(1860). 

 

Marcolino 

d’Assunção e 

Oliveira (1872). 

 

 

14. São Matias da cidade 

de Alcântara 

 

 

... 

 

 

“Não consta; mas já 

era criada em 1754”. 

Raymundo 

Nonato Saraiva 

(1860) e 

Lusitano 

Marcolino 

Barreto (1872). 

 

 

... 

 

 

15. São João Batista da 

vila de Cururupu 

 

 

 

... 

 

 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

Manoel Altino 

Barbosa (1860) 

e Manoel 

Altino Alves do 

Nascimento 

(1872). 

 

 

... 

                                                           
1314 O Livro de registro das freguesias do Maranhão e Piauí de 1872 diverge do “Mapa” de 1860 e informa que a 

freguesia de Santa Filomena do Cutim foi criada pela Lei Provincial nº 402, de 27 de agosto de 1856.  
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16. Santa Helena do Turi 

 

 

 

... 

 

 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

 

 

 

... 

Raymundo 

Lusitano 

Fernandes 

(1860) e Lino 

d’Anunciação 

(1872). 

 

17. Santo Antônio e Almas 

 

... 

 

Provisão Régia de 7 

de novembro de 

1805. 

Saturnino 

Alexandrino 

Alves de Mello 

(1860 e 1872). 

 

... 

 

18. São Bento dos Campos 

de Alcântara 

 

... 

 

Provisão Régia de 7 

de novembro de 

1805. 

Zacheo 

Francisco da 

Penha (1860 e 

1872). 

 

... 

 

19. São Vicente Férrer de 

Cajapió 

 

... 

 

Provisão Régia de 7 

de novembro de 

1805. 

Fabrício 

Alexandrino da 

Costa Leite 

(1860 e 1872). 

 

... 

 

 

20. São Francisco Xavier 

de Monção 

 

 

 

... 

 

 

Resolução de 18 de 

junho de 1757. 

Mariano José 

de Campos 

(1860) e 

Manoel Viriato 

de Araújo 

Bogéa (1872). 

 

 

... 

21. Nossa Senhora da 

Conceição da cidade de 

Viana 

 

... 

Resolução de 18 de 

junho de 1757. 

Luiz Mariano 

de Barros 

(1872). 

João Emiliano 

do Lago (1860). 

 

 

 

22. São José de Penalva 

 

 

 

... 

 

 

Lei Provincial nº 

510, de 27 de julho 

de 1858. 

 

 

 

 

... 

Luís Mariano de 

Barros (1860). 

Freguesia “vaga 

[em 1872] e 

encarregada ao 

pároco da de 

Viana”. 

 

23. Nossa Senhora de 

Nazaré da vila do Mearim 

 

 

... 

 

Provisão Régia de 19 

de abril de 1723. 

José Lourenço 

Bogéa (1860) e 

João Emiliano 

do Lago 

(1872). 

 

... 

24. Santa Maria da vila de 

Anajatuba 

 

... 

Lei Provincial nº 

359, de 22 de julho 

de 1854. 

José Manoel de 

Freitas (1872). 

Pedro Miguel 

Rabelo (1860). 

 

25. Nossa Senhora da 

Conceição e Piedade da 

vila do Coroatá 

 

 

 

... 

 

Lei Provincial nº 

173, de 5 de 

novembro de 1843 e 

9 de agosto de 1846. 

 

 

... 

Frederico 

Nolasco de 

Almeida (1860) 

e Manoel José 

de Oliveira 

Mirassol 

(1872). 

 

 

 

 

26. Nossa Senhora das 

Dores da Chapadinha 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

Provisão Régia de 25 

de setembro de 1801. 

 

 

 

 

... 

Iude[?] 

Gregório de 

Araújo Cerveira 

(1860) e 

Antônio Firmo 

da Cunha 

Sanches (1872) 

[“falecido a 22 

de maio de 

1889”]. 
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27. São João de Cortes 

 

 

 

 

... 

 

 

 

Lei Provincial nº 73, 

de 23 de julho de 

1838. 

 

 

 

 

... 

Lourenço 

Cândido Ribeiro 

de Brito (1860). 

Freguesia “vaga 

[em 1872] e 

encarregada ao 

pároco da de 

Alcântara”. 

 

 

28. São José da vila de 

Guimarães 

 

 

 

... 

 

“Provisão do Bispo 

de 23 de março de 

1758”. 

 

 

... 

Francisco 

Mariano da 

Costa (1860) e 

Lourenço 

Custódio dos 

Anjos (1872). 

29. Santo Ignácio da vila 

do Pinheiro 

 

 

... 

Lei Provincial nº 

370, de 26 de maio 

de 1855. 

 

Francisco 

Mariano 

Ferreira (1860 

e 1872). 

 

... 

 

 

30. Nossa Senhora da 

Graça do Arari 

 

 

... 

 

Lei Provincial nº 

465, de 24 de maio 

de 1858. 

 

 

... 

João Francisco 

Coelho (1860). 

Freguesia “vaga 

[em 1872] e 

encarregada ao 

pároco da do 

Mearim”. 

31. Santa Rita e Santa 

Filomena da vila do Codó 

 

 

... 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

Cypriano 

Antônio Alves 

Viana (1860). 

Cyrillo dos Reis 

Lima (1872). 

32. Nossa Senhora da 

Conceição e São José da 

cidade de Caxias 

 

 

... 

“Não consta; mas já 

era freguesia em 

1735”. 

Rosendo José 

Jovita (1860) e 

José Gonçalves 

da Silva 

(1872). 

 

... 

 

33. São Benedito da 

cidade de Caxias 

 

 

 

... 

 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

Antônio Julião 

Soares (1860) e 

Luiz Raymundo 

da Silva Brito 

(1872). 

 

 

... 

 

34. Nossa Senhora de 

Nazaré da Trizidela  

 

 

 

... 

 

Provisão Régia de 25 

de setembro de 1801. 

Raymundo 

João Álvares 

Duarte (1860 e 

1872). 

 

 

... 

 

35. São José dos Matões 

 

... 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

Theophilo 

Francisco 

Gonçalves 

(1860). 

Manoel José de 

Oliveira 

Mirassol 

(1872). 

 

 

36. Nossa Senhora de 

Nazaré da vila do Riachão 

 

 

 

... 

 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

José Francisco 

de Sales 

Landim (1860 

e 1872). 

 

 

... 
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37. São Pedro de 

Alcântara da Carolina 

 

 

... 

Lei Provincial1315 de 

25 de outubro de 

1831. 

Antônio 

Pereira da 

Maya (1872). 

 

... 

 

 

38. Senhor do Bonfim da 

Chapada 

 

 

 

... 

 

 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

 

 

... 

Manoel 

Raymundo de 

Moraes (1860) e 

José Bernal 

Pinto Rosa 

(1872). 

 

 

39. Santa Cruz da vila da 

Barra do Corda 

 

 

... 

 

 

Lei Provincial nº 

368, de 24 de julho 

de 1854. 

 

 

... 

Frei Antônio do 

Coração de 

Jesus e Sousa 

(1860) e Manoel 

Gonçalves da 

Cruz (1872). 

40. Santa Teresa da vila 

nova da Imperatriz (Porto 

Franco) 

 

... 

Lei Provincial nº 

398, de 27 de agosto 

de 1856. 

Domingos 

Elias Costa 

Moraes (1872). 

Malaquias José 

Fernandes 

(1860). 

 

41. São Félix de Balsas 

 

 

... 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

José Lopes 

Teixeira (1860 

e 1872). 

 

... 

 

 

42. São Luís Gonzaga da 

vila do Alto Mearim 

 

 

... 

 

 

Lei Provincial nº 

196, de 29 de agosto 

de 1844. 

Manoel 

Lourenço 

Ferreira (1860) 

e José 

Gonçalves de 

Oliveira 

(1872). 

 

 

... 

43. São Sebastião da vila 

da Passagem Franca 

 

... 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

Francisco 

Mariano da 

Costa (1872). 

Francisco de 

Paula Moura 

(1860). 

44. Nossa Senhora 

Conceição da Manga 

 

... 

Lei Provincial nº 

540, de 30 de julho 

de 1859. 

Antônio Simões 

de Moura 

(1872). 

 

... 

45. São Bento da vila de 

Pastos Bons 

 

 

... 

“Não consta; mas já 

era criada em 1779”. 

Alexandre da 

Silva Mourão 

(1860). 

Diocleciano do 

Rego M. Thales 

(1872). 

 

46. São Francisco Xavier 

da vila do Turiaçu 

 

... 

“Não consta; julga-

se criada pela 

Resolução de 18 de 

junho de 1757”. 

Lourenço 

Custódio dos 

Anjos (1860). 

 

Cônego 

Romualdo Glz. 

de Azevedo 

(1872). 

 

 

 

47. Nossa Senhora da 

Conceição da vila do 

Brejo 

 

 

 

 

... 

“Não consta; mas 

julga-se ser 

freguesia pela 

Resolução Régia de 

18 de junho de 1757; 

lhe foram dados 

novos limites pela 

Resolução Régia de 

18 de abril de 1820”. 

 

 

Marcolino 

d’Assunção e 

Oliveira (1860 

e 1872). 

 

 

 

 

 

... 

                                                           
1315 Segundo o Livro de registro das freguesias do Maranhão e Piauí de 1872, trata-se não de uma “Lei Provincial”, 

mas sim da “Lei Geral de 25 de outubro de 1831”. 
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48. São Bernardo do 

Parnaíba 

 

... 

Lei Provincial de 4 

de outubro de 

18411316. 

João Francisco 

Martins (1860 

e 1872). 

 

 

... 

 

49. Santa Ana do Buriti 

 

... 

Lei Provincial nº 

157, de 19 de 

outubro de 1843. 

Ignácio Pinto 

d’Almeida 

Cavalcante 

(1860). 

Joaquim 

Raymundo da 

Silva Ribeiro 

(1872). 

 

 

50. Nossa Senhora da 

Conceição da vila da 

Tutoia 

 

 

 

... 

 

 

Resolução de 18 de 

junho de 1757. 

 

 

 

 

... 

José Pacífico 

Serra (1860). 

Freguesia “vaga 

[em 1872] e 

encarregada ao 

pároco da dos 

Araioses”. 

 

51. Nossa Senhora da 

Conceição dos Araioses 

 

 

... 

“Não consta; julga-

se ser freguesia pela 

Resolução Régia de 

18 de janeiro de 

1757”. 

 

José Pires 

Seabra (1860 e 

1872). 

 

... 

 

 

 

52. São José do Preá 

 

 

 

... 

 

 

Lei Provincial nº 13, 

de 8 de maio de 

1835. 

Herculano 

Firmino de 

Oliveira 

Campos (1860) 

e Pedro 

Ribeiro da 

Silva (1872). 

 

 

 

... 

 

53. Nossa Senhora da 

Conceição das 

Barreirinhas 

 

 

... 

 

Lei Provincial nº 

481, de 18 de junho 

de 1858. 

 

 

... 

João 

Evangelista de 

Carvalho (1860) 

e José Pacífico 

Serra (1872). 

54. São Bento de 

Bacurituba  

... Lei Provincial nº 

843, de 10 de julho 

de 1868. 

... Satyro Celestino 

da Costa Leite 

(1872). 

 

55. Nossa Senhora da 

Vitória 

 

... 

Lei Provincial 

974[?], de 8 de julho 

de 1871. 

“Ainda não foi instituída 

canonicamente” [informação do 

ano de 1872]. 

Quadro elaborado pelo autor deste trabalho. Setembro de 2017. 

 

 

Havia sérios fatores que dificultavam a criação de novas paróquias. Alguns dos 

principais obstáculos consistiam na baixa densidade demográfica do Maranhão, na ampla 

extensão territorial da Província, e na falta de infraestrutura que facilitasse as comunicações e 

interligasse as regiões maranhenses.  

                                                           
1316 Sobre a data de criação da freguesia de São Bernardo, o Livro de registro das freguesias do Maranhão e Piauí 

de 1872 apresenta outra divergência em relação ao “Mapa” de 1860, e afirma: “Não consta; mas já era freguesia 

em 1799”.  
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A vastidão do território do Maranhão e as grandes distâncias que separavam as 

populações interioranas eram fatos reconhecidos pelas autoridades e por outras testemunhas da 

época. Por exemplo, em 1819, quando estiveram no Maranhão, os naturalistas alemães Johann 

Baptist von Spix (1781-1826) e Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868) constataram 

que “tanto o próprio território, sobretudo as distâncias entre as fazendas, como a índole dos 

habitantes, dificultam a tarefa e a influência do pregador do evangelho”1317. 

No mesmo sentido, o presidente Ambrósio Leitão da Cunha pontuou que “pelo 

interior das nossas Províncias é difícil, senão impossível, ao pároco levar a lição do Evangelho 

a uma população disseminada por centenas de léguas e sem vias de comunicação”1318.  

Em 1877, quase sessenta anos após a atestação dos supracitados naturalistas, o 

Vigário Capitular do Bispado fez uma observação similar: “Escasseando cada vez mais as 

vocações [sacerdotais] e, portanto, restringindo-se cada vez mais o círculo do pessoal, ocupa 

esta carência seriamente a atenção da administração eclesiástica, que vê a grande extensão da 

seara e o reduzido número de operários [...]”1319. 

O visconde do Uruguai1320, ao discutir sobre o tema em apreço, identificou e 

esclareceu pontos importantes. Embora sejam de caráter abrangente e se refiram ao âmbito 

nacional como um todo, suas considerações são muito aplicáveis ao caso do Maranhão: 

 

A dispersão da população [...] é um dos maiores obstáculos com que temos de lutar 

na organização das nossas divisões políticas, administrativas e judiciárias. 

A população que temos, correspondente a de reinos medianos da Europa, está 

espalhada por um território muito maior que os mais extensos e populosos impérios 

daquela importantíssima parte do mundo.1321 

 

Segundo o visconde, dois fatores contribuíam para a dispersão da população. O 

primeiro deles era o “sistema de agricultura”:  

 

                                                           
1317 SPIX, Johann Baptist von & MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von. Viagem pelo Brasil (1817-1820). 

Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2017, p. 371. 
1318 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, 

passou a administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Miguel Joaquim Ayres do 

Nascimento, 2º Vice-Presidente, no dia 24/11/1863, p. 21. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u331/>. 

Acesso em: 26 nov. 2017. 
1319 Ofício-relatório do arcediago Manoel Tavares da Silva, Vigário Capitular do Bispado, ao Presidente da 

Província do Maranhão Francisco Maria Correa de Sá Benevides, 24/09/1877. Setor de Avulsos, APEM. 
1320 Paulino José Soares de Sousa (1807-1866). Exerceu os cargos de presidente da Província do Rio de Janeiro, 

de senador do Império, de Ministro da Justiça e dos Negócios Estrangeiros.  
1321 URUGUAI, Visconde do. Ensaio sobre o direito administrativo. Tomo I. Rio de Janeiro: Tipografia 

Nacional, 1862, p. 55. (Itálico meu) 
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Pode se dizer que a população do interior não se fixou bem ainda. 

O nosso sistema de agricultura também não concorre pouco para a dispersão da 

população. Derrubadas e queimadas as florestas, aproveitada a uberdade das camadas 

superficiais da terra estrumadas pelo tempo, o agricultor, considerando esterilizado o 

terreno, porque exige maior trabalho e outro sistema para recuperar a fertilidade, 

muda-se em busca de terrenos virgens, e portanto dispersa-se.1322 

 

O segundo problema destacado pelo autor consistia nas dificuldades de 

comunicação geradas, entre outros motivos, pela ausência de um eficiente sistema de estradas: 

  

Em lugar de se haver formado um sistema de estradas, e de se agruparem os núcleos 

de população ao longo delas ou nas suas imediatas proximidades, foram-se esses 

núcleos disseminando em direções diversas e desencontradas. As estradas como que 

andaram e andam procurando esses núcleos, às vezes insignificantes, para ligá-los; 

cada um puxa para seu lado, quer seu caminho, e é atendido segundo a sua influência 

e protetores; não há portanto sistema. [...]. 

A dispersão da população é assim agravada por grandes dificuldades de 

comunicações. 

Nada embaraça mais os melhoramentos das nossas divisões territoriais e da nossa 

administração.1323 

 

O povoamento do Maranhão e do restante Brasil foi um problema que atravessou o 

Império e chegou aos anos da República. A este respeito, em 1913 Fran Paxeco escreveu: “Pra 

ninguém é mistério que os terrenos estaduais se acham por desbravar, na sua maioria, como, 

aliás, os do Brasil inteiro”1324. 

César Marques afirma que o marco propulsor da colonização do Maranhão foi a 

Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, fundada na segunda metade do 

século XVIII: a “[...] povoação [foi] mui limitada até a instituição da Companhia Geral do 

Comércio em 1755 [...]”1325. Mesmo a partir desse marco, a ocupação do Maranhão processou-

se de modo lento e irregular. Autores como Caio Prado Júnior postulam exatamente isto. Dizem 

que a colonização do sertão nordestino brasileiro ocorreu de forma gradual e desuniforme: 

 

Mas conquanto devassado integralmente desde os primeiros decênios do século XVIII 

e mais ou menos povoado em toda parte, esta ocupação está longe de se distribuir 

uniformemente. Pelo contrário, é muito irregular. De uma forma geral, escassa e muito 

rala: o pessoal das fazendas de gado, únicos estabelecimentos do sertão, não é 

numeroso. Donde também um comércio, afora a condução de gado, pouco intenso, 

resultando daí aglomerações urbanas insignificantes e largamente distanciadas umas 

                                                           
1322 Ibidem, p. 56. 
1323 Ibidem, p. 56-57. (Itálico meu) 
1324 PAXECO, Fran. O Maranhão: subsídios históricos e corográficos. 3. ed. São Luís: AML/EDUEMA, 2008, 

p. 146. 
1325 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 204. 
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das outras. Mas dentro desta baixa densidade demográfica geral, o povoamento se 

concentra mais em algumas áreas.1326 

 

Prado Jr. assinala que o avanço do movimento de ocupação dos sertões nordestinos 

deveu-se ao avanço das fazendas de gado: “Na segunda metade do século XVIII [...] este avanço 

não se encerrara ainda, e encontramo-lo, embora já atenuado, último impulso de uma secular 

marcha, devassando o sertão dos Pastos Bons no Maranhão, para ir atingir com suas vanguardas 

a margem do Tocantins”1327. 

O autor destaca também a importância dos fatores naturais como potenciais 

atrativos para a fixação dos povos nordestinos em certas áreas: 

 

Os fatores naturais, em particular o da água, tão preciosa neste sertão semiárido, 

têm aí um papel relevante. É sobretudo na margem dos poucos rios perenes que se 

condensa a vida humana: na do S. Francisco, dos rios do Piauí, do alto Maranhão 

(território dos Pastos Bons). [...]. Intercalam estas regiões mais favorecidas, extensos 

desertos que só as vias de comunicação atravessam. Ao longo delas estabelecem-se 

alguns moradores, apesar das dificuldades locais, para prestarem concurso às boiadas 

que transitam na proximidade, ou para recolherem, a preço baixo, alguma rês 

estropiada pelas longas caminhadas e construírem assim uma pequena fazenda. As 

“cacimbas”, poços d’águas, congregam quase todo o resto do povoamento. Assim, 

onde o lençol subterrâneo é mais permanente e resistente às secas, bem como acessível 

aos processos rudimentares de que dispõe a primitiva e miserável população sertaneja, 

o povoamento se adensa.1328 

 

Outros importantes empecilhos à criação de novas paróquias eram a pobreza da 

população maranhense e a falta de estrutura das localidades que desejavam erigir-se em 

paróquias. 

Durante o século XIX, à medida que novos núcleos populacionais se formavam, os 

habitantes destas regiões oficiavam à Presidência da Província requerendo a criação de 

paróquias em suas localidades. Contudo, deve-se ponderar que o volume populacional não é o 

único critério a ser aferido no processo de criação de uma paróquia. É preciso considerar que 

uma paróquia exige uma aparelhagem mínima, composta pelo templo devidamente edificado e 

pelos objetos necessários à celebração da missa. Conforme consignado no tópico 2.3 deste 

trabalho, as Constituições do Arcebispado da Bahia (que então regiam a Diocese de São Luís 

do Maranhão), estabeleciam regras para a ereção de igrejas. No Livro Quarto, Título XVII, nº 

                                                           
1326 PRADO JÚNIOR, Caio. op. cit., p. 57. 
1327 Ibidem, p. 67-68. 
1328 Ibidem, p. 57-58. (Itálico meu) 
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687 e 6881329, as Constituições fixam normas peremptórias sobre o local de edificação da igreja 

paroquial, sobre suas proporções e compartimentos. As Constituições declaram 

categoricamente que “[...] é mais conveniente não celebrar do que dizer Missa em lugar não 

sagrado e destinado pela Igreja para este Santo Sacrifício [...]”1330. 

Para demonstrar a conveniência da criação de uma paróquia, é preciso uma 

investigação prévia que comprove que a localidade aspirante é materialmente apta a sediar a 

paróquia. Entretanto, pelo que indica a documentação, esse procedimento não era observado 

com rigor na Província do Maranhão. Ao que parece, sem uma prévia, acurada e criteriosa 

perquirição das condições do local, as Leis Provinciais criavam novas paróquias em lugarejos 

precários, incapazes de erigirem e manterem por si próprios a estrutura paroquial. São 

consideráveis os exemplos que corroboram esta tese. 

Logo em 1844, o Vigário Capitular do Bispado manifestou-se  

 

[...] contra as duas freguesias – Santa Ana do Buriti e Coroatá – criadas pelas Leis 157 

e 173, por não serem [...] de utilidade pública, não tendo sido ouvido o Ordinário da 

diocese, conforme determina o Aviso as Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça 

de 27 de fevereiro do corrente ano, visto que ele [o bispo diocesano], por sua posição 

e encargos, melhor pode conhecer as necessidades espirituais dos fiéis.1331 

 

A geral pobreza dos povos do interior do Maranhão é ilustrada pela vila da 

Passagem Franca1332, que em 1855 contava “[...] com uma população de 900 almas pouco mais 

ou menos”. Até então, “o único edifício público que se [podia] apontar na Passagem Franca 

                                                           
1329 Eis as ordens das Constituições: “Nº 687. Conforme o direito canônico, as igrejas se devem fundar e edificar 

em lugares decentes e acomodados, pelo que mandamos, que havendo-se de edificar de novo uma igreja paroquial 

em nosso arcebispado, se edifique em sítio alto e lugar decente, livre da umidade e desviando quanto for possível 

de lugares imundos e sórdidos, e de casas particulares, e de outras paredes, em distância que possam andar as 

procissões ao redor delas, e que se faça em tal proporção que não somente seja capaz dos fregueses todos, mas 

ainda de mais gente de fora, quando concorrer às festas, e se edifique em lugar povoado, onde estiver o maior 

número dos fregueses. [...]. Nº 688. As igrejas paroquiais terão capela maior, e cruzeiro, e se procurará que a capela 

maior se funde de maneira que, posto o sacerdote no altar, fique com o rosto no oriente, e não podendo ser, fique 

para o meio-dia, mas nunca para o norte, nem para o ocidente. Terão pias batismais de pedra, e bem vedadas de 

todas as partes, armários para os Santos Óleos, pias de água benta, um púlpito, confessionários, sinos e casa de 

sacristia; e haverá no âmbito e circunferência delas adros e cemitérios capazes para nela se enterrarem os defuntos 

[...]”. In: VIDE, Sebastião Monteiro da. op. cit., Livro quarto, Título XVII, p. 252-253. 
1330 Ibidem, p. 137-138. (Livro segundo, Título IV, nº 338. Itálico meu) 
1331 Cf. Relatório que dirigiu o Excelentíssimo Presidente da Província do Maranhão João José de Moura 

Magalhães à Assembleia Legislativa Provincial em 20/06/1844, p. 5. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/342/>. Acesso em: 07 set. 2017. 
1332 Criada pela Lei Provincial nº 67, de 28 de junho de 1835. 
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[era] uma igreja de madeira em estado de ruína quase completo”1333. Como explicou o 

presidente Eduardo Olímpio Machado, a situação desta localidade era emblemática porque  

 

[...] esta vila participa da sorte de quase todas as povoações interiores do país, as 

quais, não obstante algumas condições favoráveis, se debatem contudo na miséria e 

decadência por causa das dificuldades dos meios de transporte e de comunicação. 

Está, portanto, no caso de perder a categoria de vila [...].1334 

 

Pior era o estado da povoação de São José, que fora “[...] criada vila pela resolução 

da Presidência em conselho de 19 de abril de 1833”. Tal como Passagem Franca, S. José estava 

em vias “[...] de perder esta categoria [de vila], que deve ser transferida para a margem 

maranhense do Parnaíba, onde, como que por encantamento, formou-se uma povoação fronteira 

à cidade da Teresina”. A vila de São José não havia prosperado: existia nela somente 4 casas 

de telha e 35 de palha. “Das casas de telha pertencentes a particulares, só uma [era] boa, a em 

que [residia] o vigário: as outras [eram] pequenas e [ameaçavam] desabar em ruínas”. Quanto 

à igreja matriz da referida vila, seu altar era feito “[...] de paus fincados no chão” e “a nave [era] 

um alpendre, formada por uma dupla série de colunas toscas de madeira [...]”. Além destas 

informações, o presidente Eduardo Olímpio registrou outros valiosos detalhes sobre a vila de 

São José em seu relatório de 3 de maio de 1855: 

 

A vila de S. José é uma povoação de cerca de 4 casas de telha, sendo uma delas a 

capela-mor da igreja matriz, e umas 35 de palha, entre as quais figura a capela de S. 

Sebastião, onde, por mais próxima à dita vila, se celebra de ordinário o Santo 

Sacrifício da Missa. 

A igreja matriz, cujo orago é Nossa Senhora da Conceição e S. José, além da capela-

mor e sacristias, como já disse, cobertas de telha, tem ainda as paredes de adobo e um 

altar de paus fincados no chão, a que, à maneira de mesa, sobrestão algumas tábuas 

justapostas sem artifício algum. Por cima deste altar está o nicho da Virgem. A nave 

é um alpendre, formada por uma dupla série de colunas toscas de madeira, 

simetricamente colocadas e unidas entre si por um peitoral de poucos palmos de altura. 

Estas colunas suportam a armação, já bem carcomida, do teto, que é de palha. 

Das casas de telha pertencentes a particulares, só uma é boa, a em que reside o 

vigário: as outras são pequenas e ameaçam desabar em ruínas. 

A população não excede a 200 habitantes, que consomem 5 a 6 rezes por mês. 

O comércio de S. José consiste em duas casas de negócios cujos fundos são orçados, 

o da maior, em dois contos de réis, e o da menor, em quinhentos a seiscentos mil réis. 

Os habitantes, geralmente falando, vivem da lavoura de suas roças, situadas à pequena 

distância da povoação. O único estabelecimento de lavoura mais importante é o dos 

Matões, arredado da vila 3 ou 4 léguas na direção da Teresina.1335 

                                                           
1333 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1855, p. 11. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/353/>. 

Acesso em: 20 set. 2017. 
1334 Ibidem. (Itálico meu) 
1335 Ibidem, p. 11-12. (Itálico meu) 
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Em vista deste quadro, “nenhuma esperança há de que prospere este lugar, pois que, 

excetuada a permuta dos poucos produtos da lavoura por alguns gêneros da Europa, não existe 

nesta localidade outro ramo de indústria ou comércio”1336. 

O presidente Eduardo Olímpio apresenta ainda um alarmante dado sobre a vila de 

São José: “A água que se bebe é tirada de uma lagoa, que renovam anualmente as cheias do 

igarapé vizinho. Este ano, porém, a falta de chuvas a secou por tal forma que, na realidade, a 

água que se bebia era mais lodo do que água potável”1337. 

Diante deste panorama, não surpreende a seguinte confissão de D. Luís da 

Conceição:  

 

Pobre, como é nosso país, e não podendo agenciar meios entre os fiéis, que na maior 

parte das freguesias precisam de fortuna, como prescindir da proteção sincera dos 

poderes públicos, para a construção dos templos que em quase sua totalidade ou não 

existem, ou pedem urgentes providências?1338 

 

A carência dos maranhenses foi testemunhada também por Dunshee de Abranches. 

Nomeado Promotor Público de Barra do Corda em 18 de agosto de 1888 pelo presidente José 

Moreira Alves da Silva, Abranches precisou deslocar-se para esta localidade. O livro A esfinge 

do Grajaú é o conjunto de suas memórias relativas à viagem que fez para Barra do Corda. 

De passagem pelo lugarejo de Pedreiras, Abranches recorda que “[...] acabei 

preferindo dormir ao ar livre, pois as choças dos habitantes do caminho eram imundas”. Afirma 

que 

 

estes infelizes representavam em geral o tipo tradicional dos vadios das baixadas 

contidas entre os cursos dos grandes rios do país. Roídos pelas verminoses, 

intoxicados pela malária, não conheciam o trabalho: viviam do que a natureza dos 

terrenos espontaneamente lhes fornecia, ou do que os viandantes lhes distribuíam. 

Esses quadros sucessivos de miséria física e moral muito me impressionaram [...].1339 

 

No citado relatório de 3 de maio de 1855, Eduardo Olímpio Machado foi taxativo 

ao declarar que não adiantava erigir uma paróquia sem que “[...] se lhe mande fazer, como era 

de costume noutro tempo, a capela-mor e se lhe forneça o indispensável para poder funcionar, 

                                                           
1336 Ibidem, p. 12. 
1337 Ibidem. (Itálico meu) 
1338 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Vice-Presidente da Província do 

Maranhão Desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimento. 09/04/1864. Setor de Avulsos, APEM. 
1339 ABRANCHES, Dunshee de. op. cit., p. 70. 
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ou então, que se obrigue os moradores do lugar a fazerem uma e outra coisa à sua custa”. E 

pontuou categoricamente: “Decretar a ereção de uma paróquia e deixá-la desprovida de 

recursos é, em vez de um benefício, mais uma dificuldade que se acrescenta às existentes”1340. 

Um mês antes desta declaração presidencial, o bispo D. Manoel da Silveira já havia 

expressado indignação semelhante: “Cria-se uma freguesia decretando sua ereção e julga-se 

que está tudo feito: o necessário há de vir do Céu; e manda-se um padre [...]”:  

 

N’outro tempo, quando se erigia uma paróquia, além de se lhe mandar fazer a capela-

mor, fornecia-se-lhe o indispensável para poder funcionar, mas hoje? Cria-se uma 

freguesia decretando sua ereção e julga-se que está tudo feito: o necessário há de vir 

do Céu; e manda-se um padre [...]. Quão triste é pois a situação da Igreja do Maranhão, 

quanto é mesquinha a sua sorte, e quanto aflitiva a do seu, posto indigno, Prelado, que 

tem de ser testemunho impassível de todos os males que a oprimem, sem lhe poder 

dar remédio!1341 

 

No mesmo sentido, o presidente da Província João Silveira de Souza admirava-se 

com a “[...] facilidade na criação de novas paróquias”, não obstante a falta de recursos 

provinciais para auxiliá-las: “Nestas tristes circunstâncias da Igreja Maranhense, com a falta 

de templos, e não tendo a Província meio para construí-los, é um embaraço para a 

administração e para o chefe da mesma Igreja a criação de novas paróquias”1342.  

Em relatório de 25 de abril de 1861, o mesmo gestor criticou a proliferação de 

paróquias, dizendo:  

 

Erigir miseráveis povoações em freguesias, onde não há igrejas, e não havendo 

recursos para a edificação delas de modo que os párocos, como acontece em muitas, 

são obrigados a exercer as funções de seu sagrado ministério em casas particulares, 

mesmo cobertas de palhas, sem ornamentos que exige a decência do culto, é sem 

dúvida um mal, porque, como é sabido, na pompa da religião e no esplendor do culto 

é que se assentam a civilização e a moral inspiradas pela prática das virtudes 

cristãs.1343 

                                                           
1340 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1855, p. 14. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/353/>. 

Acesso em: 20 set. 2017. (Itálico meu) 
1341 Ofício de Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

Eduardo Olímpio Machado. 03/04/1855. Setor de Avulsos, APEM. 
1342 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor João Silveira de Souza, Presidente desta Província, abriu a 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 03/05/1860, p. 11. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/359/>. 

Acesso em: 05 nov. 2017. (Itálico meu) 
1343 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Doutor João Silveira de Souza, Presidente da Província, passou a 

administração da mesma ao Excelentíssimo Senhor Doutor Pedro Leão Veloso, no dia 24/03/1861; acompanhado 

do ofício com que o mesmo Excelentíssimo Senhor Doutor Pedro Leão Veloso a passou ao Excelentíssimo Senhor 

Doutor Francisco Primo de Souza Aguiar, no dia 25/04/1861, p. 17. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/360/>. Acesso em: 15 nov. 2017. (Itálico meu) 
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Fica claro, portanto, que a falta de recursos da Igreja, o minguado auxílio do 

Governo e a carência da população maranhense inviabilizavam a criação de novas paróquias. 

Tais impedimentos, como visto, eram reconhecidos tanto pelo bispo diocesano quanto pelo 

presidente da Província. Mas se era assim, por que novas freguesias continuavam sendo 

criadas? 

A resposta a esta questão vincula-se à Assembleia Legislativa Provincial e ao amplo 

poder que lhe concedeu o Ato Adicional de 1834. Esta lei investiu as Assembleias Provinciais 

do poder de legislar e decidir “sobre a divisão civil, judiciária e eclesiástica da respectiva 

Província, e mesmo sobre a mudança da sua capital para o lugar que mais convier”1344. O dito 

Ato determinou que a Assembleia Legislativa Provincial era o único órgão competente para 

subdividir e criar freguesias.  

Muitas vezes essas criações e divisões de freguesias operavam-se “[...] sem 

qualquer forma de consulta aos bispos, o que não obstava à legalidade da divisão; os pastores, 

em face das repetidas e absurdas alterações nos limites de seus redis, protestavam, em pura 

perda”1345. Em certos casos, a Assembleia imiscuía-se até da definição do orago da nova 

freguesia. No Maranhão, por exemplo, a Lei Provincial n° 188, de 9 de agosto de 1844, 

designou o título patronal de Nossa Senhora da Piedade para a freguesia de Coroatá, criada 

pela Lei nº 163, de 5 de novembro de 1843. D. Francisco de Paula e Silva surpreendeu-se com 

este fato “[...] porque pensávamos que a indicação dos oragos era do povo, e a sanção do Bispo; 

e agora ficamos sabendo que naquele tempo as Assembleias Provinciais se intrometiam nisso, 

e os severos Licurgos de Província se ocupavam também de assuntos semelhantes”1346. 

O fato de serem as Assembleias Legislativas responsáveis até mesmo pela divisão 

eclesiástica confirma que “o regalismo invadiu tudo, apoderou-se de tudo, de tudo serviu-se, 

leis, códigos, ministérios, câmaras, assembleias, para manietar e oprimir a Igreja”1347.  

O visconde do Uruguai explica que não havia uma padronização no processamento 

das divisões territoriais feitas pelas Assembleias; cada “[...] Província adota um sistema 

inteiramente diferente”: 

 

A maneira pela qual essas divisões são feitas ainda agrava mais o mal. 

O ato adicional, art. 10 §1º declarou (e é exclusiva essa atribuição) que compete às 

Assembleias Provinciais legislar sobre a divisão civil, judiciária e eclesiástica da 

                                                           
1344 Art. 10, §1º do Ato Adicional de 1834 (Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834). 
1345 TORRES, João Camilo de Oliveira. op. cit. (A democracia coroada), p. 278-279. 
1346 SILVA, Francisco de Paula e. op. cit., p. 264. 
1347 CARNEIRO, Júlio Maria de Morais. op. cit., p. 94. 
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respectiva Província. Não estabeleceu para isso (nem a Constituição era o lugar 

próprio) bases ou condições algumas. 

Assim, uma Assembleia Provincial faz divisões maiores e mais ou menos populosas; 

outra de outra Província adota um sistema inteiramente diferente.1348 

 

Prossegue o autor declarando que “são completamente arbitrárias” as divisões feitas 

pelas Assembleias Provinciais, “[...] porque não têm padrão e condições que lhes sirvam de 

base”. Destacou que preponderavam nessas divisões os interesses políticos e eleitoreiros: 

 

Todos sabem como, pelas Assembleias Provinciais, são feitas entre nós essas divisões. 

São completamente arbitrárias, porque não têm padrão e condições que lhes sirvam 

de base, e mais ou menos as harmonizem, tanto quanto podem, sem inconveniente, 

ser harmonizadas. 

Uma influência eleitoral quer segurar a sua dominação e enfraquecer o adversário. 

Convém lhe adquirir uma freguesia com cujos votos conta, e passar para um 

município ou freguesia vizinha indivíduos com cujo auxílio se avantaja o adversário, 

o qual ficará inutilizado com a nova divisão. Dispõe de votos suficientes na 

Assembleia Provincial, em troco de votos dados a candidatos. Promove uma nova 

divisão territorial, ou a conveniente modificação da existente. Lá vão, de envolta, os 

cidadãos indiferentes a essas lutas de influência, para onde não querem, não lhes 

convém e não devem ir. 

[...] 

Procede-se a uma nova eleição. Preponderam na nova Assembleia os outrora 

vencidos. Desfaz ela tudo quanto a outra fizera, acrescentando os competentes 

barbicachos para bem sujeitar os recém-vencidos.1349 

 

Portanto, são “as influências eleitorais [que] fazem, desfazem divisões, segundo as 

alianças que contraem e defecções que sofrem; dividem, subdividem, tornam a dividir a seu 

talante, e conforme lhes vai melhor nos seus cálculos eleitorais”1350. O visconde conclui: 

 

O que é certo é que o exercício da atribuição conferida pelo Ato Adicional às 

Assembleias Provinciais sobre a divisão territorial, vago e desacompanhado da 

indispensável lei regulamentar, que fixe certas condições, tem produzido males 

gravíssimos e dificulta cada vez mais uma boa divisão territorial do Império, base de 

todo e qualquer melhoramento na sua organização administrativa e judiciaria.1351 

 

Não admira que as Assembleias interferissem na criação e divisão de paróquias, 

muitas vezes sem a oitiva dos prelados. Isso ocorria “[...] porque a paróquia era a circunscrição 

administrativa mais importante no sistema eleitoral brasileiro, dado que as eleições eram 

                                                           
1348 URUGUAI, Visconde do. op. cit., p. 57. (Itálico meu) 
1349 Ibidem, p. 58. (Itálico meu) 
1350 Ibidem, p. 58-59. (Itálico meu) 
1351 Ibidem, p. 59. (Itálico meu) 
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realizadas nas matrizes. A paróquia era realmente a celula-mater da vida civil, política e 

religiosa”1352. 

Especificamente sobre a divisão e criação de freguesias na Província do Maranhão, 

César Marques expressou um parecer similar ao do visconde do Uruguai, mas acrescentou a 

culpabilidade dos párocos:  

 

Grande tem sido desde muitos anos a luta e a confusão, já para se criarem novas 

freguesias, e já para se traçarem e descriminarem os seus limites. 

A Assembleia Provincial, infelizmente, salvas as exceções, há concorrido muito para 

isto, e os párocos não têm estado longe desse campo, onde não predomina o bem 

público, e sim o espírito de partido e o interesse individual de influências rurais, às 

vezes bem pequenas.1353 

 

Criar novas paróquias no contexto da escassez monetária do Maranhão era um 

agravante ao problema da desaparelhagem do culto público católico, pois numerosas eram as 

dificuldades e necessidades materiais das paróquias já existentes na Província (conforme discuti 

nos tópicos anteriores). Sobre este fato, o presidente Francisco Primo de Sousa Aguiar registrou 

em relatório de 3 de julho de 1861 que “de todos os pontos da Província vêm diariamente 

reclamações à Presidência neste sentido, mas os fracos recursos da mesma Província não 

permitem que a elas possa o governo satisfazer”. Acrescentou que “as quantias anualmente 

produzidas pelas loterias1354 [...] são extremamente exíguas em comparação do grande número 

de matrizes a que com urgência se tem de acudir”. Por isso, instou a Assembleia Provincial a 

tomar “[...] a firme deliberação de não criar novas vilas, ao menos senão em localidades que 

já tenham igreja de suficiente capacidade e bom estado e todos os outros edifícios necessários 

para o exercício das funções públicas”1355. 

O caso da freguesia de Santa Filomena do Cutim é ilustrativo do que geralmente 

ocorria com as novas freguesias. Intentou-se construir em 1857 uma capelinha que servisse 

provisoriamente de matriz para a dita freguesia. O presidente da Província decidiu que 

 

[...] para poder autorizar a despesa com a construção de uma capelinha ou oratório 

decente que sirva provisoriamente de matriz da nova freguesia de Santa Filomena [do 

                                                           
1352 SANTIROCCHI, Ítalo Domingos. op. cit., p. 138. 
1353 MARQUES, César Augusto. op. cit., p. 285. (Itálico meu) 
1354 Autorizadas pela Lei Provincial nº 367, de 24 de julho de 1854. 
1355 Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Província, major Francisco Primo de Sousa Aguiar, no dia 03/07/1861, acompanhado do relatório com que foi 

transmitida a administração da mesma Província, p. 18. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/361/>. 

Acesso em: 18 nov. 2017. (Itálico meu) 
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Cutim], criada no município desta cidade, ordenei ao Administrador interino das obras 

públicas que com brevidade apresentasse a esta Presidência o respectivo plano e 

orçamento. Quanto, porém, às alfaias indispensáveis para ela, V. Exa. se dignará de 

dizer-me qual a quantia em que podem importar, a fim de ser posta à disposição de V. 

Exa.1356 

 

Ao que parece, tal capelinha não foi construída ou então desapareceu, pois vinte 

anos após sua criação, a freguesia de Santa Filomena do Cutim carecia de igreja matriz, como 

atesta um ofício do ano de 1877. O documento declara que as freguesias de “[...] Santa Filomena 

do Cutim, criada pela Lei nº 402 de 27 de agosto de 1857, de N. Senhora da Vitória de Balsas, 

criada pela Lei nº 974 de 8 de julho de 1871 e a de São Sebastião de Carutapera, criada pela Lei 

nº 1026 de 12 de julho de 1873” ainda não tinham sido eretas canonicamente. O motivo era 

este: “às duas primeiras falta a ereção canônica por carecerem de igrejas matrizes, e a última, 

não obstante ter uma pequena capela, sente carência absoluta das precisas alfaias, paramentos 

e vasos sagrados [...]”1357. 

Em outros casos, por faltar o templo e sem a perspectiva de quando ele seria 

edificado, a Província (ou os paroquianos) custeava(m) o aluguel de uma casa particular para 

servir de matriz. Em algumas situações, aparecia algum benfeitor que disponibilizava um local. 

Foi o que ocorreu na freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Barreirinhas, onde os ofícios 

divinos eram celebrados numa casa gratuitamente cedida por Manoel Carlos Godinho. Em 

1862, conforme diz o ofício a seguir, este indivíduo passou a exigir uma contraprestação: 

 

Em seu ofício de 13 de maio último, participa V. Mce. que não havendo igreja nessa 

povoação para celebrarem-se os ofícios divinos, e não querendo o cidadão Manoel 

Carlos Godinho continuar a prestar gratuitamente a casa de sua propriedade que tem 

servido de matriz desde a instituição dessa freguesia, V. Mce. a contratou pela quantia 

de 10$000 réis mensais; e pede que esta Presidência aprove esse contrato.1358 

 

Em resposta, o presidente Antônio Manoel de Campos Mello reprovou o contrato, 

afirmando que não havia verba decretada para o dito fim. Ressaltou que “[...] é muito notável 

que nem os fiéis, nem os que propugnaram para a criação da freguesia possam concorrer com 

                                                           
1356 Ofício nº 12 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Cândido da Cruz Machado a Dom Manoel 

Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão. 20/02/1857. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 70v. APEM. 
1357 Ofício-relatório do arcediago Manoel Tavares da Silva, Vigário Capitular do Bispado, ao Presidente da 

Província do Maranhão Francisco Maria Correa de Sá Benevides. 24/09/1877. Setor de Avulsos, APEM. 
1358 Ofício nº 33 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Manoel de Campos Mello ao vigário da 

freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Barreirinhas. 20/06/1862. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 

76. APEM. (Há dois ofícios com a numeração 33: este emitido no dia 20/06/1862, e outro emitido no dia 

27/06/1862). 
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a quantia de dez mil réis mensais [...]”. Por fim, ameaçou dizendo que “[...] se o estado de 

miséria da freguesia é tal que não possam os habitantes contribuir com essa quantia, m’o 

comunique V. Mce. para propor à Assembleia Provincial a extinção da mesma freguesia”: 

 

[...] tenho a declarar-lhe que não havendo verba para semelhante despesa, não posso 

aprovar o contrato feito por V. Mce., cabendo-me entretanto dizer-lhe que é muito 

notável que nem os fiéis, nem os que propugnaram para a criação da freguesia 

possam concorrer com a quantia de dez mil réis mensais para pagar o aluguel de uma 

casa em que se deve celebrar os ofícios divinos. E se o estado de miséria da freguesia 

é tal que não possam os habitantes contribuir com essa quantia, m’o comunique V. 

Mce. para propor à Assembleia Provincial a extinção da mesma freguesia.1359 

 

Este impasse parece que foi solucionado em 1865 com a oferta que fez o “[...] 

tenente Simplício José d’Aguiar Martins de uma casa coberta de telhas para servir de matriz, 

visto achar-se completamente arruinada a em que até agora se celebram os ofícios divinos”1360. 

Casos como o da freguesia de Santa Filomena, da freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Barreirinhas e o da vila de São José patenteiam o modo como a “decadência” 

material do culto público exacerbava-se com a criação de novas paróquias na Província do 

Maranhão. Mesmo diante da multiplicidade de igrejas arruinadas, mesmo sem recursos 

provinciais para manter as paróquias já existentes, e não obstante a pobreza da população 

maranhense (que em geral não dispunha de meios para auxiliar as paróquias), a Assembleia 

Legislativa autorizava a criação de novas freguesias em lugares que não possuíam estrutura 

alguma para sediá-las. 

 

3.5.1 Alguns casos em que os fiéis contribuíram para o custeio das necessidades materiais 

do culto divino 

 

 

Conforme expliquei no tópico anterior, o estado de desaparelhagem do culto 

público no Maranhão se perpetuava também por conta da pobreza do povo maranhense, que 

geralmente não tinha condições financeiras para custear a aparelhagem de suas paróquias. 

Embora esta pobreza fosse a “regra geral”, houve importantes exceções onde certos grupos de 

                                                           
1359 Ibidem, p. 76-77. (Itálico meu) 
1360 Ofício nº 5 da Secretaria do Governo do Maranhão ao vigário encomendado da freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição das Barreirinhas, padre José Pacífico Serra. 17/05/1865. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 160. 

APEM. 
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fiéis (ou algum indivíduo em particular) ajudaram suas respectivas paróquias não apenas com 

somas consideráveis, mas também com a doação de templos ou com o custeio integral deles. 

Sendo importante a contribuição destes católicos, convém destacá-la no subtópico que encerra 

o presente trabalho.  

Já em sua passagem por São Luís no ano de 1819, os naturalistas Spix e Martius 

surpreenderam-se com o fato de que as igrejas existentes nesta cidade tivessem sido erigidas às 

custas exclusivas de particulares: “É notável que diversas dessas igrejas, mesmo mui 

recentemente, tenham sido edificadas a expensas de pessoas particulares”1361. 

Tal asserção é corroborada por Gaioso, que escreve:  

 

Além das duas ditas freguesias [Nossa Senhora da Vitória e Nossa Senhora da 

Conceição], tem a cidade [de São Luís] as seguintes igrejas: o recolhimento das 

freiras, com a invocação de Nossa Senhora da Encarnação e Remédios, e os três 

conventos, de Santo Antônio dos Capuchos, Nossa Senhora do Carmo, e das Mercês 

[...]; a igreja de Nossa Senhora do Rosário, pertencente à Irmandade dos Pretos, e por 

eles edificada; a de Santa Ana, edificada no ano de 1790 pelo falecido cônego João 

Maria da Leu Costa; de Nossa Senhora da Madre de Deus, que foi hospício dos 

religiosos da extinta Companhia de Jesus, e hoje serve de hospital militar [...]; de 

Santiago de Galiza, edificada pelo falecido capitão José Salgado de Moscoso; e de 

Nossa Senhora dos Remédios, edificada por esmola dos devotos, pelo incansável zelo 

do seu virtuoso ermitão Francisco Xavier. Hoje se acha grandiosamente enriquecida 

pelos negociantes do Maranhão, que tomaram a Senhora por protetora do comércio. 

Tem mais duas capelinhas, uma de Nossa Senhora das Barraquinhas, outra de Santa 

Ana, de frente do quartel militar, edificada do ano de 1790 para 1791 pelo arcipreste 

Agostinho Aranha, e a ermida de Nossa Senhora do Desterro.1362 

 

Em 1844 os habitantes do Iguará, estimulados por seu vigário, custearam a 

edificação da igreja matriz da paróquia, como informa o documento a seguir:  

 

O vigário encomendado do Iguará, o padre Francisco Mariano Ferreira, tem por seu 

zelo e assiduidade, conforme sou informado, despertado o fervor dos seus paroquianos 

elevando um templo sem o menor dispêndio da Fazenda Pública, o qual, posto que 

seja de madeira, todavia satisfaz as necessidades daqueles povos, mas deve ser 

auxiliado pelos vossos louváveis esforços.1363 

  

                                                           
1361 SPIX, Johann Baptist von & MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von. op. cit., p. 379. 
1362 GAIOSO, Raimundo José de Sousa. op. cit., p. 106. O autor afirma na mesma página 106 que as freguesias de 

Nossa Senhora da Vitória e a de Nossa Senhora da Conceição eram “[...] ambas pertencentes à Ordem de Cristo”. 
1363 Relatório que dirigiu o Excelentíssimo Presidente da Província do Maranhão João José de Moura Magalhães 

à Assembleia Legislativa Provincial em 20/06/1844, p. 5. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/342/>. 

Acesso em: 07 set. 2017. (Itálico meu) 
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No mesmo ano, “a matriz da freguesia de S. João do Cururupu [achava-se] quase 

pronta. É isto devido ao zelo religioso dos habitantes daquela vila, que voluntariamente se 

coligaram para a edificação dessa elegante igreja, como refere a respectiva Câmara Municipal 

em ofício de 7 de maio deste ano”1364. 

Para a ereção desta “elegante igreja”, os moradores da freguesia de São João do 

Cururupu gastaram “[...] perto de seis contos de réis”. O vice-presidente da Província Ângelo 

Carlos Muniz elogiou  

 

[...] o procedimento religioso dos habitantes da freguesia de S. João de Cururupu, 

recentemente criada pelo zelo de seu pároco, o reverendo João Possidônio Barbosa, 

que à custa dos mesmos habitantes conseguiu que se construísse na dita freguesia 

uma igreja matriz, em a qual, no dia 25 de dezembro último, estando inteiramente 

concluída, teve lugar pela primeira vez a celebração dos ofícios divinos, havendo-se 

gasto perto de seis contos de réis, sob a direção do major Antônio Cirino da Fonseca, 

dependendo agora de vós [da Assembleia Legislativa Provincial] a quantia necessária 

para ser empregada na compra de paramentos.1365 

 

Data do ano de 1853 a notícia de que “o vigário de Monção, para reparos ou 

edificação da matriz que ameaça ruína, agenciou uma subscrição na importância de 1:095$000 

réis”1366. 

No ano seguinte, o Barão de Turiaçu, então vice-presidente da Província, 

congratulou o vigário da freguesia da Chapada por ter conseguido de seus paroquianos a soma 

de 1:000$000 réis para a ereção da matriz: “Esta Presidência recebeu o ofício que V. Mce. 

dirigiu em data de 30 de abril último, participando [...] [haver] alcançado uma subscrição de 

um conto de réis [para] ajuda das despesas que têm de fazer-se com [a ereção?] da nova matriz 

dessa vila [...]”1367.  

Por intermédio deste ofício, fica-se conhecendo um pouco sobre os materiais 

utilizados na edificação do referido templo:  

 

                                                           
1364 Ibidem. (Itálico meu) 
1365 Relatório que à Assembleia Legislativa da Província do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Vice-

Presidente da mesma Província, Ângelo Carlos Muniz, na sessão de 20/05/1846, p. 9. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/344/>. Acesso em: 08 set. 2017. (Itálico meu) 
1366 Relatório do Presidente da Província do Maranhão, o Doutor Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 

Assembleia Legislativa Provincial no dia 01/11/1853, p. 10. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/351/>. 

Acesso em: 19 set. 2017. 
1367 Ofício nº 17 do Vice-Presidente da Província do Maranhão Manoel de Souza Pinto de Magalhães (Barão de 

Turiaçu) ao vigário da freguesia da Chapada. 26/06/1854. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 6v. APEM. 
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[...] e louvando a V. Mce. por este importante serviço tenho a dizer-lhe que para se 

proceder aqui ao orçamento daquela obra, que deve ser apresentado à Assembleia 

Provincial com a respectiva planta, convém que V. Mce. remeta à mesma Presidência 

com brevidade uma nota dos preços por que aí poderá ficar cada alqueire de cal, a 

qualidade deste, o preço de cada uma carrada de pedra e sua qualidade, e se esta existe 

perto do lugar em que tem de ser empregada, ou se tem de ser conduzida de longe, de 

que distância e de que modo, se há barro perto ou se também terá de vir de longe, e 

de que distância; qual o preço por que poderá ficar cada um caibro da melhor 

qualidade; quanto custará cada dúzia de ripas, e de tábuas para portas e janelas, e qual 

a qualidade destas tábuas; e finalmente se há aí carpinas e pedreiros e qual [...] [a 

forma] por que se poderão obter.1368 

 

Nos registros do ano de 1862 encontra-se a informação de que “[...] os vigários de 

Cururupu e Itapecuru-Mirim [...] reformaram as igrejas matrizes de suas freguesias, que se 

achavam em completo estado de ruína, por meio de esmolas e zelo que empregaram [...]”1369. 

Os dois documentos anexos a este ofício de 10 de setembro detalham o estado anterior das 

igrejas e o contexto das reformas. Em um destes documentos, o vigário encomendado do 

Itapecuru-Mirim, padre Francisco José Cabral, afirma que organizou “[...] uma subscrição 

voluntária entre os meus paroquianos, os quais dignamente se prestaram, e pude conseguir 

salvar do completo desmoronamento a única igreja que há nesta freguesia [...]”: 

 

[...] entrando na administração desta freguesia em 1º de janeiro do corrente ano, achei 

a igreja que serve de matriz desta freguesia no estado de ruínas, o que levando ao 

conhecimento de Sua Exa. o Senhor Presidente da Província, nenhuma medida pôde 

tomar, por faltar verbas nos cofres provinciais; porém, vendo que este templo não 

podia por mais tempo conservar-se sem um pronto reparo, atento o rigoroso inverno, 

promovi imediatamente uma subscrição voluntária entre os meus paroquianos, os 

quais dignamente se prestaram, e pude conseguir salvar do completo 

desmoronamento a única igreja que há nesta freguesia, com o que se despende a 

quantia de seiscentos mil réis, ficando todo o interior com a decência precisa, e o 

exterior por se concluir, calculando em um conto de réis o necessário para o seu 

completo acabamento [...].1370   

 

No outro documento anexo ao ofício episcopal de 10 de setembro de 1862, o padre 

Manoel Altino Barbosa, vigário de Cururupu, relatou que “[...] há vinte anos que [a igreja 

matriz] foi edificada de madeira pelos fiéis, sem que até aqui tenha sofrido reparo algum”. Disse 

que “[...] achando-se em o ano passado o seu frontispício próximo a desabar, [...] consegui 

algumas quantias, com que pude reconstruir de pedra e cal o frontispício e mais um bom pedaço 

                                                           
1368 Ibidem. 
1369 Ofício de Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão, ao Chefe de Polícia da Província do 

Maranhão, Conselheiro Antônio Manoel de Campos Mello. 10/09/1862. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
1370 Ofício do padre Francisco José Cabral, vigário encomendado do Itapecuru-Mirim, a Dom Frei Luís da 

Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 17/05/1862. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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de parede do corpo da igreja, que estava mais arruinado”. O padre Manoel ressaltou que “[...] 

os cofres da Província até aqui ainda não concorreram com a mais pequena quantia para a 

conservação desta igreja [...]”: 

 

[...] é pouco lisonjeiro o estado desta igreja matriz, quer se atenda à falta de 

paramentos e alfaias, quer ao estado de ruína, que cada dia mais visível se vai 

tornando. E para V. Exa. Reverendíssima ficar formando uma ideia do estado de ruína 

em que ela deve estar, basta somente dizer que há vinte anos que foi edificada de 

madeira pelos fiéis, sem que até aqui tenha sofrido reparo algum. [...] achando-se em 

o ano passado o seu frontispício próximo a desabar, para evitar maior mal, que 

necessariamente devia causar em sua queda, apressei-me em fazer arriar o mesmo 

frontispício, com grande trabalho, e as torres que já estavam tombadas. Para acudir a 

estes males vi-me obrigado a recorrer ainda à piedade dos mesmos fiéis, que, graças 

a sua religiosidade, logo que lhes fiz sentir a necessidade que tínhamos de socorrer 

o único templo que possuímos achei-os sempre com as mais vivas disposições para 

tão útil, quão religioso fim. Consegui algumas quantias, com que pude reconstruir de 

pedra e cal o frontispício e mais um bom pedaço de parede do corpo da igreja que 

estava mais arruinado. Devo fazer ciente a V. Exa. Reverendíssima, que os cofres da 

Província até aqui ainda não concorreram com a mais pequena quantia para a 

conservação desta igreja, suposto que na última legislatura provincial do ano passado 

[...] foram votados dois contos de réis para reparos, mas esses dois contos não sei 

ainda se aqui chegaram, visto que o Tesouro anda sempre exausto [...].1371 

 

Anos depois, fica-se sabendo que a cooperação dos fiéis para as obras da igreja da 

paróquia de Cururupu chegou à cifra de 12:000$000 réis. Os cofres do Governo também não 

puderam, naquela data, cooperar com nenhum auxílio, como confirmou o presidente José Bento 

da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário de Cururupu neste ofício:  

 

O importante auxílio de doze contos de reis com que têm seus paroquianos concorrido 

para as obras da matriz dessa paróquia seria um motivo relevante para conceder-se 

desde já alguma subvenção do cofre público se assim o permitissem as atuais 

circunstâncias financeiras da Província. Logo porém que for possível, se atenderá a 

necessidade por V. Mce. exposta em seu ofício de 30 de agosto último. Conto, 

entretanto, que V. Mce. com seus bons desejos e diligências, conseguirá alguns 

donativos, cuja importância tornará menos gravosa a contribuição do cofre 

público.1372 

 

Os fiéis da freguesia de Santa Ana do Buriti coligaram-se para custear a edificação 

da igreja matriz desta freguesia, como consta no seguinte ofício do presidente Lafayette 

Rodrigues Pereira ao bispo do Maranhão, datado de 1865:  

                                                           
1371 Ofício do padre Manoel Altino Barbosa, vigário colado de Cururupu, a Dom Frei Luís da Conceição Saraiva, 

Bispo do Maranhão. 06/05/1862. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
1372 Ofício nº 77 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário de 

Cururupu. 25/09/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 30-30v. APEM. (Itálico meu) 
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Tenho a honra de passar às mãos de V. Exa., na cópia inclusa, o ofício que em data 

de 20 de outubro último me dirigiu o vigário da freguesia de Santa Ana do Buriti 

relativamente ao estado em que se acham as obras da igreja matriz que ali se está 

edificando à custa dos fiéis, a fim de que V. Exa., na conformidade do art. 25 da Lei 

nº 747, de 31 de julho do corrente ano, se sirva de dar-me seu parecer sobre a 

conveniência da prestação do auxílio pedido para as mesmas obras.1373 

 

As obras da igreja matriz da freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Coroatá 

contaram com o aporte de 3:000$000 réis oriundos dos fiéis, como informa este ofício 

presidencial do ano de 1872:  

 

Acuso a recepção do ofício que V. Mce. me dirigiu em 24 de agosto último, prestando-

me informações sobre o estado da matriz dessa freguesia. Inteirado de haverem os 

fiéis concorrido com a quantia de três contos de réis para as obras desse templo, e de 

ainda contar V. Mce. com a coadjuvação dos seus paroquianos, espero que continuará 

a empregar os seus esforços a este respeito na inteligência de que, apenas permitir o 

estado financeiro da Província, se prestará o auxílio compatível com as forças do cofre 

público, pois que a cooperação a que V. Mce. alude é uma circunstância valiosa para 

merecer a atenção do Governo.1374 

 

Com a coadjuvação dos fiéis, o vigário da freguesia de Santa Rita e Santa Filomena 

do Codó liderou o projeto para a construção da respectiva matriz. Os atos religiosos da freguesia 

estavam ocorrendo numa casa particular1375. Para a edificação da igreja, o vigário conseguiu 

reunir “[...] uma quantia superior a 9:000$000 réis”, como atesta este ofício do presidente da 

Província datado do ano de 1872:  

 

Tenho presente o ofício que V. Mce. me dirigiu em 29 de agosto último, e no qual me 

declara em resposta ao meu ofício de 31 de julho próximo findo que, celebrando-se 

os atos religiosos em uma casa particular, resolvera V. Mce. empreender a construção 

da igreja matriz dessa paróquia, cujas obras se acham muito adiantadas mediante 

esforços pessoais que V. Mce. empregara auxiliado pela piedade dos fiéis e pela 

comissão composta dos cidadãos Raymundo César Brandão, Antônio Alexandre 

Bayma, Afonso Giffing de Mattos, Antônio José Mattos e Milcíades Palácio; notando-

se que o dito Bayma, além de concorrer com os serviços de um pedreiro, cedeu a dita 

casa independentemente de aluguel. Que já tem V. Mce. alcançado uma quantia 

superior a 9:000$000 réis, a qual compreende o empréstimo por V. Mce. contraído, 

em que a título de subvenção do cofre público houvesse até hoje recebido, mais [...] a 

                                                           
1373 Ofício nº 23 do Presidente da Província do Maranhão Lafayette Rodrigues Pereira a Dom Frei Luís da 

Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 22/11/1865. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 179. APEM. (Itálico 

meu) 
1374 Ofício nº 68 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário 

encomendado da freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Coroatá. 17/09/1872. Inventário dos Códices. Livro 

1166, p. 27v. APEM. (Itálico meu) 
1375 Como comentarei a seguir, em 1852 o comendador Luiz José Henriques doou uma igreja para que servisse de 

matriz da freguesia de Santa Rita e Santa Filomena do Codó. Pode-se supor que, com o decorrer do tempo, tal 

igreja tenha se arruinado, sendo preciso transferir os atos religiosos para uma casa particular.  
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soma de quinhentos mil réis por conta das verbas decretadas pelo Poder Legislativo 

provincial. Certo do zelo muito louvável que tem V. Mce. desenvolvido e dos sinceros 

desejos que mostra de levar ao fim o seu projeto, eu lhe prestaria desde logo os 

auxílios convenientes se não devesse atender às circunstâncias financeiras da 

Província. Entretanto, espero que V. Mce. continue a invocar os bons sentimentos dos 

seus paroquianos, a fim de obter mais alguns donativos para as obras da matriz, na 

inteligência de que apenas melhorem as circunstâncias aludidas, esta Presidência não 

deixará de prestar a coadjuvação precisa. O caráter e posição das pessoas mais 

qualificadas do lugar me fazem crer que não será debalde o novo apelo que V. Mce. 

lhes fizer.1376 

 

Não apenas os referidos grupos de fiéis contribuíram para as obras do culto público 

na Província do Maranhão. Alguns católicos, individualmente, também colaboraram com 

generosas doações. 

Um deles foi o comendador Luiz José Henriques que, em 1852, cumprindo uma 

promessa que fez, doou uma igreja para que servisse de matriz à paróquia de Santa Rita do 

Codó, assim como “[...] um terreno de 80 braças de frente com 50 de fundo para lhe servir de 

praça [...]”. Doou também “diversas imagens e paramentos” à paróquia. Sua doação total foi 

avaliada em 10:000$000 réis, como comentou o presidente Eduardo Olímpio Machado:  

 

O cidadão Luiz José Henriques, em cumprimento do voto que fez se conseguisse, 

como de feito conseguiu, desassombrar as matas da comarca de Caxias e do município 

do Mearim dos índios bravios que as infestavam, com grave prejuízo da lavoura e 

segurança individual de seus habitantes, acaba de doar à Província não somente uma 

igreja que para matriz da freguesia de Santa Rita do Codó fez ali construir sob a 

invocação de Santa Filomena, como um terreno de 80 braças de frente com 50 de 

fundo para lhe servir de praça e diversas imagens e paramentos. A oferta desse 

prestante cidadão é estimada em mais de dez contos de réis.1377 

 

Já Pedro José Borralho arcou alguns consertos feitos na matriz da vila do Icatu, 

calculados em 1:640$000 réis, conforme ofício presidencial de dezembro de 1855: “Foi-me 

[comunicado], por cópia, com ofício de 10 do corrente da comissão encarregada dos reparos da 

matriz da vila do Icatu, o auto de arrematação que fez de alguns reparos na mesma matriz o 

cidadão Pedro José Borralho, na importância de 1:640$000 réis”1378. 

                                                           
1376 Ofício nº 72 do Presidente da Província do Maranhão José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao vigário da 

freguesia de Santa Rita e Santa Filomena do Codó. 18/09/1872. Inventário dos Códices. Livro 1166, p. 28v-29. 

APEM. (Itálico meu) 
1377 Relatório com que o Dr. Eduardo Olímpio Machado passou o governo da Província do Maranhão ao 1º Vice-

Presidente, General Manoel de Souza Pinto Magalhães em 09/07/1852, p. 11. Sala de Acervos Particulares. APEM. 
(Itálico meu) 
1378 Ofício nº 2 do Presidente da Província do Maranhão Antônio Cândido da Cruz Machado ao senhor Tenente 

Coronel Raymundo Ferreira de Carvalho e demais membros da Comissão encarregada dos reparos da matriz da 

vila do Icatu. 13/12/1855. Inventário dos Códices. Livro 1164, p. 39. APEM. 
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Em 1875, o bacharel Theodoro Thadeu de Assunção, membro da Assembleia 

Legislativa Provincial do Maranhão, contribuiu com quatrocentos mil réis para a obra de 

edificação da igreja da vila de São Francisco, da comarca de São José de Matões. No seguinte 

ofício, o presidente da Província agradeceu-lhe por esta doação: 

 

Acusando o recebimento do ofício que me dirigiu V. Mce., pondo à disposição desta 

Presidência, para ser aplicada à obra da construção da igreja da vila de S. Francisco, 

da comarca de S. José de Motões, a quantia de 400$000 réis, que para esse fim deixa 

no Tesouro Provincial a ajuda de custo que lhe foi contada como membro da 

Assembleia Legislativa desta Província; cabe-me agradecer-lhe em nome do Governo 

Imperial essa generosa oferta em favor do culto público e que dá a medida dos 

sentimentos religiosos de que é V. Mce. dotado.1379 

 

No mesmo ano, o “súdito português” Antônio José Pereira Netto ofereceu “[...] à 

Província uma igreja que a expensas suas fez construir na povoação de Carutapera, termo do 

Turiaçu [...]”1380:  

 

Tenho presente o ofício que V. Mce. me dirigiu em 27 do corrente, oferecendo à 

Província a igreja que a expensas suas fez construir na povoação de Carutapera, termo 

do Turiaçu, a fim de servir de matriz quando for ali canonicamente instituída a 

freguesia de S. Sebastião criada pela Lei Provincial nº 1026, de 12 de julho de 1873. 

Aceitando tão generosa oferta, cabe-me agradecer a V. Mce. em nome do Governo 

Imperial essa prova de seus sentimentos religiosos, certo de que ao conhecimento do 

mesmo Governo, oportunamente levo o seu ato.1381 

 

Deste modo, apesar da pobreza que geralmente caracterizava as populações 

maranhenses, existiram as relevantes contribuições comentadas no presente subtópico, onde 

alguns grupos de fiéis (instados por seus vigários) ou cidadãos em particular custearam as 

necessidades materiais do culto público em suas paróquias. 

 

 

 

 

                                                           
1379 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches ao senhor Dr. 

Theodoro Thadeu da Assunção, membro da Assembleia Legislativa Provincial. 22/07/1875. Inventário dos 

Códices. Livro 1168, p. 29-29v. APEM. 
1380 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches a Dom Frei Luís 

da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 31/07/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, p. 32. APEM. 
1381 Ofício do Presidente da Província do Maranhão Frederico José Cardoso de Araújo Abranches ao senhor 

Antônio José Pereira Netto, em Carutapera. 31/07/1875. Inventário dos Códices. Livro 1168, p. 31-31v. APEM. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A história da missa aqui delineada centrou-se nos óbices materiais enfrentados pela 

Igreja na celebração do culto público na Província do Maranhão nos anos de 1830 a 1890. Esta 

pesquisa buscou oferecer um panorama geral sobre as condições materiais em que a missa era 

celebrada no referido recorte temporal. Em uníssono, a documentação cotejada é categórica em 

declarar que a celebração da missa ocorria sob circunstâncias materiais desfavoráveis.  

Havia sérios obstáculos de ordem material à condigna celebração da missa no 

Maranhão imperial. Eram carências básicas que precisavam ser supridas, tais como a falta de 

templos, de paramentos e de alfaias litúrgicas. A presente história da missa objetivou analisar 

e explicar estes empecilhos. 

Seguindo uma estratégia didática e metodológica, a primeira providência que tomei 

foi esclarecer a importância da missa e de sua aparelhagem para o catolicismo. Esta 

aparelhagem não tem a razão de ser em si mesma, mas sim no mistério religioso ao qual se 

dirige.  

Conforme discuti no tópico 1.1, a missa é por excelência o culto público que a Igreja 

dirige a Deus; é a principal cerimônia religiosa do catolicismo. Ela é o centro da religião 

católica, pois celebra a Eucaristia, “[...] a continuação incruenta [...] do Sacrifício cruento de 

Jesus Cristo”1382. São Leonardo de Porto-Maurício1383 declara: “Onde encontrareis fortuna 

capaz de igualar o valor de uma única Santa Missa, se ela vale mais que todo o Paraíso? [...] a 

Santa Missa é um tesouro sem preço”1384. 

A sacralidade da missa decorre do sacramento da Eucaristia, que, por conter “[...] 

verdadeira, real e substancialmente o Corpo, Sangue, Alma e Divindade do mesmo Jesus Cristo 

Nosso Senhor, debaixo das espécies de pão e de vinho”1385, é “[...] o maior de todos os 

sacramentos”1386. Por isso, como assevera o papa São Pio X, “a Eucaristia deve ser adorada por 

todos, porque Ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo Nosso 

Senhor”1387. 

                                                           
1382 SÉGUR, Monsenhor de. op. cit., p. 114. 
1383 Religioso franciscano. Nasceu em 1676, morreu em 1751. 
1384 PORTO-MAURÍCIO, São Leonardo de. Excelências da santa missa. São Paulo: Cultor de Livros, 2015, p. 

89. 
1385 PIO X, São. op. cit., nº 594, p. 103. 
1386 BELARMINO, São Roberto. op. cit., p. 95. 
1387 PIO X, São. op. cit., nº 619, p. 105. 
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Todos estes elementos da fé católica foram explicados com base na Bíblia, na 

tradição católica, no magistério da Igreja, nos escritos dos santos, dos padres e doutores da fé 

católica. A sacralidade da missa, o respeito, a reverência e adoração devidas à Eucaristia exigem 

uma solenidade específica para sua celebração. Exigem que a liturgia seja bela, pois no dizer 

de Santo Tomás de Aquino, a beleza é um atributo de Deus1388 e um canal para Ele. Como ficou 

consignado no tópico 1.2, a beleza litúrgica é um suporte que eleva os fiéis a Deus, os inspira à 

contemplação e ajuda-os a perceber “[...] o invisível dentro do visível”1389. 

A liturgia é disciplinada por normas canônicas que ordenam um lugar apropriado 

(o templo, a igreja) para a celebração da missa, bem como o aparato (indumentária sacerdotal, 

vasos e panos sagrados – ou seja, os paramentos e as alfaias litúrgicas) necessário à celebração 

da mesma. A missa rezada no Maranhão no século XIX era a missa tridentina, tendo suas 

normas litúrgicas promanadas do Concílio de Trento e das Constituições do Arcebispado da 

Bahia1390. Os documentos cotejados nesta pesquisa mostram que, no geral, as normas deste 

Concílio e das Constituições referentes à aparelhagem da liturgia não eram obedecidas na 

Província do Maranhão (tópico 2.3). 

A “lógica” interna da missa precisou ser evidenciada logo no início deste trabalho 

porque foi justamente ela que fundamentou o posicionamento dos bispos do Maranhão frente 

ao cenário de “decadência” material do culto público na Província. Sem esta lógica, a missa 

“[...] se torna um formalismo sem fundamento e sem conteúdo”, como diz o papa Pio XII1391.  

Tal lógica consiste no mistério religioso. É o mistério religioso que dá sentido à 

missa: “os usos litúrgicos da Igreja não têm razão de ser em si mesmos... Dependem de uma 

realidade interior, protegem um dogma, representam uma ideia; pregam a boa nova”, diz o 

cardeal São John Henry Newman. E ainda: “se é verdade que Deus Filho se oferece aqui em 

corpo e sangue pelas mãos de um homem [...]”1392 e se é verdade que o mesmo Deus Filho 

ordenou que se celebrasse este sacrifício em sua memória (Lc. 22, 19), tal cerimônia deve 

revestir-se de uma magnificência condigna ao mistério proclamado pelo catolicismo. Foi 

precisamente este mistério que autorizou os prelados maranhenses a anatematizarem o estado 

de desaparelhagem do culto público.  

                                                           
1388 TOMÁS DE AQUINO, Santo. op. cit. (Exposição sobre o credo), p. 27. (art. 1º) 
1389 RATZINGER, Joseph. op. cit., p. 113. 
1390 A bula Romanorum pontificum vigilantia (1828), do papa Leão XII tornou a Diocese de São Luís do Maranhão 

sufragânea do Arcebispado da Bahia. Por este motivo, a Diocese do Maranhão obedecia as Constituições do 

Arcebispado da Bahia. 
1391 PIO XII. op. cit., p. 299. 
1392 NEWMAN, John Henry. op. cit., p. 290. 
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“Decadência do culto público” foi a expressão utilizada pelos bispos do Maranhão 

e pelos presidentes da Província para designar o cenário de carências materiais que afligiam o 

culto católico no Maranhão. Logo na Introdução expliquei o sentido que o termo decadência 

recebeu neste trabalho. “Decadência do culto” significa desaparelhagem ou desestrutura do 

culto público; significa falta (ou ruína) de templos, de paramentos e alfaias para a celebração 

da missa. A palavra decadência foi mantida pelo evidente motivo de ter sido empregada pelos 

autores da documentação. Foi colocada entre aspas por uma única razão: para sinalizar que foi 

colhida dos documentos. 

Este trabalho não se estruturou a partir da contraposição representada pelas ideias 

de decadência versus ascensão. Não houve a pretensão de problematizar o termo decadência. 

Entretanto, como forma de introduzir a discussão sobre o tema da “decadência” material do 

culto público, mostrou-se conveniente a realização de uma breve reflexão sobre a presença da 

noção de decadência no estudo da história. Tal reflexão foi promovida no tópico 2.1, que 

concluiu que, independentemente da variedade semântica com a qual foi intuída ao longo dos 

tempos, a palavra decadência é percebida como algo erosivo e dissolutivo de alguma época 

histórica ou de algum sistema político, religioso, econômico, cultural etc. O mesmo raciocínio 

vale para o termo decadência aplicado à temática do culto público na Província do Maranhão. 

Esta palavra foi aqui entendida como algo deletério ao culto público, como a designação de um 

abatimento do culto gerado pelas vicissitudes e carências de ordem material. 

A desaparelhagem do culto público foi um dos maiores e mais importantes 

problemas enfrentados pela Igreja Maranhense no século XIX. Esta tese é sobejamente 

confirmada pela documentação da época, que de modo reiterado e contundente apresenta um 

quadro de generalizada falta (ou ruína) de igrejas, e de falta de paramentos e alfaias para o culto 

público católico no Maranhão. Tal asserção pode parecer exagerada, mas é o próprio presidente 

da Província que em 1865 atesta: “Em todas as paróquias, com raras exceções, como consta 

nos relatórios anteriores, ou não há matrizes, e então servem de casa de Deus e para as altas 

funções do sagrado ministério oratórios particulares, e às vezes sem a devida decência, ou se 

as há, estão em ruínas e carecem sobretudo de paramentos!”1393. 

No final do século XIX, a situação não havia mudado muito, tanto que em 1886 o 

bispo D. Antônio Cândido de Alvarenga garantiu que:  

                                                           
1393 Relatório com que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, Doutor Ambrósio Leitão da Cunha, 

passou a administração da mesma Província ao Excelentíssimo Senhor 4º Vice-presidente, Tenente-coronel José 

Caetano Vaz Júnior, no dia 23/04/1865, p. 11. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/366/>. Acesso em: 02 

dez. 2017. (Itálico meu) 
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Em geral, o que aqui chama-se igreja paroquial ou igreja matriz são pequenas 

capelas que só admitem no seu recinto um limitado número de pessoas; sem os 

compartimentos e acomodações necessárias a uma igreja paroquial propriamente 

dita, quase sempre de uma construção fraca, sem o asseio preciso, e desprovidas de 

paramentos, alfaias, vasos sagrados e outros objetos necessários ao culto, como 

tenho observado por mim mesmo nas minhas visitas episcopais. Há paróquias onde 

os atos religiosos são celebrados em pardieiros sem forma alguma de templo [...].1394 

 

Em face desta situação, as grandes questões que engendraram este trabalho foram: 

1) em que consistia a “decadência” material do culto público na Província do Maranhão; 2) 

quais os fatores que a ensejavam. O objetivo desta pesquisa foi responder satisfatoriamente tais 

questões. 

A vívida descrição contida nas duas últimas citações funciona como uma exímia 

conceituação da “decadência” material ou desaparelhagem do culto público, e esclarece a 

primeira questão colocada no parágrafo anterior. As páginas deste trabalho foram prolixas em 

apresentar citações semelhantes a essas. Ficou claro no tópico 2.3 que a “decadência” material 

do culto público consistia basicamente na falta (ou na ruína) de igrejas matrizes, e na falta de 

paramentos e alfaias para a realização da missa. 

Tendo sido a desestrutura do culto público um premente desafio para o episcopado 

maranhense durante o século XIX, por isso, foram também estudados (nos subtópicos 2.2.1 ao 

2.2.5) os esforços e as atuações que os hierarcas deste período empreenderam para solucionar 

o dito problema.  

A segunda e mais importante meta desta pesquisa foi tentar entender quais os 

fatores que contribuíam ou causavam a “decadência” material do culto. Hodiernamente, por 

motivos de cunho filosófico, teórico-metodológico ou ideológico, é temeroso falar de “causas” 

em historiografia. Sobre esta questão, posicionei-me entendendo que a desaparelhagem do culto 

público foi um problema que objetivamente existiu, independentemente do emprego do termo 

decadência. Retire-se a palavra decadência e coloque-se em seu lugar o termo “carências”, 

“desestrutura” ou “necessidades materiais” e praticamente nada se altera.  

Seguindo este raciocínio, admitindo que a desaparelhagem do culto público foi um 

impasse real e objetivo, é evidente que tal impasse foi gerado por causas ou fatores igualmente 

                                                           
1394 Ofício de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Bispo do Maranhão, ao Presidente da Província do Maranhão 

João Capistrano Bandeira de Mello. 09/01/1886. Setor de Avulsos, APEM. (Itálico meu) 
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reais e objetivos. Neste sentido, o presente trabalho tentou oferecer uma explicação objetiva 

para um problema objetivo1395. 

Postas essas premissas, após a investigação e análise da documentação, constatei 

que eram basicamente cinco os fatores que ocasionavam a “decadência” material do culto 

público na Província do Maranhão, a saber: 1) os diversos cerceamentos que o padroado impôs 

à Igreja Católica no Brasil imperial; 2) a exiguidade dos auxílios governamentais destinadas ao 

culto público e o ineficiente sistema de distribuição destas subvenções; 3) a deficitária situação 

financeira do Maranhão; 4) a negligência e os possíveis desvios de recursos ocorridos dentro 

das comissões encarregadas da edificação ou conserto das igrejas matrizes; 5) a criação de 

novas paróquias em localidades sem estrutura para abrigá-las e sem recursos para mantê-las. 

Expliquei neste último caso que, por vezes, nem a Província, nem a Igreja (privada de seus 

recursos pelo padroado) e nem os paroquianos tinham condições de manter as novas paróquias.  

No fim do trabalho (subtópico 3.5.1), apresentei algumas importantes iniciativas de 

párocos, de grupos de fiéis e de indivíduos em particular que contribuíram para a aparelhagem 

de suas paróquias. A listagem dessas contribuições não pretendeu ser exaustiva ou definitiva. 

É muito provável que tenham existido outros auxílios de fiéis e de benfeitores não registrados 

nas fontes em que pesquisei. 

Além de múltiplas, eram também multifacetadas e se imiscuíam umas nas outras as 

causas que concorriam para a desestrutura do culto público. Por exemplo, como é notório, as 

dificuldades financeiras da Províncias (“causa 3”) determinavam a “causa 2” (insuficiência das 

verbas destinadas ao culto público). Esta insuficiência das verbas aliada ao ineficaz sistema de 

distribuição das mesmas entre as paróquias (“causa 2”) em parte impediam que as comissões 

pudessem executar qualquer trabalho além da compra de materiais para as obras (“causa 4”). O 

parecer que o vice-presidente Ângelo Carlos Muniz deu à Assembleia Legislativa Provincial 

foi claro neste sentido: “[...] muito conviria que em presença de nossos apuros pecuniários 

decretásseis que se construísse ou consertasse esta ou aquela matriz, e conseguido este intento 

se tratasse de outra, do que dar-se para cada uma delas quantia que apenas pode chegar para 

comprar alguns materiais”1396. 

                                                           
1395 GAY, Peter. op. cit., p. 191. 
1396 Relatório que à Assembleia Legislativa da Província do Maranhão apresentou o Excelentíssimo Vice-

Presidente da mesma Província, Ângelo Carlos Muniz, na sessão de 20/05/1846, p. 9. Disponível em: 

<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/344/>. Acesso em: 08 set. 2017. (Itálico meu) 
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As comissões encarregadas das obras das igrejas matrizes geralmente enfrentavam 

problemas na prestação de contas de seus atos, além de outras inépcias e possíveis malversações 

de recursos. Neste sentido, o tópico 3.4 discutiu a controvérsia envolvendo a comissão 

responsável pelas obras da matriz de São Bento de Pastos Bons. A Província destinou um total 

de 5:380$000 réis para esta obra, ao qual juntou-se 1:900$000 réis proveniente de uma doação. 

Em 1864, decorridos mais de seis anos desde a sua nomeação, e mesmo em posse desta notável 

soma, a dita comissão havia gastado apenas 540$280 réis na compra de materiais1397. 

O padroado contribuiu poderosamente para a formação e manutenção do cenário de 

desaparelhagem do culto no Maranhão imperial, pois tolheu a liberdade financeira e 

administrativa da Igreja. O art. 5º da Constituição Imperial, ao instituir o catolicismo como 

religião oficial do Estado brasileiro, incumbiu este último da tarefa de manter o culto católico. 

Entretanto, no Maranhão, conforme foi amplamente discutido neste trabalho, o Governo 

Provincial cumpria tal encargo de modo insuficiente, ocasionando o quadro de “decadência” 

material do culto público. 

Praticamente a totalidade dos estudiosos do tema do padroado considera que a 

seleção do catolicismo como religião oficial custou um alto preço para a Igreja. Basicamente, 

o preço pago foi a sua liberdade. João Dornas Filho assevera neste sentido que o Império tornou-

se algoz da Igreja sob a alegação de protegê-la1398. O art. 5º da Constituição de 1824, na prática, 

acorrentou a Igreja e submeteu-a ao poder estatal. Este cárcere foi reforçado pelo regalismo da 

maioria dos estadistas e legistas do Império, que elaboraram leis opressivas à Igreja, buscando 

subordiná-la ao Estado.  

Sem recursos e sem autonomia, os bispos do Maranhão estavam reduzidos em sua 

esfera de ação e reação frente à desestrutura do culto, dependendo de auxílios estatais. 

Entretanto, estes “recursos estatais” não provinham exatamente do Estado, mas resultavam do 

dízimo, do “[...] dinheiro da própria Igreja”1399, apropriado pelo Império através do regime do 

padroado (tópico 3.1). 

Cabe ressaltar que nas obras de construção e reparo das igrejas matrizes do 

Maranhão, os prelados eram quase que somente espectadores ou agentes consultivos, não 

possuindo poderes decisórios nem fiscalizatórios sobre tais obras (tópico 3.4). Mesmo nas obras 

                                                           
1397 Ofício nº 23 do Vice-Presidente da Província do Maranhão Miguel Joaquim Ayres do Nascimento a Dom Frei 

Luís da Conceição Saraiva, Bispo do Maranhão. 14/05/1864. Inventário dos Códices. Livro 1165, p. 126-128. 

APEM. 
1398 DORNAS FILHO, João. op. cit., p. 19. 
1399 CARNEIRO, Júlio Maria de Morais. op. cit., p. 93. 
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das igrejas, as decisões episcopais, para serem executadas, necessitavam da chancela da 

Presidência da Província. Assim, é justificada a sentença que afirma que “o artigo 5º [da 

Constituição de 1824] foi a causa precípua de todas as desgraças que a Igreja sofreu durante o 

Império; [...] foi a raiz e o princípio de todos os males que vieram à Igreja. Foi o seu cárcere de 

ouro”1400.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1400 SCAMPINI, José. op. cit., p. 108. 
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