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Este volume nasce de um congresso internacional de estudos, intitulado 
“No Embalo da Rede. Trocas Culturais, História e Geografia do Barroco 
na América Portuguesa”, realizado de 6 a 8 de maio de 2015, no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), or-
ganizado por nossa iniciativa com o apoio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH UNICAMP).

 No evento, participaram estudiosos convidados provenientes 
de diversas regiões do Brasil bem como de outros países americanos. 
Ao lado do congresso, no mesmo Museu, foi montada a exposição “As 
Missões Jesuíticas da Região Guarani. Uma Experiência Cultural e Social 
Americana”, organizada pelo CEDODAL de Buenos Aires, dirigido pelo 
professor Ramón Gutierrez, com o apoio da Fundação Bunge y Born. 

 Em decorrência da reunião, foi desenvolvido a partir de outubro 
de 2016, junto ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o projeto de pesquisa intitulado “Barroco Cifrado. Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Estado de 
São Paulo (1549-1759)”, coordenado pela professora Renata Maria de 
Almeida Martins, e financiado com um auxílio Jovem Pesquisador pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 
Durante quase quatro anos, o projeto promoveu numerosas iniciativas, 
entre exposições, seminários, conferências, eventos, como as Sextas 
Barrocas e as Quintas Ameríndias, todas voltadas a conectar os estudos 
nas áreas de história da arte e da arquitetura colonial, da arqueologia da 

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

Apresentação
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arte, da preservação do patrimônio, das artes indígenas. Impulsionou 
também a criação e a revisão de disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, e a formação de grupos de estudos, no intuito de renovar as 
perspectivas historiográficas sobre a arte barroca, e formar novos 
pesquisadores reatando os vínculos estreitos entre a história cultural 
brasileira e o inteiro contexto latino-americano e global. 

 O volume, portanto, proporciona um resultado desta trajetória, 
reunindo textos apresentados no seminário de 2015, e outros redigi-
dos sucessivamente. Alguns são de estudiosos já consagrados, que 
foram referências fundamentais para o projeto, outros de autores que 
já deram contribuições destacadas para a história da arte e no campo 
do restauro, outros ainda de pesquisadores mais jovens, que abriram 
perspectivas originais de indagação que poderão ser desenvolvidas 
proficuamente em próximas etapas. 

 Além de um texto de Ramón Gutiérrez, ponto de referimento 
obrigatório de todo este trabalho, e de um depoimento que ele conce-
deu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com con-
tribuições de Ângela Brandão, Angélica Brito, Alex Bohrer, Aziz Pedrosa, 
Christian Mascarenhas, Claudia Duarte, Carla Garrido, Nelson Porto, 
Danielle Pereira, Denise Massimino, Diogo Borsoi, Fabricio Forganes, 
Flávio Gil, Julio Moraes, Julio Meiron, Maria José Spiteri, Mateus Rosada, 
Mozart Bonazzi, Myriam Salomão, Percival Tirapeli, Rafael Schunk, 
Regina Helena Vieira, Renata Martins, Thaís Montanari.

 Nestas páginas, então, encontra-se um balanço significativo 
dos estudos atualmente desenvolvidos numa parte do universo acadê-
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mico brasileiro sobre o tema do Barroco na arte e na arquitetura colonial 
na América Portuguesa. As mais diversas temáticas e abordagens são 
representadas; contudo, todas tem como pano de fundo a discussão 
sobre os fenômenos e os processos de transculturação e de recepção 
ocorridos na cultura artística do Brasil colonial, no contexto geral da 
América Latina, numa ótica global e local ao mesmo tempo. 

 A transculturação e a miscigenação são entendidas como fenô-
menos constantes e característicos da cultura global, marcadamente 
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civili-
zações, em particular da experiência social americana da época colo-
nial, na esteira da reflexão metodológica elaborada por historiadores 
como Serge Gruzinski e Gauvin Bailey. De fato, não seria possível atribuir 
sentido a cada manifestação se não desde o ponto de vista de cada ator 
dependendo da sua localização no contexto global. Cada cultura, ainda 
que de forma e com intensidade diferente, é separada da sua própria 
tradição e entra num processo de transformação em que o significado 
de cada elemento é redefinido em relação ao reflexo de fatores globais 
na situação local.

 A perspectiva historiográfica tradicional, por meio de amplas 
categorias formais, se esforçou de inserir a produção colonial brasileira, 
como uma unidade monolítica, dentro de uma história da arte mun-
dial cujos pressupostos eram determinados pelos grandes centros de 
produção do saber histórico, particularmente da França e dos Estados 
Unidos. Esta tendência foi reforçada nas últimas décadas pelo surgi-
mento e a ação de instituição internacionais, que, dotadas de grandes 
meios financeiros e tecnológicos, tendem a concentrar o universo da 
pesquisa no setor, afirmando suas visões hegemônicas e marginalizan-
do a contribuição de outras visões alternativas. 

 É possível hoje reformular os conceitos de centro e periferia, 
dentro de uma mais complexa geografia artística, na qual a posição 
do centro muda com o variar da localização dos atores; ultrapassar o 
mapa anacrônico das unidades nacionais atuais em direção de novas 
geografias baseadas no estudo da concreta circulação das obras e dos 
artistas à época. É hora também de uma redefinição das periodizações 
e das categorias estilísticas tradicionais para a arte colonial da América 
Portuguesa. Longe de ser apenas um reflexo desbotado de eventos 
ocorridos nos centros dominantes, esta se desenvolve por rupturas 
dramáticas, acompanhando e reagindo de forma autônoma às trans-
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formações históricas e às contradições da cultura e da sociedade na 
Europa, e particularmente nos países ibéricos. 

 É suficiente pensar nas consequências na América, até dentro 
da própria Companhia de Jesus, do conflito entre a tradição educativa 
e religiosa surgida durante a conquista e as novas propostas raciona-
listas da Ilustração Católica e dos monarcas reformistas das dinastias 
de Bourbon e de Bragança. Criar uma nova categoria estilística a partir 
da historiografia europeia e desvendar, dentro do onipresente Barroco 
que tudo digere, arrasa e transforma, a presença da estética sensis-
ta, mais leve e moderada do Rococó e da Arcádia, é importante para 
compreendermos melhor a circulação e a mutação das formas, mas 
não é suficiente para compreender o significado daquelas escolhas 
para as diversas componentes da sociedade colonial. É necessário 
um sismógrafo sensível que possa detectar no âmbito local os efeitos 
produzidos por cada movimento telúrico e reconduzir as causas ao seu 
epicentro específico, em relação a outros elementos com os quais se 
relaciona numa constelação muito variável. A América Latina está inse-
rida dentro da moldura maior dos grandes impérios coloniais ibéricos. O 
que ocorre no Japão, na China, na Índia, possui consequências diretas 
no continente americano. Mesmo assim, estas são produto de agentes 
e de determinantes locais que reagem, cada um conforme sua própria 
lógica, dentro do universo religioso, cultural e político de que faz parte. 

 Os domínios americanos, por sua vez, possuem significado 
político, econômico e ideológico variado nas diversas etapas da história 
do império colonial português. De cabeça de ponte da ocupação do 
território americano, a ser defendida contra invasores católicos e pro-
testantes, de menor relevância em relação à África e à Ásia na estratégia 
global da potência lusitana, aos poucos, o Brasil e a Amazônia passam 
a serem vistos por uma parte importante da elite lusitana como a sede 
futura da monarquia e o reservatório de nova energias num contexto 
internacional cada vez mais difícil, na ótica de uma necessária reforma 
do estado. Ao mesmo tempo, deve ser tomado em conta o desenvolvi-
mento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das caracterís-
ticas peculiares da sociedade colonial. A urgência progressivamente 
mais forte de criar instituições educativas para os filhos da terra, o 
conflito inevitável com os grupos lusitanos, a presença determinante 
dos escravos de origem africana ou ameríndia, em particular, no setor 
da produção artística e da construção, e, portanto, a resistência de suas 
culturas e tradições materiais. Todos estes elementos da sociedade 



12

No embalo da rede. Trocas culturais, história e geografia artística do Barroco na América Portuguesa

brasileira devem ser considerados de primária importância para uma 
historiografia, que, deixada de lado, uma ótica puramente formalista, 
possa abordar os fenômenos da cultura artística colonial do ponto de 
vista da história social da arte.

 É muito importante, enfim, agradecermos o apoio do amigo 
professor Fernando Quiles que desde a preparação do seminário de 2015 
promoveu com entusiasmo a iniciativa da publicação de um volume de 
atas. Depois, com os desdobramentos sucessivos, este volume mudou 
de significado e de caráter, e o prof. Quiles com a generosidade que 
lhe é própria, abraçou o novo projeto e estimulou a sua conclusão até 
chegarmos à etapa final. 

 Graças à sua colaboração foi possível alcançar plenamente 
não só a realização de uma publicação que esperamos possa ser útil 
para renovar o interesse nos estudos do campo, mas alcançar também 
outro objetivo não secundário: inserir mais um grupo de pesquisado-
res da arte da América Portuguesa na formação de uma rede interna-
cional de estudiosos no quadro da plataforma “Universo do Barroco 
Ibero-americano”. 

 Nosso agradecimento vai a todos os autores e autoras e, 
em particular, a Christian Mascarenhas, mestrando do programa de 
pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Departamento de 
História do IFCH UNICAMP pela valiosa colaboração na revisão dos 
textos, e a Juan Ramón Rodríguez-Mateo, coordenador editorial da 
coleção, pela organização do volume. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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O programa artístico das pinturas de forro
nas igrejas carmelitas das cidades paulistas de São Paulo, 
Itu e Mogi das Cruzes

The artistic program of the ceiling paintings in the carmelite churches
in the cities of São Paulo, Itu and Mogi das Cruzes

Myriam Salomão
Centro de Artes-UFES e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-USP, Brasil

myriamsalomao@usp.br

Resumo
Dos espaços religiosos carmelitas ainda exis-
tentes em cidades do atual estado de São 
Paulo (antiga Capitania de São Vicente), tan-
to os conventuais como os de ordem terceira, 
quatro exemplares merecem destaque por ain-
da apresentarem em seu interior pinturas nos 
forros dos tetos: a Igreja da Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Carmo na cidade de São 
Paulo, a Igreja Conventual de Nossa Senhora 
do Carmo e Igreja da Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo, ambas em Mogi das Cruzes 
e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo em Itu. 
Construídas a partir do século XVII e ampliadas 
ou reconstruídas durante o século XVIII, acom-
panharam a expansão e ocupação territorial da 
então Capitania de São Vicente, tendo a cidade 
de São Paulo como ponto de partida das rotas 
para os “sertões”. Inicialmente com a ocupação 
dos territórios a leste – Mogi das Cruzes – e de-
pois a oeste – Itu, na direção de Mato Grosso e 
Goiás, verificaremos através da análise individual 
e comparativa das pinturas realizadas a partir 
da segunda metade do século XVIII e início do 
XIX, quais os pontos em comum e em que medida 
atendem a um programa artístico estabelecido 
pelos religiosos carmelitas ou se indicam adap-
tações às necessidades locais.

Abstract 
Of the Carmelite religious spaces still existing in 
cities in the present State of São Paulo (former 
Captaincy of St. Vincent), both the Conventuals 
and those of the Third Order, four examples de-
serve to be highlighted because they still have 
paintings in their interior ceilings: the Church of 
the Third Order of Our Lady of Mount Carmel in 
the city of São Paulo, the Conventual Church of 
Our Lady of Mount Carmel and the Church of the 
Third Order of Our Lady of Mount Carmel, both in 
Mogi das Cruzes and the Church of Our Lady of 
Mount Carmel in Itu. Built from the 17th century 
and expanded or rebuilt during the 18th century, 
they accompanied the expansion and territorial 
occupation of the Captaincy of São Vicente, with 
the city of São Paulo as the starting point of the 
routes to the “sertões”. Initially with the occupa-
tion of the territories to the east - Mogi das Cruzes 
- and then to the west - Itu, in the direction of Mato 
Grosso and Goiás, we will verify through indivi-
dual and comparative analysis of the paintings 
made from the second half of the 18th century 
and early 19th, what points in common and to what 
extent they meet an artistic program established 
by Carmelites religious or indicate adaptations to 
local needs.
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Chegada dos Carmelitas Descalços no Brasil
e na Capitania de São de Vicente

A ordem religiosa dedicada a Nossa Senhora do Carmo é uma das mais 
antigas do catolicismo e sua origem remonta ao século X a.C. e a episó-
dios da vida do profeta Elias (980-918 a.C.) e de seu sucessor, o profeta 
Eliseu, de quem não há informações precisas sobre sua vida, apenas 
que viveu no século IX a.C. A criação oficial e reconhecimento se dá 
ente o final do século XII d.C. e início do XIII d.C. No século XVI ocorreu 
na Espanha um grande processo de renovação na Ordem do Carmo a 
partir das ideias de Santa Teresa de Ávila (1515-1582) e São João da Cruz 
(1542-1591), dando origem a divisão em Ordem dos Carmelitas da Antiga 
Observância (ou Carmelitas Calçados), grupo fiel às regras primitivas, 
e Ordem dos Carmelitas Descalços (ou Carmelitas Descalços) que é o 
grupo resultante das reformas.

 Em 1580 os quatro primeiros carmelitas descalços desembar-
caram em Pernambuco vindos de Portugal: frei Domingos Freire, frei 
Alberto de Santa, frei Bernardo Pimentel e frei Antônio de São Paulo 
Pinheiro, fundando o primeiro convento na cidade de Olinda em 1583. A 
seguir, iniciaram uma sequência de fundações pelo litoral em direção 
ao sudeste: em 1586, Salvador/ BA; em 1589 o convento de Santos/SP; 
em 1590 o do Rio de Janeiro/RJ; em 1593 na cidade de Angra dos Reis/
RJ; em 1594 o de São Paulo/SP; em 1627 o de Mogi das Cruzes/SP e em 
1719 chegaram ao interior, em Itu/SP.

Programa arquitetônico carmelita
Diversos estudos realizados sobre a arquitetura dos carmelitas no 
Brasil1, apontam para a constituição de um programa arquitetônico com 

1. Destaco três títulos considerados fundamentais para esta questão: 1) Bazin, Ger-
main. Arquitetura Religiosa no Brasil. Rio de Janeiro, Record, 1983, 2 volumes; 2) 

Palavras-chave
Pintura colonial paulista, Igreja da Ordem Terceira 
do Carmo de São Paulo, Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo de Mogi das Cruzes, Igreja da Ordem 
Terceira de Nossa Sra. do Carmo de Mogi das 
Cruzes, Igreja de Nossa Senhora do Carmo de Itu

Key Words
São Paulo colonial painting - Church of the Third 
Order of Carmel of São Paulo - Church of Our Lady 
of Carmel of Mogi das Cruzes - Church of the Third 
Order of Our Lady of Carmel of Mogi das Cruzes - 
Church of Our Lady of Carmel of Itu
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a construção de igrejas e conventos em pontos de destaque geográficos 
nas vilas e cidades, sempre contratando dos melhores construtores, 
artesão e artistas para realizarem e decorarem seus espaços religiosos.
Geralmente era composto pela igreja conventual (ou igreja dos frades) 
consagrada a Nossa Senhora do Carmo, o convento com o claustro e 
suas dependências, e os anexos da ordem terceira: capela consagrada 
à Santa Teresa de Ávila, salão de reuniões, sala do consistório, jazigo 
ou cemitério e átrio com cruzeiro. Nessa distribuição, cada espaço 
cumpria uma função, diferenciando-se na questão da espacialidade e na 
ornamentação, mas formando um identidade visual em sua totalidade.
As construções carmelitas na região dos estados de São Paulo e do Rio 
de Janeiro apresentam uma disposição arquitetônica bem específica: 
a igreja conventual e a da ordem terceira eram construídas lado a lado, 
como corpos gêmeos de um mesmo edifício, compartilhando uma única 
torre, que correspondia ao corpo central da construção. Essa dispo-
sição era encontrada nos conjuntos da cidade de São Paulo2, Santos, 
Mogi das Cruzes e Angra dos Reis.

Santoral Carmelita e sua iconografia
O conjunto de devoções carmelitanas, ou seja, o santoral, sempre foi 
bastante amplo3, com destaque para os protagonistas mais importan-
tes de sua história: Santo Elias, São Simão Stock, São João da Cruz, 
Santa Teresa de Ávilla, Santa Maria Madalena de Pazzi, Santo Ângelo, 
Santo Alberto e, principalmente, a Virgem do Carmo, todos sempre 
representados no interior das igrejas remanescentes do século XVI no 
Brasil, seja através de esculturas, seja de pinturas.

Toledo, Benedito Lima de. “Do século XVI ao início do século XIX: maneirismo, bar-
roco e rococó”, in: Zanini, Walter (org.) História Geral da arte no Brasil. São Paulo, 
Instituto Walther Moreira Sales, 1983, v.1, p.89-298. 3) Tirapeli, Percival e Peiffer, 
Wolfgang. As mais belas igrejas do Brasil. São Paulo, Metalivros, 1999, p.114-118. 

2. No caso do primitivo conjunto da cidade de São Paulo, a igreja e o convento foram 
demolidos na primeira metade do século XX e reconstruído em outro local, restando 
somente a igreja da ordem terceira no mesmo local. Na cidade de Itu só foi construí-
do o convento e sua respectiva igreja, pois a ordem terceira não chegou a constituir-
se plenamente na cidade, apenas tentativas.

3. Até a metade do século XX o calendário santoral carmelitano, ou seja, os meses e dias 
com os respectivos santos e santas que havia obrigação de serem festejados, contava 
com cerca de 40 nomes, segundo documentos disponíveis no acervo da Venerável 
Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo da cidade de São Paulo. Atualmente, 
segundo o site oficial da ordem (https://carmelitas.org.br/index.php/santoral-car-
melita/), o calendário é formado por 51 nomes.
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 As representações visuais de santos e santas, mártires, papas, 
bispos, beatos e beatas são constituídas por um conjunto de elementos 
chamados de atributos, que tem como objetivo tornar a imagem sacra 
acessível e reconhecível para a maioria das pessoas, principalmente os 
considerados “iletrados”. Os atributos podem ser vestimentas tradicio-
nais, objetos típicos (livros, cruzes, coroas, báculos, mitras, espadas, 
lírios, etc.) ou animais de companhia e geralmente, fazem referência a 
posição hierárquica e passagens da vida4. 

 No caso da indumentária carmelita, os carmelitas Calçados 
usam hábito de pano fino, esclavina com capuz e escapulário, todo na 
cor castanho, e em certas solenidades usam uma capa de pano branco. 
Já os carmelitas Descalços se vestem como os anteriores, mas com um 
tecido de aparência mais tosca e usando sandálias simples. Os irmãos 
terceiros (laicos), não usam esclavina nem capuz e a capa é da mesma 
cor que o resto do hábito5.

 O escapulário6 é um atributo muito significativo para os 
carmelitas, pois também é um objeto devocional com longa tradição, 
que passou a ser difundido a partir de um milagre ocorrido com São 
Simão Stock (?-1265) em 1251, segundo o qual estando o frei rezando 
fervorosamente em sua cela, no mosteiro em Cambridge, Inglaterra, 
teve uma visão na qual Nossa Senhora teria feito a promessa de que 
todo aquele que fizesse parte, recebesse e usasse o escapulário indi-
cando seu pertencimento a ordem, seria salvo definitivamente. Esse 
tema é um dos mais recorrentes da iconografia carmelita, junto com 
as representações dos milagres do profeta Elias. 

 A data dessa aparição, 16 de julho, foi estipulada para a co-
memoração da festa de Nossa Senhora do Carmo, principal tema de 
representação devocional carmelita. Ela é sempre representada como 

4. Ferrando Roig, Juan. Iconografía de los santos. Barcelona, Ediciones Omega, s.d., p.9-11.
5. Ferrando Roig, Juan. Iconografia de ..., op.cit., p.19.
6. “O escapulário, (do latim scapula, escápula, ombro) é um pedaço de pano que envolve 

integralmente os ombros de quem o veste. O tecido varia em forma, cor, tamanho e 
estilo, dependendo do uso para o qual foi produzido, nomeadamente para ativida-
des monásticas ou de devoção. Atualmente, designa também uma espécie de joia ou 
bijuteria que se uso no pescoço, em forma de cordão, e a qual contém uma pequena 
imagem religiosa – geralmente uma santidade – na parte da frente (usada no peito) 
e outra na parte de trás (usada nas costas). O escapulário do Carmo geralmente pos-
sui de um lado a estampa de Nossa Senhora do Carmo e, do outro lado, o emblema 
da Ordem, ou ainda, o Sagrado Coração de Jesus”. Murayama, Eduardo. A pintura de 
Jesuíno do Monte Carmelo na Igreja da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo. (Disser-
tação de Mestrado) São Paulo, Instituto de Artes da UNESP, 2010, p. 32.
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uma mulher branca, em pé e vestindo o hábito dos carmelitas, na cor 
marrom, mas com inúmeros bordados e renda ricamente trabalhados, 
ou ainda motivos florais e rendados dourados. Pode ter bordado no 
peito o escudo da Ordem do Carmo na faixa central do escapulário. 
Usa também um manto branco ou creme por cima do hábito, um véu 
sobre a cabeça com uma coroa completando o conjunto. Com o braço 
esquerdo segura o Menino Jesus no colo e com a mão direita segura 
um escapulário, como que oferecendo-o aos fiéis. Dessa forma, nas 
igrejas apresentadas neste trabalho, encontramos frequentemente 
as representações acima citadas.

Padre Jesuíno do Monte Carmelo
Antes de falar especificamente sobre as pinturas dessa igreja, é neces-
sário ressaltar a figura de seu autor, o padre-pintor Jesuíno do Monte 
Carmelo. Ele nasceu em Santos, em 1764, e foi dourador, construtor de 
órgão, pintor de imagens de santos e tetos de igreja, músico e arquiteto, 
atuante nas cidades de Santos, São Paulo e Itu entre o final do século 
XVIII e início do século XIX.

 Não se sabe com quem aprendeu o ofício de pintor – por isso 
é considerado um artista autodidata – mas enquanto esteve na cidade 
de Itu trabalhou com o pintor José Patrício da Silva Manso (1740-1801), 
outro renomado artista paulista dos setecentos. Juntos, pintaram pai-
néis decorativos para a capela-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Candelária, na década de 1780.

 Também realizou as pinturas da Igreja do Carmo de Itu, o que lhe 
rendeu o convite para pintar o teto das igrejas carmelitas de São Paulo. 
Na capital, sua extrema devoção o levou a dedicar-se à vida religiosa. 
Em 1798 ordenou-se sacerdote. Retornou para Itu e lá permaneceu até 
o fim da vida, onde se dedicou a construir e decorar a Igreja de Nossa 
Senhora do Patrocínio. Faleceu em 1819.

 Segundo o pesquisador Mário de Andrade, biógrafo do artis-
ta, Jesuíno Francisco de Paula Gusmão é o “maior representante do 
barroco paulista”7. O modernista chegou a eleger o trabalho de pintura 

7. Andrade, Mário de. Padre Jesuíno do Monte Carmelo. Rio de Janeiro, SPHAN/ Ministé-
rio da Educação e Saúde, 1945, p.170.
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no teto da nave da igreja dos terceiros carmelitas de São Paulo a “obra 
mais plástica” de Jesuíno8.

Igreja da Venerável Ordem Terceira
de Nossa Senhora do Carmo, cidade de São Paulo

A vila fundada pelos padres jesuítas no século XVI foi durante muito 
tempo chamada de “cidade de barro”, pois devido a falta de pedra ou 
material mais resistente na região para as construções, tanto dos pré-
dios públicos como religiosos, privilegiou a técnica da taipa9.

 Desde a metade do século XVII, diversas construções civis e do 
governo foram iniciadas em São Paulo, assim como a reedificação de 
suas igrejas, obras que possibilitaram contratos para um grupo cada vez 
mais numeroso de artistas. As ordens religiosas regulares dos carmelitas, 
beneditinos, franciscanos e as ordens terceiras franciscanas e carmelitas 
foram as responsáveis pela maioria das contratações de serviços de 
reedificação, pintura e ornamentação de suas respectivas igrejas.

 A antiga vila de São Paulo, na segunda metade do século XVIII, já 
é a capital da capitania que teve sua autonomia reestabelecida em 1765 
após pertencer a de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, a região das minas 
enfrentavam o esgotamento das jazidas de ouro, o que repercutiu em São 
Paulo, provocando o empobrecimento da região. Contudo, não faltaram 
recursos para novas construções religiosas, realizadas com o ritmo e com 
a ornamentação que o orçamento permitia, estendendo-se em alguns 
casos, até a primeira metade do século XIX, com o aproveitamento de 
pinturas e elementos decorativos e arquitetônicos do século anterior10.

 A história da construção da igreja da Ordem Terceira do Carmo 
de São Paulo é envolvida em incertezas: não há um consenso sobre a 
data da construção do primeiro templo: 1632, 1648, 1676 ou 1691. O fato 
é de que a construção original é do século XVII e, ao que tudo indica, o 
edifício atual começou a ser construído em 1697, pelo vigário provin-
cial, reformador e visitador dos frades do Brasil, frei Manoel Ferreira 
da Natividade. Estava pronta em 1759, quando se inicia a pintura da 

8. Andrade, Mário de. Padre Jesuíno do …, op.cit., p.170.
9. Toledo, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em um século.  São Paulo: Cosac 

Naify/ Livraria Duas Cidades, 2004, págs. 9-11.
10. Etzel, Eduardo. O Barroco no Brasil. Psicologia – Remanescentes. São Paulo, Melho-

ramentos/ EDUSP, 1972, p.134.
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capela-mor e a confecção da talha dos retábulos, ficando completa por 
volta de 1763. Ainda segundo registros dos livros de receitas e despesas 
dos terceiros, no período de 1792-93 ela passou novamente por ativi-
dade construtiva, com a remoção dos antigos retábulos e colocação 
de novos, além do trono e forro da capela-mor. Em 1906 a capela foi 
reformada e, em 1922 passou novamente por reformas, ficando pronta 
em 1927 e, portando, data dessa época o estado atual do edifício11.

 A Ordem Terceira construiu seu templo ao lado da Igreja 
da Ordem Primeira12 que estava instalada na Vila de São Paulo de 
Piratininga desde 1594, cujos primeiros religiosos da Ordem do Carmo 
vieram de Santos e ocuparam um terreno localizado numa esplanada 
próxima da ladeira que desembocava na várzea do rio Tamanduateí 
e uma das vias de acesso a então vila. Ali construíram e reconstruí-
ram seu convento e a sua igreja ao longo dos mais de três séculos de 
existência dividindo a mesma torre sineira até a demolição do edifício 
conventual no final da década de 1920 para a dar lugar a um edifício da 
administração pública estadual13.

 Possui todas as dependências necessárias para suas ativida-
des: capela, sacristia, salões de consistório e reuniões, além do jazigo, 
formando um conjunto harmonioso completo na sua decoração com as 
pinturas da sacristia, biblioteca, capela-mor, nave e coro14.

 As pinturas do forro da nave, do coro e da capela-mor foram 
executadas entre 1796 e 1798 pelo pintor paulista de Santos, Padre 
Jesuíno do Monte Carmelo (1764-1819) e, de acordo com Mário de 

11. Arroyo, Leonardo et al. Memória e tempo das igrejas de São Paulo. São Paulo, EDUSP/ 
Cia Editora Nacional, 1971.

12. Uma grande reforma executada no convento e igreja dos frades é citada em carta 
de Dom Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, governador 
geral da Capitania de São Paulo, para o Marquês de Pombal, então Conde de Oeiras, 
datada de 10 de dezembro de 1766: “(...) os mais suntuosos e melhores são a Sé, este 
colégio que foi dos Jesuítas, especialmente o seminário em que estou aquartelado, a Igre-
ja do Carmo, e seu convento que se está reedificando [grifo meu], a de São Bento, que 
não está acabado, e o de São Francisco que é antigo, e o pretendem reformar; há mais 
um recolhimento de mulheres coisa limitada (...)” (TOLEDO, 2004, p. 11).

13. Os frades carmelitas compraram uma chácara na região da Bela Vista e lá construí-
ram um novo convento e igreja, projeto de Georg Przyrembel, inaugurado em 1934. 
Hoje é a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, situada à Rua Martiniano de Carvalho, 
114 – Bela Vista, São Paulo, SP.  

14. Salomão, Myriam et al. “Pintura colonial paulista”. In: Tirapeli, Percival (org). Arte 
Sacra Colonial: Barroco Memória Viva. São Paulo, EDUNESP/ Imprensa Oficial do 
Estado, 2001, p.103.



284

No embalo da rede. Trocas culturais, história e geografia artística do Barroco na América Portuguesa

Andrade15, Jesuíno primeiro pintou a nave, depois a capela-mor e, por 
último, o coro.

 Na nave, a pintura central com o tema da visão de Nossa 
Senhora do Carmo em glória que surge trajando o hábito marrom dos 
carmelitas e um manto com bordados requintados de pedras preciosas 
e flores. Um fino véu transparente permite a visão de seus cabelos. Os 
olhos estão baixos e a cabeça levemente inclinada para a esquerda com 
as mãos sobrepostas sobre o peito16. Por trás de suas costas saem raios 

15. Andrade, Mário de. Padre Jesuíno de …, op.cit, p.164-166.
16. O pesquisador argentino Héctor H. Schenome chama a atenção para as figuras da 

Virgem do Carmo representadas em atitude de Imaculada, ou seja, com as mãos jun-
tas sobre o peito e a lua a seus pés, como uma fórmula bastante repetida pelos pinto-
res cusquenhos. Também nos fala das representações de caráter apoteótico, atributo 

Figura 1: Pintura do forro 
da nave da Igreja da Ordem 

Terceira de Nossa Senhora do 
Carmo da cidade de São Paulo/

SP. Autor: Padre Jesuíno do 
Monte Carmelo, entre 1796-

1798. Foto: Myriam Salomão, 
2013.
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de luz e ao seu redor há diversos anjos, tendo um globo terrestre (ou 
lua) com a frase em latim: “as gerações a chamarão de bendita” e aos 
seus pés, ajoelhados, as figuras dos fundadores da ordem, Santo Elias 
com a espada flamejante e seu discípulo Santo Eliseu (Fig.1). 

 Apoiadas diretamente sobre a cimalha das duas laterais do for-
ro da nave, há três grupos de cada lado composto por quatro figuras de 
corpo inteiro em cada grupo representando santos e santas carmelitas, 
beatos e beatas, evangelistas e doutores igreja, organizados da seguin-
te forma17: lado do Evangelho (esquerdo de quem entra na igreja) a partir 
do altar temos os grupos 1) Santos Doutores – Santo Agostinho (com o 
coração flamejante, Santo Ambrósio (bispo), São Jerônimo (com vestes 
de cardeal) e São Gregório (Papa); 2) Santos Evangelistas (de acordo 
com a sequência dos Evangelhos na Bíblia) – São Mateus, São Marcos, 
São Lucas e São João (o mais jovem, sem barba); 3) Santos Apóstolos, 
sendo o único identificável nesse grupo, São Pedro Papa, devido aos 
atributos. Lado da Epístola (direito de quem entra na igreja) a partir do 
altar temos os grupos 4) Mártires e religiosos carmelitas – Santo Ângelo 
da Sicília, Santo Alberto da Sicília e dois mártires trajando uma dalmáti-
ca vermelha e não identificados até o momento; 5) Reis e Beatos (sem 
identificação até o momento) e por último 6) Beatas Carmelitas, com 
identificação da primeira figura – Santa Maria Magdalena Pazzi, e em 
seguida pode ser Santa Maria da Encarnação ou qualquer outra santa 
esposa mística cujo atributo seja uma coroa de flores/rosas, com duas 
beatas segurando uma palma, símbolo do martírio.

 Na segunda pintura realizada por Jesuíno do Monte Carmelo, 
temos no forro da capela mor um painel representando a visão do co-
lar de Santa Teresa, com ela ao centro, ladeada por São José e Nossa 
Senhora que lhe entrega um colar.

 Por fim, na última pintura realizada pelo padre Jesuíno, o coro, com 
quatro personagens apenas: São Simão Stock e São Pedro Tomás de um 

da Virgem de Loreto, dando um novo sentido a Nossa Senhora do Carmo como rai-
nha dos espaços celestiais, coberta com seu manto e levada aos céus por anjos. Essa 
descrição dialoga profundamente com a representação central da igreja da Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do Carmo da cidade de São Paulo. Schemone, Héctor H. 
Santa María: iconografia del arte colonial. Buenos Aires, EDUCA, 2008, p.339.

17. A identificação das figuras representadas deve-se ao trabalho do pesquisador 
Eduardo T. Murayama e que foi aqui utilizada. Murayama, Eduardo T. A pintura de 
Jesuíno do Monte Carmelo em São Paulo e Itu: busca dos referenciais iconográficos e 
novas considerações. (Tese de Doutorado) São Paulo, Insituto de Artes/ UNESP, 2016, 
p.148-151.
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lado, e Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz do outro. Figuras pintadas 
de corpo inteiro cada um em uma das extremidades do espaço, isolados, 
com apenas uma mesa ao lado e sobre elas, algum atributo pessoal.

 No forro da sacristia há um painel com uma pintura sobre tela 
de autoria de José Patrício da Silva Manso (1740 – 1801) executado entre 
1785 e 1786 com a cena “Santa Teresa recebe o escapulário e o Menino 
Jesus”, restaurado em 2006, e que assim como a série de pinturas sobre 
tábuas de madeira retratando a vida de Santa Teresa feitas pelo padre 
Jesuíno do Monte Carmelo para o antigo Recolhimento de Santa Teresa, 
já demolido, portanto não executadas para o espaço de culto devocional 
dessa igreja, não serão objeto de análise dessa apresentação.

Igreja de Nossa Senhora do Carmo, cidade de Itu 
A Capitania de São Paulo teve distintos caminhos de intenso movimento: 
a estrada do litoral partindo de Santos; a estrada do caminho das mi-
nas de Cataguases pelo vale do rio Paraíba; a estrada para as minas de 
Goiás, por Jundiaí; a estrada para as minas de Cuibá, por Itu e Porto Feliz. 
Consequentemente, nessas direções surgiram igrejas onde hoje encontra-
mos manifestações de pintura e arquitetura e Itu se destaca nesse cenário.

 A história de Itu, cidade do início do século XVII, está relaciona-
da com as entradas e bandeiras paulistas que expandiram as fronteiras 
brasileiras, fazendo que o país tivesse uma dimensão continental. Com a 
multiplicação das fazendas de cana de açúcar no início do século XVIII e o 
ingresso da população africana como mão de obra escrava, a cidade cresce, 
abre novas ruas, amplia a construção de casas e “se lança nos requintes em 
que o bom gosto e a distinção aparecem, a começar pela igreja matriz”18.

 O conjunto carmelita de Itu foi fundado em 1719 por frei João 
Batista de Jesus, cujas primeiras referências datam de 1717, pois já havia 
instalada nessa época uma Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, 
com capela própria e que a cedeu para os freis da Ordem dos Carmelitas 
e ambos passaram a utilizar o mesmo espaço19. Logo depois, entre 1776 
e 1782, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi construída. Passou por 
diversas reformas – 1820, 1861, 1863, 1918, sendo nessa última que o pintor 

18. Bardi, Pietro Maria. Miguel Dutra, o poliédrico artista paulista. São Paulo, MASP, 
1981, p.26.

19. Nardy Filho, Francisco. A cidade de Ytu: histórico de sua fundação e de seus principaes 
monumentos (edição Fac-similar). Itu, Ottoni Editora, v.1, 2000, p.112.
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Pery Blackman restaurou as pinturas nesta ocasião e a pintura da capela-
-mor é a única que restou de um grande conjunto pictórico espalhado por 
toda a igreja e realizado pelo então jovem Jesuíno do Monte Carmelo20. 
Essa é uma das poucas informações que temos certeza, pois não foram 
encontrados até o momento a documentação que esclareça quando o 
Padre Jesuíno executou a pintura para os carmelitas ituanos.

 Sabemos que Jesuíno chega em Itu em 1781 trazido por um reli-
gioso da cidade de Santos e que entre 1781 e 1784 auxiliou José Patrício 
da Silva Manso na pintura da matriz ituana e entre 1796 e 1798 trabalha 
para os carmelitas em São Paulo. Então, provavelmente, executou a 
pintura carmelita ituana entre 1790 e 1793. O próprio Mário de Andrade 

20. Andrade, Mário de. Padre Jesuíno do ..., op.cit., p.139.

Figura 2: Pintura do forro da 
capela mor da Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo da cidade 
de Itu/SP. Autor: Padre Jesuíno 
do Monte Carmelo, c. séc. XVIII. 
Foto: Myriam Salomão, 2015.
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discorre longamente em seu texto sobre as dificuldades dessa datação21, 
afirmando categoricamente que “o teto da nave nunca foi retocado, nem 
mesmo na reforma de 1918”, pois durante suas pesquisas conversou com o 
restaurador que trabalhou nessa reforma e assim, as descrições e comen-
tários de Mário são realizadas com essa certeza. Mas, conforme indicam 
prospecções realizadas pelo IPHAN, as informações não procedem, pois 
há camadas de pinturas sobrepostas à pintura original.

 Na pintura da capela mor da igreja dos carmelitas, Jesuíno 
do Monte Carmelo fez uma visão da Virgem do Carmo entregando o 
escapulário aos santos e santas carmelitas – Santo Elias e Santo Eliseu 
do lado direito de Nossa Senhora e Santa Teresa de Ávila e Santa Maria 
Magdalena de Pazzi do lado esquerdo, delimitando o espaço com um 
resplendor de luz que parte da coroa da virgem, fazendo assim um fundo 
para toda a composição central (Fig. 2). Ao redor, o amarelo intenso 
contrasta com o forro azul celeste. Formando um cenário para uma 
dispersão de querubins voadores e serafins que sustentam florões, 
além de criar espaços celestes e terrenos em que os papas e santos 
carmelitas se apresentam acompanhados por meninas com asas e 
angelicamente vestidas, que parecem saídas das procissões ali mesmo 
realizadas, diante da praça22. 

 Muito semelhante ao realizou na pintura do forro da nave da 
igreja dos terceiros da cidade de São Paulo, aqui o Padre Jesuíno tam-
bém posicionou figuras de autoridades religiosas surgindo direta-
mente no entablamento, como que apoiadas na cimalha. Do lado do 
Evangelho (esquerdo de quem olha de frente para o altar) temos São 
Jerônimo, São Pedro Papa e por último um bispo, Santo Agostinho 
ou Santo Ambrósio. No outro lado, o da Epístola (direita de quem olha 
de frente para o altar), vemos representados São Pedro Tomaz, Papa 
Gregório Magno e Santo Alberto.

21. Andrade, Mário de. Padre Jesuíno do …, op.cit., p.93-95.
22. Devemos considerar que essa descrição corresponde ao que estamos vendo atual-

mente, mas segundo prospecções realizadas pelo restaurador Julio Moraes e autori-
zadas pelo IPHAN, uma pintura mais antiga está por baixo desta que está atualmen-
te visível, assim como aconteceu com a da Ordem Terceira do Carmo da cidade de 
São Paulo. A pintura de Jesuíno pode ter sido retocada na metade do século XIX ou 
na reforma de 1861-1863, e que o restaurador e pintor Blackman em 1918 já tenha 
trabalhado sobre uma pintura descaracterizada anteriormente. Cerqueira, Carlos 
Gutierrez. A significação das pinturas de Padre Jesuíno. São Paulo, Resgate – História 
e Arte II, 2014. Disponível em: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&sr-
cid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXNnYXRlaGlzdG9yaWFlYXJ0ZXxneDo4ZWIzNDll-
NWRmOTJkZmU Acesso em 15mai2015.
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 No forro do teto da nave de 
grandes dimensões, resta apenas um 
fragmento com uma visão de Santa 
Teresa de Ávila, quase perdido no meio 
das tábuas naturais, pintura que também 
é de autoria do Padre Jesuíno do Monte 
Carmelo e provavelmente deve ter sido 
executada por volta de 179323, e sobre a 
qual até o momento não foi localizada 
nenhuma explicação documental para a 
situação, bem como a do medalhão re-
presentando o Menino Jesus de Praga, 
colocado em uma das laterais da igreja, 
debaixo do coro e que provavelmente foi 
recortado de alguma outra pintura.

Igrejas Carmelitas
na cidade de Mogi

das Cruzes
A região de “Bougi” foi lentamente 
ocupada a partir da primeira década 
do século XVII por colonos que migravam de São Paulo de Piratininga 
fugindo das represálias do governo da Metrópole por suas constantes 
atividades de caça aos indígenas. O primeiro povoador da região, Gaspar 
Vaz, conseguiu em 1611 elevar o primitivo povoado de Boigy Mirim a ca-
tegoria de vila de Santana de Mogi-Mirim, mesmo não tendo o número 
suficiente de moradores.

 Em virtude da influência dos carmelitas, que já atuavam em 
São Paulo e na nascente vila que já era conhecida como Santana das 
Cruzes de Mogi-Mirim, muitos moradores devotos de Nossa Senhora 
do Carmo movimentaram-se para que estes se estabelecessem na vila 
com seu convento. Embora a autorização para a fundação do convento 
dada pelo governador-geral tenha a data de 03 de março de 1629, as 
obras tiveram início por volta de 1727 e, conforme tudo indica, as obras 
estavam concluídas em 1633, quando cessam os registros nos livros do 

23. Pereira, Danielle M. dos Santos. Autoria das pinturas ilusionistas do estado de São 
Paulo: São Paulo, Itu e Mogi das Cruzes (Brasil). (Tese de Doutorado) São Paulo, Ins-
tituto de Artes/UNESP, 2017, p.173.

Figura 3: Pintura do forro da 
capela mor da Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo da cidade 
de Mogi das Cruzes/SP. Autor 
desconhecido, início do séc. 
XIX. Foto: Myriam Salomão, 
2011.
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convento referentes às despe-
sas com construção.

 A única pintura existente 
no interior da igreja conventual 
é uma tarja no centro do forro 
da capela-mor representan-
do São Elias com a espada em 
fogo, emoldurada com volutas 
e folhas de acanto em tons de 
azul e vermelho (Fig. 3). O fundo 
é pintado uniformemente com 
cor azul e a visão central, não se 
origina a partir de alguma forma 
de arquitetura fingida. Suas re-
ferências visual a ligam com as 
pinturas do ciclo do rococó do 
meio norte mineiro24. Até o mo-
mento, também não nenhuma 
documentação que dê pistas 
sobre a sua autoria, nem em qual 
data foi realizada.

 Localizada ao lado do convento onde antes era o jazigo, a igreja 
da Ordem Terceira está separada da igreja do convento por um corredor 
de cinco metros. Internamente apresenta nave única, tribunas e cape-
la-mor e sua construção foi iniciada em 168025 e não em 1698 como se 
acreditava anteriormente. Portanto, as duas igrejas – Ordem Primeira e 
Ordem Terceira – são interligadas e compartilham a fachada e a mesma 
torre sineira.

 Apresenta em seu interior, pinturas de temática carmelita no 
forro da nave única, sem transepto ou corredores, bem como no forro 
da capela mor26. No forro da capela mor há uma pintura de autoria de 
Antônio dos Santos, pintor do qual pouco sabemos até o momento, mas 
que trabalhou em 1814 para a irmandade terceira dos carmelitas nessa 
pintura que representa a entrega do manto pela Virgem do Carmo a São 

24. Pereira, Danielle M. dos S. Autoria das pinturas ilusionistas ..., op.cit., p.205.
25. Pereira, Danielle M. dos S. Autoria das pintura ilusionistas ..., op.cit., p.198. 
26. Há uma terceira pintura localizada no forro do vestíbulo da sacristia, mas que não 

será analisada neste momento, pois o foco do trabalho são os espaços religiosos de 
celebração, ou seja, nave e capela mor das igrejas.

Figura 4: Pintura do forro da 
capela mor da Igreja da Ordem 

Terceira de Nossa Senhora 
do Carmo da cidade de Mogi 

das Cruzes/ SP. Autor: Antônio 
dos Santos, 1814-1815. Foto: 

Myriam Salomão, 2011.
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Simão Stock (Fig. 4). Em estilo rococó do início do século XIX, o tema 
da visão central está envolvido por uma tarja27.

 A pintura da nave tem autoria atribuída a Manoel do Sacramento 
(1769-1832), que recebeu, em 1802, segundo o Livro de Receitas e 
Despesas da Ordem, pelo trabalho de pintor (Fig. 5). É um conjunto 
pictórico bastante rico e elaborado, com a visão de Santa Teresa de Ávila 

27. Na pesquisa de doutorado realizada por Danielle M. dos S. Pereira, conseguiu com-
provar a existência de uma pintura que em algum momento foi “escondida”: os qua-
tro Evangelistas e seus respectivos atributos dispostos nos quatros cantos da com-
posição. Como não é “visível” no momento, não entrará a análise desta questão no 
presente trabalho. Pereira, Danielle M. dos Santos. Autoria das pinturas ilusionistas 
do estado de São Paulo: São Paulo, Itu e Mogi das Cruzes (Brasil). (Tese de Doutorado) 
São Paulo, Instituto de Artes/UNESP, 2017, p.212-224.

Figura 5: Pintura do forro 
da nave da Igreja da Ordem 
Terceira de Nossa Senhora 
do Carmo da cidade de Mogi 
das Cruzes/SP. Autor: Manoel 
do Sacramento, 1802. Foto: 
Myriam Salomão, 2011.
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ao centro, apoiada em nuvens povoada de anjos de diversos tipos, desde 
um de corpo inteiro, até querubins e anjinhos de gola (só com a cabeça 
apoiada em um par de asas). A visão central está em uma cercadura 
de elementos arquitetônicos com enrolamentos e concheados. Nas 
laterais, também apoiadas nas cimalhas, surgem aos pares figuras de 
santos e santas carmelitas, junto com os doutores da igreja, totalizando 
oito figuras de cada lado.

 Ao lado do Evangelho, esquerdo do coro para o arco-cruzeiro, na 
primeira dupla interna de santos, foram representados: Santo Agostinho 
e Santo Alberto; entre as colunas temos santas: Santa Maria Magdalena 
de Pazzi e Santa Ângela da Bohemia, e após Santa Maria da Encarnação 
e Santa Francisca de Ambroise; duplas de Papas: Telésforo e Jerônimo. 
Lado da Epístola, direito do coro para o arco-cruzeiro, na primeira dupla 
interna temos: Santo Ambrósio e Santo André Corsini; entre as pilastras 
Santo Ângelo e São João da Cruz, seguidos por São Pedro Tomaz e São 
João Stock; por fim, os Papas Gregório Magno e Dionísio.

Considerações complementares
Não podemos afirmar categoricamente que havia um “programa ar-
tístico” a ser plenamente observado pelos artistas, mas com certeza 
eles seguiam um conjunto de normas que estabelecia qual invocação 
deveria ser obrigatoriamente representada e qual poderia ser usadas 
para complementar o conjunto pictórico. O fato de existir um calendário 
santoral para ser seguido pelas igrejas e irmandades terceiras, pode ter 
sido o elemento unificador das iconografias. 

 O que se observa nos exemplares das três cidades é a presença 
em comum da representação da Nossa Senhora do Carmo, depois de 
Santa Teresa de Ávila, Santa Maria Magdalena de Pazzi, Santo Elias, São 
Eliseu, São Simão Stock, São João da Cruz Santo Ângelo, São Pedro 
Tomaz, Santo Ambrósio e Santo André Corsini. Esses pontos em comum 
aconteceram mesmo em cidades com diferentes pintores atuando 
como em Mogi das Cruzes com a presença de Manoel do Sacramento 
e Antônio dos Santos, enquanto que em São Paulo e Itu temos o Padre 
Jesuíno do Monte Carmelo atuando.


