
Dados de fundação, evolução e constituição do patrimônio da Paróquia 

Nossa Senhora da Encarnação. 

 

A história da Paroquia Nossa Senhora da Encarnação está diretamente ligada a 

história do surgimento e desenvolvimento do Arraial dos Bagres e 

posteriormente distrito e município de Guiricema. De acordo com historiador e 

professor Oilian José, as primeiras concessões de terras (Sesmarias) na região 

dos Bagres datam dos fins do Séc. XVIII, foi porém com a chegada do 

desbravador português Furriel José Lucas Pereira dos Santos, juntamente com 

sua família e escravos, que o povoado começou a se desenvolver. Em 1805, as 

matas da região dos bagres ainda eram incultas e nenhum aventureiro havia se 

disposto a desbrava-las. Em 1806, porém, o Furriel José Lucas Pereira dos 

Santos, português ousado e empreendedor resolveu explorar estas terras, e com 

sua família, que entre filhos e escravos compunha-se de mais de quarenta 

pessoas, foi abrindo caminho às margens dos rios e próximo de um deles fixou 

residência devido à fertilidade do solo. Consta que, por volta de 1810, já havia 

edificado uma fazenda sede. 

Aos 24 de Novembro de 1825, em circunstâncias fielmente descritas num 

documento de próprio punho, morria a esposa D. Tereza Maria de Jesus. Para 

honrar-lhe a memória, seu marido, o Furriel José de Lucas, constituía o 

patrimônio onde devia erguer-se a capela de Nossa Senhora da Encarnação, 

origem do Arraial dos Bagres e, posteriormente, distrito e município de 

Guiricema. 

O respectivo documento partiu do Furriel José Lucas Pereira dos Santos; está 

registrado às folhas 2 e 2v. do livro próprio que se encontra entre os papeis do 

arquivo da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco e contém o seguinte 

texto, singular em sua grafia e afirmações: 

    “ A vinte e quatro de Novembro de mil oitocentos e vinte e cinco em um dia 

quinto na madrugada falecêo a minha querida espôza Thereza Maria de Juzus 

por cauza da muitas cheias e chuvas esteve em sua cama até o dia sabbado 

vendo que o rio não dava passagem me rezolvi a procurar algum pau para 

pinguellar e com muito custo sempre se fez e passou o rio para avanda de lá e 

como o corpo estava combanido e não havia gente para carregar por ser a 

moléstia que todos temião ( a bexiga ) me rezolvi em dous animaes fazer de um 

modo de liteira para o poder conduzir a Prezidio e por em sagrado e como os 

animaes não quizerão tomar o artificio ficassem bravos foi sepultada no lugar 

que todos os seus e meus filhos savem para o que pretendo me dando Deus 

vida fazer no dito lugar uma Capella de Nossa Senhora da Encarnação e quando 

Deus me tire a vida antes de eu esta obra acabar deixo para todos os meus filhos 

e seus d’ella falecida continuar com a dita obra cada um dar seo bocadinho 

sendo que eu a não chegue acabar e quando todos os filhos não concorrão com 

a ajudar a este templo para honrar os ossos de sua Mãy e eu faltar ficará a minha 

excomunhão para aquele que não ajudar com o que puder também fica para 

logradouro da ditta Capella os dous correguinhos que um diviza com João Corrêa 



outro frente aqui com a fazenda tudo fica a esquerda é terra da Santa até o 

ribeirão dos Crindiúbas e os povos que quiserem arranchar neste lugar nenhum 

dos meus herdeiros não poderão embaraçar por ser minha vontade e ser Senhor 

d’esta terra e possuidor.Jozé Lucas Pereira dos Santos.” 

- Construção da primeira capela. 

O desejo do Furriel de ver construída a Capela de Nossa Senhora da 

Encarnação para honrar a memória de sua falecida esposa foi satisfeito pouco 

tempo depois, ou melhor em 1836. Neste período, a igreja católica era 

administrativamente subordinada ao governo imperial Brasileiro, e para a 

construção de capelas ´publicas era preciso uma autorização. Está assim 

redigido o Ato Regencial a respeito:  

“O Regente em nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II. 

  Faz saber aos que esta Carta virem que , sendo requerido por parte de José 

Lucas Pereira, morador no Ribeirão dos Bagres da Freguezia do Prezidio de 

S.João Batista em o Bispado de Mariana, que se lhe concedesse faculdade para 

poder erigir naquele lugar de sua moradia, em benefício de sua numerosa 

família, e de seus vizinhos, huma Capella Publica, visto acharem-se todos mui 

distantes da dita freguesia, e não poderem por isso, e pelas enchentes de Rios, 

ali comparecer aos actos religiosos: Attendendo a veracidade dos motivos 

alegados, e a que o dito José Lucas se munido da competente licença do 

Ordinario: Há por bem que o suplicante possa erigir a referida Capella, como 

requereo, sem prejuízo dos Direitos Parochiais e dos da Fabrica da Matriz: E 

manda que as Authoridades, a quem o conhecimento desta Carta pertencer, a 

cumprão e guardem e fação inteiramente cumprir e guardar como nella se 

contém. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 16 de Setembro de 1836,15º da 

Independencia e do Imperio. 

        Diogo Antônio Feijó 

        Gustavo Adolpho de Aquillar Pantoja” 

 

Com está autorização, o arraial dos Bagres foi elevado à capelania, e esta 

primitiva capela foi concluída e paramentada pelo Furriel e para ela transladou 

os restos mortais de sua esposa que havia sido sepultada em um local próximo 

à fazenda. Sobre esta capela pouco se sabe, há alguns relatos sobre sua 

construção, feita de madeira e pau a pique e sua porta principal voltada para a o 

nascente. De fato, havia no passado o costume de se construir os templos 

religiosos com a porta principal voltada para o Leste (nascente). 

 

 

Em 1856, pela Lei nº758 de 02 de maio, o curato dos Bagres passa a pertencer 

à Paróquia de Santa Ana do Sapé, criada pela mesma lei. 



Criação da Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação dos Bagres. 

Em 1872, pela lei nº1899 de 19 de julho, era elevado o curato dos Bagres a 

categoria de freguesia. Está assim redigido o ato provincial a respeito: 

O Dr. Joaquim Floriano de Godoy, Presidente da Província de Minas Geraes: 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa Provincial 

decretou, eu sancionei a lei seguinte: 

Art.1º.Fica elevado a cathegoria de freguesia o Curato dos Bagres, do termo do 

Ubá, com as mesmas divisas existentes. 

Art.2º. Ficam pertencendo: 

§1º A freguesia de Sant’Ana do Alfié as cabeceiras do ribeirão Mumbaça, e suas 

vertentes até os limites das terras de José Ferreira Bastos ficando revogado o 

Art.1º da lei nº1208 de 9 de agosto de 1864, que alterou as divisas entre esta e 

a freguesia de São Domingos do Prata. 

§2º A freguesia do Lambary as fazendas de Pedro Gomes Nogueira e de 

D.Ignácia, viúva de Amaro Gomes Nogueira, continuando a pertencer ao 

município de Christina. 

§3º Ao distrito da cidade do Ubá o território compreendido entre suas actuais 

divisas com o distrito do Paraopeba, e as divisas das fazendas do falecido 

Manoel Teixeira de Siqueira, com a de Antonio Rodrigues Vicente e de João 

Rodrigues da Costa com a de Joaquim Rodrigues da Costa. 

Art.3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento, execução da 

referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como 

nella se contem. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio da Presidencia da Província de Minas Geraes aos dezenove 

dias do mez de Julho do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 

de mil oitocentos e setenta e dous, quinquagésimo primeiro da Independência e 

do Imperio.  

Dr. Joaquim Floriano de Godoy 

Presidente 

Caetano José Augusto Menezes 

Secretário 

 

 

 

 



Construção da nova matriz. 

A primeira reunião que se fez para se tratar do assunto foi aos 17 de janeiro de 

1916.Compareceram nesta reunião os seguintes cidadãos: Adeodato de 

Almeida, Francisco de Paula Gouvêa, Francisco Aguiar, Sebastião de 

Vasconcelos, João Lourenço da Silva, Luiz Coutinho e João Carneiro. 

A velha matriz (erguida em 1836), por se não poder mais consertar foi demolida 

pelo Rvmo. Vigário Belchior Máximo Homem da Costa aos 3 de julho de 1916 e 

aos 26 de agosto deste ano, fez lançar a pedra fundamental da nova matriz. A 

construção em estilo eclético ficou sob a responsabilidade dos construtores 

Victor Victarelli e Nicolino Januzzi.  

Em 17 de setembro de 1917, foi aberta ao culto a nova matriz, tendo se feito 

neste dia a transladação do Santíssimo Sacramento e da imagem da padroeira 

Nossa Senhora da Encarnação que, desde o dia 3 de julho de 1916, se achava 

na igreja do Rosário*. Neste mesmo dia foi instalado na torre da matriz o sino. 

Aos 21 deste mesmo mês chegava nesta freguesia para a visita pastoral e 

inaugurar a nova matriz o Rvmo.Sr.Dom Silvério Gomes Pimenta, Arcebispo de 

Mariana – MG. Foi saudado em nome do vigário pelo Dr.Paulo Moreira de 

Resende. 

A inauguração da matriz deu-se aos 23 de setembro de 1917. A benção por 

delegação do Sr. Arcebispo foi dada pelo vigário Belchior Homem da Costa, 

acolitado pelo Pe. Antônio Corrêa, vigário de Visconde do Rio Branco e Pe.José 

Barreto, vigário de Baependi. Foi orador oficial o Rvmo. Pe. João Rodrigues de 

Oliveira, vigário Geral d Belo Horizonte. 

 

 

 

*A igreja do Rosário teve sua construção concluída por volta de 1872, e era situada aos pés do 
Morro do Rosário, atual Rua Prefeito José Apolinário da Cruz Pena. 

 

Foram, salvo omissão, Párocos de Guiricema os seguintes Sacerdotes: 

1º Padre Francisco Savino Philó 

2º Padre Floriano de Souza Monteiro 

3º Padre Severiano Anacleto Varela 

4º Padre Antônio Corrêa Lima 

5º Padre Joaquim Silvério de Souza Telles 

6º Monsenhor João Facundo Martins Chaves 

7º Padre Belchior Homem da Costa 

8º Padre Joaquim Martins 



9º Padre Lúcio de Oliveira Benfica 

10º Padre Marcial Muzzi do Espírito Santo 

11º Padre Sudário Maria Moreira Mendes 

12º Padre Lincoln Ramos 

13º Padre Geraldo Pelzers MSC 

14º Frei Osório da Silva Santos OFM 

15º Frei Filipe Tiago Broers OFM 

16º Frei Metódio de Hass OFM 

17º Padre José Cândido Dinis 

18º Padre Geraldo Moura 

19º Frei Davi de Miritiba OFM 

20º Padre Paulo Fadda 

21º Padre Galdino da Rocha Passos 

22º Monsenhor João Gomes Bueno 

23º Padre João Bentjes 

24º Padre Humberto Van de Lindem 

25º Padre Olavo de Almeida 

26º Padre Vinícios Santos e Silva (1974 a 1976) 

27º Padre João Argolo 

28º Padre Vinícios Santos e Silva (1976 a 1981) 

29º Padre Edson Campos 

30º Padre Ruaro Cândido da Silva 

31º Padre Alexandre dos Santos Ferraz 

32º Padre Jurandir Márcio Rezende Coelho  

33º Padre Antônio Luiz da Silva 

34º Padre Cláudio da Silva 

35º Padre Carlos Henrique Mariosa 

36º Padre Jailson da Silva 

37º Padre José Cambraia de Oliveira Júnior 

38º Padre Almir Lopes (Atual) 



 


