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Exmas. autoridades presentes ou representadas, prezados
confrades, minhas senhoras, meus senhores:
Sem dúvida constitui esta solenidade da tomada de posse
como sócio honorário do I.H.G.B. um ponto alto em minha vida, só
ofuscado por uma que estará sempre acima de qualquer outra:
minha ordenação sacerdotal. Sinto-me honrado pela eleição e feliz
pela convivência tão agradável com tantos ilustres personagens
que, como costumam ser os verdadeiramente grandes e sábios, são
simples, amáveis e cordiais.
Agradeço a confiança em mim depositada pelos sócios que
indicaram meu nome e pelos outros que aceitaram a indicação;
assim como as gentis palavras de meu introdutor no Instituto, professor Américo Jacobina Lacombe.
Agrada-me também este convívio pelo motivo de nossa associação — a História. Cultivo também a Música, a Arquitetura e as
Artes Plásticas; e estabeleço uma forte e íntima ligação entre elas
todas e minha condição de eclesiástico, pondo ora a Teologia a
serviço da História ou da Música, ora a Arquitetura ou as Artes
Plásticas a serviço da Teologia. É este serviço à Religião e à
Igreja que me impede de dedicar-me exclusivamente a um destes
campos, exigindo as circunstâncias ou a vontade de meus superiores que trabalhe também em outras searas artísticas ou científicas .
Não era nem é fácil executar estudos, pesquisas e trabalhos
que muitos consideram um passatempo, mais ou menos inútil, no
máximo um enfeite para passageiros momentos festivos. Não me
incomodo com isso, porque é a aprovação de Deus que me
preocupa e não a dos homens. E tenho às vezes a satisfação de
poder ver a utilidade de um modesto esforço nosso para a prática
da Religião. Só de pensar nas dezenas de altares que pude projetar e fazer executar! Cada um deles é acompanhado por esta
reivindicação minha: «Senhor — quero um pedacinho de cada
missa que será celebrada neste «meu» altar».
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O mesmo acontece com os estudos históricos. Tive em minha
vida um privilégio: sempre encontrei — na escola primária, no ginásio e na universidade, até a preparação da láurea — professores
que me transmitiram seu entusiasmo pela matéria. Meus professores de História abriram-me os horizontes, insistiram em demonstrar a interdependência dos vários fatores históricos: vida civil,
arte, religião, problemas sociais; nenhum deles existindo sem
relacionamento com os demais.
Preparei minha tese, guiado, segundo o costume da Universidade Gregoriana, por um professor que era uma celebridade, o já
falecido padre Roberto Leiber S.J. Era o conselheiro histórico do
Papa Pio XII, desde seus tempos de Núncio Apostólico na Alemanha. Tinha de visitar o Papa todos os dias, porque este achava,
e com toda razão, que os assuntos e problemas da Igreja tinham
de ser examinados também à luz da História que era capaz de
explicar certas situações ou posições tomadas e, por outra, indicar
a solução.
Aprendi com o padre Leiber que existe uma história da Teologia, como há uma teologia da História.
E quando, num trecho dum exercício prático (sobre santos
mártires dos primeiros séculos da era cristã que eram escravos)
escrevi num momento de entusiasmo: «a Igreja, como sempre,
resolveu bem a questão», observou ele — o conselheiro do Papa!
— friamente: «quem lhe diz isso? A Igreja errou muitas vezes. Em
Fé e Moral Deus a guarda. Mas no resto — veja quantas coisas
erradas fizeram e fazem os homens que são parte da Igreja.
Examine os fatos e os relate sem paixão. A verdade nunca ofende
a Deus.»
Como isso é verdade, vale também para outros aspectos da
vida pública e privada, quando examinados pelo historiador! Se ele
for sincero, cauteloso e prudente, será sempre um colaborador, mesmo contrariando uma tese oficial.
Mas, já é tempo de entrar no tema anunciado:

como o I.H.G.B. o tem na pessoa de seu presidente, é um caso
raro que acontece de século em século). A própria Igreja recorreu
à fixação e redação, cujo resultado são os quatro evangelhos.
Praticamente dependemos hoje de documentos para investigar
o passado. E é por isso que estes documentos devem ser guardados
e conservados.
Falando nesta Casa de «documento», pensamos logo em
papel, livro, em arquivo e biblioteca.
Desejamos, porém, dar um sentido mais amplo ao termo, incluindo, ao lado dos arquivos e das bibliotecas, também monumentos artísticos, edifícios e obras de arte em suas variadas manifestações. Realmente trata-se de dois grupos. Mas são intimamente
ligados entre si. E quem se interessa por um, não pode esquecer
o outro, descuidar dele:
— nos arquivos encontramos notícias sobre obras de arte e
artísticas por meio de contas, recibos, projetos. E os objetos podem
rornecer-nos dados que nos faltam, contendo datas, escudos,
dedicatórias;
— há livros que são monumentos artísticos (como as iluminuras); e há monumentos que são livros, pois contam, registram e
provam feitos de homens, épocas e culturas;
— e é bom poder contar com isso. Pois enquanto a biblioteca
de Ptolomeu em Alexandria foi consumida pelo fogo, continuam
até hoje os «volumes» de pedra: os templos, palácios e tumbas do
Egito com seus hieroglifos e relevos;
— da vida do homem primitivo não saberíamos nada, não
fosse a arqueologia que informa, baseada em pinturas, em utensílios, em peças de arte;
— da mesma forma já foi dito que pelas pinturas murais,
pelas esculturas e inscrições das catacumbas poderíamos reconstruir integralmente o conteúdo da teologia cristã, caso fossem
perdidos todos os escritos existentes em bibliotecas e arquivos.

Igreja e Estado cooperando na conservação dos valores
histórico~artisticos
Se é importante saber o que nossos antepassados fizeram,
disseram e pensaram, é necessário poder dispor dos elementos que
nos transmitem este conhecimento.
É verdade: existe a tradição oral e a Igreja atribui-lhe grande
valor. Mas ela tem seus limites e perigos (um computador humano

Em toda parte, e também no Brasil, por iniciativa da religião
e da Igreja, foram erigidos monumentos-documentos em ambos os
sentidos que devem ser guardados e conservados.
Por isso diz, de um lado, o Papa Pio XI: «o conjunto de seminários, igrejas, capelas e objetos sacros constituem um vasto patrimônio da civilização cristã, inspirada na f é . . . e é uma testemunha
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eloqüente da atividade e da influência exercidas durante tantos
séculos pela Igreja. Tal herança preciosa deve ser conservada,
sabiamente administrada, para vantagem da Igreja, da Ciência,
da Arte.»
(Circular da Secretaria de Estado — 1-9-1924) .
E a respeito dos papéis diz um ( * ) eminente autor: «escondidos e pouco manuseados, mas não menos preciosos, constituídos
de pergaminhos, códices, miniaturas, etc. existem tesouros espalhados por toda parte e sempre um grande ornato de nossas igrejas.
Devem ser considerados como objetos arqueológicos que falam
de uma civilização longínqua, e cuja conservação é uma das maiores
benemerências da Igreja, porque freqüentemente só através dos
arquivos eclesiásticos foi possível esclarecer importantes eventos
da história... a boa administração da entidade, a tutela dos direitos, a história e a ciência exigem a guarda escrupulosa dos
arquivos.»
E o Papa João XXIII declara: «Os arquivos eclesiásticos da
Itália (e todos os demais. . . ) constituem ainda hoje, não obstante
as perdas sofridas por circunstâncias várias de diversa natureza,
uma patrimônio de valor inestimável. Tanto as coleções de documentos antigos como os papéis modernos dos arquivos vivos são
testemunho da vida e da obra da Igreja e formam em seu conjunto
uma documentação única, essencial e insubstituível, destinada antes
de tudo a servir à própria Igreja; e merece ser conservada também
para vantagem dos estudos históricos.» (* *)

O primitivo de épocas antigas até o presente com sua estatuária, sua pintura e seus ex-votos falam da alma e da crença
do povo brasileiro em suas camadas simples.

I

MONUMENTOS HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
É absolutamente desnecessário numa ilustre assembléia como
a presente querer convencer que existem obras de Arte Sacra, ou
seja: obras de arte com temática ou destino religioso. Do período
barroco, sem dúvida uma glória do Brasil, hoje reconhecido e
apreciado também fora do Brasil, podemos atribuir tranqüilamente
80% à Arte Sacra com igrejas, capelas, outros edifícios, imagens,
pinturas, alfaias, prataria, paramentos, móveis, cruzeiros, via-sacras
e outros.
(*) Dr. Godofredo Mariani, La legislazione ecclesiastica in matéria, d'Arte
Sacra, p. 205.
(**) (Motu Próprio «La sollecitudine Pastorale» de 5-4-1955, introdução;
— AAS vol. LU. a. 1960 n' 15, 31-12-60).
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Não é na mesma proporção que a Arte Sacra é presente na
produção artística do século vinte e na época e no estilo moderno.
Mas tão pouco falta. Basta citar a seguinte experiência: em 1947
promovemos, pela SBAC (Sociedade Brasileira de Arte Cristã),
com Monsenhor Joaquim Nabuco, o pintor Carlos Oswald, a museóloga Regina Real e outros uma «Exposição de Arte Sacra Contemporânea» . Não houve tempo para criações novas, especialmente preparadas para a Exposição. Resolvemos, então, visitar atelier
após atelier e perguntar os artistas se tinham pronta alguma obra
de inspiração religiosa.
Senhores: não saímos de nenhum atelier, seja qual for a tendência artística, filosófica, religiosa ou política de seu dono, sem
levar uma obra de Arte Sacra. Expusemos mais de 700 obras, entre
elas o Cristo Crucificado que hoje ornamenta o Plenário da Câmara Legislativa no Palácio Tiradentes.
Sempre há Arte Sacra, quanto depende dos artistas, independente de encomendas ou aquisições, sejam eles místicos,
indiferentes ou até rebeldes à estrutura hierárquica das Igrejas.
Por outro lado há sempre interesse da Igreja pela Arte Sacra.
Das Catacumbas até a novíssima «Coleção de Arte Religiosa Moderna», inaugurada em 1973 pelo Pontífice reinante, Papa Paulo VI, é ininterrupto o contato entre Igreja e Arte, tanto por encomendas, como por medidas legais e práticas executivas para a
conservação de obras antigas.
Martinho V., ainda residindo em Avignon, criou em 1425 uma
espécie de IPHAN, com oficiais, chamados, curiosamente, de
«maestros das estradas» que deviam livrar igrejas e outros prédios
eclesiásticos de Roma de invasores; demolir construções encostadas
às igrejas e palácios (como as houve no Rio ao redor da Candelária ou da igreja da Glória do Outeiro) sem aceitar nenhum termo
de «usocapião».
Pio II — em 1462 — mantém estes «maestros de estrada», ao
lado de «oficiais dos edifícios».
Sixto IV — em 1480 — estabelece que para questões de urbanismo, de restauração de igrejas, prevalece a utilidade pública sobre
a utilidade privada, dando foros legais à expropriação.
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Leão X — advertido por Rafael, avisa em 1516, que não se
use, como era costume da época, para construções novas, pedras
de construções antigas (Romanas) que tivessem inscrições.
São Pio V, justificou a nomeação de Pietro Tedellini (1519)
para «conservador dos monumentos de Roma» pelo fato de ser ele
«vir universae antiquitatis amator» (homem amante de toda antigüidade) .
Bento XIV, em 1753 e 1754, trata da infra-estrutura, cuidando
da Academia de Belas Artes.
Pio VII — em 1820 — cria, pelo famoso «Edito Pacca» (pelo
Cardeal Pacca que o assinou) a Comissão de Belas Artes. Manda
fazer um inventário das obras de Arte. Proíbe a venda de obras
que são propriedade de igrejas e conventos. Particulares (do
Estado Pontifício) podem vender, mas não para o estrangeiro,
sem licença especial. Mas pode-se importar livremente obras do
exterior. (O que devia-se permitir também hoje, para enriquecer
o patrimônio nacional).
Pio IX — em 1852 — cria a Comissão de Arqueologia Sacra
e o Museu Lateranense (especializado em peças antigas e de
religiões não cristãs — coleção há pouco transferida para o
Vaticano).
Leão XIII — em 1894 e 1902, pela primeira vez, estende ao
mundo inteiro o pedido e, no ambiente eclesiástico, a ordem de resguardar as obras de Arte.

há pouco, mais um Museu no Vaticano: da história do Estado
Pontifício.
Transcrevemos importante documento de 11-4,. 1971, publicado em vista de abusos praticados por uma interpretação errônea
da Reforma Litúrgica do Concilio Vaticano II (que, aliás dedicou
todo o capítulo VII da Constituição «Sacrosanctum Concilium» à
Arte Sacra):
Sagrada Congregação para o Clero.
Circular aos presidentes das Conferências Episcopais a respeito do cuidado com o patrimônio histórico-artístico da Igreja.
As obras de Arte, como excelentes realizações do espírito
humano, aproximam sempre mais os homens ao Divino Artista ( J ) ,
e com muita justiça são consideradas patrimônio de todo gênero
humano. ( 2 )
A função da Arte sempre foi considerada pela Igreja nobilíssima e esta exigiu incessantemente que os objetos dedicados ao
culto sejam dignos, nobres e belos, como sinais simbólicos de realidades superiores ( 3 ) , e por isso conservou através dos séculos com
toda a atenção o próprio tesouro artístico. ( 4 )
Pelo mesmo motivo devem, também no presente, os pastores
d'alma, se bem que empenhados em numerosas obrigações, prestar
máxima atenção ao cuidado com os edifícios e objetos sacros,
porque estes representam o insigne testemunho da piedade do
povo e um valor histórico e artístico.
Os fiéis, porém, lamentam de ver, hoje mais do que no passado, tantas alienações indevidas, roubos, apropriações, destruições
do patrimônio histórico-artístico da Igreja.

Pio X — em 1907 — distingue entre comissário de documentos e comissário de monumentos; também quer um inventário;
proíbe vendas e permutas.
Pio XI — desde 1923 — insiste no cuidado com obras de
Arte e documentos; ordena o ensino da matéria nos seminários; cria
um curso de arquivologia no Vaticano; inaugura a Pinacoteca do
Vaticano.
Pio XII — além da Exposição de Arte Sacra do Ano Santo
de 1950 (na qual o Brasil também esteve presente), urge outra
vez, em 1942, um inventário de arquivos, bibliotecas e obras de
Arte, fornecendo modelos de fichas, sobre as quais ainda
falaremos.
Paulo VI inaugura em 1973 a já mencionada «Coleção de
Arte Religiosa Moderna» — hoje já com mais de 400 obras expostas de artistas de todos os países, incluindo o Brasil. E instalou.
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(1) Cf. Pio XII, Discorsi e Messaggi, Ed. Pol. Vat. vol. XV, p. 48Directorium pró ministério pastorali quoad «turistas», n" 10 in AAS vol. LXI
(1969), p. 367.
(2) Const. «De Sacra Liturgia», n"? 124, in AAS, vol. LVI (1964)

p. 130.
(3) Cf. Const. «De Sacra Liturgia», n' 122.
(4) Cf. Card. Celso Constantini, La legislazione ecclesiastica sull'Arte
in: «Fede e Arte», V (1957), p. 359 ss; Varie lettere Circolari, edite dalla
Sacra Congreg. dei Concilio, especialmente de 30-12-1952, in AAS, vol. XX
(1953) p. 101; Paulo VI, Regolamento relativo ai prestito di opere d'arte
delia Santa Sede, in: AAS, vol LVII (1965) p. 667 ss; Instrução Geral do
Novo Missal Romano, cap. V.
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Muitas pessoas, deslembradas das advertências e disposições
emanadas da Santa Sé ( 5 ) usaram como pretexto a própria execução da reforma litúrgica para realizar modificações incongruentes nos lugares santos, estragando e perdendo obras de valor
inestimável.
Em algumas regiões, certos edifícios eclesiásticos, não mais
destinados à sua finalidade originária, foram de tal modo negligenciados que isso produziu grande dano ao patrimônio eclesiástico e
às obras de Arte daquela região.
Considerando estes graves motivos e tendo em conta tais circunstâncias, esta Sagrada Congregação, à qual compete cuidar da
administração do patrimônio artístico eclesiástico (*), exorta as
conferências episcopais, para que publiquem normas aptas de
regular esta matéria de tanta importância. Até lá seja-nos permitido lembrar e estabelecer:
l ) Ao dar diretrizes aos artistas, e na escolha de obras a
serem admitidas na Igreja, procure-se a verdadeira predominância
da Arte que, em harmonia com a verdade daquilo que apresenta,
e do fim, ao qual se destina, incrementa a fé e a piedade. ( 7 )
2) As obras antigas de Arte Sacra sempre e em qualquer
parte sejam bem guardadas, para mais dignamente serem postas
ao serviço do culto divino e contribuírem para tornar ativa a participação do povo de Deus na sagrada liturgia. ( 8 )
3) Compete a cada Cúria diocesana, vigiar a fim de que, em
conformidade com as normas emanadas pelo Ordinário, redijam os
reitores das igrejas, juntamente com peritos, o inventário dos edifícios sacros e dos objetos insígnes no campo da Arte e da História,
fazendo deles descrição pormenorizada e indicando o valor. Deste
inventário sejam feitas duas vias, uma das quais se conserve na
própria igreja e a outra na Cúria diocesana.

(5) Presidente do «Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra
liturgia»: Carta aos presidentes das Conferências Episcopais, de 30 de julho
de 1965, in: Notitiae, 9-10-1965, n? 8, p. 263; Instrução «Inter Oecumenici»,
Cap. V nn. 90-99, in: AAS vol. LVI (1964), p. 887 ss; Instrução Geral do
Novo Missal Romano, n. 257 ss.
(6) Cf. Const. «Regimini Ecclesiae Unlversae», n. 70, in: AAS, vol.
LIX (1967), p. 885 ss.
(7)
(8)
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Seria mais que útil que outra via fosse remetida pela própria
Cúria à Biblioteca Vaticana. Não se olvide de anotar nelas as modificações que no decorrer dos tempos porventura são verificadas.
4) Os bispos, lembrados das disposições do Concilio Vaticano II ( 9 ) , e daquelas constantes nos documentos Pontifícios
sobre tal matéria ( 1 9 ), não deixem de vigiar para que as modificações a serem feitas nos lugares sacros por ocasião da reforma litúrgica, ,sejam executadas com toda cautela e sempre em conformidade com as normas da própria reforma litúrgica, nem que sejam
feitas sem o voto da Comissão de Arte Sacra, de Liturgia e, segundo o caso, de Música Sacra, com o parecer de peritos. Além do
mais, tenha-se em conta eventuais leis civis para a proteção de
insignes obras de Arte, em vigor nas várias Nações.
5) Os Ordinários do lugar, considerando as normas do Diretório «Peregrinans in terra» (peregrinando na terra) a respeito
do ministério pastoral para os turistas, cuidem, para que os lugares
e objetos sacros, notáveis pela Arte, possam ser vistos por todos
como testemunhas da vida e da história da Igreja. Todavia, como
os edifícios sacros, mesmo dotados de valor artístico, são lugares
de culto, não é permitido aos turistas perturbar as funções sacras
que lá são celebradas.
6) Se ocorrer que as obras de Arte e tesouros a nós
transmitidos desde séculos devem ser adaptados às disposições litúrgicas ( u ) , cuidem os bispos que isso seja feito somente por
verdadeira necessidade e sem dano para as próprias obras. Além
do mais, observe-se sempre as normas e critérios citados em o n9 4.
No caso de tais obras não serem mais consideradas idôneas para o
culto, não devem ser jamais destinadas a usos profanos, mas sejam
colocadas em lugar apropriado, isso é, num Museu diocesano ou
interdiocesano, de livre acesso a todos. Igualmente, não sejam
descuidados os edifícios eclesiásticos de valor artístico, mesmo se
não forem mais usados para o fim originário. Devendo, eventualmente, abrir mão deles, prefira-se pessoas em condições de cuidar
bem deles. (Cf. Can. 1187).
7) Os objetos preciosos, particularmente ofertas votivas, não
sejam alienados sem a licença da Santa Sé, segundo a norma do
(9)

Const. «De Sacra Liturgia», nn. 44, 45, 46, 126.

(10) Cf. Instr. «De Cultu Mysteríi Eucaristici», n. 24, in: AAS, vol.
LIX (1967), p. 554.
(11) Cf. Instrução Geral do Novo Missal Romano, n. 254.
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Can. 1532, continuando em pleno vigor as penas previstas nos
Cans. 2347-2349 àqueles que realizam indébitas alienações, os
quais, além do mais, não recebem a absolvição antes de terem
reparados os danos por eles causados.
Ao enviar as petições para obter a mencionada licença, indique-se claramente o voto das Comissões de Arte Sacra, de Liturgia e,
caso isso ocorrer, também aquele da Comissão de Música Sacra
e dos peritos, não descuidando de levar em conta para cada caso
as leis civis em vigor acerca de tal matéria.
Esta Sagrada Congregação confia que as obras de Arte sejam
em toda parte religiosamente tratadas e guardadas, e que os bispos,
ao procurar promover as novidades de cada época, saibam fazer
sábio uso daquelas obras para incrementar a verdadeira, ativa e
eficaz participação dos fiéis na sagrada liturgia.
Dada em Roma, 11 de abril de 1971 — Páscoa da Ressurreição . — Giovanni Card. Wright, Prefeito. — Pietro Palazzini, Secretário .
Os órgãos executivos são as Comissões Diocesanas de Arte
Sacra^ Pio X, na Encíclica «Pascendi» de 8-2-1907 prescreve um
Comissário de monumentos e outro de documentos que devera
trabalhar conjuntamente. Insiste em 1-9-1910 na matéria no Moto
Próprio «Sacrorum Antistitum».
Pio XI — no Motu Próprio «Orbem Catholicum» de 29-6-1923
volta de maneira prática e esclarecedora ao assunto.
Pio XII trata dela na Encíclica «Mediator Dei» (20-9-1947).
O cardeal D. Sebastião Leme publica uma Circular, intitulada
«Defesa do Patrimônio» (20-1-1924).
O Concilio Plenário Brasileiro, de 1939, inclui a Comissão
sucintamente em seu n° 50, enquanto o 7? Sínodo do Rio de Janeiro, convocado em 1949 pelo Cardeal D. Jaime de Barros Câmara
(sócio do I. H. G. B . ) , trata com detalhes das atribuições desta
Comissão:
Título 9° — Art. 126, § l'. Instituída em obediência às determinações da Santa Sé e ao decreto 50 do C.P.B. ( 1 ) , a Comissão
Arquidiocesana de Arte Sacra (C-A.A.S.) é o órgão da Câmara
Eclesiástica, incumbido de superintender as atividades da Arte
Sacra na Arquidiocese.
(1)
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§ 2° A Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra, além do
que determina o art. 422, compete:
a) dar parecer, observado o art. 414, § 39, sobre a alienação,
transferência, reforma ou destruição de estátuas, imagens, quadros,
azulejos, móveis, vasos, alfaias e jóias, assim como pinturas, substituição de altares artísticos, construção, reconstrução, ampliação e
reforma de igrejas ou de outros edifícios eclesiásticos;
b) fiscalizar sob o ponto de vista artístico todas as obras autorizadas de que fala a alínea anterior;
c) zelar vigiando, urgindo, esclarecendo, pela conservação de
edifícios, documentos e bens ec esiásticos de valor artístico ou
histórico;
d) promover a organização de um inventário ou catálogo de
todos os documentos e coisas de arte, arqueologia e história confiadas à guarda do clero, abrangendo a catedral, paróquias, igrejas,
capelas, irmandades, ordens terceiras e outras instituições eclesiásticas;
e) promover a publicação de um guia artístico e histórico das
igrejas;
/) organizar um mu; eu religioso de arte e história sacras e
superintender seu funcionamento;
g) incentivar, com publicações e conferências, o gosto e a cultura artístico-sacra;
h) publicar um resumo das exigências do culto para servir
de guia aos arquitetos construtores e demais artífices;
i) atender aos interessados para concelhos e sugestões práticas sobre construção ou reforma de edifícios destinados ao culto:
/') levantar uma planta da Arquidiocese com as igrejas já
existentes, estudando a possibilidade de novos templos.
§ 3° À Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra será constituída por tantos membros quantos forem oportunos, nomeados e
demissíveis ad nutum pelo arcebispo Metropolitano, dentre sacerdotes e leigos versados no assunto, e reger-se-á por estatutos próprios, aprovados pelo mesmo. (Art. 422: contato com fábricas e
revendedores de objetos religiosos novos).
Art. 414, § 1° Recomendamos insistentemente aos párocos
e aos reitores de igrejas extrema solicitude para com as alfaias
sagradas; que os ornamentos sacerdotais e as vestes sagradas sejam
conservadas com todo cuidado em armários apropriados, para não

Concilio Plenário Brasileiro (1939).
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se deteriorarem, e que, uma vez inutilizados, não sejam aproveitados
para usos profanos, e sim queimados, e as cinzas lançadas na
piscina.
§ 2° Nenhuma alfaia, entretanto, seja queimada sem prévia
consulta à Comissão de Arte Sacra a quem caberá examinar se
se trata de peça a oferecer ao Museu Arquidiocesano.
§ 3° Fica severa e absolutamente proibido vender, trocar,
ou reformar qualquer alfaia sagrada ou objeto relacionado com o
culto, sem licença explícita e por escrito da Comissão de Arte
Sacra.
É importante o Art. 339, § 2°:
As igrejas e capelas veneráveis por sua antigüidade sejam
sempre bem conservadas e enquanto possível também restauradas,
dentro de seu estilo; quando se trata de igrejas ou oratórios tombados no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, haja
o maior espírito de colaboração entre os responsáveis pelos edifícios sagrados e a Diretoria do mesmo Serviço.
§ 3° O que é dito de igrejas e capelas no parágrafo anterior,
deve ser entendido também de altares, esculturas, pinturas e
demais objetos, veneráveis por sua antigüidade ou primor artístico.

Também a Comissão em exercício no Rio de Janeiro, por seu
regulamento aprovado pelo cardeal D. Eugênio Sales, tem atribuições semelhantes (que, por isso, só mencionamos em resumo):
1. Orientar as novas edificações, restaurações e modificações;
2. elaborar um inventário;
3. editar um «Guia histórico-artístico das igrejas do Rio de
Janeiro»;
4. organizar o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra;
5. organizar um mapa da Arquidiocese;
6. difundir conhecimentos úteis sobre Arte Sacra e documentos eclesiásticos no Seminário, entre o clero, arquitetos, engenheiros, projetistas e estudantes destas especialidades;
7. entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Arte
Cristã (S.B.A-C.) e o Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico
Nacional (I.P.H.A.N.).
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Portanto: há obras de Arte e há profundo interesse por sua
conservação. Mas não há como negar que por causa delas surgem
graves problemas aos responsáveis. Os principais são: roubo,
alienação e estragos.
l.

Roubo.

Durante muito tempo a Arte Sacra levou literalmente a existência de uma «bela adormecida». Quem a descobriu, porém, não
foi um príncipe, mas os ladrões.
Por motivos vários — nem todos bem claros e que mereceriam
um estudo pormenorizado, pois periodicamente aparecem estas
reviravoltas: A Renascença e a Antigüidade, o Orientalismo do
Rococó, o Neoclassicismo da era Napoleônica, o Romantismo e
seu namoro do Gótico — surgiu nos últimos anos um interesse
fora do comum pelo antigo, entre nós pelo barroco colonial, que
valorizou e supervalorizou tudo que existe do passado. Ladeando
o interesse artístico a ganância financeira e o total desrespeito
pela propriedade em geral, e o sagrado em particular, podemos
imaginar e ver, ou melhor: sentir, os efeitos desastrosos. Pode-se
dizer, sempre baseado em fatos públicos que: roubam todos —
roubam tudo — roubam de todos os lugares — roubam em toda
parte do mundo.
Roubam ladrões, vagabundos, estudantes, advogados, policiais, pessoas da Sociedade.
Roubam imagens e telas de santos dos altares, castiçais, cálices, turíbulos, e até sinos das torres.
Roubam de igrejas (até durante os ofícios sagrados), de cemitérios, de museus, de casas particulares, de praças públicas.
Roubam no Brasil e em qualquer país do mundo, onde há
obras de Arte.
Na Polônia roubaram um quadro de Rubens duma igreja; em
Veneza tiraram um Tiepolo dum altar — quadros que constam de
qualquer história da Arte. Na França violaram a sepultura dos
Merovingos à cata de tesouros artísticos; do Museu Nacional de
Belas Artes, do Rio, sumiu um quadro de Taunay, exposto e
guardado no hall da entrada.
Só em 1973 foram registrados 8.520 furtos de obras de Arte
na Itália! Destes, 400 foram recuperados. Em 1972 tinham
sido 5.843.
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As revistas especializadas em Arte mantêm uma coluna especial para anunciar os furtos praticados nos diferentes países; e
foi com a colaboração dum particular que, advertido deste modo.
reconheceu ícones expostos num antiquário, que se recuperou uma
coleção inteira, caída em mãos de ladrões.
A Interpol constatou a existência de quadrilhas internacionais
que transportam com aviões clandestinos obras furtadas para fora
do país poucas horas após o crime.
E foram assinados tratados entre vários países, pelos quais
voltam obras saídas ilegalmente. Foi assim que retornaram ao
Arquivo Nacional de Viena cartas ainda inéditas da Imperatriz
Leopoldina.
Cito tantos detalhes, porque durante a'gum tempo notou-se,
em noticiários de roubos de obras de Arte Sacra, uma velada
acusação que a Igreja não tem bastante cuidado com elas. Ora: se
roubam dinheiro dos bancos, jóias de joalherias — como não
haverão de roubar santos de igrejas? Sendo que estas não podem
ficar trancadas e tão bem vigiadas como os outros. . .
Há muitos sistemas de segurança, cada vez mais sofisticados.
Mas o progresso de tecnologia defensiva é acompanhado por outro
igual, da parte dos ladrões, para burlá-la.
Um dos meios mais eficientes é baseado numa tese simples:
não há ladrão, quando não há comprador para o produto do roubo!
Foi por este motivo que algumas obras acabaram sendo encontradas abandonadas num canto qualquer pelos ladrões desanimados.
Pois é sumamente difícil vender um quadro que todos conhecem
e sabem que foi roubado.
Inventário
Por isso — e por outros motivos — deve ser feito o inventário,
o cadastramento, das obras de Arte nas igrejas, em conventos
museus e coleções. De cada peça se fará uma fotografia (com negativo e positivo) e uma ficha com dados segundo um modelo
uniforme.
Um modelo fornecido pelo Vaticano para ser usado na Itália,
estabelece cinco categorias: edifícios, obras de arte, alfaias, instrumentos e mecanismos, miniaturas-desenhos-impressos.

Guarda-se de cada objeto o negativo da foto, tirando e distribuindo em caso de furto cópias positivas à Polícia e aos jornais,
com indicações precisas sobre os objetos:
1) classificação: estátua, quadro etc.
2) sujeito ou título: S. Sebastião, cena tal...
3) colocação ou lugar onde é ( f o i . . . ) guardado;
4) dimensões;
5) material, peso (importante no caso da prataria e outros
metais nobres);
6) estado de conservação;
7) eventuais causas de danos sofridos;
8) estilo, data certa ou aproximada da confecção;
9) uso, destinação;
10) situação jurídica (proprietário — tombamento);
11) notícias históricas em geral;
12) notícias complementares por exemplo, se consta de livros,
revistas, catálogos.
Já dissemos que vários papas solicitaram a confecção deste
inventário. Também o fizeram a Pastoral Coletiva dos Bispos
do Brasil (1915): n' 1.122 ss e n? 1.516; o Concilio Plenário
Brasileiro (1939): n* 479 ss; o l? Sínodo do Rio de Janeiro
(1949): Art. 126. Da mesma forma é incluído na Declaração
dos Bispos Brasileiros, reunidos em Roma durante o Concilio
Vaticano II (1965) cf. REB, 1966, I (Revista Eclesiástica
Brasileira — Petrópolis).
Por que existem tão poucos inventários — que devem ser
feitos, e periodicamente atualizados e completados, sendo objeto
de verificação por ocasião de visitas pastorais, de transmissão do
cargo? Precisa de verba para pagar pessoas especializadas que
devem fazer o levantamento de centenas de peças em cerca de
600 igrejas e capelas — para ficar num caso concreto, nossa
Arquidiocese do Rio de Janeiro.
Estamos procurando fazer um convênio entre a Arquidiocese,
o IPHAN e o Conselho Federal de Cultura para iniciar o trabalho nas igrejas tombadas (cerca de 40), seguindo depois para
mais 100 objetos notáveis. Precisa-se de fotógrafo profissional,
e dos bons, para fixar o objeto total, às vezes detalhes, inscrições.
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Pensamos em regimentar alguns grupos de estudantes de Belas
Artes, do curso de museologia e de restauração que podem receber pequena remuneração e adquirir nesta oportunidade experiência prática de classificação, cadastramento e fotografia — sem
dúvida de grande utilidade para seus futuros trabalhos.
Serão estes grupos selecionados, preparados e identificados.
Pois não há dúvida: precisa-se também tomar mil precauções.
Ao anunciar, alguns anos atrás, esta idéia (hoje mais próxima de sua realização), apareceram imediatamente dois ladrões,
visitaram uma paróquia e um convento de freiras como «mandados
pela Arte Sacra»; solicitaram de ver tudo, e conseguiram
levar um objeto precioso de cada uma destas duas casas! Ninguém pediu que se identificassem; ninguém telefonou para a Cúria,
perguntando, se de fato os tinha mandado. Nada. Só deram por
falta da peça após a saída dos larápios.
Por isso falo de «precaução»: serão poucos os encarregados
do serviço. Receberão sua identificação. Seus nomes serão publicados no Boletim do Clero, assim como as igrejas a serem
visitadas cada vez. E estas serão, uma por uma, avisadas pela
Cúria; ficarão com uma cópia do relatório final.

Não esqueçamos que existem imagens, alfaias e outros objetos sacros de valor artístico em mãos de particulares. Temos nisso
um pouco de história da evolução sociológica e econômica do
Brasil: as grandes famílias fazendeiras que mandam construir e
aparelhar sua «Capela». O «Padre Chico» construiu para si em
Ouro Preto até uma igreja. Depois a família se muda para a
cidade, constrói lá uma casa, às vezes um verdadeiro palacete,
chegando o do Catete a servir aos presidentes da República; e
leva consigo os objetos da capela. Estas residências espaçosas
são por sua vez, superadas pelos apartamentos, por mil motivos:
moda, falta de empregados, proximidade de arranha-céus que
cercam a casa de todos os lados, falta de segurança e outros.
Nestas ocasiões são vendidos por falta de espaço, ou em caso de
morte e distribuição da herança, objetos sacros e outras obras de
Arte nos leilões. Mesmo em famílias de recursos menores houve
facilmente um oratório com bom número de imagens boas de
madeira policromada, de terra-cota ou marfim. Tudo isso encontramos, legalmente, nos antiquários.
Quanto à autoridade eclesiástica, já vimos que é a primeira
a zelar pela conservação de valores de arte, devoção ou história.
E faz isso por vários motivos: zelo pelo patrimônio artístico e cultural — respeito pelos doadores (semelhante a um compromisso
assumido por uma herança, um legado) — cuidado para evitar uso
«impróprio» que não precisa ser logo «sacrílego», mas é sempre lamentável: um confessionário transformado em bar, servindo de
balcão uma mesa de comunhão; um cálice de missa servindo de
jarro de flores, uma custódia servindo de relógio (colocando na
íúnula em lugar da hóstia consagrada um relógio de bolso); castiçais de altar decorando vestíbulos ou mesas de jogo etc.
Porém é necessário dizer que a autoridade eclesiástica tem o
direito de dispor dos bens eclesiásticos em geral e, portanto, pode
autorizar uma venda, observadas as rigorosas e cautelosas disposições do Direito Canônico:
Canon- 1529; obedecer à lei civil (como no «Tombamento»
que não proíbe a venda, mas impõe condições que devem ser aceitas
pelo novo proprietário), a não ser que esta seja contrária à lei divina ou ao Direito Canônico;
Can. 1530: a) obter o valor exato;
b) uma causa justa: por exemplo, vender um terreno para
construir uma igreja, uma escola — vender uma casa velha, sem
renda, e aplicar o dinheiro obtido de outra maneira;

Este inventário servirá também para enfrentar o segundo
perigo:
2.

Alienação ilegal.

Não falamos simplesmente de «venda», porque há muitos
meios de se perder um objeto:
1 — venda
2 — permuta
3 — entrega em pagamento dum débito
4 — renúncia ao direito de posse ou reivindicação
5 — penhora
6 — enfiteuse (transferência do domínio útil mediante uma
pensão anual, o «foro»)
7 — empréstimo a longo prazo
8 — extravio por negligência.
Por outro lado, usamos o termo «ilegal», porque existe uma
alienação «legal».
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c)

licença do legítimo superior, sem a qual é nula a venda;

Can. 1532: este «legítimo superior» é a Santa Sé (o Papa) ou,
em determinados casos, o bispo (ouvidos o cabido e o Conselho
Administrativo da Diocese), nunca o padre;
Can. 1534: ação administrativa e judicial contra quem vendeu
ilegalmente e quem tem em seu poder o objeto (que será seqüestrado). Quem comprou de boa-fé, deve procurar sua indenização por
conta própria.
Can. 1537: nunca vender objetos sacros para uso impróprio
ã sua natureza. Poderá, portanto, o bispo consentir na venda de
um objeto sem valor artístico ou histórico para uma finalidade
decente: um particular deseja possuir um Missal, em Latim, de
edição comum, comercial, fora de uso pela reforma litúrgica; castiçais de metal, fabricados em série, para serem colocados num
nicho de santo em casa particular. Compreende-se uma venda
de alfaias de uma igreja a outra; em certos casos duma igreja para
um museu, uma biblioteca, um arquivo público.
Evidentemente deve ser dada qualquer licença por escrito e
ser registrada tanto na Cúria como na igreja ou entidade autorizada (1° Sínodo do Rio de Janeiro, Àrt. 414, § 3*).
Às vezes sacerdotes ou outras pessoas erraram, mas de boa-fé,
pensando poder resolver por uma venda o problema financeiro
duma obra necessária da paróquia, da entidade. Mas erraram, e
gravemente, como .mostra a severidade dos Cânones do Direito,
porque «Reitores de igrejas, fabriqueiros de cabidos, de irmandades e em geral de todas as entidades eclesiásticas não têm um
verdadeiro domínio sobre edifícios e objetos de Arte aos seus
cuidados, mas exercem por seu cargo uma simples representação
em nome da coletividade, devendo dar conta dos valores guardados
à Igreja.» ( c f . Can. 1476, 1523, n° l ) — (Mariani, l .c., p. 129)Muito ajudaria, se o Código do Direito Civil reconhecesse a
dependência dos ministros de culto e responsáveis de agremiações
religiosas de sua legítima autoridade para vender legalmente valores sob sua guarda. Pois com isso ficariam «ipso facto» e «ipso
jure» nulas as eventuais vendas, de boa-fé ou não, assunto do noticiário jornalístico e prejuízo para o patrimônio histórico-artístico da Nação.
O conteúdo desta lei — a forma deixo aos peritos — seria:
é nula a venda de objetos e outros valores, feita por pessoas não
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proprietárias, mas apenas administradoras em qualquer grau, quando a venda não é autorizada, por escrito, por pessoa habilitada
pelo regime interno da entidade.
Museu
Uma ótima solução para vários problemas é a criação do
«Museu Arquidiocesano de Arte Sacra», exigido por todos os
órgãos da Igreja. Os existentes na Bahia, em São Paulo, em Mariana satisfazem sob todos os aspectos, atraindo mensalmente milhares de visitantes do país e do estrangeiro.
A forma de administração e direção destes museus, todos eles
instalados em próprios da Diocese e expondo neles peças quase
integralmente colecionadas pela Diocese, varia: em Salvador, o
Museu depende da autoridade federal (Universidade); em São
Paulo, do Governo Estadual (Secretaria de Cultura), e em Mariana, da Cúria.
No Rio de Janeiro estão reservados na cripta da Catedral
Nova amplos locais (2.400 m 2 ) para o Museu. Já foram recolhidas centenas de peças que nele serão expostas. Outras, sem dúvida,
virão. Podem resultar de aquisição, doação ou empréstimo. Uma
igreja, uma irmandade, até um particular, poderão expor lá quadros, estátuas e alfaias livres da preocupação com a conservação
e segurança. Constará o nome do proprietário ou doador numa
etiqueta no local da exposição e no catálogo do Museu. A igreja
ou a irmandade pode retirar e usar nos dias da festa principal o
objeto emprestado, devolvendo-o ao Museu, após os festejos.
Verbas públicas, concedidas para a instalação e manutenção
do Museu são plenamente justificadas, pois o maior beneficiado
da iniciativa é o público, o povo.
No Museu de Arte Sacra devem ser expostas criações artísticas de temática ou destinação religiosa (pois há objetos como
móveis, prataria, louça que não apresentam nenhum sinal especificamente religioso, mas interessam apesar disso por seu uso
no culto.
O termo «religioso» pode ser entendido ou especificamente
católico, ou de modo genérico, referindo-se a qualquer religião,
dependendo da autoridade eclesiástica local a fixação de eventuais
limites.
O programa de peças a serem expostas, é vasto:
Arquitetura: documentário fotográfico —• maquetes e plantas
originais — contratos e outros documentos — relíquias de construções desaparecidas.
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, , Escultura: imagens de todos os estilos, tamanhos e materiais,
do culto público e particular, talhas decorativas, altares e retábulos.
Pintura: quadros, estudos, esboços, ex-votos.
Desenho e gravura: obras criadas nestas técnicas ou croquis
preparatórios.

Haverá instalações técnicas para controlar: temperatura —
grau de humidade (que nem deve faltar, nem exceder certos limites, com vitrinas isoladas para objetos que exijam medidas excepcionais), de luminosidade.

Artes menores: (Artes aplicadas) — alfaias, paramentos,
jóias, móveis, sinos, órgãos e outros instrumentos, relógios, cerâmica, azulejos, mosaicos.
Numismática: moedas, medalhas comemorativas, condecorações, medalhas religiosas.
Heráldica: escudos de eclesiásticos e leigos apresentados em
pintura oficial, aplicados em objetos (alfaias, anéis, cruzes peitorais, sinetes, carimbos).
Parte histórica: iconografia (retratos), documentos e objetos
ligados a figuras eminentes da história eclesiástica local, documentação de eventos importantes como congressos, sínodos.
Folclore religioso: documentação, vestuário, objetos usados em
festas religiosas (andores, tochas, opas), festas populares, fotos,
gravações musicais.
É bem possível que surjam ainda outros elementos que mereçam ser incluídos.
Claro que o Museu moderno não se contenta com a simples
exposição, exigindo outras dependências ou pelo menos local para
diversos serviços de maior ou menor desenvolvimento, segundo a
importância do Museu:
— recepção (hall) com venda de ingressos, catálogos, fotos,
slides, publicações;
— salas de exposição;
— depósito de obras de Arte não expostas:
— biblioteca;
— sala para reuniões, cursos, conferências:
— diretoria;
— funcionários;
— almoxarifado;
;— laboratório fotográfico e de exames:
— sala de restauração.
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E mais do que em outros lugares precisa de medidas especiais
de segurança: grades, portas e fechaduras fortes — um cofre
para peças de valor excepcional — um serviço de vigilância diurna
e noturna. Pois a reunião de tantas peças há de despertar uma
gula fora do comum nos ladrões, à sua maneira entendidos e interessados em Arte.
3.

Estrago natural

Roubo e alienação são dois inimigos que privam a coletividade
dos objetos de Arte. Mas há um terceiro que é ainda pior, porque
simplesmente acaba com o objeto: o estrago natural, no clima tropical do Brasil mais temível do que em outras partes, até do mesmo
continente.
Na gloriosa Arte colonial temos, ao lado de bela cantaria,
paredes tão imensas quanto perecíveis, de adobos. Temos pratarias e azulejos de relativa facilidade de conservação. Tivemos
(porque resta pouco) esta madeira «granito» que é a braúna, que
enfrenta como uma rocha ventos e chuvas. E apresentamos orgulhosos o jacarandá, tão belo e nobre quanto resistente; madeira
que é atualmente o «chodô» da Europa.
Mas muitas outras qualidades de madeira são uma única fonte de dor de cabeça para qualquer pessoa que lida com antigüidades. O cupim acaba com as tesouras do telhado, com o forro, com
esquadrias de portas e janelas, com móveis, com imagens e com
as próprias paredes com seu revestimento integral de madeira simples e de talha. É isso uma curiosidade absoluta, diferente mesmo
do barroco de outros países do continente e de toda a Europa, ao
ponto de nos custar convencer visitas que vem de fora, e que pensam piamente ver um estuque a mais, bem acabado. E sacodem
a cabeça quando se convencem da realidade. Mas o cupim mina
tudo — onde menos se espera — resiste a mil tratamentos — acaba
com uma camada e aguarda a nova, colocada com mil dificuldades
técnicas, artísticas e financeiras. É o caso de se pensar na anedota
maliciosa que fala da compensação (em sentido negativo) que há
no Brasil em vista de tantas facilidades e riquezas naturais.
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Veremos na parte que trata dos arquivos, como o bicho é
capaz de transformar um papel em renda, outro em farelo, um
livro num bloco maciço — e outro em nada.
Em toda parte do mundo há problemas de restauração. As
famosas catedrais medievais têm todas elas um canteiro permanente
de obras, exclusivamente para substituir pedras roídas pela ação
do tempo.
Os organismos de proteção às obras de arte de todos os países civilizados trabalham sem cessar na restauração e conservação.
É o tributo que temos de pagar ao legado de ciência e arte que
herdamos e que muito nos dá por seu conteúdo e a beleza de sua
forma.
À Sociedade humana seria pobre, se não possuísse estes tesouros de Arte, História e Ciência. Cada vez mais se tornam centro de atenção de todos — e não só de uma classe privilegiada,
como em alguns casos na época de sua origem — e cada vez
mais são sentidos como indispensáveis, contrabalançando o sorvedouro implacável da tecnologia, do pragmatismo sem alma nem
sentimento do mundo materialista moderno. Sem dúvida é uma
das respostas à nossa pergunta anterior sobre o fenômeno da supervalorização das obras de Arte, principalmente de Arte antiga.
Tanta importância é atribuída ao assunto que há uma união
internacional de forças em favor de certos objetos, como a salvação
de Veneza (com nosso Dr. Carlos Chagas Filho presente), a
reparação dos estragos da enchente de Florença, o salvamento dos
templos egípcios da Núbia e outros —• sem esquecer o magnífico
trabalho no Pelourinho em Salvador, onde técnicos e verbas internacionais se aliaram a técnicos e verbas brasileiros.
Até governos de filosofia a-religiosa ou anti-religiosa, restauram cuidadosamente igrejas de valor histórico-artístico.
Solução
Também o Brasil encontrou sua fórmula de poder aplicar
recursos na restauração de obras de Arte Sacra apesar da separação de Igreja e Estado e as conseqüentes limitações constitucionais. O «Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional»,
com variados títulos — hoje I P H A N — travou durante longos
anos uma dura batalha contra incompreensão, falta de verba, de
pessoal e de material. A incompreensão hoje é menor, melhorou
um pouco a questão financeira; as demais continuam.
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Por isso é, antes de mais nada, necessário encontrar apoio ã
filosofia da questão. Para despender verbas, esforços e outros sacrifícios — como a não-ocupação de áreas limítrofes, às vezes de
grande potencial utilitário e rendário... — é preciso dar valor à
Arte. Como fazem bem as notícias de jornais, revistas, da TV,
sobre monumentos históricos, obras de Arte, costumes e festas tradicionais! Educam e entusiasmam o povo em todas as camadas sociais, base indispensável para qualquer outro passo.
E não é somente o caso do Brasil: em 1975, ano internacional da Proteção do Patrimônio Arquitetônico, restauraram na Áustria mil e cem castelos, conventos, igrejas e outros edifícios de
interesse histórico.
A Dra. Hertha Firnberg, ministro de Ciências e Pesquisas,
apresentou um relatório sobre estas restaurações. E mostrou isso é importante — como o público foi familiarizado com a idéia
da proteção do patrimônio arquitetônico por mais de 280 conferências de arquitetos e peritos, por 30 publicações, 18 exposições e 3
programas de filmes dedicados a este tema. Durante o trabalho de
esclarecimentos os arquitetos e funcionários das instituições públicas puderam se convencer que a população manifesta crescente
interesse e compreensão pela necessidade de manter intatos os tesouros históricos.
«A proteção e a manutenção destes valores» — disse o ministro — «representam um processo contínuo, e só os esforços de
todos poderão assegurar o futuro do passado histórico». (Informações da Áustria).
E, no caso da Arte Sacra, há necessidade de compreensão
mútua entre Igreja e Estado, dos órgãos de um e de outro; compreender cada um a posição do outro para depois colaborar, trabalhar em conjunto, na organização e execução.
Comecemos pelo Clero, por religiosas e irmandades: há queixa
que nem sempre colaboram, que vendem ou deixam estragar-se
obras de Arte, que colocam objetos de mau gosto artístico nas
igrejas. E muitas vezes isso é verdade.
A Igreja determina que nos seminários haja cursos de Arte
em geral, de arqueologia sacra e liturgia. Nem sempre esta ordem
é cumprida; não por oposição, mas por falta de docentes, de material e por outros motivos.
Tratamos várias vezes da necessidade de uma educação artística em larga escala nas escolas, nos programas da TV, com livros
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de Arte nas bibliotecas públicas; com centros regionais de empréstimos de slides de Arte para conferências e círculos de estudo.
Não será tão difícil divulgar entre o povo melhores conhecimentos,
e, com isso, melhor compreensão do valor -da Arte e das obras de
Arte.

Aliás, corresponde este entrosamento entre o IPHAN e a Igreja ao Art. 25 da «Legislação Brasileira de proteção aos bens
culturais» que reza: «O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará entendimentos com as autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou artísticas e pessoas
naturais e jurídicas, com o objetivo de obter a cooperação das
mesmas em benefício do patrimônio histórico e artístico nacional».
Somente precisamos completar: « . . . obter — e oferecer — cooperação, orientando também no caso de objetos não tombados». Pois
seria ouíro erro, pensar que um objeto só tem valor artístico ou
histórico, quando é tombado.

No caso da Arte Sacra, falta algo importante, do outro lado:
todos os que trabalham no I P H A N: arquitetos, engenheiros e
artistas plásticos como os artífices de certa categoria devem conhecer melhor a Arte Sacra e Liturgia. Em si, seria dos vários
credos, mas creio que no Brasil a grande maioria das obras de
Arte Sacra é caracterizada pela religião católica.
O motivo é, além da maior facilidade para identificar, cadastrar e interpretar as peças, a situação atual após a reforma litúrgica do Concilio Vaticano II. Os templos foram construídos pelo
povo, de uma ou outra maneira supervisionado pela autoridade
eclesiástica, para servirem ao culto duma determinada comunidade. E esta destinação continua, acompanhando a evolução litúrgica, como aquela causada pela reforma litúrgica do Vaticano II
que estabeleceu formas novas para a realização do culto. Realmente determinou a Igreja que se evite causar danos a obras de
Arte antigas, ou de desfigurá-las. Mas tão pouco é possível causar
embaraços à vida religiosa do povo, impedindo que se toque sequer
numa obra de Arte.
Devem ser feitas adaptações, eventualmente necessárias, por
pessoas categorizadas. Vimos igrejas antiquíssimas e valiosíssimas
da Europa pondo seu altar face ao povo e demais móveis requeridos para a forma atual da Liturgia, sem prejudicar o que havia
de antigo, mesmo quando, em certos casos, este foi de certa
maneira modificado.
Também no Brasil foram feitas reformas litúrgicas felizes em
igrejas tradicionais como a de S. Francisco em Salvador, ou no
Mosteiro de S. Bento no Rio, sob a orientação do Serviço do
Patrimônio.
Mas ouvimos o pároco duma igreja tombada, de grandes dimensões, se queixar que o delegado regional do IPHAN não
permitiu instalar nenhum tipo de altofalantes, na época de hoje um
meio indispensável de comunicação.
Os arquitetos e artistas do IPHAN têm todas as qualidades
para poderem realizar as reformas sem prejudicar a parte artística.
Mas precisam estar a par das leis canônicas e litúrgicas atuais.
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Se nos seminários deve ser ensinado Arte, é preciso que se
lecione Arte Sacra e Liturgia nas Escolas de Belas Artes, para
aprender identificar objetos, títulos, atributos, destinação, além de
proporcionar segurança na criatividade.

Na execução prática há três problemas: verba, pessoal, material .

Verba
De um lado é mister corrigir a opinião geral entre clérigos e
leigos que, uma vez que um objeto é tombado, não precisa mais
gastar nada para sua conservação. O «Patrimônio» deve pagar.
Tombamento não significa isso, mas garante por lei que o objeto
não seja alterado, danificado ou destruído, levado ao estrangeiro.
Mas ele continua propriedade de seu dono, que até pode vendê-lo
a pessoa que concorda com as obrigações legais. Normalmente
será o proprietário que pagará as despesas de manutenção ou
restauração, se bem que orientado pelo IPHAN. Só, se ele não
puder, entrará e ajudará o IPHAN.
Do outro lado, é preciso compreender a situação da Igreja.
Há situações diferentes:
a) a entidade que criou o bem tombado: igreja, capela, cemitério etc., não existe mais ou está desligada dele. Paróquias
mudam de sede; fazendas, para as quais foi construída a capela,
são vendidas, transformadas em áreas urbanas; irmandades são
extintas. Neste caso é o poder público que deve arcar com a despesa total;
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b) se o movimento religioso em redor do bem tombado continua, devem a população e os responsáveis colaborar, de acordo
com suas possibilidades. Se é possível angariar contribuições para
outras obras — quem sabe mal feitas . .. por que não para um
serviço correto, em benefício de uma obra de Arte cuja posse
honra a comunidade? Temos sugerido esta colaboração entre
IPHAN e dioceses, ordens religiosas e paróquias em vários lugares, sempre com resultado positivo e satisfação de ambas as partes. Nestes casos, o Patrimônio fornece a orientação, a direção
dos trabalhos; a entidade paga as demais despesas: operários e
material. Se não puder pagar tudo, paga uma parte e o Patrimônio
o resto.
No entanto, é verdade que grande parte das dioceses brasileiras não podem pagar muito. Quase todas elas lutam asperamente contra a falta de recursos, tanto para a manutenção do
clero, como para manter em funcionamento sua organização e
suas obras, ao ponto de causar espanto a observadores de fora,
por exemplo da Europa.
Na época em que foram onstruídos os edifícios e criada^
as demais obras de Arte, a Igreja no Brasil recebeu mais e tinha
menos compromissos. Hoje tem de construir continuamente novas
igrejas, escolas, salas para reuniões e obras sociais, manter tudo
com remunerações rigorosamente dentro da lei. Por outro lado,
era naquela época relativamente abundante e barata a mão de
obra que criou os edifícios e obras de Arte. Hoje, primeiro é difícil
encontrar artífices bons para escultura, pintura, estuque, douração,
encarnação, cantaria, prataria. E quando se encontra, tem de se
pagar o que pedem — e que não é pouco.
Portanto: a Igreja recebe menos — tem de fazer mais — e
pagar mais pelos serviços.
Não vejo problema para utilizar dinheiros públicos para obras
de Arte Sacra: é dinheiro do povo, usado em benefício do povo.
Porque aqueles que usam os objetos por motivos religiosos, fazem
parte do povo. E muitos outros que não praticam a religião, visitam as igrejas e coleções por motivo de estudo, de interesse e
satisfação artística e histórica.
E que estas subvenções venham a tempo!
Quantos casos há, em que os trâmites burocráticos atrasam
tanto as obras, que, quando finalmente a verba é liberada, não
basta mais, porque durante o tempo da espera ruíram telhados e
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paredes, e, em lugar duma restauração, precisa-se de uma re-edif icação.
Pessoal
O problema do pessoal requer medidas em dois sentidos: preparar operários e artífices especializados e criar, manter e multiplicar os cursos de restauração. Os primeiros são necessários para
a restauração de edifícios e objetos antigos, tombados ou não, com
seus sistemas próprios, não estandartizados: pedreiros, canteiros,
carpinteiros, marceneiros. Quase não temos mais estucadores. Precisamos de entalhadores para substituir e encaixar bem peças
estragadas no conjunto. Que problema para conseguir uma encarnação adequada para uma imagem antiga! Em vez de retocar
apenas as falhas, mandam de volta uma estátua que se parece
com uma geisha maquilada. A douração, se não é simples pintura com bronzil, fica, em parte por falsa economia, longe do tom
sério e agradável do brunido antigo. Um ou outro artífice ainda
restaura couro. Para restaurar peças de prata, de ferro e metal,
de tecidos: existe alguém?
Só descansamos quando o próprio IPHAN, nas oficinas de
restauração do professor Edson Mota, aceita o serviço. Este
mantém cursos teóricos e práticos de restauração, recebe bolsistas
de quase todos os países da América Latina.
É indispensável que seja ampliado este tipo de ensinamento
para servir ao interior do Brasil, também às igrejas não tombadas
que o IPHAN normalmente não pode atender, mesmo contra
remuneração.
Vimos que o Vaticano, ao recomendar o cuidado com os arquivos, instalou simultaneamente um curso de arquivologia. E da
proeza do nosso Dr. Deoclécio Redig de Campos, ao restaurar a
«Pietá» de Michelangelo, falou a imprensa mundial.
É verdade: o IPHAN se queixa que os formados ou em seus
cursos ou pela prática de seus serviços, trocam o serviço público
por empregos em que são remunerados de acordo com a qualidade
deste serviços especializado. Mas, o que aprenderam não está
perdido: serve, de uma ou outra maneira, ao mesmo Brasil.
Ao contrário: já sugerimos ao DAC, do Ministério de Educação e Cultura, de aumentar o número de bolsas para interessados e capacitados do interior, tanto para estes cursos práticos,
como para o outro, de museologia mantido no Museu Histórico
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Nacional (e, diremos mais tarde, também de arquivologia). Seus
absolventes, voltando aos seus Estados, constituirão uma verdadeira Bandeira da Cultura, descobrindo, classificando e comunicando a existência de obras de Arte, às vezes em perigo de se
perderem. Podem também servir para formar Museus estaduais e
regionais, cadastrar obras literárias, históricas e artísticas e transmitir seus conhecimentos em cursos locais.
A Europa — tão estudada — faz anualmente as mais surpreendentes descobertas. O Brasil — se não se atrasar demais —
descobrirá ainda muita coisa no interior; e o salvará da destruição,
do desvio para outras partes. Há na Europa antiquários exclusivos
para obras oriundas da América Latina!
Material
E, finalmente, a questão do material. Não é possível chamar
o Patrimônio (IPHAN) toda vez que se quebra uma telha, que
é necessário substituir uma simples tábua de forro. Uma telha canal ainda é encontrada. Mas tábuas de espessura igual às antigas?
Dependemos demais do mercado moderno com sua produção em
série, desenhos padronizados, plásticos imitando mármore, pedra e
até tijolo.
É indispensável a criação e subvenção — pois a venda não
poderá concorrer com os artigos modernos, comerciais — da produção de material necessário para obras antigas, tombadas ou não.
Assim não ofenderão mais ladrilhos de mau gosto substituindo lajotas; um forro «americano» em vez de sólidas tábuas de
estilo, ferrinhos minúsculos, soldados a oxigênio em vez da ferragem grossa e adequadamente trabalhada para grades e corremãos.
Em alguns países como na Colômbia, no Peru, no Equador, há
uma produção razoável, dentro dos padrões coloniais, que facilita
a substituição correta de peças inutilizadas a complementação —
e o Clero sabe usá-la, e tem consciência e prazer nisso.
Com estas medidas:
a)

querer conservar os valores;

b) cooperando Igreja e Estado, inclusive seus órgãos executivos, encarregados desta matéria;
'c) criando um clima geral de compreensão;
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c?) cuidando da execução pronta e prática com verbas pessoal preparado — material adequado,
será possível salvar os valores históricos e artísticos, testemunhos
do passado, amigos e mestres do presente.

II

OS ARQUIVOS ECLESIÁSTICOS
Definido como «coleção organizada dos documentos relativos
a uma entidade ou a seus pertences, redigidos ou recebidos por
ela, destinados a ficar com ela». (Mariani, La legislazione ecdesiastica in matéria d'arte sacra, pág. 216), é no arquivo, onde os
historiadores buscam diretamente informações sobre o passado.
Os gregos chamavam de «arkaion» (o velho, o antigo) o
conjunto de documentos antigos. S. Girolamo comunica, no século
IX, a existência dum arquivo eclesiástico em Roma, organizado
assim que terminaram as perseguições, chamado chartaceum (de
carta, papel) . Mas também o nome de scrinium (escrínio) — que
tem à sua testa o scrinarius e o protoscrinarius é usado, referindose desta maneira o nome ora ao conteúdo, ora ao material ou ao
local da coleção.
Vários papas emitiram importantes documentos sobre a matéria:
Sixto V. a bula «Sollecitudo pastoralis» de 31-10-1588;
Bento XIII — a bula «Máxima vigilantia» de 14-6-1727 que
inspirou os capítulos do Direito Canônico que tratam dos documentos;
Leão XIII — em 30-9-1902 envia aos bispos um modelo de
regulamento para custódia e uso dos arquivos e das bibliotecas
eclesiásticos;
Pio X — em 12-12-1907 estabelece que em cada diocese seja
instituída uma comissão permanente, com um «comissário» para
os documentos, e outro para os monumentos, indicando como
primeira meta a confecção dum catálogo exato de ambas as matérias:
Pio XI — antes bibliotecário da «Ambrosiana» de Milão —
recomenda em 15-4-1923 a execução de tudo que foi prescrito por
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seus antecessores e institui um curso de arquivista junto ao Arquivo Secreto do Vaticano. (Mariani, l.c. p. 206 ss.).
Pio XII, por carta da Secretaria de Estado dirigida em 5-4-1955
ao Cardeal Giovanni Mercato, institui a «Comissão Pontifícia para
os Arquivos Eclesiásticos da Itália»;
João XXIII, pelo Motu Próprio «La sollecitudine pastarole»
de 29-2-1960, dá personalidade jurídica a essa Comissão e aprova
seus estatutos. Destes interessam-nos sobremaneira as «Atribuições», pois são perfeitamente atuais também para nós e poderiam
servir a um órgão central ou regional a ser criado no Brasil:
a) favorecer de toda maneira a boa administração e conservação dos arquivos, sua organização, a restauração do material
documentário e o acesso fácil dos estudiosos;
b) constatar o estado e as necessidades dos arquivos locais,
inclusive por visitas;
c) completar e atualizar as informações sobre os arquivos
recebidas pelo censo de 1942 ( . . . ! ) ;
d) providenciar para que em cada arquivo haja um inventário, pelo qual se tornem possíveis as revisões e sejam facilitadas
as buscas;
e) ajudar e intervir, também junto à autoridade civil, para
eliminar eventuais dificuldades ou inconvenientes;
f) difundir entre o clero um conhecimento mais profundo da
função dos arquivos eclesiásticos, com aulas (cursos) a serem organizadas em locais oportunos;
g) cuidar do preparo do pessoal destinado aos arquivos, por
cursos de arquivologia;
h) encorajar as atividades dos arquivistas locais e ampliar
sua experiência profissional por congressos nacionais ou regionais;
i) promover a publicação de instruções, livros e manuais práticos sobre a manutenção dos arquivos.
A existência e o bom funcionamento do arquivo é muito importante para as dioceses, recebendo ele por isso atenção especial
e minuciosa na legislação universal, regional ou local.
O Direito Canônico (C I C), nos Cânones 375 a 384, no
Can. 470 e em outros, distingue entre arquivo maior (da Cúria
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das dioceses e da direção geral das ordens religiosas) e menor
(Capitular, paroquial, de irmandades, casas religiosas, instituições
de caridade) , Ainda distingue neles uma seção pública, o arquivo
«público», de atos públicos, e «secreto», de atos privadíssimos.
Pois a Igreja não deseja prejudicar a ninguém, mesmo culpado ou até condenado em causa-crime em matéria de moral, embora
seja obrigada a guardar documentos relativos ao caso. O Can.
379, § l . estabelece que todos os anos sejam incinerados os documentos de causas, cujos réus faleceram ou quando passaram
dez anos desde a condenação; ficando apenas um breve resumo,
junto com a sentença definitiva.
Aos estudiosos que, por justa causa, por exemplo, para
saber de casamentos secretos, legitimação, precisam examinar documentos guardados no Arquivo secreto, pode o bispo conceder
licença quanto à parte histórica, i.é. passada uma geração.
Baseado no CIC e no «Regulamento» de Leão XIII, determina a autoridade eclesiástica a respeito do arquivo:
1 —. seja seguro, evitando o perigo de fogo, água e homens
(sic!); fique afastado dos telhados e da parte residencial — tenha
uma só porta de entrada, com boa fechadura — as janelas sejam
bem gradeadas; mesmo no arquivo público entrem somente o bispo,
o chanceler e o arquivista. Outros só com licença especialíssima;
2 — as estantes nele usadas devem ser fechadas com vidro
ou tela metálica;
3 — estabeleça-se um horário para visitantes estudiosos
(para a matéria do arquivo público somente) que, porém, nunca
podem entrar no arquivo, nem ser deixados sozinhos com os documentos consultados. Haja um livro para assinaturas de visitantes. Não podem levar nada para casa. Em casos especiais, o bispo
dará uma licença por escrito, por três dias (As legislações regionais, por muitos e bons motivos, nem mencionam esta possibilidade);
4 — o chanceler ou o arquivista devem ser capazes de conhecer o valor dos documentos, poder pô-los em ordem, fazer o inventário, conferir cópias com os originais;
5 — deve ser feito um inventário e este ser atualizado anualmente, (acompanhado por uma inspeção, se tudo está em seu
lugar);
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6 — o bispo deve inspecionar nos meses de março e novembro as condições do prédio, segurança, conservação: ver se cupim,
traça, poeira, goteiras causaram danos — e cuidar de reparar os
danos. Deve examinar, se tudo está como consta nos relatórios;
se alguma coisa saiu, se voltou e, caso contrário, urgir energicamente a devolução;
7 — o bibliotecário ou arquivista examine duas vezes ao mês:
fechaduras, grades, estantes. Observe se há sinais de traças ou
outros bichos. E dê uma olhada nos empregados, nos funcionários.
Os arquivos paroquiais acompanham — segundo suas possibilidades e necessidades pelo volume do material guardado — estas
orientações.
A Pastoral Coletiva dos Bispos do Brasil (1915) apenas menciona o arquivo da Cúria (n9 1.008), mas, devido ao seu caráter
prático-executivo, estuda minuciosamente o arquivo paroquial (número 1.125 a 1.135) que julgamos de utilidade transcrever na
íntegra:
1.125. Em todas as paróquias haverá o arquivo paroquial,
em sala a isso destinada, na casa paroquial ou na sacristia da
matriz, e nele se conservarão, em armários especiais, os seguintes
volumes e documentos:
1° O Livro do Tombo, em que se lançarão os fatos e documentos mais importantes com relação à vida jurídica e histórica
da paróquia como sejam: o título ou decreto de ereção da paróquia e demarcação de seus limites; as provisões dos párocos e
dos cooperadores; cópia do inventário das alfaias, dos objetos de
ouro e prata, e outros quaisquer bens móveis e imóveis, e títulos
pertencentes à igreja e sua fábrica; um histórico da paróquia,
abrangendo a matriz e as capelas existentes no seu território,
inclusive as isentas; cópia dos relatórios anuais apresentados à
Cúria diocesana, o movimento religioso, e tudo o mais que interessar ao bem das almas; os decretos ou provimentos das visitas
pastorais; as provisões, portarias, despachos e quaisquer peças
oficiais referentes à paróquia e suas obrigações ou ônus;
2" Cópia autêntica dos livros paroquiais, isto é, dos batizados, das crismas, dos casamentos e dos óbitos (Can. 470);
39 As cartas pastorais, ofícios, circulares, editais, avisos,
decretos ou mandamentos do prelado diocesano e demais peças
registráveis e referentes não só à paróquia como a toda a diocese;
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49 os livros das licenças ou faculdades especiais concedidas
para batizados, casamentos, encomendações ou para qualquer outro
ato paroquial;
5' o livro de assinaturas dos sacerdotes estranhos que celebrarem na matriz;
69 o livro de pregões de casamentos;
7° o livro ou fichário do estado das almas, quanto for possível na forma prescrita pelo Direito canônico (Can. 470);
8' o livro da Fábrica, para o lançamento da receita e despesa da igreja matriz;
9' um exemplar dos decretos do Concilio Plenário Brasileiro
(anexo da reedição de 1948), juntamente com os sínodos diocesanos, constituições, resoluções, pastorais coletivas, instruções etc.;
10' todos os processos matrimoniais, com os documentos respectivos, classificados cronologicamente, ano por ano.
1.126. Todos os livros de registros deverão ser abertos,
numerados, rubricados e encerrados na Câmara eclesiástica, ou pelo
pároco em virtude de comissão ou autorização do ordinário, a qual
deverá ser registrada integralmente na primeira folha do livro, logo
antes do termo de abertura, e o seu original arquivado.
1.127. Os livros paroquiais de batismos, crismas, matrimônios e óbitos devem ser escriturados em duplicata, e cada vez que
qualquer desses livros for encerrado, deverá um dos exemplares ser
enviado ao arquivo da Cúria (Can. 470) .
1.128. É expressamente proibido aos párocos confiar os
livros paroquiais e quaisquer outros documentos pertencentes ao
arquivo, a quem quer que seja, sem licença nossa por escrito.
1.129. Chamamos a atenção dos revs. párocos para a escrituração do livro de Tombo, no qual mandamos sejam transcritos
ou registrados todos os atos emanados da autoridade diocesana,
bem como todos os fatos que se referem à vida íntima da paróquia
e da diocese, e ainda mesmo os que se relacionam com a vida civil.
O livro de Tombo há de ser o histórico, a crônica fiel de todo o
movimento paroquial, e assim deve registrar quanto a ela se refere,
ainda os fatos na aparência insignificantes, que para o futuro
podem tornar-se de importância capital. Deverá ser escriturado
pelo pároco, com sinceridade e verdade, in [ide parochi, sem referências pessoais ou apreciações desairosas. Conservará sempre o
Caráter de livro reservado.
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1.130. Em toda a escrituração paroquial, o pároco, o vigário cooperador, o vigário suplente, o vigário ecônomo etc. assinarão simplesmente o seu nome, precedido do respectivo título.
1.131. Unicamente os párocos e os vigários cooperadores
podem escrever nos livros paroquiais. Quando, porém, por motivos
imperiosos, outros escreverem, o pároco terá o cuidado de examinar e autenticar cada um dos lançamentos com sua assinatura por
extenso. Antes de assinar os assentamentos, os párocos farão
ressalva de qualquer erro ou engano ocorrido nos mesmos; mas,
depois de assinados, ninguém poderá alterar, mudar ou corrigir
coisa alguma neles, sem autorização do prelado. São outrossim,
proibidas as emendas, raspagens, entrelinhas, abreviações e algarismos. Qualquer erro ou engano se deverá ressalvar à margem
ou no fim do lançamento.
1.132. Sendo destinados à perpetuidade todos os documentos, ofícios, relatórios e quaisquer outro papéis referentes à paróquia, os párocos só poderão empregar tinta preta indelével, e papel
de linho, com exclusão de qualquer outro.
1.133. Para boa ordem e regularidade do arquivo, desejamos que, à proporção que sejam encerrados, os livros que atualmente se acham servindo, sejam substituídos por outros, com dizeres
já impressos, e os claros bastantes para serem preenchidos.
l .134. Os párocos terão os livros todos em boa guarda, bem
encadernados e conservados com muito asseio e limpeza, e não
consumirão nenhum, embora esteja demasiadamente velho ou carcomido da traça ou da ação do tempo.
1.135. Procurarão fazer um índice-alfabético dos assentamentos de batizados, casamentos e óbitos, para facilitar a busca
das certidões, quando for necessário.
Em todas as paróquias haverá um selo, que sirva para dar
caráter oficial aos documentos, certidões, atestados etc., que os
revs. párocos devem passar às partes, ou enviar à Câmara eclesiástica. Este selo deve ser de forma circular, com as armas da
paróquia no centro, e ao redor os nomes da paróquia e da diocese, e será conservado com todo o cuidado, sob a guarda do rev.
pároco.
* * *
Interessante para o historiador é uma fórmula de assentamento de óbito desta Pastoral Coletiva que encontramos no Apendix XLV do Cone. Plenário Brás.: «Nos assentamentos de

óbito devem os párocos declarar o dia, mês e ano, e, se for
possível, a hora do falecimento, p lugar ou sítio em que se deu
o óbito, o nome, sobrenome, naturalidade, residência e filiação
legítima ou natural do falecido, seu estado de solteiro ou casado
e com quem, ou viúvo, a sua profissão e a enfermidade de que
faleceu, se recebeu os sacramentos da penitência, viático e extrema-unção, se deixou filhos, se seu corpo foi encomendado e por
quem, se houve acompanhamento à igreja e cemitério e missa de
corpo presente e em que dia foi sepultado, se foi amortalhado com
o hábito de alguma Ordem Terceira ou Confraria e qual, se fez
testamento e deixou alguns legados pios e quais, ou se morreu
ab-intestado, ou era nitidamente pobre e por tanto seu enterro foi
feito por esmola sem se lhe levar emolumento algum.
Recomendamos a maior exatidão possível nestes assentamentos» .
Deve tratar-se de fórmula antiga, pois toda ou parte dela
encontramos de vez em quando em assentamentos antigos, anteriores a 1915.
O Concilio Plenário Brasileiro (1939) trata do arquivo da
Cúria no n9 55 e do arquivo paroquial nos ns. 40, 97, 98, 210, 259,
277, 424, 470, repetindo mais ou menos a matéria, com exceção
dos ns. 423 a 425 que falam do catecismo, de sua freqüência
pelas crianças e a obrigação dos pais de colaborar com o pároco
nisso.
Minucioso é o Primeiro Sínodo do Rio de Janeiro, celebrado
em 1949, cujas determinações a respeito dos arquivos transcrevemos para informar os historiadores leigos que não têm tanto contato com os assuntos eclesiásticos, para saberem de que podem
dispor para obter informações. Encontrarão no Anexo os artigos 103 a 111 que regulam a composição e o uso do arquivo da
Cúria, e os artigos 159 a 180 que determinam detalhes sobre os
arquivos paroquiais.
Claro que nem todas as recomendações surtiram efeito, como
se vê pelo tom dos termos dos decretos, denunciando desleixes
e abusos anteriores (em parte seguidos após os Sínodos...). Mas
ainda assim fica um material de extraordinária riqueza à disposição, tanto em seus relatos históricos nos «livros de Tombo» (aos
quais a Pastoral Coletivo dedica os ns. 1.125 e 1.129 e o l 9
Sínodo do Rio de Janeiro os artigos 100 f, 163, 164, 194, sempre
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preocupados com a amplidão e imparcialidade das informações
registradas), como nos próprios dados de assentamentos. Não nos
esqueçamos que até o advento da República não havia outros
registros públicos de nascimentos e mortes, de onde a importância
dos registros para os estudos de genealogia. Pois, ao contrário do
que se pensa dos hábitos destas épocas passadas, conhece a Igreja
a legitimação de filhos por casamento posterior dos pais. Até
permite a declaração de maternidade e paternidade, apesar de ser
canonicamente ilegítima, se um ou ambos os progenitores pedirem,
por escrito e diante de duas testemunhas, ou se constar isso por
documento público (em épocas mais recentes), a anotação no livro
de batismo.
O «inventário dos livros do Arquivo da Câmara Eclesiástica
do Arcebispado do Rio de Janeiro», feito pelo Monsenhor Antônio
Alves Ferreira dos Santos em 1914 (que também anexamos na integra) deixa ver a possibilidade de encontrar reflexos da vida pública e privada do Rio e do Brasil em épocas remotas e modernas,
com assentamentos de batizados desde 1616.
No arquivo do Cabido do Rio de Janeiro vimos com alegria
os termos de posse do «mestre-escola», uma das cinco Dignidades
Capitulares desde a criação do Cabido em 1685. Ele tinha a
obrigação de manter uma escola pública e gratuita!
Outro livro contém breve relato biográfico dos prelados (governadores eclesiásticos antes da criação da Diocese, em 1676),
anotando que o primeiro e o terceiro morreram com sinais de
envenenamento, mesmo um deles afastado do Rio e refugiado na
Capitania do Espírito Santo.
No arquivo de Ilhéus vimos — e deve existir também em
outras dioceses — um livro para anotar, em obediência à Lei do
Ventre Livre de 28-9-1871, os filhos de escravas, contemplados
com a liberdade desde o nascer.
Pelo arquivo de Mariana aparece que um certo neo-sacerdote
possuía determinado número de escravos. Por que isso? Pelo
sistema do padroado os sacerdotes seculares foram mantidos pelo
Governo que, para isso, cobrou impostos. Para não aumentar a
despesa, limitou o número de eclesiásticos. Se alguém quis ser
ordenado fora desta série oficial, tinha de provar que dispunha
•de meios para se sustentar: fazendas, casas e outros bens, como
escravosl
Pode-se imaginar o colorido das notas e dos relatórios dos
bispos, de volta de suas extensas visitas pastorais!
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Sim, os arquivos eclesiásticos existem e possuem riquezas de
informações. Mas, como as obras de Arte, têm seus problemas:
1 — a organização técnico-científica em padrões atuais;
2 — a manutenção do material e dos serviços.
Precisa-se de pessaol especialmente preparado, com disposição para este tipo de trabalho e com tempo disponível. Com a
falta atual de padres podem, pelo menos para alguns setores, ser
convocados leigos.
O material cresce com o aumento da população, mesmo dividindo os territórios em novas dioceses, e exige grandes espaços,
dotados de qualidades excepcionais que os protejam contra tudo:
fogo, água e humidade; roubos e extravios; cupim, traça, ratos e
outros bichos. Estes últimos são capazes de inutilizar totalmente
documentos cuidadosamente guardados e catalogados, deixandonos, como dissemos acima, ora um bloco maciço, ora um rendilhado, ora um punhado de farelo.
Os conventos, os palácios episcopais e as Cúrias, as sacristias,
os consistórios de irmandades de outras épocas dispunham de
amplos espaços. Hoje constrói-se com a preocupação de ocupar o
menor espaço possível e utilizar este para vários serviços, às vezes
conflitantes entre si.
Quem dispõe de uma área ainda não ocupada, quase se envergonha disso e trata logo de, pelo menos, arrendá-la. Os resultados negativos sobre a vida familiar e privada já saltam aos olhos.
Nos serviços da coletividade, como no caso da religião, também
aparecem, e mais fortes ainda. Os arquivos sofrem: seu material
é considerado um peso morto, improdutivo, ocupando espaço que
devia servir para coisa melhor. E se trata de ficar livre dele, destruindo, queimando ou, no máximo, microfilmando-o, sendo que
ainda não sabemos, se os microfilmes resistirão tão bem aos anos
como os pergaminhos e antigos papéis.
Para construir os ambientes necessários ao arquivo, e aparelhá-lo com os recursos modernos indispensáveis: estantes de aço,
caixas, arquivos, fichários, aparelhos de microfilmagem e - leitura, microfilmes, material diverso; para pagar os funcionários de
todos os setores, precisa-se de verbas.
Mais uma vez preocupamo-nos de encontrar soluções práticas.
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Por outro lado, hesitamos tão pouco nos casos dos arquivos
(como o fazemos no caso dos bens artístico-históricos) de solicitar
que, em parte, saiam recursos dos cofres públicos, principalmente
para iniciativas básicas que beneficiarão tanto documentos eclesiásticos como civis.
Alguém já propôs, aliás em boa intenção, que a Igreja entregasse os arquivos «mortos» ao Estado que cuidaria deles nos arquivos públicos.
Isso não é somente contra toda a legislação e tradição eclesiástica, mas também praticamente impossível. As relações entre
Igreja e Estado variam: há tempos melhores e piores. Nos organismos governamentais há uma vasta escala de dirigentes e funcionários; uns amigos da Igreja, outros não; ora variando de um a
outro setor, ora variando na sucessão dos ocupantes de um cargo.
Um amigo celebra o convênio e leva o material — um indiferente
ou até hostil executa ou não o convênio...
Temos um exemplo prático: D. Jaime de Barros Câmara, por
sugestão nossa, adquiriu para doar a cada uma das bibliotecas
regionais do Rio de Janeiro, uma coleção de livros que pudessem
informar estudiosos interessados sobre a religião católica: bíblia,
história, legislação, liturgia etc. Foram entregues à autoridade
competente numa cerimônia simpática, mais ou menos solene.
Como nunca cheguei a ver estes livros nas bibliotecas, procurei
saber do seu destino, mas recebi sempre respostas evasivas. O
fato foi que alguém, cujo nome não descobri e tampouco insisti
em saber, pois já não mais exerceu o cargo dirigente e responsável,
quando cheguei a saber o que tinha acontecido, — fez uma manobra proposital, para que estes livros nunca chegassem às bibliotecas! Expuseram-nos à chuva e anotaram depois num relatório:
«foram danificados e inutilizados alguns livros pela chuva . . . »
(sem dizer quantos ou quais...).
Acontecem também disputas sobre propriedades, terrenos, direitos entre o governo civil e o eclesiástico em sua esfera administrativa. É mais que provável que não seria encontrado o livro
necessário para provar as pretensões da Igreja.
Por outro lado apresentam os arquivos eclesiásticos interesse
e utilidade a muitos estudiosos e são, pela lei canônica, acessíveis,
como explicamos acima.
Assim sendo: o que pode ser feito praticamente?
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l — Cursos de arquivologia, importantíssimos para preparar
adequadamente pessoas especializadas neste setor difícil.
Devem ser programados em vários níveis:
a) curso completo;
b) curso de férias (a se realizar em vários períodos que se
completam);
c) curso mínimo, inicial.
O curso do item a) terá de ser administrado em um ponto
central, com teoria e prática. Como no curso de museologia, será
bem aplicada a despesa de bolsas paia estudantes reconhecidamente talentosos e aplicados, oriundos dos Estados. É justamente
no Interior onde há maior perigo de perder os documentos, e onde
ainda há muito a descobrir. Os arquivos das 219 circunscrições
eclesiásticas, dos municípios, de entidades locais, de famílias tradicionais, de pessoas ilustres, são espalhados por toda a parte.
E para evitar o pior, para iniciar um trabalho metódico, servem pessoas que só podem fazer os cursos b) e c) — assim mesmo, só, quando administrados próximos da residência; de onde
se vê a utilidade da realização deles em dois ou três centros regionais do país. Haverá também muitos lugares que não comportarão
o ônus de manter um funcionário de alta categoria em caráter
permanente. O de preparo mais modesto fará exigências menores
e prestará bons serviços.
2 — Curso de restauração de papéis.
Ele deve acompanhar o outro, se bem que, em geral, preparando pessoas diferentes. Mas é possível que em lugares pequenos, com material e movimento menores, possa uma só pessoa
tratar dos dois assuntos, pelo menos em casos mais simples. Pelo
preparo saberá quando será preciso requisitar recursos técnicos
superiores, e saberá onde os encontrar.
Ao lado do ensinamento recebido durante o curso, será importante um estágio de maior ou menor duração após a conclusão do
curso.
3 — Laboratórios regionais.
Não será possível, nem necessário que em cada cidade haja
uma aparelhagem completa, complexa e dispendiosa tanto na aqui— 105
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sição como no manuseio, precisando de especialistas. Por outro
lado é impossível tratar todos os casos num só ponto do Brasil.
Como levar o material? (pois ninguém terá a coragem de mandar
material desta responsabilidade pelo correio...).
Serão necessários três ou quatro laboratórios regionais que
poderão servir tanto aos arquivos como às bibliotecas da região.
4 — Publicações sistemáticas de inventários de arquivos eclesiásticos, civis, públicos e privados. O Arquivo Nacional publicou
alguns em seu mensário. A Revista Genealógica Brasileira também o fez durante algum tempo.
Talvez se possa recorrer, no caso dos arquivos eclesiásticos,
ao CERIS (um Serviço de Estatística Religiosa Católica) que já
trabalha na «Genealogia das Dioceses», solicitada por nós durante
o «Congresso do Sesquicentenário da Independência», organizado
pelo IHGB.

Pela publicação sistemática e completa o historiador, o pesquisador e até o jurista ou o economista, o imobiliário, saberão a
quem se dirigir. Como exemplo prático, apresentamos em anexo a
genealogia da atual Arquidiocese do Rio de Janeiro. Pelos sucessivos desmembramentos saíram dela 131 circunscrições eclesiásticas, num total de 219 para todo Brasil, a saber; 21 arquidioceses,
93 dioceses, 15 prelazias e 2 abadias nullius. Destas, uma arquidiocese e três prelazias foram supressas. Como, por ocasião da
criação duma nova circunscrição, podem ser unidos territórios pertencentes a várias circunscrições-mães, muitas delas passaram os
limites territoriais da Diocese do Rio de Janeiro de 1676; mas de
uma ou outra forma, se originam dela.
Quantos municípios, quantos lugares, quantos arquivos estão
ligados a esta movimentação?!

Poderá haver perfeitamente um convênio, para que o Governo contribua um pouco para a despesa dos estudos e da elaboração, mas principalmente para a impressão sistemática e contínua,
possibilitando uma edição que satisfaça a demanda por parte dos
organismos interessados: institutos, sociedades, universidades, bibliotecas, arquivos, dioceses, municípios etc.

Ao lado de convênios sobre complementação de verbas a serem gastas pela Igreja na instalação e modernização dos arquivos;
ao lado de bolsas para participar em cursos, para fazer estágios em
estabelecimentos perfeitamente aparelhados; em ajuda de publicações de interesse geral, pode haver ainda uma ajuda a respeito do
pessoal, do tipo que incluímos num projeto relativo ao Arquivo da
Arquidiocese do Rio de Janeiro (não executado): um funcionário
graduado e um servente prático no serviço manual do Arquivo
Nacional, continuando na folha deste, trabalhariam durante algum
tempo no Arquivo da Arquidiocese ao lado dum eclesiástico (ou
um leigo destinado ao serviço de arquivista) e um servente remunerados pela Arquidiocese, na organização inicial do Arquivo.
Uma vez estabelecido este e funcionando, eles voltariam ao Arquivo Nacional.
Isso representaria não apenas uma ajuda financeira, mas principalmente técnica, de grande valor para ambas as partes: governo
da diocese e o público em geral.

No caso dos arquivos eclesiásticos isso é indispensável, devido
à contínua reorganização das dioceses. São criadas novas que,
em princípio, devem receber, e recebem, os livros novos e antigos
referentes aos lugares incluídos em seu território; livros de batismos, casamentos, óbitos etc. Mas há livros que não tratam de um
só lugar, como o de tombo, registro de legados, de aquisições ou
vendas de bens. Para saber, se pode encontrar uma informação
sobre determinado lugar, precisa primeiro saber, a que diocese ele
pertencia naquela época. Depois precisa saber, se o lugar já tinha
uma categoria que prescreve registros em livros próprios, ou se
dependia de outro, onde estes foram feitos. Isso acontece com
uma capela, inicialmente dependente da matriz e só periodicamente
visitada pelo pároco que realizou os atos litúrgicos, registrando-os
nos livros paroquiais. Mais tarde, estas capelas, com o crescimento
dos lugares, dos quais fazem parte, passam a matrizes de paróquias
com livros próprios. Desde quando? Há paróquias importantes do
subúrbio do Rio, cujas matrizes são sucessoras de pequenas capelas de fazendas, erigidas com licença formal da Cúria e como tais
registradas, mas evidentemente sem livros e registros próprios.
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5 — Convênios.

Os estudos históricos ainda não exercem o fascínio das Artes
Plásticas, da Música Barroca que, para muita satisfação nossa,
encantam a juventude de hoje, apesar — ou, quem sabe, justamente por causa — de todas as modalidades da Arte Moderna,
de suas experiências vanguardistas independentes, rebeldes e sedentas de novidade.
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Mas está despertando nos jovens de hoje o gosto pela pesquisa. Este, se bem orientado, pode levá-los a uma conquista preciosa: formar sua opinião própria sobre a realidade de fatos,
sobre a verdade, sobre o que realmente aconteceu, como disse
Mommsen.
Os jovens sempre buscam um ideal, real ou imaginário.
E este ideal pela verdade histórica, fruto da pesquisa nos arquivos, há de torná-los nossos companheiros no entusiasmo pela
História.,
ANEXO l
PRIMEIRO SINODO DO RIO DE JANEIRO
CAPÍTULO V

Da Câmara Eclesiástica
Art. 103, § l 9 O arquwo da Cúria Metropolitana será
ereto em lugar seguro e adequado, na Câmara Eclesiástica, como
exige expressamente o c. 375, § 2, l9, o que importa em estar
eficientemente preservado contra fogo, umidade e traças, além de
oferecer garantias para conveniente disposição, fácil consulta dos
estudiosos e utilidade real; (55)
§ 2° Quantos trabalham no arquivo da Cúria procurem utilizar-se do material que, por dever de ofício, tão bem conhecem,
para divulgação de notícias ou obras de maior fôlego, no interesse
da Igreja.
§ 39 O arquivo da Cúria estará aberto durante o mesmo
expediente da Câmara Eclesiástica.
Art. 104. O arquivo da Cúria Metropolitana ( 6 6 ) consta
de três seções:
a) seção administrativa, paia arquivamento de todos os
documentos e livros pontifícios, diocesanos ou civis que digam com
o Governo da Arquidiocese;
b) seção judiciária, para o arquivamento de tudo quanto
se refira às causas criminais que não sejam de matéria de costumes,
(55)

c. 375, § l'; S.C. Propag. Fide 14-IIM922, Sylloge n» 97, p. 166;

CPB 54.
(56) cc. 375, § l' 379, § l'; CPB 55, § l».

e às causas contenciosas, desde que, por qualquer dos meios legais,
não estejam mais em exame no Tribunal Eclesiástico; ( 5 7 )
c) seção secreta, para o arquivamento de tudo quanto
respeita a causa de beatificação ou canonização de servos de Deus,
a dispensas de impedimentos matrimoniais ocultos ou de irregularidades ocultas; a matrimônios de consciência; a causas criminais
em matéria de costumes; a votos de juizes nos processos de
nulidade matrimonial, assim como à sua discussão oral e sufrágios;
a tudo o que, por sua natureza, exija segredo, como são os negócios de suspensão — ex informata concientia, — de delito de
solicitação, de remoções, de informações confidenciais, inclusive
dos Arciprestes, sobre vida e costumes de clérigos. ( 5 8 )
Art. 105. Na seção administrativa, além de tudo o mais
que for de conveniência arquivar-se ( 5 9 ), queremos que se conservem em original ou cópia autêntica:
a) coleções autênticas das sagradas congregações e tribunais, coleções completas da Acta Apostolicae Sedis e de todos os
demais documentos da Santa Sé, que delas não constarem: encíclicas, cartas decretais, epístolas, cartas apostólicas, notificações,
decretos, respostas e telegramas que, de qualquer maneira, sejam
transmitidos aos fiéis em geral ou a alguém em particular, por
nosso intermédio, ou a nós endereçados, desde que não se trate
de assunto secreto;
b) documentos ou termos relativos à execução dos mesmos;
c) originais dos documentos, decretos e apêndices dos Sínodos Arquidiocesanos;
d) pastorais, circulares, cartas oficiais e outras comunicações
de caráter oficial enviadas pelo arcebispo, e, em especial, os rela^
tórios enviados à Santa Sé, inclusive o da visita ad Limina;
e) avisos, circulares e cartas de caráter oficial assinadas
pelo vigário geral ou chanceler da Câmara Eclesiástica;
f) termo de cada visita paroquial, pastoral e canônica a paróquias, igrejas, e outros lugares pios;
(57)
313 ss.
(58)
2309, § 5'
1936, art.

(59)

S. C. Sacram. 15-VIIM936, art.

222, § l» AAS XXVIII, p.

cc. 379 § I", 991, § 4', 1047; 1107, 1946, § 2', n' l, 2, 2056, 2142.
Rituale Romanum, Tit. XII, cap. l, n' 3; S. C. Sacram. 15-VIII198, § 2'. 199, 203, AAS XXVIII. p. 313 ss.; CPAL 936.

c. 375, § 1.
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g) documentos relativos à fundação, colação, instituição,
tomada de posse, renúncia, permuta, união e extinção, respectivamente, de benefícios e de beneficiários;
h) documentos relativos a relíquias, licença para ereção
de oratórios e igrejas, aprovação de plantas, bênção e consagração, abertura ao culto, conservação do Santíssimo, direito de fonte
batismal, isenção paroquial e, no que se lhes aplica, a cemitérios,
altares, sinos e semelhantes; ( 6 0 )
i) documentos relativos a faculdades matrimoniais, dispensas de impedimentos e de proclamas, e concessão de outros favores
relativos a matrimônios, bem como a íntegra dos processos de habilitação matrimonial;
/') documentos relativos ao exame de vontade livre de noviços, licença de professar, e outros que digam respeito a religiosos,
como sejam licenças para visitas a conventos, ingressos em clausuras, eleições, renúncias;
k) termos de juramentos e profissões de fé determinados
pelo direito comum e particular; ( 61 )
/) processos relativos a ordenações e termos de colação de
Tonsura e Ordens; ( 6 2 )
m) duplicata dos livros paroquiais de que trata o art. 163,
§ l, b), d) e os livros diocesanos concluídos; ( 6 S )
n) resultado dos exames prescritos pelo direito comum ou
particular, assim como termos de aprovação de confessores e pregadores e de nomeações eclesiásticas de clérigos e leigos, inclusive
aprovação de nominatas das Ordens Terceiras e Irmandades;
o) cartas demissórias ou comendatícias, bem como termos
de incardinação ou excardinação;
p) documentos relativos à vida do Seminário;
q) documentos que digam com os patrimônios da Arquidiocese, por exemplo, contratos, legados, doações, alienações, enfiteuses, alugueres, livros de conta em exercício findo; ( 6 4 )
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

c. 1158; CPEMB 651.
CPB 470, § 3°.
c. 1010.
c. 470, § 3'.
cc. 1523, n9 6, 1548, § 2'; CPB 412.
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r) documentos relativos a privilégios concedidos a pessoas
físicas ou morais;
s) estatutos ou regulamentos aprovados de ordens terceiras,
irmandades, confrarias, pias uniões e associações religiosas em
geral, serviços e obras pias;
t) cópia autêntica do índice de todos os inventários ou
catálogos dos arquivos da Igreja Catedral, de colegiatas, paróquias, ordens terceiras, irmandades, associações religiosas e lugares
pios em geral. ( 6 5 )
Art. 106. Quanto à seção judiciária, tenha-se presente que,
embora o c. 1645, § l 9 , determine que, concluído o julgamento
de uma causa, os documentos apresentados devam ser restituídos
à parte (a não ser nas causas criminais se, por exigência do bem
público, o juiz determinar sua retenção), prescrevemos que se
conserve cópia autêntica dos documentos restituídos, sem prejuízo do c. 1645, § 49, assim como a íntegra dos processos que
a lei não mande destruir.
Art. 107. No que diz respeito à parte secreta, cada ano, de
acordo com o c. 379, § l 9 , queimem-se os documentos das causas
criminais em matéria de costumes, de réus que tenham morrido
ou cuja sentença definitiva haja sido dada há mais de 10 anos,
conservando-se apenas, neste último caso, sintética relação do fato
e texto da sentença definitiva. ( e e )
Art. 108. Os responsáveis pelo Arquivo não devem contentar-se com arquivar os documentos que lhes chegarem às mãos,
mas conseguir tudo o que convenha ser arquivado, do presente e
do passado, suprindo, por meio de cópias autênticas ou índices
remissivos, o que não puderem obter no original. ( 6 7 )
Art. 109. O acesso de estudiosos às seções administrativa
e judiciária do Arquivo e o uso dos documentos obedecerão às
seguintes normas:
a) terá as chaves unicamente o chanceler, e ninguém aí
poderá ter acesso, sem que esteja munido de licença escrita, per-

(65)
3-X-1923;
(66)
(67)

cc. 383, § 1°, 1226, § 2", 1522, n' 2, 3; Secretaria Status, Circular
CPAL 265; CPK 400, 404, § 29, 411, 477, § l9, CPEMB 651.
Pont. Com. Cod. Interp. 5-VIII-1941. AAS XXXIII, p. 378.
c. 376.
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manente ou ocasional, do arcebispo ou do vigário geral e do
chanceler; (&s)
b) nenhum documento ou livro, sob nenhum pretexto e por
quem quer que seja, poderá ser retirado do Arquivo; ( 6 9 )
c) de qualquer negligência no respeito a estas determinações
será responsável direto e imediato o chanceler, independentemente
da apuração da responsabilidade de outros culpados. ( 7 0 )
Art. 110. O acesso à seção secreta do Arquivo ( 71 ) obedecerá às seguintes normas:
a) todos os documentos ou livros do Arquivo Secreto serão
conservados em caixa forte inamovível e que só poderá ser aberta
pelo uso simultâneo de duas chaves diversas;
b) uma das chaves ficará com o arcebispo e a outra com
o vigário geral ou com o chanceler nas suas ausências;
c) o arcebispo, logo após a sua posse, designará, em escrito
particular, um sacerdote, que não deve ser o vigário geral, dandolhe todas as indicações oportunas para que assuma a responsabilidade de sua chave, na hipótese de ficar a sede vacante ou
impedida;
d) caso o referido sacerdote venha a falecer ou se torne
inábil para o desempenho da missão, o arcebispo nomeará imediatamente outro que o substitua: a nomeação deverá ser feita em
escrito particular, com referência ao sacerdote a quem anteriormente fora confiada a missão e alterando-se as instruções anteriores;
e) se o arcebispo ficar impossibilitado de governar a Arquidiocese, na hipótese do c. 429, § l 9 , caso a Santa Sé providencie
ou o arcebispo designe o administrador do arcebispado, o referido
sacerdote entregará imediatamente a chave do arcebispo ao administrador designado;
f) se nem a Santa Sé nem o arcebispo nomearem administrador, e o vigário geral, de acordo com o direito, assumir o
governo, ou se o administrador nomeado for o mesmo vigário
(68) c. 377; CPB 54; CPEMB 1059.
(69) c. 378; CPB 54.
(70) cc. 2405, 2406.
(71) cc. 379-382; CPB 55, § l'.
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geral, o referido sacerdote conservará a chave do arcebispo, cientificado o vigário geral; caso, porém, o vigário geral nomeado
administrador designe outro vigário geral, a este será entregue a
chave do arcebispo;
g) se ficar vacante a Sede ou impedidos todos os administradores designados nos termos do c. 429, § 39, de modo que se
deva proceder à nomeação de vigário capitular, o sacerdote depositário da chave do arcebispo a entregará ao vigário capitular; e
o vigário geral, a não ser que conserve o cargo, entregará a
sua à primeira dignidade do cabido; caso, porém, haja coincidência
de pessoas, isto é, se for nomeado vigário capitular o próprio
vigário geral, ou a primeira dignidade do cabido, o vigário capitular designará a quem seja entregue a outra chave, de modo que
nunca fiquem as duas chaves, por qualquer espaço de tempo, em
mãos da mesma pessoa;
h) a não ser na hipótese de administrador apostólico, sempre
que a Sede ficar vacante ou impedida, o vigário geral e o sacerdote
depositário da chave do arcebispo sigilarão com o selo da Câmara
Eclesiástica, ou arquivo secreto antes de remeterem a respectiva
chave a quem de direito, na presença do chanceler da Câmara
Eclesiástica, lavrando-se o respectivo termo em três vias assinadas
e conservadas pelos presentes, que as remeterão ao novo arcebispo,
logo após sua posse;
i) o arcebispo e o administrador apostólico podem, em caso
de necessidade, consultar o arquivo secreto e compulsar seus
documentos, não, porém, por intermédio de outrem ou em presença
de testemunhas: bastará que requisitem a segunda chave que, em
seguida, devolverão a quem de direito:
/') o vigário geral, os administradores nomeados pelo arcebispo, ou o vigário capitular, conforme as diversas hipóteses das
alíneas anteriores, só poderão consultar o arquivo secreto, sem
retirar qualquer documento, em caso de urgente necessidade, na
presença de dois cônegos e do chanceler, aos quais, porém, não é
lícito comunicar o conteúdo dos documentos que compulsarem; em
seguida, procedem à nova sigilação do arquivo;
k) caso se faça a inspeção do arquivo segundo a alínea
anterior, far-se-á termo em quatro vias assinadas e conservadas
pelos presentes que as remeterão ao novo arcebispo, logo após
sua posse, mantida a obrigação de o vigário geral, vigário capitular
ou administrador arquidiocesano exporem ao arcebispo os motivos
de urgente necessidade que os levaram a inspecionar o arquivo
secreto;
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1) qualquer violação de qualquer das disposições do presente
artigo deve
ser rigorosamente punida pelo arcebispo metropolitano. ( 7 2 )
Art. 111. § l' Além do Livro de Tombo de que trata o
art. 100, f, a Câmara Eclesiástica terá os seguintes livros, cuja
escrituração compete aos notários, sob a direção do chanceler:
a) de protocolo; ( 73 )
b) de licenças e dispensas;
c) de matrimônios de consciência; ( 7 4 )
d) de execução de breves e rescritos da Santa Sé;
e) de incardinação e excardinação após a l* tonsura;
f) de aceitação de sacerdotes na arquidiocese;
g) de concessão de uso de Ordens;
h) de termos de ordenação e sagração conferidas na arquidiocese; ( r 6 )
z) de Missas binadas, pró populo dispensadas e manuais
confiadas à Arquidiocese;
/') de licença para culto, em oratória e igrejas;
k) de crismas conferidas de acordo com o decreto Spiritus
Sancti muneta; ( i e )
1) de síaíu sacerdotum com o curriculum viíae de cada
sacerdote incardinado ou aceito temporariamente, desde
a incardinação ou aceitação até a morte ou desligamento;
m) de coletas prescritas pela autoridade eclesiástica;
n) de contas da Câmara Eclesiástica; ( ™ )
o) de ereção de paróquias e de limites paroquiais;
p) de exames ou concursos;
q) de termos de juramentos e profissão de fé;
r) de legados ou fundações pias; ( 7 S )

(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
349 ss.

CPB 75, § 2°.
CPB 55, § 2'.
c. 1107.
c. 1010.
c. 844, § l"; S. C. Sacram. 14-IX-1946, AAS XXXVIII, p.

(77) CPB 57, § 2'.
(78)
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s)
í)
u)
v)

de
de
de
de

autorizações relativas a bens patrimoniais;
religiosas;
termos de visitas pastorais;
relíquias, indulgências e privilégios.

ANEXO 2:
PRIMEIRO SINODO DO RIO DE JANEIRO
CAPÍTULO

VIII

Dos Párocos e c?os Vigários Paroquiais
Os arquivos paroquiais
Art. 159, § l 9 Saibam os párocos que desejamos seja o
arquivo localizado nas dependências da igreja ou casa paroquial,
em sala própria onde for possível, adequada e devidamente protegida e aparelhada com o indispensável material de escritório, para
que possam os documentos e livros ser consultados, e tiradas as
certidões, sem que se imponha a transladação para outras dependências, motivo de não poucos extravios e da má conservação dos
livros. ( 7 0 )
§ 29 Onde isto for de todo impossível, urgimos e determinamos que, ao menos, seja o arquivo paroquial localizado no
escritório paroquial ou na sacristia, em armário próprio, munido
de chave e protegido contra o fogo, umidade e traças. ( 71 )
Art. 160, § l 9 Para que tenha real utilidade, o arquivo não
há de ser um mero depósito de livros e documentos em confusão,
mas com disposição adequada, classificação racional e índices
atualizados. ( 7 2 )
§ 2" Além da seção secreta de que trata o decreto 98, § 39
do C.P.B., o arquivo constará de duas seções: a de livros e a
de papéis. ( 7 3 )
(70) CPEMB 1108, 1191; Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903, 11,
4, XXVII, 328.
(71) CPB 98, § l'.
(72) Câmara, Compêndio de Teologia Pastoral, 272.
(73) CPAL 265; CPB 98, § 2', CPEMB 1191, 10).
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§ 39 Na seção de livros deverão estar:
a) o Código de Direito Canônico; ( 7 *)
b) o Concilio Plenário Brasileiro; ( 7 5 );
c) o Sínodo Arquidiocesano; ( 7 6 )
d) a coleção completa do Boletim ou Revista oficial da
Arquidiocese, ao menos desde a fundação da paróquia; (")
e) as Cartas Pastorais, se possível encadernadas, sem,
porém, juntar em um volume Pastorais de diversos prelados; ( 7 8 )
/) os livros paroquiais já não em uso, devidamente encadernados; ( 7 9 )
g) os Ànuários & possivelmente outros livros de interesse
histórico para a paróquia ou para a Arquidiocese, como sejam, os
álbuns do Congresso Eucarístico de 1922, dos jubileus do Cardeal
Arcoverde, do jubileu sacerdotal do Cardeal Leme, «A Arquidiocese do 'Rio de Janeiro», os em que se narrem os primórdios da
paróquia. ( 80 )
§ 49 Na seção de papéis arquivar-se-ão: ( 81 )
a) as circulares e cartas oficiais, qualquer que seja o nome
que tenham, quer assinadas pelo arcebispo, quer pelo vigário
geral ou pelo chanceler, desde que não sejam cartas pastorais,
nem constem da coleção da Revista do Clero; ( 8 2 )

d) documentos relativos à fundação, colação, instituições,
concursos, nomeações, transferências, tomadas de posse, renúncias,
permutas, união e extinção da paróquia, de capelas, de associações
ou de párocos e vigários no que a cada um se aplica; ( 85 )
e) documentos relativos aos livros arquivados: pedido por
escrito do pai de filho ilegítimo para que conste seu nome no
assentamento de batismo, procuração de padrinhos, ata matrimonial, termos de indulgências, autênticas de relíquias, originais
de licença ou de delegação extraordinária recebida ou dada, contratos e recibos relativos a patrimônios, termos de doações, testamentos, alienações; ( 8 6 )
/) originais de estatutos ou de regulamentos aprovados; ( 87 )

b) editais, citações, pedidos de informações do Tribunal
Eclesiástico, que não constem da coleção da Revista do Clero; ( 8 3 )
c) correspondência oficial entre o pároco e o prelado, o
vigário geral ou a Cúria Metropolitana, circulares, avisos, do
próprio pároco a seus paroquianos ou de interesse da paróquia; (81)

(74) CPB 6.
(75) CPB 6.
(76) CPEMB 1191. 10).
(77) Cúria, repetidos avisos.
(78) c. 470, § 4°.
(79) c. 470. § 4'.
(80) Arcoverde, «Regulam. Paroquial». 1903, XXVII, 329,5.
(81) c. 470, § 4"; Arcoverde. (Regulam. Paroquial», 1903, XXVII, 329,
5), 334.
(82) CPB 41 § l, 98, § 2; CPEMB 1191, 5), Nota 1) ibi, 1191, 11).
(83) CPB 41, § l', 98, § 2'.
(84) CPB 41, §1», 98, § 2".
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g) álbuns de recortes de jornais, artigos, programas de festas
e outros de interesse geral ou da paróquia;
h) item de fotografias.
Art. 161, § l' Os livros arquivados hão de ser conservados
em boa guarda, encadernados e limpos, e os papéis em pastas
especiais, distribuídas por assunto e em ordem cronológica. ( 8 S )
§ 2° Livros e papéis não poderão ser retirados do arquivo
sem licença da Câmara Eclesiástica, nem se permita que sejam
jamais consumidos, embora velhos ou deteriorados, caso este em
que os párocos solicitarão do chanceler do Arcebispado instruções
e ajuda para a devida conservação. ( 8 9 )
§ 39 Livros e papéis além de terem sua indicação toponímica, devem ser acompanhados de índices completos e práticos
que facilitem o manuseio, competindo ao chanceler da Câmara
Eclesiástica fornecer, quando solicitado, as instruções necessárias. ( 9 0 )
Art. 162. Além dos que, por dever de ofício, necessitem
utilizar-se do arquivo, ninguém pode, sem licença do pároco,

(85) CPB 98, § 29.
(86) CPB 98, § 2°, 251, § l9, 303, 400, 404, § 2°, 411, 440, 477, § l9.
(87) CPB 98, § 29.
(88) CPEMB 1198; Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903, XXVII,
332; Leme, Circular «Defesa...» 20-1-1924.
(89) cc. 383, § 2, 384, 470; CPB 98, § 49, Arcoverde, «Regulam.
Paroquial», 1903, XXVII, 332; Leme, Circular «Defesa...» 20-1-1924.
(90) Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903, XXVII, 335.
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ingressar no arquivo ou inspecioná-lo; e só a concedam os párocos
quando houver verdadeira causa justa e se tratar de pessoa digna
de confiança. (»i)
Art. 163, § l? Os livros que devem existir em todas as
paróquias e que, depois de usados e encerrados, passarão para
o arquivo (° 2 ), são, além dos livros próprios das associações
religiosas:
a) o de Tombo; ( 9 3 )
b) o de Assentamento de Batismos; ('*)
c) " "
"
" Crismas; ( 9 5 )
d) " "
"
" Casamentos; (•")
e) " "
"
" Óbitos; ( 9 7 )
f)
" Legados e Fundações Pias; ( 9 S )
g) " " Privilégios, Relíquias e Indulgências; (")
h) " " Registro de Avisos; ( 10 °)
z) " " Estado de almas; (101)
;) o de Missas celebradas; ( 102 )

(91) c. 384; CPEMB 1192.
(92) Rituale Romanum Tit. I, caput unicum, 18; Tit. XII, cap. 1.
n» 1; CPB 97, § l', Cúria 30-VII-1925.
(93) CPB 97 S 4' CPEMB 1191, 1); Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903, XXVII 329, 1); Leme, Circular 20-1-1924
(94) Rit. Rom.'Tit. XII, cap. l, n' 1; c. 470; CPAL 268; 1191, 2);
Arcoverde, «Regulam. Paroquial» XXVII, 329, 2 ) .
(95) c. 470; Rit Rom. Tit. XII, cap. I, n' 1; CPAL 268; CPB 190;
CPEMB 1191, 9); Cúria 4-XII-1919.
(96) c. 470; Rit. Rom., Tit. XII, cap. I, n» 1; CPAL 268; CPB 302;
CPEMB 1191, 3); Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903, XXVII, 329,
3);

(97f £f RacL!°TÍ?XH, cap. I, n' 1; cc. 470, 1232; CPAL 268; CPB
259; CPEMB 965, 966 1191, 4 ) - Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903,
XVIII, 261, XXVII, 329 4 ) .
(98) c. 1549, § 2; CPAL 832; CPEMB 561.
(99) CPB 251, § 1. 400; CPEMB 651.
(100) CPEMB 15.
(101) c. 470; Rit. Rom., Tit. XII, cap. I, n' 1; CPAL 268; CPB
97, §§ l", 2'; CPEMB 1191, 9); Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903,
XXVII, 329, 9).
(102) c. 843; CPB 210, § l9; CPEMB 1158, 1191, 7); Arcoverde,
Regulam. Paroquial», 1903, XXVII, 329, 7 ) .
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k)
/)
m)
n) "
o) "

" Inventários; ( 103 )
" Licenças e Delegações; ( 104 )
' Visitas Canônicas; ( 105 )
" Conta-Corrente; ( 106 )
" Caixa. ( 107 )

§ 2' Todos esses livros deverão ser adquiridos, abertos,
numerados, rubricados e encerrados na Câmara Eclesiástica, bem
como diligentemente escriturados de acordo com os artigos seguintes. ( 108 )
§ 3? Quaisquer certidões a serem tiradas dos livros paroquiais serão feitas em papel padronizado pela Câmara Eclesiástica. ( 109 )
Art. 164, § l 9 O livro de Tombo há de ser o histórico, a
crônica fiel de toda a vida paroquial e deve registar quanto a
ela se refere, ainda os fatos na aparência insignificantes, mas que
por vezes se tornem, no futuro, de importância, em mãos de um
historiador hábil, assim como os fatos mais importantes da vida
da diocese e até da vida cívico-política da nação, que não podem
deixar de repercutir na vida da paróquia e dos paroquianos,
quando mais não seja como motivo de apreensão ou júbilo. (110)
§ 29 Em especial, registe-se no livro de Tombo o título ou
decreto de ereção da paróquia, demarcação ou variação de limites,
o histórico da igreja paroquial e de outras igrejas ou capelas
existentes no território da paróquia, embora isentas da jurisdição
do pároco, as provisões de párocos, vigários, reitores de igrejas
ou capelães, termo de posse do pároco, o movimento religioso
extraordinário, dados relativos a missões, o relatório mensal ou
(103) cc. 1296, § 29, 1522 n" 2, 3; CPB 411; CPEMB 1186 e App.
XXXIII, art. 8, §§ 29, 39 art. 31; Leme, Circular 20-1-1924.
(104) CPEMB 177, 1191, 6); Arcoverde «Regulam. Paroquial», 1903,
V, 57, XXVII, 329, 6 ) .
(105) CPB 40, §3°.
(106) c. 1523, n9 5; CPAL 853; Cúria 4-IX-1919.
(107) c. 1523, n' 5; CPAL 853.
(108) Rit. Rom., Tit. XII, cap. I, n' 1; CPAL 268; CPEMB 1191,
10); Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903, XXVII 330; Cúria 9-1-1919
4-XII-1919.
(109) Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903, XXVII 339.
(110) CPB 97, § 4; CPEMB 1193, § 1°.

— 119

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO

semanal do movimento ordinário e, em geral, todas as portarias,
provisões, despachos e quaisquer peças oficiais referentes à paróquia e suas obrigações, tudo por extenso, ou sinteticamente, remetendo-se neste caso o leitor para o lugar respectivo no arquivo
de papéis. ( i n )
§ 3" O livro de Tombo deve ser escriturado de punho do
próprio pároco, com letra clara e legível, com sinceridade e verdade, in fide sacerdotis, de modo impessoal, sem referências
desairosas e desabafos pessoais, admissíveis apenas em caso
extraordinário de algum esclarecimento importante, objetivo e
sereno. (112)
§ 49 No caso de, por motivo grave, não poder o próprio
pároco cumprir o parágrafo anterior, admitimos que outro sacerdote o faça, mas sob ditado ou orientação do próprio pároco, o que
deve ser declarado no início de cada anotação e apondo o pároco
a sua firma, no fim de cada ano de escrituração.
§ 59 Fica absoluta e severamente proibido colar fotografias,
recortes de jamais, programas ou o que quer que seja no livro
de Tombo: se o documento o merecer, seja copiado na íntegra ou
resumidamente, e remetido o leitor para o arquivo de papéis, com
indicação toponímica. ( 11S )
Art. 165, § l" Nos assentamentos dos livros de batismos,
crismas e casamentos e óbitos seguir-se-á o roteiro que os próprios
livros indicam, ( 114 ) tendo-se, entretanto, presente que:
a) cada ano se recomeçará a numeração dos termos;
b) todos os termos hão de ser ao menos assinados de punho
do próprio pároco, em prazo nunca superior a uma semana,
sendo absolutamente condenável o costume de acumular, por meses
e anos, termos a serem assinados de uma só vez ou o absurdo de
(111) CPB 440; CPEMB 1099, 1191; Arcoverde, «Regulam. Paroquial»,
1903, XXVII, 329, I ) ; Leme, Circular 20-1-1924.
(112) CPB 97, § 49, CPEMB' 1193, § 29; Câmara, Compêndio de Teologia Pastoral, n° 276.
(113) Câmara, Compêndio de Teologia Pastoral, 276.
(114) cc. 470, § 49, 798, 1103, § l 9 1238; Rit. Rom., Tit. XII, cap. 1.
n" 4, cap. 2-5; S. C. Concilii 8-IM941,' AAS XI p. 280; S. C. Sacram.
29-VI-1941, AAS XXXIII, p. 306, n9 11, e); CP AL 599; CPB 190, 259,
302, § 29 e App. XLV; CPEMB 404, 405, 419. 966; Arcoverde, «Regulam.
Paroquial»; 1903, V, 47, 49, XI, 182, XVIII, 261, 262.
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assinar o pároco, em branco, termos a serem preenchidos posteriormente; ( 115 )
c) as anotações feitas à margem dos termos devem ser
também todas assinadas preferivelmente pelo pároco, ou, ao menos,
pelo sacerdote que as escreveu; ( 11G )
d) a escrituração dos termos e anotações será feita preferivelmente pelo pároco ou por sacerdote especialmente encarregado,
ou, em último caso, por leigo que, às qualidades morais indispensáveis, alie a da boa instrução e caligrafia; ( 117 )
e) ao haver mudança de pároco acrescentar-se-á nestes,
como em todos os demais livros paroquiais «que e m . . . d e . . .
d e . . . , foi substituído pelo...; (118)
/) é expressamente proibido deixar espaços vazios para
preencher posteriormente ou não, devendo o espaço que sobrar
em cada linha ser inutilizado por um risco;
g) ao anular algum termo, deve o pároco, além de declará-lo sem efeito, assinar essa declaração;
h) nunca se altere a ordem cronológica dos assentamentos e
quando, por algum motivo imprevisto, tal não se puder evitar,
no lugar correspondente ao em que deveria encontrar-se o assentamento, ponha-se, bem visível, a indicação de onde de fato se
encontra;
i) a proibição de qualquer correção nesses livros deve ser
entendida no sentido de correções posteriores, e não se refere
às que se tornarem mister, por engano, no próprio ato do assentamento: neste caso, porém, não se risque coisa nenhuma, nem se
escreva por cima, mas faça-se a correção, ou mediante a fórmula
usual: «digo...», ou na coluna de observações, onde se há de
anotar também o despacho que permitir alterações, quando for
necessária a autorização. (119)
(115) c. 777 § l 9 ; Rit. Rom., Tit. VII, cap. 2, n° 7; S. Sacram.
29-VI-1941, AAS XXXIII, p. 306, n' M, e ) ; Pont. Com. Cod. Interp.
14-VII-1922, AAS XIV, p. 528; CPAL 268, 599; CPB 183, §§ l 9 , 1°, 302;
Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903. XI, 181.
(116) CPB 184, \ l 9 Câmara, Teologia Pastoral, 279.
(117) CPB 302, § l 9 .
(118) CPAL 507; CPEMB 1100.
(119) CPAL 599; CPB 183, § 4", 184; CPEMB 1195, §§ 29, 39.
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§ 2° Os livros de batismos e de casamentos serão ainda
feitos em duplicata, conforme determina o c. 470, § 3°, ( 12 °)
Entretanto:
a) em vez de ser enviado à Câmara Eclesiástica o livroduplicata no fim de cada ano, autorizamos, como de praxe nesta
Arquidiocese, que o seja ao terminar o livro, o que é condição
para obtenção de novo exemplar;
b) a escrituração dos livros-duplicatas deve ser feita simultaneamente com a dos originais, o que permite manter a perfeita
consonância no livro-duplicata na hipótese de se dever anular
algum termo, por engano; (121)
c) os termos dos livros-duplicatas também hão de ser assinados pelo próprio pároco, no prazo do § l 9 , b ) , ainda quando
não os haja pessoalmente transcrito, ficando em absoluto reprovado o uso de chancelas ou carimbos.
Àrt. 166, § l 9 Quanto aos assentamentos de batizados:
a) sejam feitos inicialmente em borrão, porém em cadernos
e não em folhas soltas, e só posteriormente passados para os
livros definitivos; ( 122 )
6) a transcrição definitiva nos livros deve ser feita quanto
antes, em prazo nunca superior a uma semana; ( 12S )
c) em se tratando de crianças expostas, anote-se esta
condição como: «de pais desconhecidos», e, à margem, também,
se possível, a data e o local em que foram encontrados e por
quem; ( 124 )
d) se os pais não houverem recebido o sacramento do matrimônio, nem forem contratados civilmente: quanto à mãe, anotarse-á seu nome se publicamente conhecida como tal, ou se ela
livremente o pedir por escrito ou perante duas testemunhas;
quanto ao pai, far-se-á a anotação, somente mediante pedido
espontâneo do mesmo, feito por escrito ou perante duas teste-

munhas, ou ainda, se a condição de paternidade constar de
documento público e autêntico; indicar-se-á sempre à margem por
qual desses motivos foi feita a anotação; ( 125 )
e) se, embora não devidamente casados, forem os pais
contratados civilmente,
anotar-se-á à margem: «país só civilmente
contratados»; ( 126 )

(120) S. C. Propag. Fide 14-111-1922, Sylloge, 97, p. 166; CPB 97,
§ V.
(121) Câmara, Teologia Pastoral, 278.
(122) Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903, V. 42.
(123) c. 177, § l' CPAL 507; CPEf 183, § l".
(124) c. 777, § 2°; RH. Rom. Tit. XII, cap. 2, in rubrica; Pont.
Com. Cod. Interp. 14-VII-1922, AAS XIV, 528; CPEMB 192; Arcoverde,
«Regulam. Paroquial», 1903, V. 46.
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/) se houver padrinho por procuração, além de quanto
determina o art. 247, § 59, anotar-se-ão
tanto os nomes dos
padrinhos como dos procuradores; ( m )
g) quanto ao registo de nomes, sempre que se houver acrescentado um nome cristão, ou omitido, no ato,
um nome proibido,
seja explicada a modificação à margem; ( 128 )
h) quando se verificar a hipótese129do art. 247, § 49, a) não
se registem os nomes dos padrinhos; ( )
i) na hipótese do art. 247, § 4', b), registe-se no termo só
o nome do santo e, à margem, o nome do representante; ( 13 °)
/') nos batizados em perigo de vida, e nos feitos sub condiíione, anote-se a circunstância à margem, com a declaração explícita se foram ou não supridas as cerimônias. (131)
§ 29 No livro de crismas, observem-se também as prescrições das alíneas d — i do parágrafo anterior, e, quando administrada nos termos do decreto Spiritus Sancti munera, cumpra-se o
art. 260, § 39 ( 132 )
§ 39 Nos assentamentos de casamentos, não se omita indicar à margem as dispensas que houverem sido concedidas, se foi
(125) c. 777 § 29; Rit. Rom., Tit. XII, cap. 2, in rubrica; Pont. Com.
Cod. Interp. 14-VÍI-1922, AAS XIV, 526; CPAL 507; CPB 182, § 3', CPEMB
191; Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903, V, 46.
(126) c. 777, § 29 Pont. Com. Cod. Interp. 14-VII-1922, AAS XIV,
p. 526; CPB 182, § 3°, CPEMB 191.
(127) c. 765; n' 5; S.C. Sacram. 24-VII-1925; 24-XM925, ASS
XVIII, p. 43, 44; CPB 176, § 3°; CPEMB 189; Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903, V, 48.
(128) c. 761; Rit. Rom., Tit. II, cap. l, n' 30; CPAL 506; CPB 173,
§ l»; CPEMB 182.
(129) Rit. Rom., Tit. II, cap. l, n' 31; CPB 175, § 2°.
(130) CPEMB 193.
(131) Rit. Rom., Tit. XII, cap. 2; Arcoverde, «Regulam. Paroquial»,
1903, V. 49.
(132) Rit. Rom., Tit. XII, cap. 3, in rubrica; CPAL 517.
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administrado em perigo de vida, se era caso de santificação, e,
nos casos de procuração, juntamente com o nome dos nubentes,
os dos procuradores e o lugar, no arquivo de papéis, em que se
conserva o termo de procuração. ( 133 )
Art. 167. § l' Em atenção a sérias conseqüências para o
futuro dos interessados, graviter onerais Parochorum conscientia,
impomos o máximo cuidado em se anotarem sempre no livro de
batismo, à margem, os dados sobre crismas, matrimônios, ordens
sacras, profissões religiosas perpétuas e legitimações dos filhos
per stibsequens parentum matrimonium. ( 1 M ) ( * )
§ 29 Ao registarem confirmação, ou casamento de pessoas
não batizadas em sua paróquia, feita a devida comunicação ao
pároco do batismo, escreva-se à margem: «Comunicado ao pároco
do batismo». ( 135 )
§ 39 Igualmente, ao fazerem a comunicação de batismos,
crismas e casamentos de súditos não próprios, declare-se à margem
do termo: «comunicado ao pároco próprio». ( 136 )
Art. 168. Se em todos os livros paroquiais é útil um índice
que facilite as buscas, em se tratando de livro de batizados, é
indispensável tal índice prático e completo. ( 1 3 7 )
Art. 169, § l 9 O livro de legados e fundações pias terá
duas partes. ( 13S )
9

~ (133) l?it. Rom., Tit. XII, cap. 4; cc. 1103, § l , 1046; CPEMB 404;
Arcoverde, «Regulam. Paroquial», V. 181.
(134) cc 470, § 2°, 778 § l'; 1051; 1103, § 2", 1116, 1988; Rit. Rom.,
Tit XII, cap. l n9 2; S. C. Sacram. 15-VIII-1936, art. 225, AAS XXVIII;
29-VI-1941 AAS XXXIII, p. 300, n' 4, c) (alfa), p. 305, n' 11, b),
Pont Com. Cod. Interp. 14-VIM922, AAS XIV, p. 526; 13-VII-1930,
AAS XXII, p. 365; 6-XII-1930, AAS XXIII, p. 25; CPB 182, § 29; CPEMB
173, 419.
(*) Por indulto apostólico, podem os bispos da América Latina declarar legitima a prole de nubentes, desde que não haja sido concebida em
adultério (AAS. XXXIX, p. 190).
(135) cc. 470, § 29; 798, 1103, § 2°; S. C. Sacram. 29-VI-1941, AAS
XXXIII, p. 305, n9 11, b); CPB 190, § 2°, 303; CPEMB 420-423.
(136) cc. 778, 799; S. C. Sacram. 29-VI-1941, AAS XXXIII, p. 305,
n' 11, b); S. C. Conciilii 31-1-1927, apud Coronata Interpretatio Anthentica, Roma, Marietti, 1940; CPAL 599; CPB 181, § 29, 303; CPEMB 421,
ns. 6, 8, 9.
(137) CPEMB 1199.
(138) c. 1549, § 2"; CPAL 852; CPEMB 561.
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§ 29 A primeira, em volume independente, constará da declaração pormenorizada do legado ou da fundação e das obrigações
conseqüentes, com a indicação do despacho da autoridade diocesana aceitante e de qualquer eventual concessão pontifícia a elas
relativas, assim como a indicação dos lugares nos volumes da 2'
parte, em que consta do cumprimento da obrigação assumida e do
lugar, no arquivo de papéis, em que se conserva o original.
§ 39 A segunda parte terá tantos volumes quantos necessários e constará da prova do cumprimento das obrigações assumidas.
Art. 170. No livro de privilégios, relíquias e indulgências, a
anotação far-se-á em ordem cronológica da concessão, indicando-se
o lugar do arquivo de papéis em que se encontra o original do
documento de concessão
do privilégio ou indulgência, e da autêntica da relíquia ( 139 )
Art. 171, § l" No livro registro de avisos, feito em forma
de calendário, além dos que já estarão impressos, exarar-se-ão
todos os demais que se derem ao povo, quer por ordem superior,
quer por iniciativa do próprio pároco. ( 14 °)
§ 2' O ideal é que os avisos sejam claros e concisos, escritos
antecipadamente, de modo que quantos celebrarem a Santa Missa
na igreja paroquial possam no mesmo livro ler uniformemente os
avisos.
Art. 172, § l" O livro de estado das almas obedecerá a
modelo próprio, destinando-se uma página a cada família. (141)
$ 2" Porque as razões que determinam a existência deste
livro não visam tanto à conservação de dados para o futuro quanto
ao uso no presente, autorizamos e preferimos que seja substituído
pelo fichário das famílias, adotando-se fichas uniformes, segundo
o modelo aprovado e que deverão ser adquiridas na Câmara
Eclesiástica. ( 142 )
§ 39 Para que este livro ou fichário se possa manter devidamente atualizado, muito importa que, em cada rua ou parte da
(139)
(140)
222, § 3",
338, § y,
§ 2', 472,
(141)
29, 220, §
(142)

CPB 251, § l»; 400; CPEMB' 651.
CPB 33, §§ l9, 2°, 40, §§ l 9 , 29, 135, 139, § l9, 161, 168, 177, 193,
225, § l', 238. 255, 260 263, § l', 280, 281, 282, § l', 291, 312,
352, 356, § 2», 357, § i", 368, § l", 372, 380, 381, 383, d), 401;
§ l» CPEMB 15; 478, 717, 845, 1176, 1178.
c. 470; Rit. Rom., Tit. XII, cap. 6; CPAL 268; CPB 97, §§ l',
4°, CPEMB 1191, 9 ) .
Câmara, Teologia Pastoral, 96.
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rua, seja designado um leigo diligente e consciencioso, que
cientifique o pároco dos principais acontecimentos, especialmente
mudanças, doenças e mortes.
Art. 173. No livro de inventários e relatórios serão transcritos :
a) os inventários elaborados pelo pároco ao assumir e ao
deixar a paróquia; ( 1 4 3 )
b) a síntese dos relatórios anuais que deverá enviar à Câmara Eclesiástica; ( 144 )
c) os eventuais comentários da autoridade eclesiástica ao
relatório enviado.
Art. 174. No livro de licenças e delegações, mencionarse-ão todas as que houver o pároco recebido ou dado, de quem
ou a quem, o prazo de validade e o termo de execução. ( 145 )
Art. 175, § l 9 No livro de visitas canônicas, lavrar-se-ão
os decretos ou recomendações do visitador. ( 146 )
§ 2' O livro de visitas canônicas, embora conservado na
paróquia, será escriturado exclusivamente pelo prelado arquidiocesano, pelo visitador delegado ou pelo arcipreste.
Art. 176, § l 9 O livro de contas-correntes se destina à escrituração discriminada do «haver» e do «dever» de pessoas morais
ou físicas, que tenham bens próprios conservados na massa dos
bens da fábrica, como, p. ex., cada associação religiosa, determinados altares ou devoções, a Câmara Eclesiástica, o organista,
empregados, etc. ( m )
§ 29 As contas devem ser cuidadosamente escrituradas, à
medida das entradas ou saídas, a fim de que nada seja esquecido,
e encerradas pontualmente no último dia de cada mês, sendo conveniente o uso de um livro borrador, do qual semanalmente se faça
a transcrição para o livro oficial.
§ 39 No fim de cada ano, deve-se fazer o balancete geral.
(143)
cc. 383, 1296, § 2', 1522, n' 2, 3; CPAL 265; CPB 411; CPEMB
1100, 1186, 1188 e App. XXXIII, art. 8, §§ 29, 3°, art. 31; Leme, Circular
«Defesa ...» 20-1-1924; Cúria ll-XI-1924.
(144)
CPB 97, § 39; CPEMB 1203.
(145) CPEMB 177, 1191), 6); Arcoverde, «Regulam. Paroquial», 1903,
V, 57.
(146) CPB 40, § 3'.
(147)
c. 1523.
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ANEXO 3
MONS. ANT9 ALVES FERREIRA DOS SANTOS,
«A ARQUIDIOCESE DE S. SEBASTIÃO DO
RIO DE JANEIRO» 1914
CAPÍTULO VII

Inventario dos livros do Archivo da Câmara
Ecclesiastica do Arcebispado
I.

DE ORDENS REGIAS

9

L' 29 de 1809 a 1862.

L' l de 1681 a 1809.

II. DE PASTORAES E EDITAES
L' l 9 de 1742 a 1838.
Pastoraes impressas dos Srs. Bispos:
D. José Caetano da Silva Coutinho.
D. Manoel do Monte Rodrigues de Araújo.
D. Pedro Maria de Lacerda.
D. José Pereira da Silva Barros.
D. João Esberard.
D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti.

III.

DE PORTARIAS E ORDENS EPISCOPAES

L' l 9 de 1750 a 1761.
" 2' de 1761 a 1779.

L? 39 de 1779 a 1830.
" 49 de 1830 a 1863.

IV.
DE MATRICULA DE ORDINANDOS
L l e 2 não existem.
" 3* de 1756 a 1764.
L9 5' de 1791 a 1804.
" 4' de 1758 a 1791.
" 69 de 1810 a 1890.
" 79 de 1890 a 19...
9

9

9

V.

DE INVENTARIO DE PROCESSOS DE ORDENAÇÃO,
DE GENERE, ETC.

L' l 9 de 1600 a 1800.
L' 2* de 1600 até 19...
Este é uma copia do antecedente, augmentado até os nossos
dias.

VI.
L' l de 1760 a 1840.
2' de 1840 a 1862.
9

DE TERMOS

L9 39 de 1862 a 1880.
" 4" de 1880 a 19...
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VII. DE TERMOS E PROVISÕES DOS OFFICIAES DA
CÂMARA ECCLESIASTICA, VIGÁRIOS DA VARA,
VISITADORES DIOCESANOS, ETC.
VIII. DE TERMOS DE PROFISSÕES DE FÉ DOS
MONSENHORES, CONEGOS, PAROCHOS, ETC.
L' l' de 1900 a 1 9 . . .

I> 3' de 1799 a 1820.

2? de 1760 a 1798.

X. DE OPPOSIÇÕES AOS BENEFÍCIOS
L l' Não existe.
2" de 1772 a 1823.
L' 3? de 1823 a 1857.
4? de 1858 a 1868.
9

XI. DE BAPTISMOS E CASAMENTOS JUSTIFICADOS
l? de 1884 a 1897.
L' 2' de 1897 a 19...
XII.
9

9

DE PROVISÕES EM GERAL
9

L l , 2 , 3', 4°, 5 e 6° não existem. Só existe um alfarrábio
de 1728 a 1732, cujo n. se ignora.

L' 7<? de 1793 a 1801.

8* de 1801 a 1810.
9' de 1810 a 1818.

XIII.

L" 10. de 1818 a 1822.
" 11. de 1822 a 1833.

DE PAROCHOS, CURAS, MONSENHORES,
CONEGOS, ETC.

12. de 1830 a 1839.

XIV.

DE CELEBRAR, CONFESSAR, PREGAR E
DIVERSOS OBJECTOS

L' 13. de 1831 a 1844.
XV. DE CAPELLAS, ORATÓRIOS, PIAS E CEMITÉRIOS
L? 15. de 1869 a 1905.
U 13. de 1831 a 1844.
14. de 1844 a 1869.
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DE PAROCHOS, CURAS E COADJUTORES

"

16. de 1905 a 19..

DE MONSENHORES, CONEGOS, ETC.

L1? 13. de 1839 a 1844.
14. é o mesmo dos

Sacerdotes.
XVIII.

l' Não existe.

NA CONSERVAÇÃO DOS VALORES

L? 13. de 1839 a 1844.

DE COLLAÇÕES DE PAROCHOS E CONEGOS E

SENTENÇAS DE EXECUÇÃO DOS BREVES
APOSTÓLICOS, ETC.

9

XVI.
XVII.

L' l» de 1803 a 1845.

IX.

IGREJA E ESTADO COOPERANDO

L" 14. de
15. de
16. de
17. de
18. de

]> 15. de 1855 a 19...

Dos SACERDOTES, EM GERAL, CONTENDO PAROCHOS,
CURAS, COADJUTORES, ETC.
1844 a 1855.
L» 19. de 1879 a 1889.
1855 a 1867.
" 20. de 1889 a 1898.
1867 a 1871.
" 21. de 1898 a 1907.
1871 a 1874.
22. de 1907 a 1912.
1874 a 1879.
" 23. de 1912 a 19...
XIX.

DE DIVERSOS OBJECTOS

L' 14. é o mesmo 13
supra.
L? 15. de 1844 a 1858.
" 16. de 1858 a 1871.
" 17. de 1871 a 1880.

L? 18. de
19. de
20. de
" 21. de

1880 a 1904.
1904 a 1907.
1907 a 1912.
1912 a 19..

XX.

Do CONTENCIOSO, PROVISÕES,
SENTENÇAS, ETC.
]> 9'-' de 1785 a 1789.
L" 13. não existe.
10. não existe.
" 14. de 1814 a 1822.
' 11. de 1797 a 1805.
" 15. de 1822 a 1833.
' 12. de 1805 a 1810.
" 16. de 1833 a 1844.
XXI. DE CASAMENTOS. PROVISÕES, DESPACHOS,
DISPENSAS, ETC.
24. de 1853 a 1855.
L? 16. de 1831 a 1834.
25. de 1855 a 1858.
" 17. de 1834 a 1836.
26. de 1858 a 1861.
" 18. de 1836 a 1841.
27. de 1861 a 1862.
19. de 1841 a 1843.
28. de 1862 a 1863.
20. de 1843 a 1846.
29. de 1863 a 1864.
21. de 1846 a 1848.
30. de 1864 a 1865.
22. de 1848 a 1850.
31. de 1865 a 1867.
23. de 1850 a 1853.
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32. de
33. de
34. de
35. de
36. de
37. de
38. de
39. de
40. de
41. de
42. de
43. de
44. de
45. de

1867 a
1868 a
1870 a
1872 a
1874 a
1875 a
1876 a
1878 a
1881 a
1883 a
1884 a
1886' a
1887 a
1889 a

1868.
1870.
1872.
1874.
1875.
1876.
1878.
1881.
1883.
1884.
1886.
1887.
1889.
1891.

i XXII.

46. de
47. de
48. de
49. de
50. de
51. de
52. de
53. de
54. de
55. de
56. de
57. de
58. de

1891
1893
1895
1897
1900
1904
1905
1906
1907
1909
1910
1911
1932

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1893.
1895.
1897.
1900.
1904.
1905.
1906.
1907.
1909.
1910.
1911.
1912.
19..

XXIX. DE INVENTARIO DE GENERE, DE LIVROS,
DE PATRIMÔNIOS DE CAPELLAS, DE BREVES,
DE DESOBRIGA, ETC.
L9 l 9 e único antigo.

XXX.

L9 2" de 1869 a 19...

L" l-' de 1812 a 1852.

XXXI. Do COLLEGIO Pio LATINO AMERICANO
L" l de 1904 a 19...

L9 5?
69
79
8"

XXV.

XXVI.
9
1
L l'- feito em 1900.

de
de
de
de

1843
1846
1863
1865

a
a
a
a

1846.
1854.
1875.
1873.

L9 3' feito em 1869.
" 4' feito em 1876.

XXVIII.

DE INVENTARIO DE AUTOS DE JUSTIFICAÇÃO
E PROCESSOS DE CASAMENTOS, ETC.

L? l? de 1686 a 1826.
2'-1 de 1826 a 1850.
3' de 1861 a 19...
130 —

DE FACULDADES

L9 49 de 1865 a 19...
59 Esp.al desde 1881.
69 Esp.al desde 1880.

DE INVENTARIO DOS LIVROS
L9 2' novo.

L9 l» antigo.

XXXIV.

DE AUDIÊNCIAS DO VIGÁRIO GERAL
(DO Juízo ECCLESIASTICO. )

L" 5' de
l» de 1848 a 1851.
" 6' de
2? de 1851 a 1853.
" 7» de
3' de 1853 a 1857.
" 89 de
4" de 1857 a 1859.
Nota. Não existem os de n. 29, 59 e 6'.

XXXV.

1859
1863
1873
1878

a
a
a
a

1863.
1873.
1878.
1883.

DE PROTOCOLOS

Vários livros.

DE RELAÇÃO DE SACERDOTES

XXVII.
L' l? de 1880 a 19..

L' 2' de 1794 a 1818.

XXXIII.

DE RELAÇÃO DE PAROCHIAS

feito em 1844.
feito em 1851.

DE QUERELAS E DENUNCIAS

LM» de .... a

XXIV. DE CREAÇÃO DE PAROCHIAS
L? [9 de 1874 em deante.
de todas as Parochias do Àrcebispado somente.
L?

L" 4' de 1787 a 1833.
5? de 1833 a 1844.

9

DE CORRESPONDÊNCIA

L" l'-1 Não existe.
2? de 1774 a 1782.
J- de 1837 a 1848.
i" de 1840 a 1846.

DE DESOBRIGA

L' l' Não existe.
" 2» Não existe.
" 3» Não existe.

XXXII.

DE CASAMENTOS SECRETOS

XXIII.

IGREJA E ESTADO COOPERANDO NA CONSERVAÇÃO DOS VALORES. . .

XXXVI.
L?

l» de 1780. Regimento dos Visitadores.

"

2" de 1784 a 1785.

"
"
"
"
"

3" de
4» de
5' de
6' de
T> de

"

8' de 1799 a 1801.

1785.
1794 a 1795.
1795 a 1797.
1799.
1799.

DE VISITAS PASTORAES
L<?
"
"
"
"
"
"
"

9' de
10. de
11. de
12. de
13. de
14. de
15. de
16. de

1803.
1803.
1811.
1811 a 1812.
1811 a 1813.
1813.
1815.
1815 a 1816.

17. de 1815 a 1816.
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18. de
19. de
20. de
21. de
22. de
23. de
24. de
25. de
26. de
27. de
28. de
29. de

L' 7"? de 1720 a 1728.
" 8? de 1728 a 1735.
9' de 1735 a 1744.
Nota. Destes faltam o l 9 e o

1819 a
1819 a
1824 a
1824 a
1825 a
1825 a
1829 a
1829 a
1831.
1844 a
1845 a
1845 a

1820.
1820.
1825.
1825.
1828.
1828.
1831.
1831.

30. de 1845 a 1846.
31. de 1846.
32. de 1846 a 1847.
33. de 1846 a 1849,
34. de 1849.
35. de 1855.
36. de 1892.
37. Alguns cadernos
das visitas de D.
Pedro Maria de Lacerda.

1845.
1846.
1846.

XXXVII. DE APONTAMENTOS PARTICULARES DE
D. JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO

L' l" de 1808 a 1813.

L" 2» de 1812 a 1824.

XXXVIII. PAPEIS ESPECIAES
l . Lata com papeis do Imperador, da reforma do Calendário, concessão de offidos novos, etc.
l . Gaveta com papeis da Santa Sé, da Nunciatura, etc.
XXXIX.
L' l? de 1905.
XL.

DE RELATÓRIOS PAROCHIAES

L' I» de 1904 a 1906.

L" 3' de 1910 a 1912.

2' de 1907 a 1910.

49 de 1912 em deante.
CAPÍTULO VIII

Inventario dos livros parochiaes recolhidos
ao Archivo da Câmara Ecclesiastica
FREGUEZIA DA SÉ, HOJE DO SS. SACRAMENTO
DA ANTIGA SÉ

De Baptismos de pessoas livres
L? l? de 1616 a 1622.
4' de 1654 a 1680.
" 2? de 1623 a 1632.
5» de 1680 a 1705.
3? de 1633 a 1653.
6' de 1705 a 1720.
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De Baptismos de escravos
1

L
1631 a 1654.
'
1655 a 1676.
1676 a 1683.
1683 a 1694.
1694 a 1707.
1707 a 1718.
Nota. Destes faltam o l», 2", 3», 4? e

L»'l de
2' de
3? de
4? de
5? de
6? de

7' de
8? de
9' de
10. de
11. de

1718 a 1726,
1726 a 1733,
1733 a 1743,
1743 a 1763.
1763 a 1782.

5".

De Matrimônios de pessoas livres e escravas
L" 1« de 1616 a 1653.
L" 6' de 1730 a 1739.
" 2? de 1654 a 1690.
" 7? de 1739 a 1748.
" 3? de 1690 a 1708.
" 8" de 1748 a 1760.
" 4' de 1708 a 1719.
" 9' de 1760 a 1776.
5* de 1719 a 1730.
Nota. Destes falta o l 9 .
No livro 3', a folhas 120 e seguintes, acham-se alguns assentos de Baptismos e casamentos da antiga Colônia do Sacramento.
De Óbitos

DE RECEITA E DESPEZA DA CÂMARA
ECCLESIASTICA

I.

L" 10. de 1744 a 1759.
" 11. de 1759 a 1782.

1719 a1724.
1724 a 1727.
1727 a 1732.
1732 a 1736.
1736 a 1740.
15. de 1740 a 1746.
16. de 1746 a 1758.
17. de 1758 a 1776.
18. de 1776 a 1784.
Destes faltam o 1«, 2", 6', 8", 11., 12., 13., 15 e 17.

l? de 1626 a 1629.
2? de 1629 a 1639.
3» de 1639 a 1653.
4? de 1654 a 1673.
5' de 1673 1687.
6' de 1687 a 1701.
7? de 1701 a 1710.
8' de 1710 a 1714.
9' de 1714 a 1719.

10. de
11. de
12. de
13 de
14 de

Nota.
Existem mais sete livros de Índices.
II.

FREGUEZIA DA CANDELÁRIA

De Baptismos de pessoas livres
l» de 1634 a 1662.
D? 39 de 1695 a 1718.

2? de 1662 a 1694.

4? de 1718 a 1724.
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5' de 1724 a 1734.
6' de 1734 a 1757.
Nota.

[
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" 7' de 1757 a 1781.
9

Destes falta o 7 .
De Bapíismos de escravos

L" P de 1703 a 1717.
" 2' de 1717 a 1724.
3' de 1724 a 1733.
Nota. Destes faltam o l9, 29, e 39.
L" l» de
2? de
3' de
" 4' de

L' 4' de 1733 a 1745.
" 5" de 1745 a 1774.

De Casamentos de pessoas livres e escravas
1675 a 1699.
L' 5' de 1737 a 1751.
1699 a 1718.
" 6' de 1751 a 1761.
1719 a 1724.
" 7» de 1761 a 1782.
1724 a 1737.

L' l» de 1643 a 1668.
L* 8' de
" 2' de 1668 a 1695.
" 9' de
3" de 1696 a 1713.
" 10. de
" 4? de 1713 a 1717.
11. de
" 5' de 1717 a 1724.
" 12. de
" 6" de 1724 a 1724.
" 13. de
7' de 1724 a 1729.
Nota. O livro 11. de 1724 a 1736 é somente
Faltam os livros l 9 , 49, 6', 7', 11., 12. e 13.

1729
1736
1744
1724
1748
1764

a
a
a
a
a
a

1736.
1744.
1748.
1736.
1764.
1778.

FREGUEZIA DE IRAJÁ

134 —

Óbitos de
Casamentos de pessoas livres de
Baptismos de escravos de
Baptismos de escravos de
Baptismos de escravos de
Baptismos de pessoas livres de
Baptismos de pessoas livres de
Baptismos de escravos de
Óbitos de pessoas livres de
Baptismos de escravos de

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1780
1763
1734
1777
1786
1788
1768
1787
1794
1796
1795
1809

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1787.
1786.
1794.
1794.
1795.
1796.
1800.
1803.
1809.
1809.
1808.
1815.

1661
1661
1661
1671

a
a
a
a

1673
1673
1671
1721.

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Óbitos de pessoas livres
Baptismos de pessoas livres de
Casamentos de pessoas livres de
Óbitos de escravos de
Baptismos de pessoas livres de
Baptismos de escravos de
Casamentos de escravos de
Óbitos de pessoas livres de
Óbitos de escravos de
Baptismos de escravos
Baptismos de pessoas livres de
Óbitos de escravos de
Faltam os livros 3', 49 e 10.
IV.

1678 a 1731.
1651 a 1734.
1645 a 1676.
1677 a 1702.
1702 a 1740.
1648 a 1728.
1728 a 1763.
1740 a 1764.
1731 a 1781.
1765 a 1788.

FREGUEZIA DE JACARÉPAGUÁ

De Baptismos, Casamentos e Óbitos
i de
de
de
i de

I

D

de escravos.

De Baptismos, Casamentos e Óbitos
l 9 de
29 de
3' de
49 de
5" de
69 de
7? de
89 de
9' de
10. de

1730 a 1768.
1730 a 1781.

Nota.

De Óbitos

III.

,, j de Casamentos de escravos de
' j de Óbitos de escravos de

Baptismos de pessoas livres de
Casamentos de escravos de
Baptismos de escravos de
Casamentos de pessoas livres de . . . .

T ç -p j de Baptismos de pessoas livres de
j de Baptismos de escravos de

1673 a 1678
1678 a 1692.

L9 39 de Baptismos de escravos de
" 49 de Casamentos de livres e escravos

1691 a 1725.
1671 a 1731.

U

59

de Óbitos de pessoas livres de
de Óbitos de escravos de

L' 69 de
" 70 de
"
8' de
9? de
" 10. de
" 11. de
" 12. de

Baptismos de pessoas livres de
Baptismos de escravos de
Baptismos de pessoas livres de
Casamentos de escravos de
Óbitos de escravos de
Óbitos de pessoas livres de
Baptismos de escravos de

1667 a 1730.
1730 a 1738.
1694
1725
1750
1722
1751
1734
1752

a 1749.
a 1752.
a 1791.
a 1790.
a 1791.
a 1796.
a 1795,
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L9 13.
H.
15.
16.
17.

de
de
de
de
de

Baptismos de escravos de
Óbitos de escravos de
Óbitos de pessoas livres de .
Casamentos livres ( * )
Baptismos de pessoas livres de

.

1795
1791
1796
1778
1791

a
a
a
a
a

IGREJA E ESTADO COOPERANDO NA CONSERVAÇÃO DOS V A L O R E S . . .

VI.

1819.
1817.
1829.
1823^
1816.

de
de
de
de
de

Nota. l 9 Na primeira folha do livro 69, encontram-se uns
assentamentos com eras correspondentes ao interior do mesmo livro.
2? No livro 79, acham-se alguns assentamentos de Baptismos
de pessoas livres.
3'

Faltam os livros 6', 10. e 11.
V.

FREGUEZIA DE CAMPO GRANDE

De Baptismos, Casamentos e Óbitos

L'

i,, jf ae
de Dapusmos
Baptismos de
ue pessoas
pessoas uvií
livres de
} de Baptismos de escravos de

1674 a 1706.
1673 a 1705.

de Baptismos de pessoas livres de
de Baptismos de escravos de

1706 a 1743.
1705 a 1741.

de Casamentos de pessoas livres de . . . .
de Casamentos de escravos de

1676 a 1743.
1682 a 1745.

de Óbitos de

1677 a 1733.

2"

L9 3?

40 l de Baptismos de pessoas livres de
j de Baptismos de escravos de
L?

5" de
6" de
7Ç de
89 de
99 de
10. de
11. de
12. de
13. de
14. de
15. de
Nota.
(*)
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Óbitos de pessoas livres de
Óbitos de escravos de
Baptismos de pessoas livres de
Baptismos de escravos de
Baptismos de pessoas livres de
Baptismos de pessoas livres de
Baptismos de escravos de
Óbitos de pessoas livres de
Casamentos de pessoas livres de
Casamentos de escravos de
Desobriga.
Faltam os livros l9, 59 e 69.

Deve ser: de Casamentos de pessoas livres.

1743 a 1767.
1741 a 1768.
1733
1731
1767
1768
1795
1807
1794
1782
1744
1745

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1782.
1788.
1795.
1794.
1807.
1825.
1814.
1812.
1798.
1797.

L"

FREGUEZIA DE GUARATYBA

De Baptismos, Casamentos e Óbitos
1689 a 1702.
Baptismos de pessoas livres de
1689 a 1729.
Casamentos de escravos de
1689 a 1702.
Baptismos de escravos de
1695
a 1718.
Óbitos de
1689 a 1699.
Casamentos de pessoas livres de

de Baptismos de pessoas livres de
de Baptismos de escravos de

1703 a 1734.
1703 a 1734.

de Casamentos de pessoas livres de
de Óbitos de pessoas livres de
de Óbitos de escravos de

1703 a 1734.
1703 a 1734.
1725 a 1734.

de Casamentos de escravos de
de Casamentos de pessoas livres de

1730 a 1763.
1734 a 1763.

de Baptismos de pessoas livres de .
de Baptismos de escravos de

1734 a 1762.
1734 a 1762.

° 6" de Baptismos de pessoas livres de
7" de Baptismos de escravos de
89 de Óbitos de livres e escravos de
99 de Casamentos de livres e escravos de . . . .
Nota. Faltam o 3' e 7?.
VII.

Í
2»

1762
1762
1772
1763

a
a
a
a

1782.
1788.
1788.
1794.

FREGUEZIA DE INHAÚMA

De Baptismos, Casamentos e Óbitos
de Baptismos de pessoas livres de
1684 a 1711.
de Casamentos de livres e escravos de .. 1703 a 1715
1715.
de Baptismos de escravos de
1684
de Óbitos de pessoas livres de
de Óbitos de escravos de

1713 a 1759.
1712 a 1747.

^ \ de Baptismos de pessoas livres de
1 de Baptismos de escravos de

1716 a 1762.
1716 a 1766.

L' 49 de Baptismos de livres e escravos de
Nota. Falta o livro l 9 .

1763 a 1815.
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VIII.
{ de
j de
L9 l? •{ de
de
de
de

FREGUEZIA DA ILHA DO GOVERNADOR

De Baptismos, Casamentos e Óbitos
Baptismos de pessoas livres de
1710 a 1727.
Óbitos de pessoas livres de
1711 a 1743.
Óbitos de escravos de
1737 a 1743.
Baptismos de escravos de
1710 a 1743.
Casamentos de pessoas livres de
1710 a 1728.
Casamentos de escravos de
1716 a 1742.

T , o? J de Baptismos de pessoas livres de
í de Casamentos de pessoas livres de
IX.

1728 a 1743.
1728 a 1743.
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1762 a 1797.
1762 a 1796.

r , ,ç j de Óbitos de pessoas livres de
de Óbitos de escravos de

1762 a 1795.
1762 a 1789.

L9
"
"
"
"

1789 a
1792 a
1797 a
1812a
1795 a

49 de Óbitos de escravos de
59 de Baptismos de escravos de
ó9 de Baptismos de pessoas livres de
79 de Baptismos de escravos de
89 de Óbitos de pessoas livres de
Nota. Falta o livro l 9 .

FREGUEZIA DE S. JOSÉ

XII.

De Baptismos de pessoas livres
L« l" de 1751 a 1767.
Nota. Ha 2 livros de índice.

D? 29 de 1767 a 1785.

De Baptismos de escravos

XIII.

Nota.

De Baptismos
L' 2? de 1768 a 1789.

9

L9 29 de 1819 a 1826.

L l? de 1810 a 1819.

9

Destes falta o i .
X.

XIV.

DA REAL QUINTA DA BOA VISTA

FREGUEZIA DE SANTA RITA

De Baptismos
9

De Baptismos de pessoas livres

9

De Casamentos

Nota. Ha um livro de índice.

9

L' l de 1813 a 1888.

De Óbitos

De Óbitos

L9 l» de 1751 a 1765.
XI.

L° 29 de 1873 a 1889.

L l de 1813 a 1872.

L' l» de 1751 a 1763.

L9 l? de 1878 a 1882.

XV.

FREGUEZIA DO ENGENHO VELHO

De Baptismos, Casamentos e Óbitos
TJ-J jç l de Bapt.™° e Casam.to de escravos de ...
| de Óbitos de escravos de
138

FREGUEZIA DE PAQUETÁ

Dos EXPOSTOS DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA

De Óbitos
L l» de 1758 a 1769.

1819.
1812.
1823.
1826.
1827.

De Baptismos, Casamentos e Óbitos de pessoas
livres e escravos
9
9
L l de 1769 a 1779.

L9 P de 1751 a 1790.
9

^

j_n 2o J de Baptismos de pessoas livres de
j de Baptismos de escravos de

1641 a 1759.
1725 a 1759.

FREGUEZIA DO ENGENHO Novo

De Baptismos, Casamentos e Óbitos
L? l' de 1703 a 1737.
L9 39 de 1766 a 1769.
2' de 1737 a 1766.
49 de 1769 a 1779.
9
9
9
Nota. Destes faltam o l , 2 e 3 .
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ANEXO 4
/

CIRCUNSCRIÇÕES ECLESIÁSTICAS, SURGIDAS
POR DESMEMBRAMENTOS DA ATUAL ARQUIDIOCESE
DE S. SEBASTIÃO DO RIO DE JANEIRO
j
A — (atualmente)

Arquidiocese

D •—•

Diocese

P —

"/

Prelazia

1 — S. Sebastião do Rio de Janeiro — A — RJ —
P:19.07.1575
D:16.11.1676
A:27.04.1892

2 — Cuiabá — A — MT — 6.12.1745
3 — Mariana — A — MG — 6.12.1745
4 — São Paulo — A — SP — 6.12.1745
5 — Goiás — D — G O —6.12.1745
6 _ Porto Alegre — A — 7.05.1848 — RS
7 — Diamantina — A — MG — 6.06.1854
8 — Curitiba — A — PR — 27.04.1892
9 — Niterói — A — RJ — 27.04.1892
10 — Vitória — A — ES — 15.11.1895
11 — Pouso Alegre — A — MG — 4.08.1900
12 — Campanha — D — MG — 8.09.1907
13 — Uberaba — A — MG — 29.09.1907
14 — Florianópolis — A — SC — 19.03.1908
15 — Botucatu — A — SP — 7.06.1908
16 — Campinas — A — SP — 7.06.1908
17 — Ribeirão Preto — A — SP — 7.06.1908
18 — São Carlos — D — SP — 7.06.1908
19 — Taubaté — D — SP — 7.06.1908
20 — Corumbá — D — MT — 5.04.1910
21 — São Luís de Cáceres — D — MT — 5.04.1910
22 — Pelotas — D — RS — 18.08.1910
23 — Santa Maria — D — RS — 15.08.1910
24 — Uruguaiana — D — RS — 15.08.1910
25 — Montes Claros — D — MG — 10.12.1910
26 — Araçuaí — D — MG — 25.08.1913
27 -— Guiratinga (ex-Registro do Araguaia) — P — MT —
12.05.1914
140 —

IGREJA E ESTADO COOPERANDO NA CONSERVAÇÃO DOS VALORES. . .

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—

39 —
40
41
42
43
44
45
46

—
—
—
—
—
—
—

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—

66 —

Caratinga — D — MG — 10.12.1915
Porto Nacional — D — GO — 20.12.1915
Guaxupé — D — MG — 3.02.1916
Luz — D — MG — 18.07.1918
Belo Horizonte — A — MG — 11.02.1921
Barra do Piraí/Volta Redonda — D — RJ — 4.12.1922
Campos — D — RJ — 4.12.1922
Juiz de Fora — A — MG — l .02.1924
Santos — D — SP — 4.07.1924
Sorocaba — D — SP — 4.07.1924
São José do Alto Tocantins — (P) — GO — atual Niquelândia — 1924 — supressa em 26.03.1956
Santana do Bananal — (P) — GO — 4.07.1924 — supressa em 26.03.1956
Valença — D — RJ — 27.03.1925
Porto Velho — P — RO/MT — 1.05.1925
Bragança Paulista — D — SP — 24.07.1925
Jacarezinho — D — PR — 10.05.1926
Ponta Grossa — D — PR — 10.05.1926
Lins — D — SP — 21.06.1926
Foz do Iguaçu — (P) — PR — 1926 — supressa cm
26.03.1956
Joinvile — D — SC — 17.01.1927
Lages — D — SC — 17.01.1927
Assis — D — SP — 30.11.1928
Jaboticabal — D — SP — 25.01.1929
Rio Preto — D — SP — 25.01.1929
Guajará-Mirim — P — RO/MT — 1.03.1929
Paracatu — D — MG — 1.03.1929
Diamantino — P — MT — 22.03.1929
Jatai — D — GO — 21.06.1929
Palmas — D — PR — 9.12.1933
Caxias do Sul — D — RS — 8.09.1934
Vacaria — D — RS — 8.09.1934
Lorena — D — SP — 31.07.1937
Rondonópolis — P — MT — 13.07.1940
Oliveira — D —MG — 20.12.1941
Leopoldina — D — MG — 28.03.1942
Piracicaba — D — SP — 26.02.1944
Petrópolis — D — RJ — 13.04.1946
N. S. de Monserrate (S. Bento) — Abadia nullius —
RJ— 19.05.1948
Passo Fundo — D — RS — 10.03.1951
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67 — Marília — D — SP — 16.02.1952
68 — Santo André — D — SP — 18.07.1954
69 — Tocantinópolis — P — GO — .20.12.1954
70 — Tubarão — D — SC — 28.12.1954
71 — Patos de Minas — D — MG — 5.04.1955
72 — Sete Lagoas — D — MG — 16.07.1955
73 _ Governador Valadares — D — MG — 1.02.1956
74 — Londrina — A — PR — l .02.1956
75 — Maringá — D — PR — 1.02.1956
76 — Cristalândia — P — GO — 26.03.1956
77 _ Formosa — P — GO — 26.03.1956
78 _ Goiânia — A — GO — 26.03.1956
79 _ Goiás — D — GO — 26.03.1956 — (ver n" 5)
80 — Uruaçú — D — GO — 26.03.1956
81 — Campo Grande — D — MT — 15.06.1957
82 — Dourados — D — MT — 15.06.1957
83 — Januária — D — MG — 15.06.1957
84 — Chapecó — D — SC — 14.01.1958
85 — Cachoeiro do Itapemirim — D — ES — 16.02.1958
86 — São Mateus — D — ES — 16.02.1958
87 — Aparecida do Norte — A — SP — 19.04.1958
88 — Divinópolis — D — MG — 11.07.1958
89 — Campo Mourão — D — PR — 20.06.1959
90 — Santa Cruz do Sul — D — RS — 20.06.1959
91 — Toledo — D — PR — 20.06.1959
92 — Jales — D — SP — 12.12.1959
93 — Brasília — A — DF — 16.01.1960
94 — Presidente Prudente — D — SP — 16.01.1960
95 — São João da Boa Vista — D — SP — 16.01.1960
96 _ Nova Friburgo — D — RJ — 26.03.1960
97 _ Nova Iguaçu — D — RJ — 26.03.1960
98 — São João Del Rei — D — MG — 21.05.1960
99 — Bagé — D — RS — 25.06.1960
100 — Teófilo Otoni — D — MG — 27.11.1960
101 — Frederico Wetsphalen — D — RS — 22.05.1961
102 — Santo Ângelo — D — RS — 22.05.1961
103 — Uberlândia — D — MG — 22.07.1961
104 — São Luís de Montes Belos — P — GO — 25.11.1961
105 — Mogi das Cruzes — D — SP — 9.07.1962
106 — Paranaguá — D — PR — 21.07.1962
107 — Bauru — D — SP — 15.02.1964
108 — Apucarana — D — PR — 28.11.1964
109 — Itabira — D — MG — 14.06.1965
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110 —
111 —
112 —
113 —
114 —
115 —
116 —
117 —
118 —
119 —
120 —
121 —
122 —
123 —
124 —
125 —
126 —
127 —
128 —
129 —
130 —
131 —
132 —

Guarapuava — D — PR — 16.12.1965
Anápolis — D — GO — 11.10.1966
Ipameri — D — GO — 11.10.1966
Itumbiara— D — GO — 11.10.1966
Miracema do Norte — P — GO — 11.10.1966
Rubiataba — P — GO — 11.10.1966
Jundiaí — D — SP — 7.11.1976
Paranavaí — D — PR — 30.06.1968
Itapeva — D — SP — 30.06.1968
Claraval — Abadia nullius — MG — 30.06.1968
Rio de Sul — D — SC — 21.03.1969
Caçador — D — SC — 21.03.1969
São Felix — P — MT — 28.06.1969
Franca — D — SP — 18.03.1971
Cruz Alta — D — RS — criação 2.06.1971; ereção:
16.11.1972
Erechim (Erexim) — D — RS — 02.06.1971
Rio Grande — D — RS — 02.06.1971
Barretos — D — SP — 30.04.1973
Cornélio Procópio — D — PR — 20.06.1973
Umuarama — D — PR — 20.06.1973
Registro — D — SP — 21.01.1974
Joaçaba — D — SC — 2.07.1975
Limeira — D — SP — 5.05.1976

Total:
21
93
15
2

arquidioceses ( + 1)
dioceses
prelazias
abadias nullius

Nota:
Total de circunscrições eclesiásticas do Brasil:219

131 ( + 1)
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