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Resumo 

 

Este artigo apresenta o case do Museu da Liturgia, inaugurado em Tiradentes, Minas 

Gerais, em 2012. Durante dois anos, a equipe do Santa Rosa Bureau Cultural, junto com seus 

consultores e parceiros associados, trabalhou na conceituação, estruturação e implantação, a 

convite da Paróquia de Santo Antônio e do então Grupo Gestor da Cidade de Tiradentes, sob os 

auspícios do BNDES, do Museu da Liturgia. O escopo do projeto envolveu, dentre outros, a 

criteriosa restauração da edificação histórica, a partir de um complexo trabalho de elaboração de 

projetos de arquitetura e complementares; proposição de partido museográfico contemporâneo; 

abrangente e minuciosa restauração de mais de 420 peças do acervo, em acentuado estado de 

deterioração; pesquisa histórica visando ao suporte de todas as fases de execução; produção de 

instalações audiovisuais que dialogam com os objetos expostos; composição de trilha original 

para completa imersão do visitante; composição do multimídia e site do Museu; para além de toda 

a gestão executiva e infra-estrutura. O DNA do Museu da Liturgia está não só em seu precioso 

acervo, mas, sobretudo, na forma de sua estruturação, de sua compreensão, da montagem dos 

conjuntos dos materiais que o compõem, numa perspectiva aberta e plural, que articula recursos 

expositivos atualizados e tratamento expográfico inovador e ousado, abrangendo todos os 

espaços internos e externos. 
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Abstract 

 

This article presents the case of the Liturgy Museum, opened in Tiradentes, Minas Gerais, 

in 2012. For two years, the Santa Rosa Bureau Cultural team, together with its consultants and 

associate partners, has worked to conceptualize, structure, and implant the Liturgy Museum, 

invited by the Saint Anthony Parish and by the Managing Group of Tiradentes at that time, with the 

support of the National Bank for Development (BNDES). The scope of the project involved, among 

others, a level-headed restoration of the historical building based on a complex elaboration work of 

architectural and complementary projects; a contemporaneous museographic plan was proposed; 

a comprehensive and thorough restoration of over 420 collection pieces in very poor condition was 

performed, as well as historical research aiming at the support of all the execution steps; 

audiovisual installations dialoguing with the exhibited objects was produced; an original sound 

track to completely immerse the visitor was composed; the Museum’s multimedia and site, besides 

all the actions related to the the executive management and infrastructure processes. The Liturgy 

Museum’s DNA is not only unequaled in its precious collection but, most of all, also in its 

structuring form, comprehension, assembly of materials in an open and plural perspective, 

articulating up-todate expositive resources, and an innovative and daring expositive treatment, 

encompassing all the internal and external spaces.  

 

_ 

Figura 1 - Fachada do Museu da Liturgia, em Tiradentes, Minas Gerais.  
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Inaugurado em abril de 2012 e sediado no histórico casarão que, entre 1894 e 2010, serviu 

como presbitério da Paróquia de Santo Antônio, o Museu da Liturgia de Tiradentes (Figura 01) 

apresenta a intensa devoção religiosa que caracteriza a sociedade da região desde suas origens. 

Com um acervo composto por mais de 420 peças sacras dos séculos XVII a XIX, antes mantidas 

nas sacristias de diversas igrejas, o Museu evidencia aspectos fundamentais da vivência e da 

produção cultural de um povo cuja identidade sempre foi marcada pela riqueza e pela diversidade 

de práticas e manifestações de fé.  

Do grego leitourgia, liturgia significa, originalmente, a reunião de pessoas em torno de 

obras ou ações dirigidas ao mundo público. Como é próprio de muitas palavras, contudo, o termo 

sobreviveu através de evoluções constantes de sua acepção. A conotação religiosa, hoje 

essencial à compreensão plena da liturgia, provavelmente só veio a se fixar nos centenários 

imediatamente anteriores ao início da era cristã. Na Septuaginta ou “LXX”, uma das primeiras 

traduções do Antigo Testamento para o grego, liturgia designa, especificamente, o culto judaico. 

No contexto cristão, embora venha sendo empregado nas Igrejas orientais desde a virada do 

primeiro para o segundo século, o vocábulo permaneceu desconhecido até o século XVI nas 

Igrejas latinas lideradas por Roma. 

A despeito da diversidade de circunstâncias em que foi empregada, a palavra jamais 

perdeu seu sentido antropológico e cultural. Em sua ampla variedade de manifestações, a cultura 

é para o homem o lugar dos hábitos que dão constância e direção ao seu agir. Gestação 

incessante de valores e bens, pertencem à cultura os valores materiais que alimentam a vida, 

assim como os valores espirituais que exprimem as razões do viver. Portanto, ultrapassando o 

estritamente eclesiástico, o Museu da Liturgia propõe uma abordagem consciente da dimensão 

plural e das significações distintas da liturgia para pessoas de diferentes contextos ou lugares. Por 

esse motivo, buscou estabelecer relações entre elementos que, fora do contexto familiar do 

templo, estimulassem o visitante a fazer imersões em seu arsenal próprio de informações e 

crenças, em seus recursos afetivos e acervo de experiências. 

Mediadas pelo exercício do olhar e dos sentidos, são as ideias de fraternidade e 

transcendência que alicerçam a definição do partido museográfico, simples na forma, porém 

funcional e ousado no diálogo que estabelece com o acervo, ao mesmo tempo exuberante e 

diverso. A disposição dos objetos em vitrines que se erguem sobre o piso, como se dele fizessem 

parte, bem como a iluminação delicada e sutil articulam-se de modo a propiciar aos visitantes um 

ambiente de suspensão, reflexão e, sobretudo, encontro, tanto com a dimensão do sagrado 

quanto com o próximo e com a comunidade em que vive. 

Sob a perspectiva museológica, e diante das mais de cem tipologias que compõem 

o acervo, a definição da localização das peças nos espaços expográficos baseia-se em suas 
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funções litúrgicas, geralmente associadas a um dos quatro eixos que articulam o conceito de 

liturgia, a saber, o rito, os sacramentos e sacramentais, o ano litúrgico e a devoção popular. 

Esses eixos estabelecem as prerrogativas e os marcos dos percursos propostos pelo Museu 

da Liturgia, que recebe seus visitantes em um pátio externo (Figura 2) destinado ao 

acolhimento e ao encontro. 

 

Figura 2 - Pátio interno do Museu da Liturgia 

 

Percursos 

 

Inspirado nos dois períodos do ano litúrgico que antecedem o Natal e a Páscoa, o pátio 

conduz à reflexão própria da Quaresma e à alegria e expectativa que caracterizam o Advento. 

Este espaço, entrada e saída do Museu, representa ainda os ritos iniciais e finais da missa, em 

que Deus reúne e envia seus fiéis, respectivamente. No grande muro do pátio, uma instalação 

sonora sugere uma audição recolhida de trechos bíblicos, salmos e provérbios. Aqui, todos os 

elementos convidam o visitante a tomar parte em um percurso de meditação e escuta. Antes de 

serem encontradas as palavras, ações, ritos, devoções e objetos litúrgicos no interior do Museu, o 

pátio acolhe e convida ao encontro com o outro, com as cores e os aromas da natureza, com a luz 

do dia ou da noite, com as sombras que refrescam o corpo e a alma, e com as experiências e 

histórias diversas que podem ser relatadas e comungadas ao redor de uma mesa. 
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No hall de entrada (Figura 3), o piso em mosaico alude aos tradicionais tapetes de 

serragem confeccionados para algumas celebrações religiosas e culturais locais. Neste espaço, 

são apresentadas imagens de devoção popular que estabelecem a relação do litúrgico com a 

comunidade que lhe dá sentido. Inspirado nos trabalhos e na fé dos tiradentinos, o hall celebra o 

corpo e a alma dos que viveram na cidade, com o pensamento voltado para os que nela viverão. 

Combinando as dimensões do público e do sagrado, presentes na prática litúrgica, aqui se aborda 

a vida dos homens em reunião e comunhão com seus corpos, atos, obras e palavras. Também 

são tratados os processos que o levam tanto ao universo da cultura como da divindade, na busca 

da compreensão e do sentido de sua existência. Os mundos da comunidade civil, da cultura e da 

liturgia não se opõem. Ao contrário, complementam-se na busca pela delicadeza, pela 

fraternidade, pela justiça e pela liberdade, que regulam a cidade dos homens e a cidade de Deus. 

Único espaço do casarão com pé-direito duplo, este ambiente interliga os dois andares do Museu 

e dá acesso às duas salas que completam o primeiro pavimento. 

 

Figura 3 - Hall de entrada 

 

Se o visitante optar por continuar seu percurso no térreo, seguirá para a sala Liturgia da 

Palavra (Figura 4), dedicada aos ensinamentos e àqueles que difundiram a palavra de Deus. É a 

sala onde estão expostas as peças iniciais do acervo – primeiro contato entre objeto litúrgico e 

espaço museográfico. Além dos elementos relacionados à leitura e à transmissão do 

conhecimento, como os missais e suas estantes, a sensorialidade se faz presente nos objetos que 

ajudam a criar a atmosfera adequada para a recepção da palavra, caso dos paramentos. O 

propósito do rito litúrgico é, afinal, reunir as pessoas e mantê-las juntas em torno da palavra de 
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Deus, oferecida como guia para iluminar a vida. Cada elemento, cada gesto do rito, associa-se, 

portanto, a vários outros, fraternizando-se em torno de atos e objetivos comuns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 4 - Sala Liturgia da Palavra 

 

Contíguo à sala Liturgia da Palavra, o antigo porão da casa abriga a sala Eucaristia e 

Páscoa (Figura 5), que enfoca, respectivamente, o mais importante sacramento e o principal ciclo 

litúrgico, colocando lado a lado o mistério da presença de Cristo e o Mistério Pascal, ápice do 

simbolismo cristão. A luz é utilizada não apenas como elemento ornamental, mas como 

instrumento de transformação que ajuda a desvelar o Verbo latente, induzindo à ação, à criação e 

à recriação do mundo, das coisas e de nós mesmos. Candelabros, serpentinas, castiçais e 

tocheiros – a articulação entre esses objetos, os móveis e o odor do incenso é similar à 

articulação necessária entre os homens. Outras peças relacionadas à Eucaristia ajudam a compor 

este ambiente, tais como cálices, patenas, navetas, galheteiros e píxides. Complementando a 

simbologia cristã, há ainda uma imagem da Ressurreição, custódias e elementos decorativos de 

altares, com especial destaque para a urna do Santíssimo Sacramento. 
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Figura 5 - Sala Eucaristia e Páscoa 

 

No segundo andar, a sala Sacramentos e Sacramentais inaugura os espaços 

dedicados ao dia a dia da fé. Assim como Deus se fez homem para habitar entre nós, 

também o sagrado se traduz nos sete sacramentos e diversos sacramentais investidos em 

nosso corpo e em nossa alma, expressões da vivência cotidiana da devoção. Os ritos, fatos 

e objetos pelos quais são reconhecidos os dons divinos de Cristo e sua incorporação à vida 

do homem comum são representados por crucifixos e cruzes, insígnias de Cristo e outros 

objetos. Ainda, há uma imagem do Senhor da Coluna – referência ao flagelo de Cristo –, um 

relicário, uma caldeirinha de água benta, uma salva, frascos dos santos óleos, concha de 

Batismo, confessionário e chaves do sacrário.  

Nesta sala, um terminal multimídia aprofunda os eixos temáticos do Museu por meio de 

documentos históricos, imagens, vídeos e fotos referentes a cada uma das peças do acervo. 

Disponível também pela internet, esse conteúdo sintetiza e analisa os principais temas abordados 

no Museu da Liturgia, possibilitando aos visitantes e, em especial, aos grupos de estudantes que 

se familiarizem e entendam melhor o universo litúrgico antes mesmo da visita.  

Seguindo o percurso, no pavimento superior, chega-se finalmente às duas salas 

denominadas Devoção Popular (Figuras 6 e 7), em que são evidenciadas as inúmeras 

celebrações religiosas de Tiradentes, por meio de imagens processionais, ex-votos e objetos 

relacionados à devoção mariana e aos santos. Aqui se encontram as estruturas culturais nas 

quais a liturgia se ancora e das quais não deve ser isolada. É o momento em que o eclesiástico se 

une à liberdade das manifestações populares e em que os elementos litúrgicos ajudam a 

compreender a sociedade que ordenam. 
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Nesse contexto, uma videoinstalação apresenta os elementos da natureza na liturgia, 

como a água, o óleo, o fogo e as cinzas, encontrados nas mais diversas formas de devoção, 

dentro e fora do templo. Entre as peças e os objetos do espaço, destacam-se as imagens 

sagradas, as pinturas, resplendores, diademas, cruzes processionais, varas de pálio, coroas, 

broches, braceletes, brincos e anéis. 

O último espaço do Museu da Liturgia é dedicado exclusivamente aos gestos litúrgicos, 

expostos em uma composição de telas em mosaico, sem o aporte de explicações ou referências a 

seus significados específicos. Ambiente privilegiado para a introspecção e a transcendência, aqui 

o visitante pode contemplar, fora do lugar tradicional, os sinais que conduzem à comunhão do 

mistério, de forma a experimentá-lo como uma celebração, e não como catequese. 

Ao longo de toda a visita ao Museu, uma música-percurso original acompanha o visitante 

através das salas, ajudando a criar uma atmosfera propícia à imersão no contexto litúrgico. Mais 

do que simples ambientação sonora, a composição, com duração aproximada de cinquenta 

minutos, foi concebida especialmente com inspiração nos espaços e nas temáticas abordadas 

pelo Museu da Liturgia.  

 

Figura 6 -  Sala Devoção Popular    
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    Figura 7 -  Sala Devoção Popular 

 

A edificação 

 

Para entender a história da edificação do Museu da Liturgia, é necessário conhecer um 

pouco da história de Tiradentes. A cidade tem sua origem por volta dos anos 1702-1704, quando 

os primeiros moradores, homens que viviam de minerar os vários ribeiros da região em busca de 

ouro, constituíram, em torno de uma pequena capela dedicada a Santo Antônio, o primeiro arraial 

da futura e próspera Comarca do Rio das Mortes, em Minas Gerais. 

O arraial cresceu rapidamente e, em 1710, foi fundada a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, responsável pela construção da Igreja Matriz de Santo Antônio, em substituição à 

antiga capela. A Matriz foi concluída por volta de 1713 e sua instalação em local privilegiado foi 

fator determinante para o processo histórico de ocupação do território e de implantação dos 

espaços públicos de Tiradentes. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), responsável pela proteção do centro histórico de Tiradentes, o núcleo inicial de 

formação da vila – também chamado núcleo setecentista – é constituído pelo traçado atualmente 

formado pelas ruas da Câmara, Jogo de Bola e as aberturas para as ruas Direita e Padre Toledo. 

Nesse núcleo básico, estariam inseridos, ainda, os becos e caminhos que davam acesso às 

“áreas de serviço”, como a beira-rio e as fontes de água. 

O Museu da Liturgia situa-se no número 15 da Rua Jogo de Bola, a mais antiga da 

cidade, cujo nome se deve ao fato de que, no século XVIII, os moradores tinham como lazer uma 

competição em que bolas eram jogadas ladeira abaixo para derrubar estacas.  
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Construída para servir de residência, a casa que abriga o Museu da Liturgia seguiu os 

parâmetros das moradias típicas de Tiradentes, que diferem, por exemplo, dos sobrados e das 

casas de dois andares predominantes nos traçados antigos de São João del-Rei e Ouro Preto. O 

prédio é hoje vizinho da Casa da Câmara e fica próximo a uma pequena praça que faz junção 

com a Rua do Chafariz, onde supostamente havia um pelourinho. 

Em 1893, os paroquianos compraram a edificação para doá-la com a finalidade de “servir 

de presbitério” para a Paróquia de Santo Antônio da Vila de São José del Rei, o que aconteceu no 

ano seguinte. A própria condição de prosperidade da Vila de São José e da Comarca do Rio das 

Mortes contribuiu para atrair religiosos com maiores posses, que por meio de suas rendas tinham 

residência própria ou alugada na vila. Tal foi o caso de Padre Toledo, um dos principais nomes da 

Inconfidência Mineira. 

Ao longo do século XX, novas doações de terrenos contíguos fizeram com que a Casa 

Paroquial ampliasse sua ação caritativa, com a instalação de creches, postos de saúde, 

organizações de apoio aos pobres e outras entidades. Antes de iniciado o processo de restauro, 

um amplo estudo arquitetônico revelou que o casarão sofrera três acréscimos ao longo do século 

XX (Figura 8). Por esse motivo, foi necessário identificar seus elementos originais, notadamente 

aqueles pertencentes ao núcleo mais antigo. Partido em “L” e com 250 metros quadrados, nele se 

localiza a maior parte da área expositiva do Museu da Liturgia. 

O primeiro acréscimo foi implementado na década de 1950 pelo Padre José Bernardino 

de Siqueira. Anexado ao núcleo original, comportava alguns quartos e uma capela interna 

dedicada a São José.  

Na década de 1970, o Padre Lourival de Salvo Rios fez um segundo acréscimo para 

abrigar novos banheiros internos, uma lavanderia e a ampliação da cozinha. Em pavimento único, 

desenvolve-se no mesmo sentido longitudinal em relação ao fundo do terreno. 

Finalmente, o acréscimo mais recente foi construído para servir de garagem. Junto ao 

anterior, ele compõe a área hoje dedicada à Casa Paroquial. Todos os elementos característicos 

da construção, bem como suas cores, foram mantidos ou restaurados. As janelas das fachadas 

laterais, que haviam sido retiradas ao longo das reformas e dos acréscimos, foram resgatadas e 

tiveram novas folhas implantadas a partir da prospecção e localização de seus vãos originais. A 

restauração preservou as alvenarias externas em pedra e taipa de pilão, e há um trecho ainda 

visível delas na sala Eucaristia e Páscoa. 

À exceção das alvenarias internas originais, localizadas entre as salas Sacramentos e 

Sacramentais e Devoção Popular, todas aquelas que delimitavam quartos, salas, cozinha e 

banheiros foram retiradas para tornar os ambientes do Museu mais amplos. Além disso, foram 
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projetados um elevador e uma escada interna para ligar os dois níveis, função antigamente 

cumprida por uma escada externa, desativada em função dos riscos de sua utilização. 

O piso do pavimento superior foi refeito em tábuas corridas de madeira, apoiadas em 

estrutura metálica. Forros de madeira com tratamento acústico foram instalados em ambos os 

pavimentos para que se alcançasse uma melhor condição sonoro-ambiental. A cobertura de 

telhas curvas dos dois módulos originais foi recomposta. O restante do telhado, que era coberto 

com uma mescla de amianto, laje e telhas francesas, foi refeito de modo a preservar a harmonia 

do conjunto e todas as lajes foram impermeabilizadas. 

Na parte externa, onde havia um quintal, localiza-se o pátio, espaço expográfico 

guarnecido por um muro de pedra que também foi restaurado e teve sua extensão original 

recuperada. Finalmente, um novo anexo foi construído, ao fundo, para abrigar as instalações para 

funcionários, reserva técnica, laboratório, núcleo de pesquisa e espaço educativo. 

 

Figura 8  - Trecho original da edificação à direita. Acréscimos nos três outros trechos à esquerda, do mais antigo ao 

mais recente  

 

O acervo 

 

Composto por mais de 420 peças dos séculos XVII a XX, o acervo apresenta pinturas, 

ex-votos, esculturas e imagens, objetos em metal e madeira, paramentos, missais e outros objetos 

religiosos confeccionados com uma ampla diversidade de técnicas e materiais. Guardados em 

sacristias durante longo período, alguns estavam em estado avançado de deterioração, 

especialmente a prataria e as peças em estanho. O acervo pode ser dividido em quatro grandes 

grupos, explicitados a seguir. 
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Paramentos e alfaias 

 

Os paramentos são as vestes oficiais do clero nas funções do culto divino e variam de cor 

de acordo com as marcações do calendário litúrgico e das festas celebradas. Além das vestes 

sacerdotais, o Museu da Liturgia possui um rico acervo de alfaias – conjunto de objetos 

necessários para o culto cristão – constituído de peças de fatura elaborada, grande parte de 

origem nacional. Nesse grupo, incluem-se os chamados vasos sagrados – os cálices com suas 

patenas, as âmbulas, os púcaros, píxides, galhetas e custódias –, além de turíbulos, calderinhas 

de água benta e navetas. Completam o grupo as cruzes e lanternas processionais, a sacra, as 

varas de juízes e do pálio, o relicário e as banquetas de altar compostas de castiçais e crucifixos. 

 

Escultura e imaginária 

 

A escultura, em suas diversas manifestações, tem inegável importância no âmbito da arte 

colonial mineira, destacando-se os belíssimos trabalhos de talha das igrejas, termo que designa a 

escultura dos altares e retábulos de madeira, além dos relevos ornamentais em geral. Nesse 

grupo se incluem também as imagens religiosas, esculpidas na madeira ou modeladas em barro 

cozido por escultores e santeiros, bem como o trabalho em pedra. Dá-se o nome de imaginária à 

arte de esculpir ou talhar imagens religiosas em madeira ou outros materiais. Outra acepção 

possível é o conjunto de imagens que constituem o acervo de uma igreja, museu etc., ou mesmo 

a obra de determinado artista.  

 

Pinturas e ex-votos 

 

No período colonial mineiro, a pintura tem caráter eminentemente ornamental, 

restringindo-se às paredes e aos forros das igrejas. Em Tiradentes, é exatamente nos forros das 

igrejas que ela atinge seu ápice, como no caso das obras do pintor Manuel Victor de Jesus. Além 

disso, a arte da pintura está presente em outros quadros, nas imagens religiosas e nos ex-votos. 

Ex-voto é o registro de um milagre ou graça alcançada por intermédio de um santo intercessor ou 

de Deus. Essa tradição foi bastante cultivada em Minas Gerais e, nos séculos XVIII e XIX, não 

havia capela ou igreja que não tivesse um conjunto de ex-votos, com pinturas regionais 

elaboradas de maneira despretensiosa e pitoresca, algumas vezes de cunho erudito.  
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Objetos decorativos e utilitários 

 

Ainda no período colonial, era dada a denominação de fábrica ao acervo de objetos 

litúrgicos, decorativos e utilitários das capelas e igrejas, que também incluía os rendimentos 

destinados às obras, à conservação e ao reparo dos templos.  

 

Notas sobre o restauro do acervo 

 

Durante o processo de restauro do acervo, o manuseio de alguns objetos exigiu cuidado 

particular, como no caso das raríssimas palmas de papel e malacacheta, últimos três exemplares 

do tipo em Minas Gerais. Em razão de sua fragilidade, foram criadas estruturas metálicas de 

sustentação para preservar sua integridade.  

Outro destaque do acervo de especial interesse para o restauro é a imagem de São 

Jorge, uma das mais peculiares em exposição no Museu. Esculpida em madeira e com 

articulações nas pernas que lhe permitem montar um cavalo vivo, tem peruca de cabelo natural e 

armadura em tecido encolado com relevos folheados a ouro. A técnica mista utilizada em seu 

feitio é incomum em Minas Gerais. Estudos recentes atribuem o uso de tecido encolado em 

imagens a Rodrigo Francisco Vieira, artista que viveu na região de Tiradentes e São João del-Rei 

durante o século XVIII. 
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