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(Vó Cema) abria então a janela, apontava o São Jorge coruscando na lua e
falava das lutas dele contra o dragão. Ou me mostrava o céu formigando
de estrelas, dizendo não conte estrelas, que dá verruga. Ou me exibia um
velho quadro com o Arcanjo Gabriel lancetando o dragão e me contava a
...........................................
Sempre que podia e quando as coisas melhoraram, lá ia a vó Cema pra
Aparecida do Norte, porque essa santa mais São Benedito eram os de
devoção.
...........................................
[Minha mãe] me fez frequentar catecismo, confessar, fazer primeira
comunhão, levar flores para o Sagrado Coração e ajudar na enfeitação das
ruas, por ocasião das procissões de Corpus Christi e, na Semana Santa,
acompanhar a Procissão do Encontro e a do Senhor Morto. Na malhação
do Judas, não fica perto do foguetório, cuidava de recomendar. No Natal,
colhe lodo no jardim e me ajuda a montar o presépio em cima do etager,
ela dizia. E, toda tarde, era só tocar a Ave-Maria no alto-falante da igreja
-a-prece-pra-padroeira, meu
filho, seisa saudade, o
encanto de uma Ave-Maria tocada numa igrejinha...)
(Do livro Menino-Serelepe

Memórias da infância deste autor)
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AS ÁGUAS VIRTUOSAS DE LAMBARI E A DEVOÇÃO
A NOSSA SENHORA DA SAÚDE
1 APRESENTAÇÃO
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Este livreto é um resumo da história da descoberta
das Águas Santas, depois Águas Virtuosas, do outro
lado da Serra da Campanha, donde surgiu o povoado
de Águas Virtuosas da Campanha, depois paróquia
de Águas Virtuosas de Lambari e atualmente a
cidade de Lambari, na região Sul de Minas Gerais, e
de sua padroeira Nossa Senhora da Saúde.
Imagem de N. S. Saúde (meados
S. XVII) pertencente à Igreja
Matriz de Lambari, MG

Sua finalidade é divulgar a história de nossa cidade,
criada em torno dos mananciais das Águas
Virtuosas, cujas propriedades medicamentosas e
curativas estão cultural e religiosamente associadas à
devoção a Nossa Senhora da Saúde a Senhora das
Águas
Foi elaborado em razão da memória afetiva do autor,
cujo ramo familiar materno possui antigos vínculos
com a Igreja Católica, e composto com base nos livros
de historiadores e memoralistas de Águas Virtuosas
de Lambari, na bibliografia suplementar citada ao
final e em informações disponibilizadas nos sites:
Guimaguinhas.prosaeverso.net,
Diocesedacampanha.org.br e
Paroquiasenhoradasaude.com.br.
Lambari, MG, 15 de Agosto de 2017, Dia de N. S. Saúde
167 anos da Paróquia de Nossa Senhora da Saúde
300 Anos da Aparição de Nossa Senhora (1717-2017)
Antônio Carlos Guimarães

2 AS ORIGENS DA REGIÃO DO LAMBARI
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No Século XVIII, uma expedição de baianos e paulistas penetrou
rumo ao Oeste, cortando a Mantiqueira pela garganta do Embaú em
direção ao Sertão do Rio Verde. Nessa caminhada, nomeiam Pouso
Alto e chegam a um afluente do rio Verde, que denominam de
Baependi. A notícia de ouro nas terras banhadas pelos rios Verde e
Sapucaí chegou a São Paulo e rapidamente houve o deslocamento de
homens para essa direção. [A]
Foi a picada feita por essa expedição que deu origem à Estrada
Geral, também chamado Caminho Velho, em torno da qual
surgiram as cidades de Campanha, Pouso Alto, Aiuruoca, São
Gonçalo do Sapucaí, Itamonte e outras.
O Caminho Velho foi a primeira via aberta oficialmente pela Coroa
Portuguesa para o tráfego entre o litoral fluminense e a região
mineradora. 1 Do mar (Paraty) às minas (Vila Rica), ele soma 630
quilômetros, ligando o Atlântico Rio de Janeiro
e depois São
Paulo à cidade de Campanha (MG), passando por:
São José do Picu (atual Itamonte, MG), no Alto da Mantiqueira;
Pouso Alto, MG;
proximidades do Rio Lambari (que nasce em Cristina, MG e passa por
Jesuânia, MG); e
as fontes das Águas Virtuosas de Campanha (atual Lambari, MG).

A Estrada Geral era o principal meio de comunicação entre a
Região do Lambari e a área litorânea do País, pois as notícias das
Províncias do Rio e de São Paulo e dos povoados circulavam por ela.
Entre as principais causas do trânsito de viajantes e tropeiros por
esse caminho estão a busca por riquezas: metais e pedras preciosas,
notadamente o ouro, gado, índios para escravizar, e o transporte de
mercadorias: tanto de produtos manufaturados que chegavam de
Portugal, como de gêneros agrícolas de outras origens, visto que 90%

1

https://sergiopiquetopolis.blogspot.com.br - Visitado em abril/2017.

desses eram importados, pois na região das minas poucos se
dedicavam à agricultura. Sobre isso, informa Furtado2:
Outra característica da economia mineira, de profundas consequências
para as regiões vizinhas, radicava em seu sistema de transporte.
Localizada a grande distância do litoral, dispersa em região montanhosa,
a população mineira dependia para tudo de um complexo sistema de
transporte. A tropa de mulas constitui autêntica infraestrutura de todo o
sistema. (...) Criou-se, assim, um grande mercado para animais de carga.

O percurso levava mais de 60 dias para ser feito a cavalo pelos
tropeiros. 3

A entrada para as minas, de Benedito Calixto, que vem a ser avô de Benedito Calixto Neto,
autor do projeto da Igreja Matriz de Lambari (Ver o tópico 10-C A BASÍLICA DE
APARECIDA E A IGREJA DE LAMBARI, deste livreto.)

2.A O RIO LAMBARI
A região de Campanha do Rio Verde, descoberta pelos paulistas por
volta de 1720, teve pouca divulgação até 1737, quando, em 2 de
outubro, uma expedição militar sob o comando do ouvidor da Vila de
2

3

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil, Cia. Editora Nacional, São Paulo, 1979.
http://www.institutoestradareal.com.br/caminhos/velho/ - Visitado em abril/2017.
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São João Del Rei, Cipriano José da Rocha, veio com a incumbência
de reconhecer a região, desbravar os sítios desconhecidos ao longo da
bacia dos Rios Verde, Sapucaí e Palmela e tomar posse do território
em nome do Rei. [B]
10

Durante essa empreitada, Cipriano José da Rocha fundou um
povoado, batizando-o com o nome de Arraial de São Cipriano. Esse
povoado deu origem à cidade de Campanha. E foi nessa oportunidade
também que Cipriano José da Rocha conheceu o Rio Lambari. De
fato, diz ele no ofício então mandado a D. Martinho de Mendonça de
Pina e Proença, governador da capitania mineira:
As terras destas Minas é (sic) uma dilatada Campanha do Rio Lambari
para dentro. Exceto uma serra que tem seu princípio no mesmo rio e se
dilata por espaço de uma légua, toda coberta de matos, por onde vem a
estrada que mandei abrir e achei muito capaz. São os ares muito alegres,
de maravilhosa vista e com melhor assento que as terras de São João d'El
Rei. Tem o Lambari copiosa abundância de peixe grosso e miúdo, de
admirável sabor e gosto, por ser todo de pedras o rio. E com redes que
trouxe fiz uma grande pescaria, sem muito trabalho. (Grifei) [C]

4

4

Caravana de tropeiros e escravos - Fonte da imagem: Desenho de Rugendas Reprodução
Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital - Visitado em abril/2017.

Caminho Velho

11

Fonte:
http://www.institutoestradareal.com.br/caminhos/velho/
www.descubraminas.com Visitados em abril/2017.

e

A partir de meados dos anos 1700, dois fatos contribuíram para
colonização da região do Rio Lambari: em paralelo à Estrada
Geral, e no trecho mais próximo ao Rio Lambari, surgiram as
primeiras casas e agrupamentos de moradores, que foram se
estabelecendo com pequenas lavouras. Em 1749, aparece pela
primeira vez o nome de um morador na região: Manuel Vieira. Em
1753 surge a distinção entre Lambari de Cima e Lambari de
Baixo, prova de que iam se fixando moradores em ambas as partes
da estrada. E desde 1755 é conhecido o sítio do Lambari, de onde
surgiu a povoação que deu origem ao atual município de Jesuânia. 5
5

http://www.ograndematosinhos.com.br/isabel/outro_matosinhos_84.htm - Visitado em
abril/2017.
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Descanso dos tropeiros - Desenho de Rugendas Reprodução (bn.digital)

E nos fins do Século XVIII, na antiga fazenda Trás da Serra, onde
foram descobertas as fontes das primeiras águas minerais da
Província, surgiu a Paragem da Água Virtuosa. [E]
No início do século XIX, já acreditando nos valores medicinais
das águas, a Câmara de Campanha compra parte dessa terra que
passou a ser conhecida como Ágoa Virtuosa. Em decorrência dos
valores medicinais dessas águas santas, surgiu o povoado que foi
distrito de Campanha até 1901, quando é fundado o município, com
o nome de Águas Virtuosas, mais tarde, Lambari. 6

6

Atlas Chorograhico Municipal - http://www.albumchorographico1927.com.br/ - Visitado em
abril/2017.
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3 A DEVOÇÃO MARIANA
3.A INFLUÊNCIA DA DEVOÇÃO MARIANA DOS REIS DE PORTUGAL
A devoção mariana dos Reis de Espanha e Portugal manifestou-se
desde logo nas conquistas das Américas. Inicialmente, como
protetora dos conquistadores, na luta contra os índios infiéis; depois,
como aliada dos povos conquistados, como protetora dos pobres, dos
aflitos, dos necessitados. [F] Assim, registram-se, desde os
primórdios da colonização do Brasil, por influência do catolicismo
português, que era profundamente mariano, fatos como estes [G]:
Pedro Álvares Cabral trouxe em sua nau a imagem de Nossa Senhora
da Esperança.
A primeira capelinha construída no Brasil em 1503 tinha o título de
Nossa Senhora da Glória.
O primeiro governador, Tomé de Souza, cuja nau Capitânia era
consagrada a Nossa Senhora da Ajuda, trouxe a sua imagem.
A primeira igreja construída no Brasil em 1535, em Boipeba, litoral da
Bahia, foi dedicada a Nossa Senhora das Graças.

3.B INÍCIO DA DEVOÇÃO MARIANA EM SÃO PAULO E MINAS GERAIS

14

Na área territorial correspondente a São Paulo e Minas Gerais,
desmembrada da Capitania do Rio de Janeiro, a devoção mariana
deu-se a partir de 1709, quando o governador Antônio de
Albuquerque começou a organizar as povoações. Surgem, então, vilas
dedicadas à Virgem, tais como: Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do
Carmo, Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar e Vila Rica de Nossa
Senhora da Conceição do Sabará. [H]
Por essa época, às margens da Estrada Geral, ou Caminho Velho,
no Vale do Paraíba, havia surgido o povoado de Santo Antônio de
Guaratinguetá, que era passagem comum aos roteiros do caminho da
Vila de São Paulo e do Caminho Velho da Cidade do Rio de Janeiro
para as Minas Gerais e para o Rio das Velhas. [I]
Foi quando da passagem de D. Pedro de Almeida Portugal, então
Governador das Províncias de São Paulo e Minas do Ouro e futuro
Conde de Assumar, pela Vila de Guaratinguetá rumo a Vila Rica,
em 1717 7, que, segundo a tradição, se deu o achado por pescadores
da imagem de Nossa Senhora da Conceição, posteriormente
nomeada Nossa Senhora Aparecida. [H]
A devoção teve início com famílias que se reuniam aos sábados em
torno da imagem para rezarem o terço e cantarem em louvor da
santa; depois, eram os que passavam pelo caminho e visitavam a
capelinha à beira da estrada para pedir ou agradecer sua intercessão;
mais à frente, o culto passou a ser feito em ritos domésticos, em
pequenos altares e oratórios, prática essa que, já na metade do Século
XVIII, se estendeu por diversos lugares, com a fama da Senhora
Aparecida levada por tropeiros, sertanistas e mineradores. [H]

7 Neste ano de 2017,

em outubro, completam-se 300 anos da aparição da imagem da Virgem Maria.
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[ 8]

[9]

Com Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a devoção
mariana introduzida pelos portugueses adquiriu nacionalidade
brasileira, e a veneração à santa assume um caráter de identidade
nacional. [I]

Imagem do grande monumento a N. S. Aparecida (Fonte: Prefeitura de Aparecida)

8
9

Reprodução 300 anos da aparição de Nossa Senhora 1717-2017
N. S. Aparecida Pintura em madeira William Gorgulho - Lambari, MG

3.C

A DESCOBERTA DA
CONCEIÇÃO APARECIDA

ÁGUA SANTA

E A DEVOÇÃO A SENHORA DA

Mais tarde, passava pelo lugar uma estrada, e o boiadeiro ou tropeiro parava, chegava reverente até a
nascente da ÁGUA SANTA, bebia, punha um pouco sobre a cabeça nua, banhando os cabelos e a testa, e
enchia uma botija, que levava com escrupuloso cuidado para operar a uma, a 50, 80 e cem léguas de
distância.
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Extraído de A LENDA DAS ÁGUAS VIRTUOSAS, texto atribuído a Américo Werneck 10

A disseminação das capelas dedicadas a Nossa Senhora
Aparecida coincide com a notícia do achado das águas minerais na
região de Lambari, [I] visto que de 1780 a 1790 situa-se a década
provável da descoberta das águas. [E]
De fato,
Velhas memórias, surgidas de poeirentos alfarrábios, mostram-nos que a
descoberta da preciosa fonte data do fim do século passado [Século
XVIII]. Segundo uma dessas memórias, trazidas a lume pelo Dr. Pires de
Almeida, foi em 1780 que o proprietário daquelas terras, Antônio
d'Araújo Dantas, deu fé da Água. [D]
Em 1780, tais águas eram procuradas por moradores da Comarca e
viajantes de tropa, atraídos pelas suas qualidades específicas [C.1]
Mais tarde [a partir de 1780/90] o povo lhe reconhece as propriedades
medicinais e espontâneo lhe vêm o nome: Águas Santas, ou Águas
Virtuosas. [D]

benefício para a região. [E]
Comarca do Rio das Mortes [que tinha sede em São João Del Rey e
jurisdicionava então o termo de Campanha] e em toda a Capitania de
Minas Gerais, como um acontecimento de grande
[P]
Desse modo, logo após o descobrimento das fontes, as virtudes
miraculosas da água medicinal [E] passaram a ser apregoadas
por todos, e elas começaram a ser designadas, já a partir de 1801, por
10

A lenda de Águas Virtuosas Disponível em:
http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/blog.php?idb=38856 - Visitado em abril/2017.

águas santas. [P] A expressão águas virtuosas começa a ser
utilizada a partir de 1805, e acabou por nomear toda a região detrás
da serra da Campanha por aquele nome: Águas Virtuosas. [P] E
bem assim a serra divisória entre Campanha e Lambari passou a ser
conhecida, desde 1805, como Serra da Água Virtuosa ou Água
Santa da Campanha. [E]

Paisagem da séria Mata, de Benedito Calixto

As expressões águas santas e águas virtuosas nasceram
provavelmente da crença e da fé populares, por associação dos efeitos
medicinais e curadores da água à tradição católica dos milagres da
Virgem Santíssima [I], como ficou assentado nos costumes
devocionais da Região das Águas Virtuosas. Aliás, A Lenda de Águas
Virtuosas bem apanha esse aspecto: a cura de Cecília associa-se à
devoção da Virgem Maria. Essa lenda, inspirada talvez em tradição
oral tecida nas décadas iniciais do Século XIX, quando muitas
histórias se contavam acerca dos poderes milagrosos da água santa,
teve sua primeira versão escrita por volta dos anos 1890, criação essa
atribuída a Américo Werneck (V. item 6 deste livreto).
Desde as décadas iniciais dos anos 1800, acorriam às fontes das
águas virtuosas, a procura de seus benefícios medicamentosos, não
[C] [por]que todos os agostos,
setembros e outubros ali concorrem imensas [numerosas]
[D]
-se ali

17

[E]

18

Era o Brasil, então, majoritariamente católico, colonizado por um
Reino católico, e vivendo sob uma Monarquia Parlamentar, um
governo civil e religioso, que, desde a Constituição de 1824, adotara
o catolicismo como religião oficial do Estado. E, como vimos, a
devoção mariana já deixara traços por onde avançavam os
colonizadores portugueses, tornando-se assim natural que a
devoção à Senhora da Saúde tivesse emergido desse contexto
histórico, administrativo, cultural e religioso.
Tudo isso e mais o aparecimento de um trabalho de natureza médica
surgido entre 1815 e 1826, além do interesse do médico português
Inácio Gomes Midoens, também vereador junto à Câmara
Municipal [P.1], concorreram para que os poderes públicos da Vila
da Campanha do Rio Verde, a partir de 1826, tomasse providências
administrativas para proteção das fontes: mandou inspecionar a área
das águas virtuosas, adquiriu terras em torno das nascentes para
formar o patrimônio público da Água Virtuosa [P], alterou a rota
da estrada para o Rio de Janeiro, fazendo-a passar próxima ao
manancial das águas, e, em data de 24 de janeiro de 1827, oficiou ao
Visconde de Caeté (vice-presidente da Província Mineira) sugerindo
diversas medidas administrativas, higiênicas e de urbanização, e
fazendo um pedido para a construção de uma ermida no povoado.
Em 1832, foi escolhido o local para a edificação de um templo
dedicado a Nossa Senhora da Saúde. [C] [E]
Circulando pela Estrada Velha, ou Caminho Velho, tropeiros,
sertanistas, mineradores, boiadeiros e outros viajantes trouxeram à
Região do Lambari o achado da Senhora Aparecida, e possivelmente
foram esses mesmos que levaram às localidades por onde passavam
as notícias, semeadas pela devoção religiosa, das
ssão de Nossa Senhora da
11
Saúde. [I]
11

Além da aproximação histórica supracitada, entre Aparecida do Norte e Águas Virtuosas de
Lambari, há uma outra curiosidade: tanto o santuário de Aparecida como a Igreja de Lambari foram
projetados pelo mesmo arquiteto: Calixto de Jesus Neto. Veja no tópico 10-C A BASÍLICA DE
APARECIDA E A IGREJA DE LAMBARI, deste livreto.
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"Rancho Grande (dos Tropeiros)" e ao fundo a Igreja da Misericórdia em Santos, de
Benedito Calixto

3.D A HISTÓRIA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE PADROEIRA DE
LAMBARI
Perguntai aos enfermos para que nasce esta celestial Menina, dir-vos-ão que nasce para Senhora da Saúde.
Padre António Vieira. Sermão do Nascimento da Mãe de Deus

Como se sabe, a Igreja Católica invoca a Virgem Maria por meio de
muitos títulos [J], sendo um deles o de Nossa Senhora da Saúde.
A Senhora da Saúde é especialmente chamada em auxílio dos
doentes e a devoção a ela baseia-se em relatos diversificados, que
ocorrem nas tradições de Portugal, Itália (Veneza) e México
(Patzcuaro). [J] [K]
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Em Portugal, a tradição atribui a Nossa Senhora da Saúde
intervenção miraculosa que teria cessado vários surtos de peste,
ocorridos no século XVI. A partir daí, em sua honra, nas povoações
libertas do flagelo, foram-lhe erigidas igrejas ou dedicadas velhas
capelas preexistentes.
Eis um resumo dessa tradição:
História
O Século XVI foi muito triste para a Europa, com inúmeras doenças e a
grande peste, conhecida como "a peste negra". Ela assolou todo o
continente, principalmente Portugal, onde, no verão de 1568, os
primeiros sintomas manifestaram-se em Lisboa. O ano de 1569 foi o pior
de todos. Os hospitais estavam lotados, não havia onde colocar tantos
doentes, muitas pessoas já haviam morrido. Foi necessário recorrer aos
condenados das galés para sepultar as centenas de vítimas diárias da
peste. O Rei de Portugal, Dom Sebastião, sem mais recursos, pediu à
Espanha o envio de médicos e remédios.
O encontro milagroso da imagem
Perto da igreja da cidade de Sacavém, centenas de covas foram abertas
para enterrar as incontáveis vítimas. E numa das covas que foram
abertas, foi encontrada uma pequena imagem de Nossa Senhora. Isso foi
visto como milagre, e missas e procissões foram organizadas pela
população. No ano seguinte as mortes foram diminuindo até acabarem.
Festa de Nossa Senhora da Saúde
Assim, foi escolhido o dia 20 de abril para comemorar o fim da terrível
peste, e com uma grande procissão escolheram o nome de Nossa
Senhora da Saúde para agradecer a ajuda de Maria Santíssima. A
partir de 1570, todos os anos é comemorado o dia da Santa que acabou
com a peste em Portugal. Essa devoção se expandiu para a Espanha e por
toda a Europa, sendo Nossa Senhora lembrada e venerada com esse nome
há quase 450 anos. 12

12

http://www.cruzterrasanta.com.br/historia-de-nossa-senhora-da-saude/29/102/ - Visitado em
abril/2017, e ADUCCI, Edésia, 2003, p. 235.
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[13]

De Portugal para o Brasil, a devoção a Nossa Senhora da Saúde logo
chegou a Salvador, Rio de Janeiro, Minas Gerais e posteriormente a
São Paulo, espalhando-se mais tarde pelo País. Em Lambari, a Igreja
Matriz foi a terceira dedicada à Senhora da Saúde, que é Padroeira do
Município, da Cidade e da Paróquia de Lambari. 14
Importante registrar, também, que os beatos do Sul de Minas
Francisco de Paula Vítor (Padre Vítor) e Francisca de Paula de
Jesus (Nhá Chica) eram devotos extremosos da Virgem Maria,
Ajuda, e esta de N. S. da Conceição.

4
Daí por diante, foi-se apregoando e dilatando-se a fama assombrosa das águas santas e milagrosas.
Extraída de A LENDA DAS ÁGUAS VIRTUOSAS, versão atribuída a Américo Werneck

A expressão Águas Virtuosas designava as propriedades curativas
e medicamentosas das águas minerais e sua ação terapêutica e
preventiva em face de diversas doenças. Expressões como água
santa, milagrosa ou curativa também foram usadas para nomear
as águas minerais em diversas regiões do País. [L]

13
14

Imagem estilizada de N. S. da Saúde Disponível em: www.elo7.com.br Visitado em abril/2017.
http://paroquiasenhoradasaude.com.br/sagracao.php Visitado em abril/2017.
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Reprodução

Correio Paulistano, fevereiro de 1883

Em Minas Gerais, dois filões geológicos de águas virtuosas,
constituindo cada um deles uma bacia subterrânea independente,
brotam do Planalto da Mantiqueira: Lambari e Cambuquira
Caxambu e São Lourenço. [M]
Note-se que expressão águas virtuosas foi associada também às
águas de Caxambu e Cambuquira, descobertas posteriormente às de
Lambari. As Águas Virtuosas de Baependy (depois Caxambu)
foram descobertas em 1814, e as Águas Virtuosas de
Cambuquira, nos anos 1860.
Por sua vez, a descoberta das Águas Virtuosas de Lambary
ocorreu anos antes, em 1780/90, sendo elas designadas inicialmente
por Águas Virtuosas de Campanha do Rio Verde, Águas
Santas da Campanha e Águas Virtuosas da Campanha.
Quando foram descobertas, eram conhecidas em todo território
nacional apenas duas fontes hidrominerais: a fonte do Cipó, na
Bahia, descoberta em 1730, e a fonte de Caldas Novas, em Goiás,
descoberta em 1737. [P]

Reprodução - Referência à Água Virtuosa da Campanha (a nossa água mineral), no
Formulário ou Guia Médico do Brasil, de Pedro Luiz Napoleão Chernoviz, 6a. edição, 1864

Reprodução

Reprodução

Jornal do Comércio

5, dezembro, 1843

Correio Paulistano, setembro de 1883

5 ÁGUAS VIRTUOSAS DE LAMBARI E NOSSA SENHORA DA
SAÚDE
Obtida a licença necessária, erigiu uma linda e rústica capela, dedicada a Nossa Senhora da Saúde, e, no
meio de numerosos convidados, efetuou-se o enlace feliz.
Extraído de A LENDA DAS ÁGUAS VIRTUOSAS, texto atribuído a Américo Werneck

O culto a Nossa Senhora da Saúde, em Lambari, como decorre da
tradição devocional, está claramente associado às virtudes
terapêuticas das águas minerais. Alguns registros documentais e a
criação de uma lenda A Lenda de Águas Virtuosas ajudam-nos a
resgatar esse aspecto singular da história de nossa cidade.
A lenda se baseia no uso da água virtuosa por uma jovem de nome
Cecília, que, curada de seus males, pediu ao pai que erguesse uma
capelinha em homenagem a Nossa Senhora da Saúde.15 Note-se que
o fundo religioso dessa história a fé na Virgem Santíssima e os
poderes curativos atribuídos às águas virtuosas
deve ter vindo
naturalmente da tradição oral que a religiosidade popular teceu nos

15

CARROZZO, 1985, págs. 35-40
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anos seguintes à descoberta das águas santas, dentre as muitas
histórias que circulavam acentuando seus poderes curativos.

24

A primeira versão escrita da lenda foi provavelmente obra de
Américo Werneck, num esforço de propaganda das águas minerais
[E], quando, em 1889, veio a residir em Águas Virtuosas de
Lambary e trabalhou com o Dr. Garção Stockler, criador da
estância de Águas Virtuosas e primeiro grande propagandista das
águas de Lambari. 16
Entre os registros históricos, encontram-se um pedido da Câmara da
Campanha da Princesa para construção de uma ermida, nas
proximidades das nascentes das "águas santas" e posteriormente a
reunião de um grupo de católicos devotos que conceberam a ideia de
erguer uma igreja sob a invocação de Nossa Senhora da Saúde.
Vejamos a seguir os dois casos.

16

A 1ª. versão escrita que se conhece de A LENDA DE ÁGUAS VIRTUOSAS foi divulgada por alguém
que se assinou Gratz e publicada em O Lambary, de 18/12/1910. Confira aqui:
http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/blog.php?idb=38856 Visitado em abril/2017.

6 A LENDA DE ÁGUAS VIRTUOSAS
- Ah..., tá veno só, mecê veio mofina, tá forçuda!... Carece gardecê a Vige!
Extraído de A LENDA DAS ÁGUAS VIRTUOSAS, versão de Armindo Martins (1971) 17
25

Diz uma lenda corrente nos começos de Águas Virtuosas que a
devoção a Nossa Senhora da Saúde começou quando:
(...) por volta do ano de 1780, na cidade de Campanha, um africano de
nome Antônio de Araújo Dantas 18 revelou ao moço de nome Tancredo a
existência de águas curativas, que existiam atrás da serra, numa nascente
perto de um riacho.
Tancredo era noivo da moça de nome Cecília, filha de Antônio Alves
Trancoso, fazendeiro de Passos, que submetia a filha a longo tratamento
médico, mas já sem esperança de curá-la.
Tancredo fala-lhe das águas, nas curas maravilhosas de que tinha notícia,
e insiste com o futuro sogro para ir ao lugar e levar a filha. Trancoso já
desanimado com o tratamento médico, resolve buscar a cura por meio
das águas virtuosas.
Aqui ficou por algum tempo, e sua filha com o uso das águas durante uns
20 dias apenas, nada mais sentia de seus antigos males.
Cecília radicou-se ao lugar por uma afeição de grande agradecimento e,
devota que era de Virgem Maria, pediu a seu pai para construir uma
capela, sob a evocação de Nossa Senhora da Saúde. Trancoso voltou a
Campanha, obteve autorização do Eclesiástico local e construiu a igreja,
na qual, após a bênção pelo Capelão da Campanha, se realizou o seu
casamento com Tancredo. [P]
17

O livro de Armindo Martins Lambari, cidade das Águas Virtuosas teve duas edições: 1949 e
1971. Nessa última edição, da qual retiramos a citação acima, o texto sobre A Lenda de Águas
Virtuosas aparece ligeiramente alterado em relação à 1ª. edição. Consulte-se este texto: AS
VERSÕES
DE
A
LENDA
DAS
ÁGUAS
VIRTUOSAS,
disponível
aqui:
http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/blog.php?idb=50766 Visitado em abril/2017.
18 Aqui apropriou-se a lenda de um personagem verdadeiro, alterando sua condição e suas origens:
Antônio Araújo Dantas era um caboclo, nascido em Campanha, ali batizado a 21-02-1741, e
proprietário da Fazenda Trás da Serra, onde as águas virtuosas foram descobertas.
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Gravura Veado e cascata Fonte: Museu Américo Werneck

Isso reza a lenda; no entanto, a realidade histórica é outra. Com
efeito, o Monsenhor José do Patrocínio Lefort escreveu:
Sem fundamento algum, a não ser a imaginação fantástica de um
contista, é a lenda de Cecília, filha de Antônio Alves Trancoso, [que] teria
feito uso da água e se curado de um mal grave. É estória de Werneck para
efeito de propaganda, pois não existia a família Trancoso nem em Passos
nem no Sul de Minas. [E] [A sublinha é do original.]

7 A CRIAÇÃO DA PARÓQUIA19 DE ÁGUAS VIRTUOSAS
Tempos antes das descobertas das águas virtuosas, já crescia e
prosperava um arraial situado nas margens da Estrada Geral, na
Região do Rio Lambari o arraial do Bom Jesus do Lambari
(atual cidade de Jesuânia). 20 21
Nesse arraial, no ano de 1816, se estabelecera, em uma área de
campo, Antônio Xavier Mariano, que, mais tarde, foi nomeado
procurador para a construção da capela do Senhor Bom Jesus,
19

Divisão territorial de uma diocese sobre a qual tem jurisdição ordinária um sacerdote, o pároco.
Cidades IBGE Jesuânia Disponível em: http://cod.ibge.gov.br/1S3D Visitado em
abril/2017.
21 CARROZO, 1985, p. 21
20

patrono da povoação. Para tanto, em 1826, Mariano adquiriu uma
porção de terras na fazenda de Santa Rita do Lambari, com o
objetivo de formar o patrimônio da referida capela. Assim foi que
Senhor Bom Jesus se tornou a primeira capela na Região do
Lambari, sendo depois elevada a Paróquia pela lei mineira de 15
de julho de 1828, e a Paróquia de instituição canônica a 2 de janeiro
de 1852. 22

Reprodução: Almanach Sul-Mineiro, de 1874

Em 1850, a povoação de Águas Virtuosas foi elevada à categoria de
Paróquia (Lei n. 487, de 28/06/1850), recebendo, a partir dessa
data, o nome oficial de Águas Virtuosas. Aqui dá-se a divisão da
"velha região do Lambari" (que abrangia a atual Jesuânia e a atual
Lambari) em duas freguesias 23 : a da Águas Virtuosas (recémcriada), e a do Lambari (atual Jesuânia). [P]

22

http://www.ograndematosinhos.com.br/isabel/outro_matosinhos_84.htm
abril/2017.
23 Povoação, sob o aspecto eclesiástico.

Visitado em
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8 A ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE

[24]

As anotações históricas referem a criação de uma ermida em Águas
Virtuosas da Campanha, nestes termos:
A Câmara de Campanha em 24 de janeiro de 1827 oficiara ao Visconde de
Caeté, então presidente da Província de Minas Gerais, encarecendo a
necessidade de se construir "uma pequena Ermida para se dizer a Missa
ao Povo" (...) E, em 1832, a mesma Câmara propôs que se marcasse "o
24

Ermida dedicada a N. S. da Saúde, na então Águas Virtuosas da Campanha (atual Lambari),
construída e, depois ampliada, nos anos 1820/30.

lugar próprio para a fundação do Templo que deverá fazer para a
Povoação". [N] [O]

Mas, por aquela época, eram precários tanto os caminhos que
levavam às fontes das águas quanto as habitações e construções da
localidade, e só mais tarde os poderes constituídos de Campanha
mandaram mudar e atalhar muito próximo das fontes o caminho
para o Rio de Janeiro (Estrada Geral), com o que se deu o
crescimento do arraial e a construção da citada ermida. 25
De fato, em 1830, separa-se uma área patrimonial, dentro da qual,
em 1832, foi escolhido um trecho para a construção de um templo
dedicado a Nossa Senhora da Saúde. Mas a ermida só aparece em
1837, como registrou o memorialista Armindo Martins:
A fundação da Capela da atual Lambari, naquele tempo Águas Virtuosas
da Campanha, foi levada a efeito, depois de 1837. Seu primeiro capelão
foi o Cap. Pe. Inácio Barbosa Martins, que pontificou de 1835 a 1841. [N]

Quatro anos depois, ela foi ampliada pelo vigário da Paróquia do
Senhor Bom Jesus de Matozinhos do Lambari. A área no entorno da
ermida foi loteada, os terrenos vendidos e grande foi a afluência dos
visitantes à procura de saúde. [E]

25

8º. Anuário Eclesiástico da Diocese da Campanha, 1946, p. 16. Apud CARROZZO, 1985, p. 21
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Águas Virtuosas: centro da vila e o Parque das Águas, meados Século XIX

9 A IGREJA DAS ÁGUAS VIRTUOSAS
A tua Igreja pequenina / Tem um encanto extraordinário.
Parece, no alto da colina, / Uma Hóstia branca num Sacrário.
1º. Hino à N. S. da Saúde, datado de 1937

[26]

26

Segunda igreja dedicada a N. S. da Saúde, construída na segunda metade do Século XIX em Águas
Virtuosas de Lambari (atual Lambari).

Em substituição à primitiva igrejinha, foi construída a primeira
matriz dedicada a Nossa Senhora da Saúde, cujas obras iniciaram em
1853 e terminaram no transcurso da década de 1870. [P.2]
A iniciativa da obra deveu-se a habitantes da povoação de Águas
Virtuosas, [que] conceberam a ideia de construir uma capela sob a
invocação de Nossa Senhora da Saúde (...) e deliberaram promover
uma subscrição para a ereção do templo .
a
mesa administrativa composta dos Srs. Bento Antônio dos Santos,
presidente e tesoureiro, Manoel Joaquim do Nascimento, secretário,
Manoel Izidoro de Carvalho, José Francisco de Oliveira e José
[R]
Desde 1843 até 1861,
(...) conseguiram assinaturas na importância de 3:290$, tendo sido paga
a quantia de cerca de 1:000$. Há pagar-se a quantia de cerca de 2:287$,
além de várias promessas de ornamentos para a igreja, de um sino, de um
missal, etc. [R]

Até meados dos anos 1870, as obras não haviam terminado:
(Águas Virtuosas da Campanha) possui uma boa igreja, ainda não
concluída, dedicada a Nossa Senhora da Saúde e que foi construída com
esmolas dos fiéis, sendo as mais avultadas as que foram ofertadas pelos
comendadores Lucas Antônio Monteiro e José de Souza Breves 27

Por essa época, os diretores das obras da igreja eram: Vigário João
Batista das Neves (pontificou de 1871 a 1877), Antônio Joaquim do
Nascimento e Antônio Pereira de Gouveia. Em 1874 o Padre João
Batista das Neves construiu novo presbitério e sacristia na parte
traseira da igreja.

27

Almanach Sul-Mineiro para 1874. Bernardo Saturnino da Veiga. Campanha,MG, Typographia do
Monitor Sul-Mineiro, 1874
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Em 1906, o padre Marciano Brandão demoliu a velha igreja,
construindo outra com verbas públicas, tendo conservado apenas a
parte traseira que era mais nova.
32

A seguir, está um interessante documento datado de maio de 1853.
Trata-se de um requerimento do vigário encomendado Joaquim
Teodoro Martins, solicitando lotação provisória na Freguesia de
Águas Virtuosas de Lambary, para receber suas côngruas
(pensão recebida pelos párocos para seu sustento).
Recorde-se que desde a Constituição de 1824, o Brasil se constituíra
numa Monarquia Parlamentar, tendo o Catolicismo como religião
oficial do Estado. Em razão disso, as relações do Brasil com a Santa
Sé seguiam o regime do Padroado, pelo qual os membros do clero
eram funcionários e recebiam do Estado os benefícios eclesiásticos.

10 A MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
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Em meados dos anos 1940, o padre Antônio Lemos Barbosa, então
pároco de Lambari, empreendeu uma série de esforços visando à
construção de uma nova igreja Matriz de Nossa Senhora da Saúde.
Líder dinâmico e dedicado, para arrecadar recursos Lemos Barbosa
organizava festas, promovia eventos e rifas, fazia campanhas, corria
listas de doações entre os lambarienses e veranistas.
Em 1945, Barbosa organizou a Segunda Exposição-Feira de gado,
em benefício das obras da nova Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Saúde, que, repetindo o sucesso da primeira, realizada em 1944,
atraiu inúmeros turistas e fazendeiros da região e de outros estados,
entre eles João Nunes Ferreira e Virgílio Dias Ribeiro. [S]
Padre Barbosa transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1947, deixando
as obras da matriz já iniciadas, cabendo ao novo pároco José Ramos
Leal a conclusão do empreendimento.

28
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Cena do filme Nos tempos de Tibério César, filmada em 1957 nas escadarias da nova igreja
matriz. Fonte: http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/blog.php?idb=47728 Visitado em
abril/2017.

10.A A CONSTRUÇÃO DA NOVA MATRIZ
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O início da construção da nova matriz se deu com o pároco Antônio
Lemos Barbosa, que aqui pontificou de 1937 a 1946. Ele encomendou
o projeto e deu início a campanhas de arrecadação de fundos. Em
março de 1946, José Ramos Leal tomou posse, sendo também
coadjutor do Padre Antônio Lemos Barbosa. Sua grande missão
inicial foi concluir as obras da nova Igreja Matriz e da Casa Paroquial.
Uma significativa e inesperada ajuda veio no Natal de 1951: o tabelião
Aristides Moreira de Souza ganhou o 1º. Prêmio da Loteria Federal
de Natal, no valor de 10.000.000 de cruzeiros, e doou 10% para as
obras da Igreja Matriz:

(Reprodução: Última Hora 24, dez, 1951)

Vista parcial das armações e colunas e da fase de concretamento.

A primeira missa rezada na atual matriz se deu em 15 de agosto de
1952, no dia da Padroeira Nossa Senhora da Saúde. A sagração do

COLETÂNEA ÁGUAS VIRTUOSAS DE LAMBARY

Este livreto AS ÁGUAS VIRTUOSAS DE LAMBARI E A DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA DA
SAÚDE faz parte da Coletânea ÁGUAS VIRTUOSAS DE LAMBARY, organizada pelo site
www.guimaguinhas.prosaeverso.net, que tem por objetivo disponibilizar em texto
eletrônico (e-book) e texto impresso (livreto) os temas mais relevantes divulgados
naquela página eletrônica.
Além desse título, estão em preparo estes outros:





As obras literárias de Américo Werneck
Pequena história do Águas Virtuosas Futebol Clube
Mário de Castro – o grande artilheiro do Galo Mineiro
A história do Parque das Águas de Lambary
 O Catupiry é de Aguinhas! – O famoso Catupiry nasceu em Águas Virtuosas de Lambary
 As obras fundadoras de Águas Virtuosas de Lambary – Américo Werneck e o
embelezamento da estância de Lambary

Imagem de N. S. Saúde (meados S. XVII) pertencente à Igreja Matriz de Lambari, MG

ORAÇÃO NOSSA SENHORA DA SAÚDE

Oh! Manancial de vida!
Fonte perene de nossa saúde, grande Rainha dos Céus,
Maria, volvei, vos imploramos para nós o olhar benigno de vossa misericórdia;
livrai-nos da mancha de nossas gravíssimas culpas,
e com o favor de vossa poderosíssima intercessão,
fazei que consigamos da Divina Majestade,
com a salvação da nossa alma,
a perfeita saúde do corpo e
aquela graça da qual necessitamos,
e que vos recomendamos, a fim de que,
podendo melhor servir-vos e louvar-vos nesta vida,
venhamos depois, um dia, amar-vos e
agradecer-vos por toda a eternidade, feliz no Céu.
Não queirais, ó Mãe da Saúde,
desprezar as nossas súplicas, mas, benigna,
escutai-nos, atendei-nos, e ajudai-nos em nossa salvação.
Assim seja!

O HINO ABAIXO É O OFICIAL, O MAIS CANTADO PELO POVO LAMBARIENSE. COMPOSTO EM MEADOS
DA DÉCADA DE 90, PELO PADRE LUIZ HENRIQUE, SACERDOTE DIOCESANO, NUM ENCONTRO SOBRE O
CANTO LITÚRGICO OCORRIDO NA PARÓQUIA DE LAMBARI. É COM A BELA MELODIA DESTE CANTO QUE
O POVO DA CIDADE DAS ÁGUAS VIRTUOSAS RECORRE À PROTEÇÃO DA VIRGEM DA SAÚDE, MÃE,
RAINHA E PADROEIRA.

SENHORA DA SAÚDE, ROGAI POR NÓS!
MÃE NOSSA QUERIDA, ROGAI POR NÓS! (2x)
Virgem Mãe e Senhora Imaculada,
Sois modelo de virtude e amor.
Vossos filhos querendo vos seguir
Aqui vimos confiantes vos pedir.
Sois das graças de Deus a mensageira
Dai-nos pois, justiça, paz e pão.
Libertai vossos filhos do egoísmo,
Da cobiça, da opressão.
Despertai a nossa comunidade
Pra viver sua vida de cristão.
De sincero compromisso com o Cristo
Que a nós se revela no irmão.

novo templo ocorreu durante a realização, em Lambari, do Congresso
Eucarístico Diocesano (13 a 19 de junho de 1955). 29
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A nova Matriz recém-construída, num postal de 1955

A Igreja Matriz de N. S. da Saúde, a terceira maior da diocese de
Campanha, foi inspirada na arquitetura romano-bizantina, comum
em várias regiões da Itália, que se caracteriza pela suntuosidade e
fortaleza. De um lado, recuada, figura a torre; do outro, também
recuada, uma capela redonda o batistério.

A torre e o batistério, no projeto original elaborado por Calixto de Jesus Neto

29

http://www.paroquiasenhoradasaude.com.br/ e
http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/blog.php?idb=38765 Visitados em abril/2017.
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Belíssimos vitrais de inspiração bizantina
trazem figuras simbolizando os tempos litúrgicos celebrados durante
o ano. As cores claras do interior da igreja refletem a luminosidade
multicolorida dos vitrais.

No presbitério (altar) destaca-se um grande
baldaquino de mármore, em cuja parte
superior posta-se a imagem da padroeira
em meio a um mosaico (próprio da arte
bizantina). No fundo do presbitério, estão
pintados os quatro evangelistas. No teto,
lindos
detalhes
de
gesso.
Outra
particularidade
da
igreja
é
o
posicionamento do coro, que não figura
atrás, e sim na frente, na parte superior, ao
lado do altar, fato pouco comum na época
em que foi projetada. (Fonte: Wikipedia)

10.B O CONGRESSO EUCARÍSTICO DIOCESANO E A SAGRAÇÃO DA
NOVA MATRIZ (1955)
De 13 a 19 de junho de 1955, a cidade de Lambari sediou um grande
evento da Igreja Particular da campanha: O Congresso Eucarístico
Diocesano e dentro dele a solene Sagração da Nova Matriz, dedicada
à Senhora da Saúde. Entre os ilustres visitantes estavam o então
Governador do Estado Clóvis Salgado, o Senhor Núncio Apostólico
Dom Armando Lombardi, o Bispo Diocesano Dom Inocêncio

Engelke, OFM
arcebispado.

e

cônegos,

monsenhores e

chanceleres do
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Padre Toíco (Antônio Bibiano de Siqueira)

O Congresso foi precedido por um tríduo nos dias 10, 11 e 12 de junho,
tendo como pregador o Reverendíssimo Padre Antônio Bibiano de
Siqueira (Pe. Toíco), querido filho de Lambari.
Durante a semana, ocorreram diversos eventos:
13 de junho: Coroação solene da Imagem da Padroeira da Cidade e do
Congresso e Bênção do Santíssimo, feitas pelo Reverendíssimo Bispo
Diocesano Dom Inocêncio Engelke, OFM.
14 de junho: Dedicado à Paróquia de Lambari e à Diocese da
Campanha: Solene rito de sagração da nova Matriz
Missa Solene,
cantada pelo coro paroquial de Lambari. Hora Santa em preparação ao
XXXVI Congresso Eucarístico Internacional. Sessão solene de abertura
do Congresso.
15 de junho: Dedicado aos operários: Missa e pregação. Conferências
Especializadas.
16 de junho: Dedicado às Crianças e Estudantes: Missa e Pregação.
Palestras. Recepção solene ao Exmo. Revmo. Sr. Núncio Apostólico no
Brasil, Dom Armando Lombardi, que ficou hospedado na residência do
então prefeito municipal Sr. José Capistrano.
17 de junho: Dedicado à Família: Missa e pregação. Palestras e
Conferências.
18 de junho: Dedicado ao Brasil e à Igreja: Missa e pregação. Palestras.
Conferências e Confissões
19 de junho: Dedicado a Cristo, Rei Eucarístico, e à Maria Santíssima,
Rainha do Mundo: Soleníssimo Pontifical, Triunfal procissão Eucarística,

precedida de Hasteamento das Bandeiras Nacional e Pontifícia, ao som
dos respectivos Hinos.
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Coube ao Padre Antônio Lemos Barbosa presidir a Missa Solene,
cantada pelo coro paroquial de Lambari, e realizada no dia 14 de
junho. 30
assol

Autoridades eclesiásticas da Diocese recebem Dom Armando Lombardi, o Núncio
Apostólico no Brasil, em 1955

Cerimônia de sagração da igreja
30

http://www.paroquiasenhoradasaude.com.br/ e
http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/blog.php?idb=38773 Visitados em abril/2017.
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Marco da construção e sagração do templo
Transcrição: MCMLV
SOB O PONTIFICADO DE PIO XII, SENDO BISPO DA
CAMPANHA DOM INOCÊNCIO ENGELKE O.F.M. E PÁROCO DE LAMBARI
PADRE JOSÉ RAMOS LEAL, ESTE TEMPLO-TESTEMUNHO DE FÉ E AMOR A
DEUS DOS CATÓLICOS E AMIGOS DESTA CIDADE FOI CONSTRUÍDO E
DEDICADO À NOSSA SENHORA DA SAÚDE SAGRAÇÃO 14-6-1953

Lista de benfeitores (doadores de vitrais)
Transcrição: João Nunes Ferreira e senhora - José Capistrano e senhora - Edmar Silva
Carvalho e senhora - Anunciato de Biaso e senhora - Miguel de Biaso e senhora - Luís de
Biaso e senhora - Família Fernandes- Cia. Industrial de Minas Gerais - Gabriel Ferreira
de Carvalho e senhora - Joaquim Bem e família - Em memória de Manoel e Madalena Viola
- Antônio C. Ferreira e família - Antônio de S. Fernandes e senhora - Antônio Borges da
Silva e família - D. Olívia Andrade Pereira - José Horton de Morais e senhora

A SEGUIR, CENAS DO VÍDEO DO CONGRESSO EUCARÍSTICO DIOCESANO E SAGRAÇÃO
DA MATRIZ Disponível em:
http://www.paroquiasenhoradasaude.com.br/paginas.php?p=20
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(1) O então Governador do Estado, Clóvis Salgado, profere prece durante banquete no Grande
Hotel
(2) Padre Orlando Machado discursa na abertura solene do Congresso Eucarístico Diocesano
(3) Mesa que presidia a abertura do Congresso Eucarístico Diocesano
(4) Neide Naback, do Ginásio Duque de Caxias, recitando poesia no evento

(5) Autoridades eclesiásticas recebem no Aeroporto de Lambari o Núncio Apostólico D. Armando
Lombardi
(6) Autoridades eclesiásticas e civis em cortejo pelas ruas de Lambari
(7) O professor Gladstone Chaves de Melo proferindo oração
(8) O Núncio Apostólico Dom Armando Lombardi, presidindo o Congresso Eucarístico Diocesano
(9) No Parque das Águas, autoridades eclesiásticas bebem da água virtuosa de Lambari
(10) Vista do jardim e da Igreja Matriz de N. Senhora da Saúde, por ocasião do Congresso Eucarístico
Diocesano
(11) Dom Armando Lombardi e D. Inocêncio Engelke em almoço na casa do prefeito José Capistrano
(12) Dom Armando Lombardi celebrando missa, no dia 18 de junho de 1955

7
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10.C A BASÍLICA DE APARECIDA E A IGREJA DE LAMBARI

42

Dos projetos da nova Matriz que foram apresentados, adotou-se o
elaborado pelo Dr. Benedito Calixto de Jesus Neto, neto de Benedito
Calixto. [Benedito Calixto de Jesus (1853/1927): pintor, desenhista,
professor, historiador e astrônomo amador brasileiro.]
O arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto, formado no Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo, também foi responsável pelo
projeto do Santuário Nacional de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida [T] e de diversas outras igrejas no Sudeste
do Brasil.

O projeto escolhido, elaborado por Benedito Calixto Neto

Assinatura de Benedito Calixto Neto no projeto original, datada de dezembro de 1948.
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Basílica de Aparecida do Norte e a Igreja Matriz de Lambari

Um outro projeto para a nova matriz, que não foi aprovado

10.D A PRAÇA NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Até a primeira década dos anos 1900, a atual Praça Nossa Senhora da
Saúde (área em frente da Igreja Matriz) era constituída por um
outeiro, em cuja parte mais alta foi edificada a antiga Igreja Matriz,
cujas obras tiveram início em 1853.
Foi Américo Werneck, administrador de Águas Virtuosas de
Lambari entre 1909-1911, que começou o desmonte do morro ali
existente, obra concluída na administração do prefeito Bernardo
Aroeira (1924-1930), que também ali construiu a praça. Nela foram
assentados postes de iluminação e foi construída uma calçada
central, para acesso à escadaria da igreja.
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Reprodução: O Malho n. 1327, ano de 1928 (www.bn.digital)

A praça nos anos 1940-50

Na administração de Horton de Moraes (1953-1954), a praça foi
remodelada, recebendo nova iluminação e pavimentação de pedra
São Tomé. Nos anos 1960, com o prefeito Jairo Ferreira, a praça foi

gramada, arborizada e recebeu novos postes de iluminação, tomando
o aspecto que tem hoje. 31
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A praça reformada anos 1960-70

11 A DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA DA SAÚDE: IMAGENS,
ORAÇÕES, HINOS
Como dissemos, a devoção a Nossa Senhora da Saúde nasceu em
Portugal, no Século XVI, por ocasião de surtos de peste que
devastaram aquele País. Agora, neste tópico, vamos ver: gravuras e
imagens que a retratam, festividades que a homenageiam, hinos e
orações a ela endereçados.

11.A IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE EXPOSTA NO ALTAR-MOR
DA MATRIZ

31

32

MILEO, José Nicolau. Ruas de Lambari. Guaratinguetá, SP : Graficávila, 1970.
Fonte: http://www.paroquiasenhoradasaude.com.br/caracteristica_imagem.php - Visitado em
abril/2017.
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Trata-se de uma escultura de madeira policromada, datada provavelmente da
segunda metade do século XVIII. A Virgem é representada jovem, em pé, com pés
sobre nuvens. O Menino Jesus em seu braço esquerdo e na mão direita traz uma
palma estendida sobre seus filhos e filhas, como que os socorrendo em suas
necessidades. Com a cabeça ligeiramente inclinada à esquerda, apresenta o rosto
em formato oval, com fisionomia serena. Seus olhos estão abertos e são levemente
arqueados, possui nariz aquilino, boca pequena e fechada, queixo em montículo.
Os cabelos da Virgem são castanhos escuros repartidos ao meio. Sobre a cabeça,
um véu curto, castanho, amarelado com detalhes dourados. Seu pescoço é curto.
Veste túnica longa amarelada com detalhes dourados. Sobre a túnica um manto
nas cores marrom claro avermelhado. Sua base, de formato piramidal, é
arrematada por anel quadrado, com entradas côncavas nas laterais da base. Como
adorno apresenta uma coroa de prata, decorada com motivos fitomorfos e
arrematado por uma pequena cruz. O Menino Jesus é representado com veste na
cor bege. Apresenta fisionomia serena, nariz aquilino, boca pequena e fechada,
olhos azulados. Seus braços estão flexionados à frente do corpo, com sua mão
esquerda representada aberta e a direita segurando um globo acimado com uma
cruz. Apresenta coroa de prata decorada, solta da cabeça.
A Imagem de Nossa Senhora da Saúde foi tombada, isto é, passou a ser cuidada em
suas necessidades de conservação e possível restauro pelo Estado de Minas Gerais,
no ano de 2002, quando era pároco o Padre Vicente de Paulo Toledo.

Exposta no altar-mor da Matriz, a imagem da Padroeira dali só
desceu em ocasiões especiais. Em 2000, por ocasião da procissão
solene em comemoração ao Jubileu de Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo; em 2007, durante o período em que se deu a reforma
no Presbitério; em 2015, quando do jubileu do 60º. Aniversário de
coroação da imagem, por Dom Inocêncio Engelke.
Para procissões e festividades, utiliza-se uma imagem peregrina da
Virgem, que se vê abaixo em seu andor [Figuras 1 e 2]:
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Neste mês de maio de 2017, ocorreu um acidente com a imagem
peregrina, que, lançada ao chão, ficou bastante danificada. Em
substituição, está sendo utilizada a imagem acima [Figura 3], até que
se concluam os serviços de restauração da escultura original.

11.B SIMBOLISMOS
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Imagens, gravuras e medalhas da Senhora da Saúde apresentam-se
com variada diversificação, tais como cores da túnica (azul,
vermelho, branco) e objetos que porta em sua mão (taça, terço,
ramos).
A taça na mão de Nossa Senhora da Saúde é o grande símbolo que a
diferencia. Essa taça simboliza o remédio e a saúde.

O manto azul de Nossa Senhora da saúde simboliza o céu e a
intervenção divina em nossa saúde.
A túnica vermelha de Nossa Senhora da saúde simboliza o Sangue de
Cristo, a Paixão e as chagas de Jesus pelas quais nós fomos curados:
Por suas chagas fomos curados. (Isaías 53, 5)
A túnica branca do Menino Jesus simboliza a pureza. Estando nos
braços de Nossa Senhora da Saúde, esta túnica branca simboliza
também a saúde que vem de uma vida pura.

33

Fonte: www.cruzterrasanta.com.br Visitado em abril/2017.
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1. Capa do livro Um mês em companhia de Nossa Senhora Pe. Antônio Lúcia da S. Lima Paulinas, SP
2. Imagem Novena dedicada a Nossa Senhora da Saúde
3. Imagem Igreja de Valpaços, PT (Fonte: Youtube)
4. Igreja N. S. Saúde, Poços de Caldas (Fonte: www.tripadvisor.com.br)
5. Círio N. S. Saúde - Fortaleza, CE
6. Imagem: S. L. de Ribapinhão, PT (Fonte: http://www.folclore-online.com)

11.C ORAÇÕES E HINOS
No site http://www.paroquiasenhoradasaude.com.br, encontram-se
hinos e uma oração dedicados a Senhora da Saúde:
1º. HINO DATADO DE 5
AUTORIA: OSCAR CUNHA

DE MAIO DE

1937

MELODIA

DESCONHECIDA

Nossa Senhora da Saúde /Inspira tanta devoção... /Fazes que em riso se
transmude /Todo amargor do coração.
A tua Igreja pequenina /Tem um encanto extraordinário. /Parece, no alto da
colina, /Uma Hóstia branca num Sacrário.
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Ao lado dela, sobranceira, /No alto do morro, aquela Cruz /Lembra que és
sempre a mensageira /De nossas preces a Jesus.
Tens a Teus pés toda a cidade / Numa perene adoração. /Vive em feliz
tranquilidade / Entregue a tua proteção.
Ninguém jamais se desilude / Se busca amparo junto a Ti, /Nossa Senhora da
Saúde, /Doce guardião de Lambari.
2º. HINO

SEM
DÉCADA DE 90

DATA CERTA DE COMPOSIÇÃO.

MUITO

CANTADO ATÉ A

Ó Virgem da Saúde / Senhora dedicada. /Teu povo te proclama /Rainha e
Advogada.
Escuta os nossos rogos /Que sobem d'alma ardentes /Socorre os desgraçados
/Consola os teus doentes.
A teu amor materno /Doamos nossos lares /Que deles nada obrigue, /Senhora
a te afastares.
Se todo amor te damos /Que amor ainda é preciso? /Não basta o amor da terra
/E sim do Paraíso!
3º. HINO - ATUALMENTE É O OFICIAL, O MAIS CANTADO PELO POVO
LAMBARIENSE. COMPOSTO EM MEADOS DA DÉCADA DE 90, PELO PADRE LUIZ
HENRIQUE, SACERDOTE DIOCESANO, NUM ENCONTRO SOBRE O CANTO
LITÚRGICO, OCORRIDO EM LAMBARI.
SENHORA DA SAÚDE, ROGAI POR NÓS! /MÃE NOSSA QUERIDA, ROGAI
POR NÓS! (2x)
Virgem Mãe e Senhora Imaculada, Sois modelo de virtude e amor. /Vossos
filhos querendo vos seguir
Aqui vimos confiantes vos pedir. /Sois das graças de Deus a mensageira /Dainos pois, justiça, paz e pão.

Libertai vossos filhos do egoísmo, /Da cobiça, da opressão. / Despertai a nossa
comunidade
Pra viver sua vida de cristão. /De sincero compromisso com o Cristo / Que a
nós se revela no irmão.
51

ORAÇÃO NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Oh! Manancial de vida! /Fonte perene de nossa saúde, /grande Rainha dos
Céus,
Maria, volvei, vos imploramos para nós o olhar benigno de vossa misericórdia;
livrai-nos da mancha de nossas gravíssimas culpas, /e com o favor de vossa
poderosíssima intercessão,
fazei que consigamos da Divina Majestade, com a salvação da nossa alma,
a perfeita saúde do corpo e /aquela graça da qual necessitamos, /e que vos
recomendamos, a fim de que,
podendo melhor servir-vos e louvar-vos nesta vida, /venhamos depois, um dia,
amar-vos e
agradecer-vos por toda a eternidade, feliz no Céu. /Não queirais, ó Mãe da
Saúde,
desprezar as nossas súplicas, mas, benigna, /escutai-nos, atendei-nos, e ajudainos em nossa salvação.
Assim seja!

12 AS FESTAS DA PADROEIRA
O dia dedicado a Nossa Senhora da Saúde é variado, conforme o
lugar. Em Lisboa, Portugal, a celebração é feita no dia 22 de abril, ou
a 15 de agosto, ou, ainda, a 8 de setembro. Na Diocese de Colatina,
ES, da qual é padroeira, sua festa é comemorada aos 21 de novembro,
dia em que a igreja faz memória da Apresentação de Nossa Senhora.
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Em Lambari, realiza-se anualmente a Festa de Nossa Senhora da
Saúde em agosto, sendo o dia 15 de agosto feriado municipal. Missas,
novenas, pregações, bênçãos, unção para enfermos e idosos,
carreatas, coroação da Virgem, fogos, procissão, festa, quermesse,
rifas, almoço, tradicionalmente, ocorrem nessa festa de agosto.
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1. Festa da Padroeira, em 1953. 2. Programa da Festa de Agosto de 2015, em que se
comemorou 60 anos da coroação da imagem de Nossa Senhora da Saúde, feita em 1955,
pelas mãos de Dom Inocêncio Engelke. (3)

[...] Com certeza também não arriscou na cumbuca, nem ganhou
brindes na roda da sorte, nem torceu pelos coelhinhos do Juvêncio.

(Do livro Menino-Serelepe, Memórias da infância deste autor)
Juvêncio Toledo, personagem símbolo das festas de Nossa Senhora da Saúde, e seu
bordão para o Coelhinho da Sorte.

13 A GRUTA NO PARQUE DAS ÁGUAS
No Parque das Águas em Lambari, há uma gruta dedicada a
Nossa Senhora da Saúde, fruto da devoção, da crença e do fervor
popular, que a história, a cultura e a religião estabeleceram, ao longo
do tempo, entre as propriedades terapêuticas das águas virtuosas e a
ação protetora dos que se socorrem à Senhora da Saúde.
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A IGREJA MATRIZ

Na encosta esquerda do outeiro onde se ergueram as três igrejas
dedicadas a Nossa Senhora da Saúde, em Lambari,
uma nascente
. Há muito
se pensa na captação dessa água que ali brota aos pés da Igreja
Matriz de N. S. Saúde e a construção de uma pequena gruta ou
ermida dedicada à Senhora das Águas.

Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que havia na entrada do Hospital S. Vicente de Paulo,
em Lambari, MG

15 UM TESTEMUNHO
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Viver na fé e exemplificar os ensinos de Jesus é dar cumprimento às
palavras do Cristo, como está no Evangelho: Enquanto estiverdes
indo pelo mundo inteiro proclamai o Evangelho a toda criatura. (Lc
16,15)
E dar o testemunho de nossa fé é também uma forma de proclamar o
Evangelho. Isso foi o que fez Adriana Salles Krauss Magalhães, que
deu comovente testemunho de cura, por intercessão de Nossa
Senhora da Saúde, fato divulgado no Mensageiro da Fonte órgão informativo da Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, de
Lambari, MG, Edição de Dez/2016 - Jan/2017.
Diagnosticada com câncer de mama [carcinoma intra-ductal da mama] em
2004, entregou-se à fé e à proteção de Nossa Senhora da Saúde, fez
mastectomia parcial da mama esquerda, seguida de inúmeras sessões de
radioterapia, e se viu curada.
Em 2012, foi novamente diagnosticada com câncer, dessa feita, na tireoide.
Retirou 28 nódulos, sendo dois deles malignos e foi submetida a tratamento
com iodo radioativo e enclausurada por dias num hospital de Belo Horizonte.
Com sua fé, orou à Senhora da Saúde, para que intercedesse junto ao seu
Filho. E foi novamente curada, sem nenhuma sequela em suas cordas vocais.
Em 2016, notou um novo caroço no seio esquerdo. Novo exame, detectou a
recidiva do câncer: seria preciso mastectomia total da mama esquerda.
Recorreu novamente à misericórdia divina e à intercessão de Nossa Senhora
da Saúde. Vinte dias após o procedimento, recebeu a grande notícia: estava
curada, sem necessidade de nenhuma terapia suplementar.

E, por fim, Adriana deixou sua mensagem aos que sofrem de câncer:
Não deixem que te olhem como derrotado, maior que tudo isso é Deus, e
Ele é tão Generoso que deixou para nos auxiliar e dar consolo Nossa
Senhora da Saúde, Sua e nossa mãe. Confiemos e nunca percamos a
esperança! Com Jesus e Maria tudo se resolve!
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16 GALERIA DOS PADRES
16.A - PADRES QUE EXERCERAM SEU SACERDÓCIO EM LAMBARI 34
Ao longo de sua história, a Paróquia Nossa Senhora da Saúde contou
sempre com o trabalho de dedicados pastores. Muitos deles se
destacaram também como empreendedores, educadores, literatos,
tais como: João Batista das Neves, Marciano Carlos da Rocha
Brandão, Sebastião Atella, Antônio Lemos Barbosa, José Ramos Leal.
O padre Marciano Brandão, que nasceu em Águas Virtuosas de
Lambari, no bairro de São Simão, e aqui faleceu em 1906, deu seu
nome a uma de nossas ruas. [P.2]
Eis a lista dos padres que atuaram em nossa cidade:
01020304050607080910111213141534

Pe. João Batista das Neves 1871 1877
Pe. Antônio Olinto Batista Pinto 1877 1878
Pe. Vital Vieira da Glória 1878 1880
Pe. Marciano Carlos da Rocha Brandão 1881 1904
Pe. Aureliano de Souza Cunha Carvalho 1904
Pe. Marciano Carlos da Rocha Brandão 1905 1906
Pe. Luís de Castro 1906 1908
Pe. Carlos Luís Cerqueira 1908
Pe. Melquíades Augusto de M. Matos 1908
Côn. Hilário Heráclito Monte Raso 1908 1910
Pe. Gustavo Gomes Aranha 1910 1911
Pe. Ernesto Maria de Fina 1911 1912
Côn. João Ferringno 1912 1915
Pe. Joaquim Pinto Fraissat 1915
Pe. Nicéforo Corrêa de Morais 1915

http://www.paroquiasenhoradasaude.com.br/galeriapadres.php - Visitado em abril/2017.
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Côn. José Pinto Gonçalves 1915 1917
Côn. Joaquim de Souza Soares 1917 1922
Pe. José da Vita 1922 1923
Côn. Osório Maria Tavares 1924
Pe. Alfredo Soares 1924
Pe. Côn. José Dias Machado 1924
Pe. Joaquim Amâncio Lins 1924 1925
Pe. Luis Cláudio de Freitas - 1925
Pe. Mário Siqueira 1925
Pe. Paulo D'Estibayre 1925 1928
Pe. Alfredo Cristofo Kobal 1929 1930
Pe. Sebastião Atella 1930 1935
Côn. Osório Maria Tavares 1935 1937
Pe. João Batista Martins 1937 1938
Pe. Dr. Antônio Lemos Barbosa- 1938 1946
Côn. José Ramos Leal 1947 1990
Pe. Luiz Henrique Moreira da Silva 1987 1988
Pe. Afonso Henrique Soares da Silva 1989 1990
Pe. Messias Mendes da Silva 1990
Pe. João Luís da Silva 1991 1994
Pe. Benedito Aluísio Ferreira 1991 1996
Pe. Vicente de Paulo Toledo 1996 - 2004
Pe. Luzair Coelho de Abreu 1999 2000
Pe. Alzir Sales Coimbra 2000 2003
Pe. Cláudio Romero Vaneli 2004 - 2013
Pe. José Paterno da Silva 2004 - 2005
Pe. Régis Fernandes Maciel 2005 2006
Pe. Geraldo Ernesto da Silva 2006 2008
Pe. Nelson Barbosa Lima 2009 2011
Pe. Antônio José Cordeiro 2012 - 2013
Pe. Marcos Antonio Menezes Thomaz 2013...
Pe. Luiz Henrique Moreira da Silva 2013 - 2014
Frei Ivair Antônio da Silva 2014-2017
Monsenhor Benedito Domingues de Paulo - 2017
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16.B - PADRES EM DESTAQUE
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PÁROCO ANTÔNIO LEMOS BARBOSA

35 36

37

Antônio Lemos Barbosa (Três Corações, MG 15/09/1910 - Rio de
Janeiro, RJ, 06/09/1970), filho de Luiz Barbosa e de Júlia Lemos
Barbosa, fazendeiros, fez os estudos de humanidades no Seminário
Diocesano de Campanha, sendo depois enviado ao Pontifício Colégio
Pio Latino Americano de Roma, onde cursou, por 7 anos, a
Universidade Gregoriana, doutorando-se ali em Filosofia e Teologia.
Foi ordenado padre a 24 de julho de 1934 pelo Cardeal MarchettiSelvagianni, vigário-geral de Roma. Celebrou sua primeira missa
rezada nas catacumbas de Santa Domitila e a cantada no Pontifício
Colégio Pio Brasileiro, do qual foi o primeiro aluno e o primeiro
sacerdote. (Jornal do Brasil 20, nov, 1956)
Exerceu, sucessivamente, as funções de Secretário do Bispado e Cura
da Catedral de Campanha, professor de Teologia Fundamental do
Seminário Central de São Paulo, pároco de Lambari, MG e professor
de Etnografia e Línguas Indígenas da Universidade Católica do Rio
de Janeiro. (Revista Vida Doméstica - Out/1959) (A Cruz 19, jul,
1959)
Em Lambari, a partir de meados dos anos 1940, iniciou a campanha
para construção da nova matriz de N. S. da Saúde. Deixou as obras já
iniciadas e seguiu para o Rio de Janeiro, onde passou a desenvolver
suas atividades sacerdotais, acadêmicas e literárias.
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http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/blog.php?idb=38316 Visitado em abril/2017.
Revista Vida Doméstica Agosto/1957 e Outubro/1959
37 A Cruz Jul/1959 - Jornal do Brasil 20, nov, 1956
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A partir de 1947, dedicou-se à Igrejinha de Nossa Senhora de
Copacabana, participando ativamente de sua reconstrução, tendo
sido nomeado seu reitor em 1954. Dessa fase, Padre Barbosa deixou,
ainda, dois imóveis para a construção da futura Igreja da
Ressurreição. 38 39 Introduziu também no Rio de Janeiro as missas ao
ar livre, tornando a histórica igrejinha conhecida em todo o País.
Homem culto, com cursos de aprimoramento em Roma, escreveu
diversas obras sobre o Tupi-Guarani, tendo sido o único brasileiro a
escrever um dicionário naquela língua. Entre as obras de Lemos
Barbosa sobre as línguas originais do Brasil, destacam-se:

Apresentação ao 'Catecismo na Língua Brasílica' do Pe. Antônio de Araújo, 1618
(Barbosa 1952)
Curso de Tupi Antigo (Barbosa, 1956)
Juká, o paradigma da conjugação tupí (Barbosa, 1941)
Nova categoria gramatical tupi (Barbosa, 1947)
O "Vocabulario na Lingua Brasilica" (Barbosa, 1948)
Pequeno vocabulário Português-Tupi (Barbosa, 1970)

Na semana de 13 a 19 de junho de 1955, por ocasião do Congresso
Eucarístico Diocesano, e dentro dele a solene Sagração da Nova
Matriz, coube ao Padre Barbosa presidir a Missa Solene, cantada pelo
coro paroquial de Lambari, e realizada no dia 14 de junho.
38
39

http://www.paroquiadaressurreicao.com.br/html/historia.html Visitado em abril/2017.
http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/blog.php?idb=50457 - Visitado em abril/2017
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Sua atuação sacerdotal se caracterizou por intensa disciplina
litúrgica, aproximação das massas e constante doutrinação
evangélica, através de uma pregação direta e simples. (A Cruz 19, jul,
1959)
60

PÁROCO JOSÉ RAMOS LEAL

40

José Ramos Leal (São Domingos, limite de São Gonçalo do Sapucaí e
Campanha, MG 19/11/1916 Varginha, MG 10/05/1990) tomou
posse, como Pároco de Lambari, em março de 1946, sendo também
coadjutor do Padre Antônio de Lemos Barbosa.
Participou da construção da nova Igreja Matriz e da Casa Paroquial.
Organizou o Congresso Eucarístico Diocesano, de 13 a 19 de junho de
1955, quando foi feita a Sagração do Novo Templo.
Padre Leal foi um sacerdote de grandes virtudes. Zeloso, autêntico e
metódico, cuidou bem da vida espiritual de seus paroquianos,
dedicando-se à catequese e à formação religiosa do povo. Foi
professor de Filosofia e de Sociologia durante muitos anos no Colégio
Estadual de Lambari.

41
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http://www.paroquiasenhoradasaude.com.br/padreleal.php Visitado em abril/2017.

Padre Leal recebendo um jipe para suas atividades eclesiásticas (final dos anos 1950)
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GLOSSÁRIO

Baldaquino: 1 Espécie de dossel com cortinas, sustentado por colunas, usado para
adornar andores, leitos e tronos. 2 LITURG Pequeno dossel do mesmo formato,
colocado sobre o sacrário, para exposição solene do Santíssimo Sacramento.
Diocese: Circunscrição territorial sujeita à administração eclesiástica de bispo ou
arcebispo
Ermida: Capela ou pequena igreja isolada do povoado. 2 POR EXT Pequena igreja;
capela.
Fitomorfo: cuja estrutura é semelhante à das plantas. F. gr. Phyton (planta)+morphe
(forma).
Freguesia: Povoação, sob o aspecto eclesiástico.
Forania: (ou Vigararia, Vicariato e Arciprestado) é uma entidade eclesiástica da
Igreja, significando o agrupamento de paróquias, com finalidade administrativas,
eclesiásticas e pastorais.
Matriz: Igreja (católica) principal de uma localidade, que tem jurisdição ou
superioridade hierárquica relativamente a outras igrejas ou capelas.
Núncio: embaixador do Papa.
Outeiro: palavra ao sabor dos Séculos XVII e XVIII para significar pequena elevação
em um terreno; morro; colina.
Padroado: Direito de conceder benefícios eclesiásticos. Conjunto de bulas por meio
das quais a Santa Sé delegava aos monarcas católicos a administração e organização
da Igreja Católica em seus domínios conquistados e por conquistar. Em
contrapartida, o rei padroeiro, que arrecadava os dízimos eclesiásticos, deveria
construir e prover as igrejas, com todo o necessário para o culto, nomear os párocos
por concursos e propor nomes de bispos, sendo estes depois formalmente
confirmados pelo Papa. [Wikipedia]
Paróquia: Divisão territorial de uma diocese sobre a qual tem jurisdição ordinária
um sacerdote, o pároco.
Pároco: Sacerdote encarregado de uma paróquia; vigário.
Pároco colado: Pároco é o padre que responde por uma paróquia. Dizia-se
encomendado quando era provisório, e colado quando, definitivo.
Povoação: Os habitantes de um determinado lugar ou região.
Povoado: Lugarejo ou pequeno lugar habitado; arraial
Sagração: 1. Caráter sagrado ou respeito religioso que se atribui a alguma coisa. 2.
Ato pelo qual se consagra, em cerimônia, um rei, um bispo, um templo.
Tríduo: Celebração ou festa religiosa que se prolonga por três dias consecutivos.
Vila: Povoação de maior importância e graduação que a aldeia e menor que a
cidade.
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A Paróquia de Nossa Senhora da Saúde (Lambari, MG) está vinculada à Forania Nossa Senhora das
Fontes, da Diocese de Campanha, MG
(http://www.diocesedacampanha.org.br/portal/index.php/foranias/nossa-senhora-das-fontes)

1

2

3
1- Brasão: Diocese da Campanha

Paróquia N. S. da Saúde

2 - Estandarte Mariano Paroquial - Criado por Francislei Lima da Silva
http://www.paroquiasenhoradasaude.com.br/brasao.php - Visitado em abril /2017.
3

Selo comemorativo de 167 anos da Paróquia de Nossa Senhora da Saúde

Disponível em:

Diocese da Campanha
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Belíssimo altar de madeira da antiga matriz. Obra do imigrante José Raymundi

Saída de procissão, na porta da antiga matriz
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Pe. Sebastião Atella, pároco de Águas Virtuosas de Lambary (1930-1935), à frente da antiga
Igreja Matriz, comanda uma procissão de N. S. da Saúde

Vista interna dos jardins da antiga matriz
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O Hotel Central e o Parque das Águas vistos da antiga matriz (anos 1940). Ao fundo, à
direita, o Hotel Imperial logo após sua inauguração
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A igreja matriz de N. S. da Saúde recém-construída, num postal de 1955

