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o presente trabalho é uma nota prévia sôbre as fontes primárias 
existentes no Arquivo da Sé Metropolitana e Paróquia de Nossa Se
da nova Diocese. 

I. - CURITIBA NA HISTÓRIA ECLESIASTICA DO BRASIL. 

Do ponto de vista religioso, o Brasil ficou pertencendo, desde 
os primeiros tempos, à Ordem de Cristo e, no plano espiritual, ligado 
ao Vigário de Tomar. Em 1514, foi criada a Diocese de Funchal e o 
Brasil passou da jurisdição do Vigário de Tomar para a do Bispado 
danova Diocese. 

Em 1551, o Brasil possuia uma Diocese, com sede na Bahia, 
sufragânea de Lisboa. 

Em 1575, foi estabelecida a Prelazia de São Sebastião do Rio 
de Janeiro, que exercia sua jurisdição sôbre todo o território da cos
ta marítima, desde o rio Jequitinhonha, na capitania de Pôrto Seguro, 
até o rio da Prata e, em direção ao oeste, até as terras que pertenciam 
à Espanha. 

Em 1679, o Papa Inocêncio XI elevou a Bahia a Arcebispado e 
o Rio de Janeiro a Bispado, sendo que êste abrangia o mesmo terri
tório da antiga Prelazia. 

Mais tarde, a 6 de setembro de 1745, o Papa Bento XIV criou, 
pela Bula Candor lucis aeternae, a Diocese de São Paulo, sendo no-

(*). - Comunicação apresentada na 5'1 sessão de estudos, no dh 6 de setembro 
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meado o seu lQ Bispo, Dom Bernardo Rodrigues Nogueyra, con
firmado por Breve Apostólico de 23 de dezembro do mesmo ano. A 
primeira jurisdição da nova Diocese estendia-se aos territórios da 
Colônia do Sacramento, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 

Pela impossibilidade do atendimento constante, como se fazia 
necessário, a todo o extenso território sob a jurisdição da Diocese de 
São Paulo, tornou-se indispensável a criação das Vigararias da Vara 
e das Vigarariras Gerais Forenses, que atendiam tanto no plano es
piritual como no jurisdicional. 

No Paraná, foram criadas as Varas de Paranaguá e a de Curiti
ba, esta última, talvez em 1775, porque os autos existentes no Car
tório Eclesiástico de Curitiba, de 1718, foram julgados pelo Vigário 
da Vara de Paranaguá e, depois do ano de 1775, pelo Vigário da 
Vara de Curitiba. 19 protocolo das audiências da Vara de Curitiba 
foi aberto e rubricado pelo Pe. Antônio Moreira Barboza, em 17 
de maio de 1775. O mesmo Vigário rubricou o 19 livro de registros, 
sendo datado de 18 de maio de 1775 (1). 

A Vigararia Geral Forense do Paraná foi criada por Dom Lino 
Deodato Rodrigues de Carvalho, Bispo de São Paulo, pela Provisão 
de 2 de abril de 1879, tendo sua sede em Curitiba e ficando sob a 
jurisdição do Vigário Geral Forense, que exercia diversas funções 
relativas ao seu cargo (2). 

(1). - CAMPOS (Júlio Ribeiro de). - Trecho do Relatório apresentado á S. 
Ex.cia Reverendissima, o Snr. Bispo Diocesano, pelo III.mo e Revm.o 
Snr. Vigario Geral Forense d'esta provincia, Julio Ribeiro de Campos, 
sobre a divisão ecclesiastica da mesma, especialmente na parte relativa a 
Parochia e a cidade de Curitiba, capital da mesma província. Comarca 
de Curitiba. In "39 Livro do Tombo da Matriz de Curitiba". Paraná, 
f. 9 v. 

Esta comarca parece que foi creada em 1775, porquanto os autos 
existentes no Cartório Ecclesiastico de Curitiba, de 1718 que são os mais 
antigos, até 1775 forão julgados pelo Vigario da Vara de Paranaguá, e 
os de 1775 em diante pelo Vigr9 da Vara de Curitiba; alem disso o 19 

Protocolo das audiencias d'esta Vigararia da Vara foi aberto e rubricado 
pelo Revd9 Vigr9 da Vara Antonio Moreira Barboza em 17 de Maio de 
1775. 

Pelo mesmo Vigario foi rubricado o 19 Livro para registros de 
Prov9 sendo a primeira registrada a 18 de Maio de 1775. A vigararia 
Geral Forense do Paraná foi creada pelo EX.mo e Rev.mo Snr. D. Lino 
Deodato Rodrigues de Carvalho, por Prv9 de 2 de abril de 1879, tendo 
sua séde em Curitiba e ficando esta comarca sob a immediata jurisdicção 
do Vigr9 Geral. 

O Pe. Julio Ribeiro de Campos, natural de Curitiba, nascido a 18 
de Fevereiro de 18S0, foi nomeado Vigr9 Geral por cinco annos, por prov9 

Anais do IV Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Porto Alegre, setembro 1967



- 627-

o Paraná teve quatro Vigários Gerais Forenses, que contribuÍ
ram para o atendimento e a solução de problemas religiosos locais. 
Foram êles: o Pe. Júlio Ribeiro de Campos, o Pe. João Evangelista 
Braga, Pe. Antônio Joaquim Ribeiro e Pe. Alberto José Gonçalves 
(3). 

A 27 de abril de 1892, pela Bula Ad universas orbis ecclesias, o 
Papa Leão XIII criou diversas dioceses, entre as quais a Diocese de 
Curitiba, sufragânea da Sé Metropolitana do Rio de Janeiro, esten
dendo a sua jurisdição aos Estados do Paraná, desmembrado da 
Diocese de São Paulo, e o de Santa Catarina, separado da Diocese do 
Rio de Janeiro (4). 

ultimo Vigario da Vara de Curitiba, Rev9 Agostinho Machado Lima e 
seu escnvao o Cap.m Sezinando de Sá Ribas, prestou juramento e en
trou no exercicio do dito cargo, nomeando para seu escrivão a Aurelio Ri
beiro de Campos, que no mesmo dia, 14 de Agosto de 1879, prestou jura
mento. 

(2). - As funções do Vigário Geral Forense eram: dispensar os impedimentos 
matrimoniais e proclamas; dar justificação de batismo e estado livre; 
preparar processos para casos de anulação de matrimônios; dar absol
vição aos pecados reservados e às censuras anexas; possibilitar a reconci
liação de igrejas interdiatadas; liberar sepultura, em lugares sagrados, a 
pessoas sôbre as quais existiam dúvidas; dar provisão para a exposição 
solene do Santíssimo Sacramento e procissões solenes; fazer visitas aos 
locais para a construção de igrejas, capelas e oratórios e dar delegação a 
outros sacerdotes para fazerem as visitas em seu nome; realizar inspe
ção, jurisdição sôbre vigários, coadjutores e religiosos; suprimir capela
nias; e outras. 

(3). - Falecendo, em 1885, o 19 Vigário Geral Forense, Pe. Júlio Ribeiro de 
Campos, sucedeu-o o Pe. João Evangelista Braga, nomeado por Provi
são de Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, de 19 de setembro do 
mesmo ano. A posse deu-se a 26 de setembro, tendo o Vigáro Geral 
Forense exercido o seu cargo até 1888. 

Pela Provisão de 2 de outubro de 1888, Dom Lino Deodato Rodri
gues de Carvalho nomeou o Pe. Antônio Joaquim Ribeiro para o cargo 
de Pró-Vigário Geral Forense. 

O último Vigário Geral Forense foi o Pe. Alberto José Gonçalves, 
nomeado por Provisão do referido Bispo de São Paulo, datada de 16 
de dezembro de 1890. Exerceu a função até 1894. 

(4). - FEDALTO (Pe. Pedro). - Criação da Diocese de Curitiba. Capo 11 
Curitiba na Hist6ria Hierárquica do Brasil. In "A Arquidiocese de Curi
tiba na sua história". [Curitiba, s. ed., 1958], p. 15 

CAPíTULO II 
Curitiba na História Hierárquica do Brasil 

CRIAÇÃO DA DIOCESE DE CURITmA -

Havia 63 paróquias e 15 curatos para uma popuJacão de 700.000 
habitantes aproximadamente e uma superficie de 295.458 km2 • O 
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Para ser o 19 Bispo da Diocese de Curitiba, o Papa Leão XIII 
escolheu o Cônego José de Camargo Barros. 

Foi sagrado Bispo em Roma, a 24 de junho de 1894, pelo Car
deal Lucido Maria Parochi, Vigário Geral do Papa. Estiveram pre
sentes à sagração, Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Caval
canti, Bispo Coadjutor de São Paulo e 19 Cardeal da América do 
Sul, Dom Eduardo Duarte Silva, Bispo de Goiás, o Ministro Dr. 
Francisco Badaró, e outras pessoas. 

A 30 de setembro, Dom José de Camargo Barros tomava posse 
na Catedral de Curitiba. 

Depois de profícuo govêrno, a 9 de novembro de 1903, foi trans
ferido, por Leão XIII, para o Sólio Episcopal de São Paulo. 

Em 1905, o Papa S. Pio X concedeu-lhe o título de Conde Ro
mano, de Prelado Doméstico e Assistente do Sólio Pontifício. 

De volta de uma viagem feita à Itália, Dom José de Camargo 
Barros pereceu, a 4 de agôsto de 1906, numa naufrágio, na altura de 
PaIos, perto da Espanha. 

O 29 Bispo de Curitiba foi Dom Duarte Leopoldo e Silva. 
Sagrado Bispo em Roma, aos 22 de maio de 1904, tomou pos

se na Catedral de Curitiba a 2 de outubro do referido ano. 
Governou a Diocese de Curitiba durante 30 meses, sendo trans

ferido, a 7 de janeiro de 1907, para o Sólio Episcopal de São Paulo, 
onde tomou posse a 14 de abril do mesmo ano. 

Faleceu aos 13 de novembro de 1938. 
No tempo do 19 Bispo de Curitiba não havia o cargo de Vigário 

Geral na Diocese de Curitiba. No govêrno de Dom Duarte Leopoldo 
e Silva foi nomeado o 19 Vigário Geral, recaindo a escolha sôbre o 
Mons. Alberto José Gonçalves (5). 

Para assumir a direção da Diocese de Curitiba, foi escolhido, 
em 19 de dezembro de 1907, Dom João Francisco Braga. 

A 17 de fevereiro de 1908, tomou posse na Catedral de Curiti
ba, tendo governado durante mais de 27 anos. 

era reduzidíssimo, pois, das 39 paróquias do Paraná, incluídos os cura
tos, 11 estavam vagas e anexas e das 39 existentes em Santa Catarina, 22 
não possuíam vigário. 

(5). - Os Vigários Gerais da Diocese e depois Arquidiocese de Curitiba foram: 
Alberto José Gonçalves - 1905-1909; Monso Celso Itiberê da Cunha -
1909-1930; Mons o Lamartine Correia de Miranda - 1935-1954; Manso 
Jerônimo Maz~arot o - 194, ain:oa Em exercido. Foram nomeados 
Vigários Gerais, Dom Pedro Fedalto, Ei po Auxiliar de Curitiba, a 3 
de junho de 1966 e Monso Boleslau Falarz, a 13 de fevereiro de 19670 
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No comêço do seu govêrno, o Papa S. Pio X criou, a 19 de 
março de 1908, a Diocese de Florianópolis, abrangendo o Estado de 
Santa Catarina. Neste mesmo ano, a 7 de julho, o Papa constituiu, 
pela Bula Diocesium nimi am amplitudem, a Província Eclesiástica de 
São Paulo e os Bispados Sufragâneos de Botucatú, Campinas, Ribei
rão Prêto, São Carlos do Pinhal, Taubaté e de Curitiba. 

Dom João Francisco Braga muito influiu para que fôsse cons
tituída a Província Eclesiástica do Paraná. com sede em Curitiba. 
A 10 de maio de 1926, pela Bula Quum in dies, Pio XI criou as 
Dioceses de Ponta Grossa e J acarezinho e a Prelazia de Foz do Igua
çú, sendo Curitiba elevada a Arquidiocese. constituindo a Província 
Eclesiástica do Paraná (6). Dom João Francisco Braga foi elevado 
à dignidade de Arcebispo de Curitiba. 

Comunicando ao clero e aos fiéis a criação da nova Província 
Eclesiástica, Dom João Francisco Braga publicou expressiva carta 
pastoral e proclamou Curitiba, Arquidiocese de Maria. 

Ainda no seu govêrno, o Papa Pio XI constituiu, pela Bula Ad 
Christi fidelium, de 9 de dezembro de 1933, a Prelazia de Palmas. 

Por motivo de doença, Dom João Francisco Braga solicitou de
missão do cargo de Arcebispo de Curitiba. A 22 de janeiro de 1935, 

(6). - DUARTE (Arcebispo de São Paulo). - Decreto de S. Santidade o 
Papa Pio X I. In "Livro de registro e transcripções de Pastores = Man
damentos e outras determinações diocesanas". Tombo n9 4, p. 185/v. 

Decreto de S. Santidade o Papa Pio XI. 

Sua Santidade o Santiss:mo Padre Pio Oonze dignado commlSSlO
nar-nos para a execução da Bula cujas primeiras palavras são "Cum in 
dies numeros", datada do dia dez de Maio de 1926, pela qual o Santissi
mo Padre desagregou da província eclesiástica de São Paulo, cujo metro
polita somos, o território todo da d:ocese de Cur:tyba elevada à dignida
de de Archid:ocese e nas outreís partes erigindo as dioceses de Ponta 
Grossa e J acarezinho e a Prelazia - "nullios" de Fóz do Iguassú, na 
qualidade tôdas de suffraganeas da igreja Me~ropolitana de Curitiba, 
pelo presente Decreto e pela autcridade que nos foi especialmente outor
gada para êsse fim, mandamos se execute fielmente a citada BulIa como 

se aqui e literalmente se encontrasse transcripta. Tocante aos bens mó
veis e imoveis, direitos e documentos di7endo respeito aos logares ou 
pessoas, e que em virtude da BulIa devem pertencer às novas dioceses e a 
Prelazia, sejam a ellas pela antiga diocese de Curityba transmitidos. Do 
presente Decreto será cuidadoS1mente cOClservado um exemplar autên
tico no Archivo da nova Archidiocese de Curityba acrescido da BulIa 
original, bem como no Archivo de cada uma das dioceses de Ponta Gros
sa e Jacarezinho, da Prelazia "nu·lios" da Fóz do Iguassú e de nossa 
Cúria Metropolitana. Dado em São Paulo no dia 16 de Setembro de 
1926. (assignado) Duarte, Arcebispo de São 
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a Santa Sé concedeu a renúncia. Nomeado Arcebispo Titular de So
terópolis, Dom João Francisco Braga partiu para São Paulo, pro
curando melhora para o seu estado de saúde. Faleceu a 13 de ou
tubro de 1937. 

O Papa designou, aos 16 de dezembro de 1935, Dom Attico 
Eusébio da Rocha para sucessor de Dom João Francisco Braga. 
Tomou posse a 7 de março de ano seguinte e exerceu um govêmo 
que haveria de durar 14 anos. 

Quando Dom Attico Eusébio da Rocha veio para Curitiba, a 
cidade ainda não estava dividida em paróquias. A única paróquia 
que existia, juridicamente, era a da Catedral, ou seja, a de Nossa 
Senhora da Luz. Foram, então, criadas sete paróquias na Capital e 
dez no interior do Estado do Paraná. 

No comêço do govêmo de Dom Attico, foram fundadas, na 
Arquidiocese, a Ação Católica, a Confederação das Associações Ca
tólicas e a Federação das Congregações Marianas. 

O progresso da cidade de Curitiba motivou o alargamento da 
avenida Barão do Serro Azul, ficando prejudicada a residência do 
Cura da Catedral, primeiro e antigo Palácio Episcopal. O Arcebispo 
Metropolitano empreendeu a construção do atual presbitério da Ca
tedral, com recursos da Mitra da Arquidiocese e auxílio dos fiéis. 
O presbitério contíguo à Catedral Metropolitana veio possibilitar me
lhor atendimento aos encargos paroquiais. Nêle estão instalados o 
Arquivo e a Secretaria paroquial (7). 

Em substituição a Dom Attico Eusébio da Rocha, que faleceu 
a 11 de abril de 1950, depois de um govêmo profícuo, foi nomeado 
o atual Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom Manuel da Silveira 
D'Elboux, que tomou posse a 8 de dezembro do mesmo ano. 

Em comemoração ao I Centenário da Emancipação Política do 
Paraná, Dom Manuel da Silveira D'Elboux realizou, de 26 a 29 de 
novembro de 1953, o 1Q Congresso Eucarístico Provincial do Paraná. 

Com a finalidade de realçar as cerimônias da Catedral e auxiliar 
o govêmo da Arquidiocese de Curitiba, Dom Manuel da Silveira 
D'Elboux solicitou, à Santa Sé, a criação do Cabido Metropolitano. 
A Bula Ex antiquissima maiorum consuetudine, de 1Q de novembro 
de 1952, criou o Cabido Metropolitano de Curitiba. 

(7). - O 
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A 25 de dezembro de 1952, oito sacerdotes do clero secular 
arquidiocesano, escolhidos pelo Arcebispo Metropolitano, receberam 
as honras do canonicato 8). 

Outra modificação ocorreu na Arquidiocese de Curitiba com a 
Bula Latissimas partire ecclesias, do Papa Pio XII, de lQ de fevereiro 
de 1956, que criou as Dioceses de Londrina e de Maringá, desmem
bradas da Diocese de J acarezinho. 

Com a criação das Dioceses, aumenta o número de Bispos da 
Província Eclesiástica do Paraná (9). 

A Prelazia de Palmas foi elevada a Diocese, a 14 de janeiro de 
1958, pela Bula Quoniam venerabilis !rater, do Papa Pio XII. 

A Arquidiocese de Curitiba crescia e apresentava expressivo nú
mero de habitantes, igrejas e oratórios, paróquias, sacerdotes secula
res e regulares, casas de religiosos e de religiosas, religiosas profes
sas, faculdades católicas, alunos, colégios para meninos e para meni
nas, institutos de caridade e internatos. 

Novamente a Arquidiocese de Curitiba foi distinguida pela Sé 
Romana com a criação dos Bispados de Campo Mourão e de Tole-

(8). - FEDALTO (Pe. Pedro). - A Arquidiocese de CuritibIJ na SUIJ hist6riIJ 
capo V, p. 37-38. 

CABIDO METROPOLITANO 

Aos 25 de dezembro do mesmo ano [1952], Dom Manuel, Arcebispo 
Metropolitano, escolhia oito sacerdotes do clero secular arquidiocesano 
e lhes conferia as honras do canonicato. 
Passaram a integrar o Cabido, como membros fundadores, os seguintes 
sacerdotes: Monsenhores Mauricio Dunand, Capelão do Colégio do Ca
jurú, Jerônimo Mazzarotto, Pároco inamovível de Santa Teresinha, Aloi
sio Domanski, Pároco inamovivel de Campo Largo, Isidoro Mikosz, Cura 
da Catedral, Henrique Oswaldo Falarz, Pároco inamovivel da Lapa, e 
os Padres Boleslau Falarz, Pároco de São Francisco de Paula, Vicente 
Vitola, Capelão do Colégio de Sion e CuriaI, e Bernardo José Krasinski, 
Chanceler do Arcebispado. 

Sua Excia. empossou-os no cargo, aos 25 de março de 1953. 
Com a morte do Cônego Mons. Aloisio Domanski, ocorrida, em 

1956, para substitui-lo foi nomeado o Pe. João Raimundo de Camargo 
Penteado Faria, pároco de Morretes. 

(9). - A Província Eclesiástica de Curitiba, em 1956, sob a jurisdição de Dom 
Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropolitano, contava com os 
seguintes Bispos: Dom Antônio Mazzarotto, Bispo Diocesano de Ponta 
Grossa, Dom Geraldo de Proença Sigaud, S. V. D., Bispo Diocesano 
de Jacarezinho, Dom Manoel Koenner, S. V. D., Bispo-Prelado de Foz 
do 19uaçú, Dom Fr. Carlos Eduardo Sabóia Bandeira de Mello, O.F.M., 
Bispo Prelado de Palmas, Dom Geraldo Fernandes, Bispo Diocesano de 
Londrina e Dom Jaime Luiz Coelho, BisPQ DiQcesano de Maringá.. 
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do, pela Bula Cum venàabilis, de 20 de junho de 1959, do Papa 
João XIII, em território da Prelazia extinta de Foz do Iguaçú. 

O Paraná passou a contar com o Exarcado dos Ucranianos, ins
tituído a 30 de maio de 1962, pela Bula Qui divino eonsilio, do Papa 
João XXIII, sendo nomeado Exarca, Dom José Romão Martenetz. 

Paranaguá, a cidade mais antiga do Paraná, teve a sua Diocese 
criada a 21 de julho de 1962, pela Bula Eeclesia Saneta, do Papa 
João XXIII, sendo desmembrada do território de Curitiba. 

Mais recentemente, a 28 de novembro de 1964, foi criada a 
Diocese de Apucarana, pelo DecretoConsistorial Ad majorem Domi
nici gregius, do Papa Paulo VI. 

O jornal oficioso do Vaticano, de 30 de dezembro de 1965, pu
blicou a notícia da criação da Diocese de Guarapuava, sufragânea da 
Arquidiocese de Curitiba e formada com territórios desmembrados 
das Dioceses de Ponta Grossa, Campo Mourão e Toledo. Foi esco
lhido para Bispo de Guarapuava o Pe. Frederico. Helmel, S. V. D., 
sagrado em Viena, a 19 de maio de 1966 e que tomou posse a 26 
de junho. Dom Manuel da Silveira D'Elboux, por delegação espe
cial do Núncio Apostólico, instalou a Diocese e deu posse ao Bispo 
(11) . 

Com a criação das Dioceses e do Exarcado dos Ucranianos, au
mentou o número de componentes do Episcopado do Paraná (12). 

(lO). - FEDALTO (Pe. Pedro). - A Arquidiocese de Curitiba na sua hist6ria 
... p. 357. 

Estado Atual da Arquidiocese em 1958: 

Habitantes ......... 680.000 Faculdades Católicas ...... 3 
Igrejas e Oratórios .. 568 Alunos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 
Paróquias . . . . . . . . . 61 Colégios para meninos .... 26 
Sacerdotes Seculares .. 31 Alunos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.819 
Sacerdotes Regulares . 171 Colégios para meninas .... 35 
Casas de Rehiosos 58 Alunas .................. 8.315 
Casas de Religiosas .. 81 Institutos de Caridade .... 29 
Religiosas professas .. 810 Internatos . . . . . . . . . . . . . . . 4.838 

(11). r- Atualmente, o Núncio Apostólico no Brasil é Dom Sebastião Baggio, Ar
cebispo Titular de tfeso. 

(12). - O Episcopado do Paraná aprese~taa seguinte constituição: Dom Ma
nuel da Silveira D'Elboux, Arcehispo de Curitiba; Dom Geraldo Fer
nandes, Bispo de Londrina; Dom Jaime Luiz Coelh'l. Bispo de Marin
gá; Dom· El'seu Simões Mentles, Bi.po de Campo Mourão; Dom Ar
mando do Círio O. S. .T., Bisno de Toledn ; Dom Geraldo PeIlanda, 
Bispo de Ponta Grossa; Dom Pedro Filipak, Bispo de Jac~re7.;nho: D'm 
Romeu Alherti, Bispo de Apucarana; Dom Bomardo José Nolker, C. 
SS. R., Bíspo de Paranaguá; Dom Frederico Hp.1mel, Bi<p'l 
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Atualmente, a Arquidiocese de Curitiba conta com 42 paróquias 
na capital, 3 igrejas reitorais e 24 paróquias no inteirar (13). 

Curitiba recebeu a visita de alguns Núncios Apostólicos junto 
ao govêrno brasileiro. 

O lQ Núncio Apostólico a visitar Curitiba foi Dom Júlio Tonti, 
Arcebispo de Ancira, que esteve em visita oficial de 9 a 17 de julho 
de 1906, tendo visitado algumas colônias. 

Visitou Curitiba, em agôsto de 1954, o Cardeal Adeodato João 
Piazza, Secretário da Sagrada Congregação Consistorial e Legado Pa
pal ao I Congresso da Padroeira do Brasil, que se realizou nos dias 
de setembro, em São Paulo. 

A 12 de fevereiro de 1957, Dom Armando Lombardi, Arcebis
po Titular de Cesaréia de Filipe e Núncio Apostólico no Brasil, veio 
à Capital do Paraná. Esteve em Paranaguá, Foz do Iguaçú e Londri
na, onde instalou a Diocese e empossou o 1 Q Bispo, Dom Geraldo 
Fernandes, C. M. F. 

Nos últimos dias do mês de março de 1965, esteve em visita 
ao Paraná, Dom Sebastião Baggio, Arcebispo Titular de :E:feso e 
Núncio Apostólico no Brasil, por ocasião do jubileu de prata da sa
gração episcopal de Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo 
Metropolitano de Curitiba. 

Dom Sebastião Baggio esteve novamente em Curitiba, em agôs
to de 1966, para a sagração de Dom Pedro Fedalto, Bispo Titular de 
Castelo de Trataporto e Auxiliar de Curitiba. 

* 
Inácio Krause, C. M., Bispo de Shunteh (China) e Auxiliar de Curiti
ba; Dom Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar de Curitiba e Dom Pe
dro Fedalto, Bispo Auxiliar de Curitiba. 

(13). - BOLETIM ECLESIÁSTICO DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBi\ -
PARANÁ - [Curitiba], Gráfica Vicentina Ltda., 1966, ano XXIX, 
nQ 42, anexo 2. 

Paróquias da Capital: 
Abranches, Água Verde, Alto da Glória, Ahu de Cima, Bariguí, Bar

reirinha, Biogorrilho, Boa Vista, Bom Jesus, Boqueirã'l, Cabral, Camp~ 
Comprido, Capanema, Catedral, Coração de Maria, Cristo Rei, Espíri
to Santo, Guadalupe, Guabirotuba, Higienópolis, Hugo Lange, Mercês, 
Orleans, Pinheirinho, Portão, Rocio, Salette, Santa Cândida, Santa Fe
licidade, São Francisco de Paula, Santa Quitéria, Santa Teresinha, São 
Vicente de Paulo, Tarumã, Uberaba, Umbará, Vila Feliz, Vila Guaíra, 
Vila Hauer, Vila Isabel, Vila Oficinas e Vila Tinguí. 

Igrejas Reitorais: 
Ordem, Rosário e Santo Estanislau. 

Paróquias do Interior: 
Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucá'ia, Batêias, Campo 

Largo, Catanduva, Colombo, Contenda, Lapa, Mandirituba, Muricí, Pal-

Anais do IV Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Porto Alegre, setembro 1967



- 634-

lI. - IGREJA DE NOSSA SENHORA DA LUZ. CATEDRAL 
METROPOLITANA DE CURITIBA. 

A primeira povoação curitibana localizou-se à margem do rio 
Atuba. Depois os povoadores vieram para o local onde está situa
da a atual praça Tiradentes e levantaram uma capela para o culto 
religioso. Naquela praça, ergue-se a Catedral Metropolitana da Ar
quidiocese de Curitiba. 

Aos 4 de novembro de 1668, foi levantado o pelourinho na po
voação de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, pelo Capitão-mor Ga
briel de Lara, atendendo ao pedido dos moradores da referida po
voação, localizada em terras e limites de demarcação do Marquês de 
Cascais. Gabriel de Lara, procurador do Marquês de Cascais. as
sim procedeu por convir ao serviço do rei e do donatário. 

A criação da Paróquia de Nossa Senhora da Luz de Curitiba 
se não é anterior à da vila, remonta à mesma época, talvez em novem
bro de 1668 (14). 

Foi na igreja de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pi
nhais que, a 29 de março de 1693, reuniu-se o povo da vila para so
licitar ao Capitão-povoador, Matheus Martins Leme, a instalação da 
justiça, sendo atendida a petição. 

Não há certeza quanto ao início da freguesia, pois dos primeiros 
assentos de batizados pode-se apenas concluir que ela já existia em 
1684. 

O Vigário Geral Forense Júlio Ribeiro de Campos, nomeado 
por D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho para governar por cin
co anos o Paraná, encontrou no arquivo da Paróquia de Nossa Se
nhora da Luz um resto de livro rubricado em 1683 pelo Visitador 
Phelippe de Campos para os assentamentos de batizados dos filhos 
de casados e de bastardos, e de casamentos. Pela importância histó-

meira, Piraquara, Pôrto Amazonas, Quatro Barras, Quitandinha, Rio 
Branco do Sul, Rio Negro, Rondinha, São João do Triunfo, São José 
dos Pinhais, São Mateus do Sul e Água Branca, Tijucas do Sul, e To
más Coelho. 

(14). - CARVALHO (Dom Lino Deodato Rodrigues de). - Visita Pastoral. 
Provimento geral dado em visita por S. Ex.a o Senhor Bispo Diocesano 
Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho a Paro chia de Nossa Senho
ra da Luz da Cidade de Curitiba, Capital da Provincia do Paraná e 
Bispado de São Paulo, no anno de 1882 como abaixo de declara. In "3Q 

Livro do Tombo da Matriz da Curitiba". Paraná, cap. lU, f. 4 v. 
m 

Devemos supor, que a criaçã"o 
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rica, o Vigários Geral Forense mandou reunir o resto de livro a dois 
outros livros antigos de assentos de batizados, de 1714 a 1737. De· 
duz-se que Curitiba já era freguesia por volta de 1684 (15). 

O centro da vida religiosa, política e social na zona dos cam
pos de Curitiba era a igrejinha de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus 
dos Pinhais. 

A 15 de novembro de 1720, o Procurador do Conselho, Capitão 
José Nicolau Lisboa requereu que se mandasse afixar um edital pa
ra os moradores do rocio a fim de comparecerem no dia seguinte, 
sábado, 16 de novembro, à procissão para a entronização de uma 
imagem da padroeira, vinda de Portugal. 

Em fevereiro de 1747, Curitiba era paróquia, como se compro
va com o têrmo de abertura feito no 19 Livro do Tombo pelo Vigá
rio Manoel Domingues Leytão e do tombo registrado pelo escrivão 
ad hoc, Pe. Francisco de Meyra Callassa, tudo feito por comissão 
de Dom Bernardo Rodrigues Nogueyra, 19 Bispo de São Paulo, que 
governou desde 8 de dezembro de 1746 a 7 de novembro de 1748, 
data do seu falecimento (16) . 

(15). - CAMPOS (Julio RibrQ de). - Observação. In "Baptisados. 1648-1737", 
f. s. n. 

- Observação -
Tendo encontrado, no archivo desta parochia, um resto de livro, 

rubricado em mil seiscentos e oitenta e três pelo Visitador Phelippe de 
Campos e destinado para assentamentos de Baptisados dos filhos de 
casados, bastardos e tambem de casamentos; assentamentos esses que, 
me parece, são os mais antigos desta freguesia, afim de conservar essas 
folhas avulsas, que contão quasi dois seculos de existencia, e nas quaes 
existem = assentos de baptisados feitos pelo Conego João da Veiga 
Coutinho, fundador de São José dos Pinhaes; pelo Padre Melchior de 
Pontes, natural de São Paulo, J esuita celebre pela sua vida sancta, e 
bem assim os termos dos mais antigos Visitadores que por aqui tem 
andado, para conservar, , esssas folhas avulsas, numerei-as, são 
cento e dezenove, e mandei reunil-as a dois outros livros antigos de 
assentos de Baptisados-de 1714 a 1737. Das cento e dezenove folhas 
estão em branco as folhas - de 32 - a 50 - e de 98 - a - 116. 
Curitiba, 4 de Novembro de 1882. 

O VigrQ Geral Forense Julio RibrQ de Campos. 
(16). - LEYTÃO (VigrQ Manoel Domingues). - [Têrmo de abertura]. In "1Q 

Livro do Tombo da Parochia de N. aS. ra da Luz dos Pinháes da Villa 
[depois cidade] de Coriytiba - Annos de 1747 a 1878", f. s. n. 

Este livro ha de servir de Tombo desta Igr.a de Nossa Snr.a da 
Lux, da v.a de Curityba, vay numerado, e Rubricado por mim com 
a m.a Rubrica costumada = Leytão, por ordem de sua Ex.ia e Rm.a e 
no fim leva o termo de encerram. to. Curityba de fevereyro 20 de 
1747.a 

O 
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A antiga matriz era construída de pedra e barro, espaçosa e 
de linhas elegantes. O material da construção sofreu estragos por 
causa de um aumento de três palmos feito sôbre a parede principal, 
abrindo-se profunda fenda, que aumentou com o despedaçamento do 
cruzeiro de pedra, ocasionado por um raio. 

Os fundos da sacristia, que ficava atrás do altar-mor, quase fe
chavam a rua, que partindo da igreja da Ordem Terceira chegava ao 
largo da matriz, depois D. Pedro II. 

Em 1860, por ocasião do levantamento das tôrres, sucedeu que 
quando estavam em meia altura, sofreram um abatimento, produzin
do-se fendas no frontespício, o que irá determinar, mais tarde, a sua 
completa demolição. 

Realizando-se a festa de Nossa Senhora da Luz, em 1875, du
rante as novenas, que haviam começado a 29 de novembro, houve a 
queda de caliça na parte central da igreja, sendo motivo de preocupa
ção para os presentes. 

A Câmara Municipal de Curitiba representou ao Presidente da 
Província, Dr. Adolpho Lamenha Lins, sôbre as condições da ma
triz (17). O Presidente nomeou comissões de engenheiros para fa
zerem uma vistoria na edificação, que foi julgada em estado de ruína 
(18) . 

(17). - A Lei Provincial nQ 1, de 26 de julho de 1854, designou a cidade de 
Curitiba para capital da Provincia do Paraná. 

(18). - CAMPOS (Júlio Ribeiro de). - Trecho do Relatorio, op. cit. Orago 
Nossa Senhora da Luz, f. 10. 

= Orago = 
Nossa Senhora da Luz 
Igreja Matriz = 

A antiga matriz era situada de maneira que os fundos da Sachris
tia, que ficava atraz do altar mór, quasi feicharão a rua que, partindo 
da Ordem 3a. desemboca no largo da matriz, hoje de D. Pedro 2Q

; fsta 
collo:ação da igreja deu lugar a chamar-se = Feichada = a sobredita 
rua, pois tinha ella duas estreitas sahidas para o Largo, de ambos os 
lados da Sachristia da Matriz. Quando em 1860, quizeram levantar as 
torres da antiga igreja, ellas estando apenas em meia altura, abaterão 
produzindo algumas fendas no frontespicio. Desde então apesár dos 
meios empregados para consolidar o edifício, foi o estado d'este sempre 
o peior, até que, em 1875, fazendo-se a festa de Nossa Senhora da Luz, 
durante as novenas que, n'esse anno princip'arão a 29 de Novembro, 
por ter sido transferida a festa, que costuma s~mpre ter lugar no dia 
proprio, 8 de Setembro, houve um grande temporal que occasionou a 
queda de alguns pedaços de caliça no corpo da igreja, como isso o povo 
sahio sob-esaltado. Depo's a Cama-a Munic'pal representou ao Pre
sidente da Provincia Dr. Adolpho Lamenha Lins, sobre o estado ruino
so da matriz. O 
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o Dr. Adolpho Lamenha Lins solicitou a Dom Lino Deodato 
Rodrigues de Carvalho, Bispo de São Paulo, licença para a transfe
rência dos atos paroquais e transladação do Santíssimo Sacramento, 
imagens e outros pertences da igreja matriz para a capela do Rosário, 
escolhida para ser a matriz provisória, em vista do perigo de desa
bamento e da necessidade de reconstrução daquela igreja. Concedida 
a autorização, num domingo, à tarde, 19 de dez(!mbro de 1875, foi 
feito o ato de trasladação e três dias depois começou a demolição, que 
terminou em 1880 (19). 

Os altares da matriz foram colocados na capela do Rosáriro, e 
uma parte do vigamento foi utilizada na igreja da Ordem Terceira de 
São Francisco das Chagas. 

A pedra fundamental da atual matriz foi benta pelo Vigário 
Agostinho Machado Lima, a 15 de fevereiro de 1876, tendo assisti
do ao ato as autoridades e o povo. 

Expressivo convite da comissão encarregada da solenidade, foi 
publicado no jornal Dezenove de Dezembro (20). O referido jor-

para examinarem o edificio, que por eIles foi declarado = ameaçar rui
na =; em vista disso escolheu-se, para servir provisoriamente de matriz, 
a Capela do Rozario, e para eIla n'um Domingo, 19 de Dezembro de 
1875, pelas 4 horas da tarde foram processionalmente trasladadas, em 
13 andores, as imagens da matriz. 

(19). - CARVALHO (Dom Deodato Rodrigues de). - Visita Pastoral. Pro
vimento geraL.. f. 4 v. 

Instado por telegramma do Ex.mo Presidente, Doutor Adolpho La
menha Lins, para autorisarmos a transferencia dos actos parochia:s e 
a trasladação do Santissimo Sacramento, Imagens &. da Matriz para 
a CapeIla do Rosario, em rasão do estado ruinoso d'aqueIla, imminente 
perigo de desabamento e necessidade de sua reconstrucção, Concedemos, 
por despacho td~graphico, a auto~isação pedida e n'um domingo, á 
tarde, 19 de Desembro de 1875, vigessimo segundo anniversario da ins
taIlação da Provincia, effectuou-se com toda a solemnidade o acto da 
trasladação. 

Deo-se começo tres dias depois, aos trabalhos da demolição, que 
completaram-se em 1880, tempo em que foram removidos uns restos 
de paredes que ainda existiam, sendo as pedras, com excepção de algu
mas maiores, empregadas no calçamento de algumas ruas, no entanto 
que as telhas e a maior parte do madeiramento, foram vendidas á par
ticulares para usos profanos. 

(20). - DEZENOVE DE DEZEMBRO-A. XXIII, n? 1682. Noticiario - Con
vite. Curityba, sabbado, 12 de fev. de 1876, p. 3, col. 1. 

NOTICIARIO 

CONVITE 
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nal apresentou também uma notícia completa sôbre o acontecimento 
(21). 

Para a construção da matriz foi necessário desapropriar duas 
casas e um prédio, êste ficava contíguo aos fundos da sacristia, de 
modo a facilitar o trânsito por todos os lados do edifício. 

Em 1880, foram desmanchados os restos de paredes da antiga 
matriz, servindo as pedras maiores para macadamizar algumas ruas a 
serem preparadas para a recepção a Suas Majestades Imperiais, que 
visitaram a Província do Paraná, em maio do referido ano. 

Em virtude de Provisão de 30 de agôsto de 1893, foi procedida, 
a 7 de setembro daquele ano, a bênção solene da nova matriz da Pa
róquia de Nossa Senhora da Luz de Curitiba, pelo Pe. Alberto José 
Gonçalves, Vigário Colado. 

A planta da igreja, construída em estilo gótico, foi elaborada 
pelo engenheiro Pucci, residente em São Paulo, passando por algu
mas modificações introduzidas pelos engenheiros que \ dirigiram a cons-

da nova matriz desta capital, na presença de S. Ex. o Sr. presidente 
da provincia, dos altos funccionarios e autoridades do logar, e com 
todas as formalidades do estylo; convidamos como membros da com
missão encarregada de promover essa solemnidade todos os habitantes 
desta cidade para assitirem a esses actos, que devem verificar-se junto 
do pavilhão que ergueu-se no terreno escolhido para o templo, no largo 
da Matriz, entre as ruas do Chafariz e do AtIantico. 

A commissão, convicta dos sentimentos religiosos do povo curity
bano, a quem altamente interessa a construcção da igreja, espera que 
um grande concurso de fieis abrilhante a solemnidade. 

Curityba, 12 de Fevereiro de 1876. 
O vigario Agostinho Machado Lima 
Agostinho Ermelino de Leão 
José de Almeida Barreto. 

(21) . --, nl) 1. 683. Noticiario - Igreja Matriz. Curityba, quar-
ta-feira, 16 de fev. de 1876, p. 3, col. 1/2. 

IGREJA MATRIZ 

Ás 4 horas da tarde chegou S. Ex. o Sr. Dr. presidente da provin~ 
cia [Adolpho Lamenha Lins], acompanhado por alguns membros da 
commissão e da assembléa provincial, encontrando ahi já as Exmas. 
Sras. 
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trução, como Dr. Pao Brasil, João Lazzarini, Presidente Dr. Alfredo 
D'Escragnolle Tauney, e outros. O Presidente da Província do Pa
raná, Dr. Brasílio Augusto Machado d'Oliveira muito colaborou pa
ra a construção da matriz, possibilitando a extração de loterias. O 
Governador do Estado, Tenente Coronel Innocencio Serzedello Cor
rêa também deu ajuda eficiente, mandando restituir o depósito do lu
cro das loterias, que se encontrava no Tesouro. Além disso, diversas 
comissões contribuíram para a construção da igreja, destacando-se os 
nomes que se acham inscritos em uma lápide à entrada do templo. 

A cerimônia da bênção da matriz realizou-se com tôda a sole
nidade, fazendo-se em seguida a transladação da imagem da padroei
ra e do Ssmo. Sacramento, que se encontravam, naquela ocasião, na 
capela que servia de matriz. O ato contou com a presença de auto
ridade civis e militares, funcionários, o povo e diversos sacerdotes, 
sendo rezada missa solene e feita a pregação pelo Cônego Manoel Vi
cente da Silva (22) . 

Dom José de Camargo Barros, 1 Q Bispo de Curitiba, na Pastoral 
de 21 de novembro de 1899, tratou do Concílio Plenário Latino
-Americano, ao qual esteve presente e determinou a consagração da 
Diocese ao Sagrado Coração de Jesus, prescrita pelo mesmo Con
cílio. A consagração da Paróquia de Nossa Senhora da Luz de Curi
tiba deu-se aos 25 de dezembro de 1889, sendo lida a fórmula de 

(22). - GONÇALVES (Pe. Alberto José). - Bençam da Matriz. In "39 Li
vro do Tombo da Matriz de Curitiba - Paraná", f. 155 v./156. 

Bençam da Matriz. 
No dia sete de Setembro de 1893, ... procedi á bençam solemne da 

Matriz novamente construida desta Parochia de Curitiba. 
. .. A planta que foi executada é obra do engenheiro Pucei, resi

dente em S. Paulo e que soffreu algumas alterações feitas pelos diver
sos engenheiros que administraram as obras, como os D. or Pao Brasil, 
João Lazzarini, Presidente Taunay e outros. 

E' de justiça que se lembrem n'este registro os nomes dos D.or 
Brasilio Augusto Machado d'Oliveira, Presidente da Provineia a quem 
se deve a extracção de loterias para a construcção da Igreja; Tenente 
Coronel Innocencio Serzedello Corrêa, Governador do Estado, o qual 
com toda boa vontade secundou os desejos do Presidente da Commissão 
das Obras, mandando restituir o deposito do beneficio das loterias que 
se achava no Thesouro, porquanto havia-se deeidido que a Igreja não 
tinha mais direito á receber aquella quantia, que se dispendêra a titulo 
de emprestimo pelo Governo da ex-Provincia. 

Muitos e relevantes serviços prestaram ainda os Snrs. Wieland e 
Henrique Henning, concorrendo com suas habilitações profissionaes pa
ra a construcção solida do edifício, bem como o Sr. José Moreira de 
Freitas. 

Quando em Setembro de 1888 assum.i a administração desta Paro
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consagração pelo Cura da Catedral, Mons. Alberto José Gonçalves 
e repetida pelos fiéis que se encontravam na Catedral. 

No Livro do Tombo nQ 4, que traz o título Registro e trans
cripções de Pastoraes = Mandamentos e outras determinações dioce
sanas, há referências à inauguração da capela do Santíssimo Sacra
mento da Catedral, em 1Q de fevereiro de 1903, por Dom José de 
Camargo Barros, que celebrou missa solene e fêz apêlo aos seus 
diocesanos da capital para fazerem reviver a irmandade do Santís
simo Sacramento. À tarde, houve reunião no consistório da Cate
dral de alguns membros da antiga associação, sob a presidência do 
Cônego Celso Itiberê da Cunha, resolvendo-se reorganizar a irman
dade. Atualmente, não existe esta irmandade (23). 

ponto de receber os madeiramentos e, o que me fazia desanimar, uma 
divida de quarenta contos de reis. Dev:do, porém, á boa vontade do 
Governador Serzedello e do Inspetor do Thesouro Commendador Icilio 
Orlandini, não só cons·egui pagar a divida, como ainda arranjar meios 
para levar a effeito esta obra tão ardentemente desejada e necessaria. 

E' ainda de justiça que n'esta. linhas fique consignada não só a 
minha gratidão, mas ainda a da Igreja para com os illustres membros 
das diversas commissões .que se incumbiram da construcção da Matriz, 
salientando, porem, aquelles que comigo serviram e cujos nomes se 
acham inscriptos em uma lapide na entrada do Templo, a saber: Dou
tor José Pereira dos Santos Andrade, Barão do Serro Azul, T. te C. el 
Benedicto Enéas de Paula, Com. dor Antonio Martins Franco, Capitão 
Joaquim José Bellarmino de Bittencourt e o mestre das Obras Sr. 
Carlos Augusto Warnecke. 

A cerimonia da bençam fez-se com toda a pompa e magnificencia, 
começando ás dez horas da manhã, fazendo-se em seguida a translada
ção da Imagem da Padroeira e o S.S. Sacramento que se achavam na 
Capella da Ordem 3a. que servia de Matriz. Compareceram ao acto 
todas as autoridades civis e militares, Tribunal de Justiça, immenso 
concurso de povo e tomaram parte dezeseis reverendos sacerdotes. Can
tou-se depois a missa solemne prégando por essa occasião o Rvd.mo 
Conego Manoel Vicente da Silva. 

Pe. Alberto José Gonçalves. Vigario Colla io . 
(23). - ... Inauguração da Capella do Santissimo. In: Livro de registro e 

transcripções de Pastoraes = Mandamentos e outras determinações dio
cesanas. Tombo nQ 4, f. 186-187. 

Inauguração da CapeUa do Santissimo· 
Realisou-se domingo ultimo (1Q de Fevereiro de 1903) com grande 

imponencia, a inauguração da Capella do Santissimo Sacramento da 
Cathedra!. As 8 horas ao chegar S. Ex.cia Rev.ma o Snr. Bispo Dio
cesano, o vasto recinto da Cathedral achava-se repleto de fieis. A misSl 
celebrada por S. Ex. Rev. ma tornou-se solemne, já pelas cerimonias 
do altar, e a numerosa communhão que houve, já pelos canticos apro
priados que foram executados sob a regencia do Snr. Carlos Frank, 
sobresahindo a vóz sempre sonora de Da. Constança Vida!. Depois da 
missa S. 

Anais do IV Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Porto Alegre, setembro 1967



641 -

No govêrno de Dom Duarte Leopoldo e Silva, por ocasião das 
festas do Jubileu da Imaculada Conceição, em fins de 1904, foi pro
cedida a bênção do grande sino, que vindo da Europa para a inau
guração da Catedral, achava-se rachado, tendo sido refundido e re
colocado na tôrre. 

A peça de bronze, produto da indústria paranaense, foi manda
da executar pelo Mons. Celso ltiberê da Cunha para dar maior bri
lhantismo às solenidades e recebeu o nome de "Imaculada Concei
ção". 

Coube a Dom João Francisco Braga, Bispo Diocesano e depois 
1 Q Arcebispo de Curitiba, sagrar solenemente a Catedral. A 5 de 
setembro de 1909 principiou a solenidade da sagração, trazendo, o 
Bispo Diocesano, as relíquias dos santos Agapito e Pacífico, da ca
pela do Palácio Episcopal para a capela da Catedral, presidindo as 
cerimônias o Mons. Celso ltiberê da Cunha, Cura da Catedral (24). 

tando da divindade e huma,idade de Jesus, e sobretudo falIando da 
presença real de Jesus no Santissimo Sacramento de nossos altares. Fin
dou S. Ex. Rev. ma a sua eloquente oração fazendo um appelIo aos 
seus diocesanos da Capital, para prestarem a devida attenção a irman
dade do Santissimo Sacramento, irmandade que, em todas as partes, é 
collocada em primeiro logar. Depois do sermão, revestido S. Ex. de 
pluvial, sob o pallio, conduzido o Santissimo Sacramento para a res
pectiva CapelIa, cujo novo aspecto agradou sobremodo aos devotos, 
admirando-se a execução qo trabalho. 

Sabemos que muito concorreu para a execução dos serviços o habil 
marceneiro, sr. Luiz Tinti, que executou o plano do altar e os difficeis 
trabalhos do tecto, como o mais perfeito mestre. 

A pintura e douramento do altar deve a Cathedral á boa vontade 
do sr. Capitão João Ferreira de Souza, que se entregou desinteres
sadamente a esse trabalho em beneficio da reforma dessa CapelIa, erecta 
em honra a Jesus Sacramentado. . .. A uma hora da tarde alguns 
irmãos antigos do Santissimo Sacramento reuniram-se no consisto rio da 
Cathedral, e sob a presidencia do rev. Conego Celso ltiberê da Cunha, 
deliberam reorganisar a irmandade, acceitando já nessa occasião dez 
irmãos novos que prome':teram cumprir o compromisso, e deliberando 
fazer nova convocação da irmandade para domingo proximo, as onze 
horas, após a missa conventual. 

Curityba, 4 de Fevereiro de 1903. (Quarta feira). 
(24). - A REPUBLICA. Orgão do Partido Republicano Paranaense. NQ 199. 

Sagração da Cathedral. Curityba, quarta-feira, 8 de set. de 1909, p. 
1, c. 4. 

Sagração d4 Cat dral. 

Na vespera ou a 5 á noite, após a novena da Padroeira Nossa Se
nhora da Luz, no consistorio da Cathedral, muitos sacerdotes e semi
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Ainda no govêrno de Dom João Francisco Braga, a capela do 
Santíssimo Sacraimento foi inteiramente reformada, incluindo pin
tura das paredes, douramento do altar, vidraças, porta e gradil de 
ferro e nova iluminação. 

Com a finalidade de atender às obras de que a Catedral se res
sentia, foi constituída uma comissão, formada, na sua maioria, de 
elementos da Arquiconfraria das Mães Cristãs. A comissão Femini
na das Obras da Catedral, como ficou sendo chamada, principiou os 
seus trabalhos em 1930 e conseguiu importantes melhoramentos (25). 

À medida que os anos foram passando, a Catedral recebeu ou
tros melhoramentos, incluindo, no ano de 1947, degraus de már
more nos altares laterais e mesa de comunhão, também de mármore, 
com pequeno portão de ferro. 

Em maio, do ano seguinte, foi iniciada a pintura interna da Ca
tedral. Os trabalhos de decoração deveriam durar, aproximadamen
te, dois anos (26). Entretanto, êles foram interrompidos por mo
tivos diversos, inclusive a enfermidade de um dos dirigentes do em-

devidamente autenticadas e reconhecidas, foram ali depositadas em pe
queno tabernaculo por s. exa. revdma. o sr. Bispo diocesano. 

Hontem, ás 6 horas da manhã, deu s. exc. revdma. começo áquel
la imponente e tocante cerimonia, levando, processionalmente, acom
panhado de numeroso clero e de grande numero de fieis, aquelas pre
ciosas reliquias para o altar-mór, onde ia fazer a sagração. 

Após a sagração do altar-mór e 14 cruzes de marmore nas paredes 
internas e dedicação da Igreja Cathedral a Deus, celebrou s. exc. revdma. 
o santo sacrificio da missa, e administrou a grande numero de fieis a 
sagrada communhão eucharistica. 

Dedicando assim a Deus a primeira igreja de sua diocese, dá s. exc. 
revd.ma mais uma eloquentissima prova de seu grande zelo e piedade e 
brinda-nos com uma festa de mais que se prende tão inteiramente á da 
excelsa Padroeira, pois que fica sendo festa especial com oitava e faz 
ligar-se espiritualmente e pela tradição esta diocese a outras do orbe 
católico. 

(25). - ...... Comissão Feminina das Obras da Catedral. In: Livro de registro 
e transcripções de Pastoraes = Mandamentos ... Tombo nQ 4, f, 199 v. 

Comissão Feminina das Obras da Catedral. 

... as obras executadas ai estão: bancos, 2 pulpitos, um Trono 
para o Snr. Arcebispo, paravento da porta principal, nova iluminação 
da Igreja, vitrais artisticos, encomendados na Casa Conrado, na Cidade 
de S. Paulo; alto-falantes, eletrificação do Orgão, etc. Os bancos, os 
pulpitos, o paravento e o trono são feitos de imbuia, artisticamente tra
balhados, aqui nesta cidade de Curitiba. 

(26). - ...... Pintura interna da Catedral. In: [Livro do Tombo nQ 5], f. 11 v. 
Nos primeiros dias do mês de maio (de 1948) foi iniciada a pin

tura interna da Catedral. Os trabalhos, qll'e 
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preendimento, sendo completados, somente, em princípios do ano 
de 1952. 

Na mesma época, foram colocados, na capela do Santíssimo 
Sacramento, genuflexórios de imbuia e, na sacristia, dois armrários, 
um para guardar sobrepelizes e estolas e outro, para cálices, osten
sórios, e demais objetos para o culto. 

Em 1947, a Catedral de Curitiba possuia diversas associações 
religiosas, entre as quais se destacava a Irmandade de Nossa Senho
ra da Luz (27). 

No princípio do mês de dezembro de 1954, foram iniciados no
vos trabalhos na capela do Santíssimo Sacramento. Construiram-se o 
altar, a mesa de comunhão e o piso de mármore. Finalizados os 
trabalhos, a capela foi inaugurada na noite de Natal, após a missa 
da meia noite (28) . 

Com a aprovação de Dom Manuel da Silveira D'Elboux, foi 
iniciada, em março de 1955, a campanha para a aquisição da quan
tia necessária à compra de um órgão nôvo para a Catedral. O órgão 

I 

anos, estão a cargo dos competentes artistas, os irmãos Anac1eta e Carlos 
Garbaccio. Será uma decoração completa, em todo o interior da igreja, 
executado com muita arte. O trabalho custará: cr.$ 250.000,00. 

(27). - ...... [Associações religiosas. In "Livro do Tombo" nQ 5], f. 7 v. 
Não quero terminar o ano de 1947 sem referir aqui quais as Asso-

ciações religiosas que aqui existem: 
1). - Apostolado da Oração. 
2). - Senhoras de Caridade. 
3). - Visita Domiciliária do Imaculado Coração de Maria. 
4). - Congreg!lção Mariana de moços e homens. 
5). - Juventude Feminina Católica. 
6). - Irmandade de Nossa Senhora da Luz. 
7). - Congregação da Doutrina cristã. 
8). - 4 Conferências Vicentinas: a). - Nossa Senhora da Can

delária; b). - Nossa Senhora do Rosário;; c). - Nossa 
Senhora da Luz e d). - Nossa Senhora das Dôres. 

[O Cura, Pe. Isidoro Mikosz]. 

(28). - MIKOSZ (Mons. Isidoro). - Capela do Santissimo. In: "[Livro do 
Tombo nQ 51, f. 44 v. 

Capela do Santissimo. 
Em principios de dezembro (1954) foi dado inicio aos trabalhos da 

Capela do SSmo. na Catedral. O escultor Aldo Puccetti, da cidade de 
Campinas, no Estado de São Paulo 
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antigo, fabricado na França, foi utilizado durante cêrca de sessenta 
anos, sendo depois vendido para a Paróquia de Campo Largo da 
Piedade, Arquidiocese (29). 

Realizaram-se algumas campanhas em prol da compra do órgão 
para a Catedral, que seria inaugurado a 11 de agôsto de 1957, tendo 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux procedido à bênção litúrgica (30). 

Outro melhoramento realizado na Catedral foi referente aos 
sinos. Dos três sinos, um estava em bom estado e dois achavam-se 
rachados. O trabalho de refundição dos dois sinos e da fabricação 
de mais um para dar a nota grave do acorde foi realizada por firma 
local (31). 

O sino nôvo foi colocado na tôrre da Catedral algumas horas 
antes da abertura do 79 Congresso Eucarístico Nacional, que se rea
lizou em Curiuba (32) . 

(29). - MIKOSZ (Mons. Isidoro). - Campanha para um Orgão novo. In: 
lLlvro do 'lombo nV 5J, f. 50. 

Campanha para um Orgão novo· 
........ Esta venda se eletuou aos 12 ue Junno do corrente ano. 

No mesmo dia foi Ílrmado o contrato com a Firma J. Edmundo Bohn, 
da odade de Novo Hamburgo, no .Estado do Rio Grande do Sul, pa
ra a aqulSlção de um grande Orgão, sendo dado o sinal de cr.$ 100.00",,00 
ao proprio organeiro. 

Mons. lsidoro Mikosz 
(30). - MIKOSZ (Mons. Isidoro). - Novo Orgão da Catedral. In: [Livro 

do Tombo nQ 5], f. 55/v. 
Novo Orgão da Catedral • 

... O seu prêço, na }'abrica, foi de cr.$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil cruzeiros). Acrescentando-se as varias despêzas, como sejam: o im
pôsto, frete, seguro, embalagem, montagem, estrado para os cantôres, 
trabalhos de eletricidade etc. , os gastos gerais montaram acêrca de 
cr. $ 600.000,00 (selScentos mil cruzeiros). 

Mons. Isidoro MOikosz 
(31). - ... Refundição de dois sinos. In op. cit., f. 66 v. 

Refundição de dois sinos, que estavam rachados. Eram três. Um 
dêles estava em bom estado. A Firma Müller Irmãos se encarregou dêste 
traballio. Porém o tecnico da Firma julgou que os três sinos não eram 
suficientes para um acorde musical. E êle deu a ideia de se fabricar 
mais um sino, de 720 quilos, e que daría a nota grave do acorde. Como 
de momento a Catedral não dispunha de verba para este fim, pois o 
sino grande estava orçado em cr. $ 400.000,00, a Firma facilitou o paga
mento, prometendo esperar até um ano, para receber o pagamento. 

(32) O Sino grande. In op. cit., loco cito 
O Sino grande. 

No dia 4 de maio, logo após o meio dia, a Fundição Marumbi, da 
Firma Müller Irmãos, colocou na tôrre da Caiedral o grande sino, de 
720 
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No presbitério da Catedral, para melhor aproveitamento do es
paço e modernização da secretaria paroquial, foram suprimidas três 
salas pequenas e adaptados dois balcões envidraçados. Ficaram cons
tituídas uma sala ampla para reuniões, uma sala para o serviço de 
secretaria, onde está localizado o Arquivo da Catedral Metropolitana 
e Paróquia de Nossa Senhora da Luz de Curitiba, uma sala para 
audiências com o sacerdote e outra sala pequena, que faz parte da 
secretaria. 

Para atender e resolver melhor os problemas da Paróquia, era 
necessária a criação de uma organização religiosa e social. 

Documentos antigos, como os Regulamentos de 8 de setembro 
de 1889 e de 8 de fevereiro de 1944, êste último agrovado por Dom 
Attico Eusébio da Rocha, Arcebispo de Curitiba, comprovam a exis
tência de uma irmandade religiosa denominada Congregação, depois 
Irmandade de Nossa Senhora da Luz de Curitiba. A Congregação foi 
criada, a 8 de setembro de 1889, pelo Pe. Alberto José Gonçalves, 
Vigário Colado, mais tarde Bispo de Ribeirão Prêto, em São Paulo, 
tendo como finalidade especial a promoção do culto à Padroeira e a 
organização da festa solene a 8 de setembro. 

Por duas vêzes a Irmandade de Nossa Senhora da Luz de Curi
tiba foi reestruturada e dissolveu-se. A sua reorganização foi uma 
das preocupações do atual Vigário da Catedral, Mons. Boleslau Fa
larz. 

Depois de estudos e consultas, foram elaborados os estatutos e 
constituiu-se uma diretoria para impulsionar a irmandade religiosa. 

A fundação da atual Ação Social Nossa Senhora da Luz 
(ASNSL) deu-se a 8 de setembro de 1963. Os estatutos foram re
gistrados em cartório local, adquirindo, a organização, personalidade 
jurídica. 

Foi organizado um plano de atividades mais urgentes da Cate
dral e da Paróquia de Nossa Senhora da Luz, o qual vem sendo, em 
parte, posto em prática, incluindo a renovação do piso da igreja e 
outros melhoramentos (33). 

• 
(33). - A Ação Social Nossa Senhora da Luz possui um plano de atividades 

mais urgentes, que é o seguinte: A. - Catedral - 1. - Reforma do 
piso. 2. - Reforma das alfaias. 3. - Reforma do sistema de ilumi
nação. 4. - Conservação externa. 5. - Ajardinamento. 6. - Con
servação geral. 7. - Pessoal de serviço. B. - 1. - Constituic;ãc;o 
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UI. - O ARQUIVO DA CATEDRAL METROPOLITANA E 
PARóQUIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ DE CURITIBA 

(34) . 

1. - Considlerações Gerais. 

O Arquivo e a Secretaria da Catedral Metropolitana de Curitiba 
e Paróquia de Nossa Senhora da Luz estão localizados numa das sa
las do consistório construído durante o Arcebispado de Dom Attico 
Eusébio da Rocha. 

Para se fazerem pesquisas no material do Arquivo é necessário 
solicitar autorização ao Vigário Geral, em exercício na Catedral Me
tropolitana, Monsenhor Boleslau Falarz ou a um dos Padres residen
tes; quando se trata de consulta breve, a licença é dada pelo Secre
tário. 

A Catedral Metropolitana de Curitiba não possui pessoal técni
co. O expediente da Secretaria é atendido pelo Secretário, que tam
bém presta esclarecimentos aos pesquisadores ou consulentes sôbre o 
material existente no Arquivo. 

A entidade mantenedora do Arquivo e da Secretaria é a própria 
Catedral Metropolitana, através do movimento paroquial, coleta e 
taxas cobradas para a expedição de certidões de batismos, crismas, 
casamentos e para atendimento de óbitos. 

E' difícil precisar a data da fundação do Arquivo, mas deve re
montar ao ano de 1684, assinalada no 1 Q livro de Batizados. 

A origem do acêrvo do Arquivo é particular e êle é organizado 
de acôrdo com os códigos do clero. As fontes primárias existentes 
no Arquivo estão encadernadas, mas não foram restauradas e nem 
catalogadas. Atualmente a Cúria Metropolitana fornece todos os for
mulários e livros necessários para os registros. 

Quanto à finalidade, o Arquivo é ativo e destina-se, principal
mente, a fins religiosos. 

As pessoas interessadas na documentação poderão providenciar 
fotocópias a serem tiradas no local, já que o material não pode ser 
removido ou emprestado e, sob pretexto algum, doado. 

(34). - o Arquivo e a Secretaria estão situados à rua. Barão do Serro Azul, nQ 

31, com telefone 4-1131. 
O horário para a consulta ao material existente no Arquivo e do 

expediente paroquial é o seguinte: nos dias úteis, das 9,00 às 11,00 horas 
e, das 14,00 às 17,00 horas e, aos sábados, apenas naquele primeiro ho
rário. 

O Secretário é o Sr. Sérgio 
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Não são feitas publicações do material do Arquivo e é de se 
lastimar, porque contém fontes primárias de grande importância, prin
cipalmente para a história social. 

O Arquivo possui quatro Livros do Tombo, que apresentam os 
títulos: 19 Livro do Tombo da Parochia de No. Sra. da Luz dos 
Pinháes da Villa [depois cidade] de Coriytiba - Annos de 1.747 a 
1.878, 39 Livro do Tombo da Matriz de Curitiba - paraná, Livro 
de registro e transcripções de Pastoraes = Mandamentos e outras de
terminações diocesanas. Tombo nQ 4, e um Livro sem título, que se
ria o Livro do Tombo n9 5. 

A iniciativa de Dom Bernardo Rodrigues Nogueyra, enviando 
Carta Pastoral sôbre os Livros do Tombo às localidades sob a sua 
jurisdição, foi de grande importância histórica, porque em Curitiba 
iniciou-se, em 1747, o registro de pastorais dos Bispos Diocesanos, 
provisões, circulares e outras peças oficiais, relacionadas com o go
vêrno do Bispado e com o regime administrativo da Paróquia. 

O 19 Livro do Tombo da Parochia de Na. Sra. da Luz dos Pi
nháes da Villa [depois cidade] de Coriytiba - Annos de 1747 a 1878 
apresenta têrmos de abertura e de encerramento, datados de 20 de fe
vereiro de 1747 e assinados pelo Vigário Manoel Domingues Leytão, 
comissionado por Dom Bernardo Rodrigues Nogueyra, Bispo de São 
Paulo. Há no Livro um têrmo de juramento dado ao Pe. Francisco 
de Meyra Callassa para escrever o tombo da igreja de Nossa Se
nhora da Luz de Curitiba e mais capelas filiais, que se achavam na 
Freguesia, também por ordem do Bispo de São Paulo. 

O Livro inclui documentos diversos, tais como: Tombo da Igre
ja Matriz, cópia de cartas pastorais, provisões, edital, alvará, ofício, 
regulamento, mandamento circular, e outros, sendo fonte de impor
tância para a história social, eclesiástica, econômica, cultural, políti
ca e demográfica (35). 

O registro dos documentos no 19 Livro do Tombo não foi feito 
com regularidade, havendo grandes lapsos de tempo entre alguns dê
les e sendo alguns registros minuciosos e outros mais sucintos. 

Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, em visita pastoral, 
em dezembro de 1881, à Paróquia de Nossa Senhora da Luz de Curi-

(35). - Está sendo organizado um fichário completo do material existente DO 

Arquivo da Catedral Metropolitana de Curitiba e Paróquia de Nossa 
Senhora da Luz, o qual inclui dados técnicos, crítica e resumo de do
cumentos. 

O fichário ficará à disposição dos interessados no Departamento de 
História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
Federal do Paraná, à rua Gal. Carneiro, 460, 69 .an<;la.r. 
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tiba, então capital da Província do Paraná, e sob a jurisdição ecle
siástica do Bispado de São Paulo, fêz referências, no 39 Livro do 
Tombo da Matriz, ao material pertencente ao seu Arquivo. Decla
rou que, ao que constava, a escrituração no 19 Livro do Tombo 
achava-se abandonada há muitos anos, não sendo apresentado outro 
Livro do Tombo a não ser aquêle aberto, numerado e rubricado, em 
20 de janeiro de 1747, pelo Vigário, Manoel Domingues Leytão. 

O Livro contém 112 fôlhas, mas por ocasião daquela visita pas
toral só haviam sido escritas 20 fôlhas, sendo o último lançamento o 
Regulamento ao clero sôbre emolumentos paroquiais, dado pelo an
tecessor de Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, ou seja, Dom 
Antônio Joaquim de Mello (36) . 

Por determinação do Bispo visitante, o Vigário Colado da Pa
róquia, Pe. Agostinho Machado Lima, foi dispensado do serviço pa
roquial, por motivo de doença, sendo convocado o Pe. Joaquim do 
Prado para regularizar a escrituração dos livros da Freguesia e para 
assumir a jurisdição paroquial, devendo, inclusive, organizar ruma 
lista completa dos bens da Igreja e lançá-Ia no Livro do Tombo. 

O Bispo da Diocese de São Paulo examinou também os outros 
livros paroquiais, incluindo os de Batizados, Casamentos e Óbitos, 
cujos assentos estavam quase todos lançados e regularizados (37). 

(36). - CARVALHO (Dom Lino Deodato Rodrigues de). - Visita Pastoral. 

(37) . 

Provimento geral ... , capo -II, f. [3]. 
Visita Pastoral -

II 
. .. livro do Tombo, cuja escripturação, segundo suppomos, acha-se 

a muitos annos abandonada; uma vez que não nos foi apresentado outro 
livro do Tombo senão o primitivo, aberto, numerado, rubricado & em 
20 de Fevereiro de 1747 pelo Reved. o Manoel Domingues Leitão, Vi
gario então desta Paro chia, commissionado pelo 19 
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Nos Capítulos de visita em Provimento especial dado à Paróquia 
de Nossa Senhora da Luz, o Bispo de São Paulo fêz mais algumas 
recomendações acêrca dos assentos de batismos, casamentos e óbitos, 
devendo ser lançados e assinados pelo Pároco. Em caso de acúmulo 
de trabalho, ou por outro motivo justüicável, podia ser confiada a 
cópia à uma pessoa que escrevesse com perfeição, devendo o Pároco 
conferir e rubricar, declanlndo a conformidade com os originais e 
quanto às peças oficiais, lavrando no final de cada uma a competen
te certidão, registrando o dia, mês e ano da publicação. 

Depois de concluídos os livros, deveriam ser arquivados e con
servados em benefício da Paróquia e dos jurisdicionados (38). 

limitamo-nos a recommendar ao Revd.o Pro = Parocho que continue 
a empregar o seu zelo na acquisição dos apontamentos precisos para a 
confecção e lançamentos dos assentos de baptismo, casamentos e obitos 
e aos seus jurisdiccionados á quem possa ou deva pertencer, a maior 
pontualidade em Ih'os ministrar; pois trata-se de um assumpto que 
affecta direitos de terceiro e algumas vezes ate se prende á interesses 
mais sagrados da Religião e da humanidade, como se dá, por exemplo, 
em relação a baptisamentos e obitos de filhos livres de mulher escrava. 

(38). - LINO (Bispo Diocesano). - Capitulos de visita em provimento espe
cial dado á Parochia de "Nossa Senhora da Luz", da cidade de Curitiba, 
capital da Provincia do Parana, e Bispado de São Paulo. In "3Q Livro 
do Tombo da Matriz de Curitiba - Paraná", caps. 4Q e SQ, f. 8/v. 

Capitulos de visita em provimento especial. 

4Q 

Recommendamos outrosim que os assentos de baptisamentos, casa
mentos e obitos sejam lançados com tinta preta e duravel, e assignados 
com a maior presteza, evitando-se assim a accumulação d'esta parte do 
serviço, e o perigo de ficarem sem assignatura propria muitos assentos, 
em razão de alguma circumstancia superveniente, mudança, por exem
plo, enfermidade ou fallecimento do Parocho responsavel, como infe
lizmente se tem dado em alguns lugares, com grave detrimento do ser
viço e algumas vezes até com prejuizo de terceiro. 

§ Quando por affluencia de trabalhos, ou por outro motivo justo, 
não fôr possivel ao Revd.o Parocho effectuar por si proprio os lança
mentos poderá confiai-os á pessôa que escreva com perfeição, reservando 
somente á si o trabalho da revisão e assignatura, como é permittido. 

§ O mesmo disemos em relação aos registros das Pastoraes, Cir
culares &, devendo o Revd.o Parocho conferil-os e rubricai-os, decla
rando, como é de estylo, se estão conformes aos originaes, e quanto aos 
das peças officiaes, que exigem publicação á estação da missa conven
tual, layrar no fim de cada um a competente certidão, mencionando o 
dia, mez e anno em que essa publicac;.ão houver sido feita, como é de 
direito e mesmo de praxe na Diocese. 

SQ 
Finalmente, concluida a escripturação d'este e de outros livros serão 

elles archivados com os demais para os fins connnientes, 
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o 3Q Livro do Tombo da Matriz de Curitiba - Paraná apresen
ta, como datas limites, os anos de 1882-1897 e contém autorização 
para abertura, numeração, rubrica e encerramento, datada de 11 de 
janeiro de 1882 e dada por Dom Lino Deodato Rodrigues de Carva
lho ao Vigário Raymundo Marcolino da Luz Cintra, Secretário da 
visita, que redigiu e assinou os têrmos de abertura e de encerramen
to, naquele mesmo dia. 

O Livro devia servir para o registro das pastorais, provisões, cir
culares e quaisquer outras peças oficiais relacionadas com o Bispado 
e com a Paróquia, bem como a correspondência expedida e qualquer 
outro assunto eclesiástico. 

O material existente no 3Q Livro do Tombo é variado e de im
portância histórica, incluindo: provimento geral dado em visita pas
toral, capítulos de visita, trecho de relatório apresentado ao Bispo 
visitante, arrolamento dos bens da igreja matriz, provisões diversas, 
cartas pastorais, notas suplementares ou esclarecimento sôbre assun
tos de carta pastoral, circulares, Carta Encíclica do Papa Leão XIII, 
certidão, nota explicativa, exercício e inventário de objetos encontra
dos na igreja matriz, representação dirigida ao Imperador pelo Bis
po de São Paulo e pelo clero de sua Diocese, mensagem do episcopa
do brasileiro ao Papa Leão XIII, petição e despacho aprovando re
gulamento, mandamento, patrimônio de capela, e outros. 

Foram ocupadas 196 fôlhas e os registros fornecem elementos 
para a história eclesiástica, social, política, administrativa e cultural. 

Pelo montante do material registrado no 3Q Livro do Tombo 
e pelos registros feitos nos outros livros da Paróquia, vê-se que as 
ordens de D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho foram cumpri
das. O Vigário, Pe. José Joaquim do Prado, organizou, inclusive, 
o arrolamento' dos bens da igreja matriz, que se achavam na capela 
do Rosário, e dos livros pertencentes ao seu Arquivo (39). 

Revd.o Parocho conservaI-os em sua guarda e com o maior cuidado, 
como se faz mister aos interesses religiosos de sua Parochia, e ao bem 
dos fiéis, seus jurisdicionados. 

Dado em visita pastoral a Parochia de Nossa Senhora da Luz da 
Cidade de Curitiba e passado na de Castro, tambem em visita, aos 5 de 
maio de 1882. E eu o Conego Raymundo Marcolino da Luz Cintra, 
Secretario da Visita, o subscrevi. 

+ Lino, Bispo Diocesano 
Registrado no competente Livro da Vl'sita 
O Secretario da Visita 

Conego Luz Cintra. 
(39). - PRADO (Pe. José Joaquim do). - A"olamento. Relação dos livros 

encontrados. In "3Q Livro do Tombo da Matriz de Curitiba - Para
ná", 
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A fiscalização no material referente ao Arquivo foi feita tam
bém com maior cuidado. O Vigário Geral Forense, Pe. João Evan
gelista Braga, em outubro de 1886, ao passar o visto no 39 Livro do 
Tombo deu sugestões para que o registro fôsse mais completo, de
vendo cada peça oficial ser indicada à esquerda por um número de 
ordem sucessivo, até o final do livro, e que se organizasse um índice 
para facilitar a localização dos documentos. O Vigário em exercício, 
Pe. Joaquim do Prado, procurou por em prática as ordens dadas. 

O 39 Livro do Tombo apresenta mais um arrolamento do ma
terial do Arquivo, organizado pelo Vigário Colado Pe. Alberto José 
Gonçalves, em setembro de 1888 (40). 

O outro Livro do Tombo, que apresenta o título Livro de re
gistro e transcripções de Pastoraes = Mandamentos e outras deter
minações diocesanas. Tombo n9 4, contém autorização de Dom José 
de Camargo Barros, Bispo da Diocese de Curitiba, dando comissão 
ao Cura da Catedral, Pe. Alberto José Gonçalves para abrir, rubri
car e encerrar o Livro, sendo os têrmos de abertura e de encerramen
to datados de 18 de fevereiro de 1895 e assinados pelo referido Cura. 
O Livro possui 199 fôlhas e foram tôdas aproveitadas. 

O Livro do Tombo n9 4 inclui diversos documentos, como: car
tas pastorais, mandamentos, avisos, escritura do patrimônio da capela 
da Diocese de Curitiba, circulares, provisões, portarias, decreto do 
Papa Leão XIII, têrmo de consagração da Paróquia de Nossa Senhora 

Arrolamento. 

Relação dos livros que encontrei: 
De baptizados entre velhos e novos, trinta e um; De casamentos, 

quatorze; De obitos, dez; de casamentos, baptizados e obitos, um; do 
Tombo = que me vierão de São Paulo. enviados pelo Snr. Bispo Dio
cesano, dous. Que pertencem a Paro chia do Arraial Queimado = De 
casamentos, úm; de baptizados, tres; de obitos, dous; do Tombo, úm. 
Tanto no numero dos da capital, como nos do Arraial Queimado estão 
comprehendidos os de ingenuos. Era ut supra [Cidade de Curitiba, 
quinze de setembro de mil oito centos e oitenta e dous]. 

O Pe. José Joaquim do Prado 
(40). - GONÇALVES (Pe. Alberto José). - [Arrolamento]. In "3Q Livro 

do Tombo da Matriz de Curitiba - Paraná", f. 82 v.f83. 
33 livros de baptismos encadernados - 3 sem encadernar - 12 

ditos de casamentos - 3 ditos de ditos não encadernados - 1 dito de 
obitos e casamentos - 1764 a 1829 - 8 ditos de ditos encadernados -
4 ditos não encadernados - 6 ditos velhos cosidos - 1 livro de fabrica 
- 1 dito de confraria das almas - 5 ditos da ordem 3"" de S. 
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da Luz ao Sagrado Coração de Jesus, requerimentos e despachos, têr
mos de bênção e inaguração de capelas, inventário dos objetos per
tencentes à Catedral de Curitiba, resoluções e estatutos da la. Con
ferência dos Bispos da Província Eclesiástica do Sul do Brasil, pedi
dos para a conservação do SSmo. Sacramento, eleição do Papa Pio 
X, chegada e posse do 2Q Bispo da Diocese de Curitiba, festa de 
Nossa Senhora d'a Luz e sagração solene da Catedral, avisos diversos, 
Decreto do Papa Pio XI, inauguração da capela do SSmo. Sacra
mento da Catedral, biografia do Mons. Celso ltiberê da Cunha, ora
ção fúnebre, Comissão Feminina das Obras da Catedral, e outros. 

O Livro do Tombo nQ 5 apresenta têrmo de abertura registrado, 
aos 20 de setembro de 1947, em virtude da autorização verbal de 
Dom Attico Eusébio da Rocha, Arcebispo Metropolitano, pelo Pe. 
Isidoro Mikosz, depois Monsenhor, que assinou alguns documentos. 

O Livro possui 200 fôlhas mas só foram ocupadas 89 fôlhas, 
até agôsto de 1967, época da presente pesquisa. 

~ste Livro contém documentos sôbre: dados biográficos de Ar
cebispos de Curitiba, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, inventá
rio do que foi encontrado na Igreja de Nossa Senhora da Luz e na 
velha Casa paroquial, festas religiosas, associações religiosas, retiros, 
romaria, jubileu episcopal de Dom Attico Eusébio da Rocha, cópia 
de carta do Papa Pio XII ao Arcebispo Metroplitano de Curitiba, no
meações, mandamentos, memorandum ao clero, avisos, cartas pas
torais, nomeação de Dom Manuel da Silveira D'Elboux e tomada de 
posse, comunicação, cópia de decretos, benfeitorias introduzidas na 
capela do Santíssimo Sacramento, 1 Q Congresso Eucarístico Provin
cial, 7Q Congresso Eucarístico Nacional, Congresso Eucarístico In
ternacional, atividades das associações religiosas, notícia sôbre a mor
te do Papa Pio XII, eleição do Papa João XXIII, campanhas em be
nefício, Ação Social Nossa Senhora da Luz, cópia de decretos da 
criação de paróquias, sagração episcopal de Dom Pedro Fedalto, e 
outros assuntos. 

Em julho de 1947, foi registrado um inventário dos livros do 
Arquivo paroquial pelo Padre, depois Monsenhor, Isidoro Mikosz 
(41) . 

(41). - MIKOSZ (Padre Isidoro). - Livros do Arquivo paroquial. 
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Além dos Livros do Tombo, fazem parte do acervo do Arquivo: 
coleções de livros de Batizados, de Casamentos, de Óbitos, de Cris
mas, lndices de Batizados e livros diversos. 

Os livros de Batizados são em número de 115, mais dois su
plementares, exceto o nl? 17, que está extraviado, sendo que o mais 
antigo apresenta o título Baptisados - 1684 1737, mas apresenta 
documentos de outros anos, inclusive de 1745. 

Os assentos de batizados são fontes preciosas para o estudo da 
evolução da sociedade paranaense. 

Há livros de Batizados com assentos minuciosos, principalmente 
os mais antigos. Os livros mais recentes apresentam uma parte im
pressa, sendo os dados mais sucintos. 

O documentário é importante para a verificação das pessoas ba
tizadas, data e local do batismo, Padre que batizou e que pôs os san
tos óleos, nome de batismo, filiação, com declaração de filho (a) le
gítimo (a), de união civil ou natural, estado civil dos pais, condição 
social dos pais e dos padrinhos, sua naturalidade ou nacionalidade, 
às vêzes o local de morada, sacerdote que fêz ou que mandou fazer o 
assento e que assinou o documento. 

Há no Arquivo 12 livros de índices de Batizados, de 1840 a 
1949. 

Os livros de Casamentos são em nl? de 43 e apresentam regis
tros desde o ano de 1732 até o ano de 1967. Está extraviado o li
vro nQ 3. 

Nos livros mais antigos é feito o assentamento dos casados bran
cos, escravos, administrados, mulatos e bastardos. Os livros de Ca
samentos permitem a verificação do nome dos contraentes, da data 
do casamento, do local, do sacerdote e das testemunhas presentes e, 
às vêzes, do local de morada, da freguesia ou da paróquia à qual 
pertenciam, da realização das determinações canônicas de praxe, da 
filiação e, às vêzes, referências 20S avós, da naturalidade, da nacio
nalidade, da bênção dada na forma determinada pela Igreja, do sa
cerdote e das testemunhas que assinaram o documento. Do nQ 32 
em diante, os livros apresentam parte impressa e os dados são mais 
restritos. 

Livros de crismas - desde o n9 1 até o n9 13. 
Livros do Tombo - n9s 1, 2, 3 e 4. 
Livros de índices de batizados: desde o n9 1 até o n9 11 e mais um, 

com os batizados da Igreja de Sto. Estanislau. 
Encontrei mais: 2 livros de batizados da Igreja de Sto. 
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Os livros de Óbitos são em n9 de 24, sendo o mais antigo do 
ano de 1731 e o último, do ano de 1967. Os documentos são impor
tantes pa!a a constatação das pessoas falecidas, da data do faleci
mento, nome completo e idade, filiação, às vêzes condição social doCa) 
falecido (a) ou dos pais, estado civil, nome do cônjuge, naturalida
de, local de morada, sacramentos recebidos, local do sepultamento, 
às vêzes causa mortis, sacerdote que fêz a encomendação, que anotou 
ou mandou fazer o assento e que assinou o documento. 

Os registros de óbitos fornecem elementos para a história demo
gráfica, e eclesiástica e também para os estudos médicos. 

Os livros de Crismas são em n9 de 40, sendo o mais antigo de 
1940 e o último, de 1967. :ffies apresentam os seguintes dados: n9 
de ordem, nome de batismo, data da crisma, nome do Arcebispo, do 
Bispo ou do Monsenhor que crismou, paróquia, idade da pessoa cris
mada, filiação, sendo legítimo(a) ou natural, nome do padrinho ou 
da madrinha e do vigário que assinou o documento. A partir do 69 
livro, os nomes das pessoas crismadas são registrados em ordem al
fabética. 

Além das coleções citadas, o Arquivo possue livros diversos, que 
serão apresentados na relação geral, que segue. 

Para a localização dos documentos, existe um fichário, bem orga
nizado, em ordem alfabética, de A a Z, do ano de 1948 até 1966 (42). 

2. - Relação dos livros e das coleções existentes no Arquivo 
da Catedral Metropolitana e Paróquia de Nossa Senhora 
da Luz de Curitiba: 

A. - Livros de assentos paroquiais. 

a). - LIVROS DO TOMBO: 
Título: 

1. - 1Q Livro do Tombo da Parochia de Na. Sra. 
da Luz dos Pinháes da Villa [depois cidade] 
de Coriytiba - Annos de 1747 a 1878. 

2. - 3Q Livro do Tombo da Matriz de Curitiba -
Paraná. 

3. - Livro de registro e transcripções de Pasto
raes = Mandamentos e outras determinações 
diocesanas. Tombo nQ 4. 

4. - [Livro do Tombo nQ 5]. 

Período: Observações: 

1747-1878 

1882-1897 
1895-[1947] - É pro
vável o ano de 1947. 

[1947-]-1967 - Idem. 

(42). - As fichas, de tamanho 12,5 por 7,5, são impressas e contém as seguintes 
indicações: Nome de batismo, ano de nascim~nto, pai-(mãe), têrmo de 
bat. -I. o, fls., têrmo de cri. -I. o, fls., data la. com., têrmo de cas. -I. o 
fls. 

Serão 
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b). - CAPíTULOS DE VISITA. PASTORAIS: 
1. - Capítulos de visita. Pastorais. 

l Q Livro - 1725-1750. 
2Q Livro - 1753-1853. 

c). - LIVROS DE BATIZADOS: 
1. - Batisados. 

l Q Livro - 1684-1714. 
2Q Livro - 1714-1745. 
3Q Livro - 1714-1737. 

2. - Batisados. S. José. 

3. - Batisados. 
4. - Batisados. 
5. - Batisados. 

6. - Batisados. 

7. - Batisados. 
8. - Batisados. 

9. - Batisados. 
10. - Batisados. 
11. - Batisados. 
12. - Batisados. 
13. - Batisados. 
14. - Batisados. 
15. - Batisados. 
16. - Batisados. 

1725-1853 - As datas li
mites apresentadas na 
lombada do livro, 1727-
-1836, estão erradas. 

1684-1745 - Trata-se de 
livro destinado para as
sentamentos de batizados 
de filhos de casados, bas
tardos, e também de ca
samentos, de 1684 a 1714, 
mandado reunir a dois 
outros livros antigos de 
assentos de batizados, de 
1714 a 1737. Na lomba
da do livro estão regis
trados os anos de 1684-
-1737, mas há documen
tos de 1745. 

1728-1756 - A 1~ data 
limite apresentada na 
lombada do livro, 1731, 
está errada. Há assen
tos de 1772. 

1737-1764 
1734-1755 
1755-1778 - A 2~ data 
limite apresentada na 
lombada do livro, 1763, 
está errada. 
1764-1778 - A 1~ data 
limite é 1764 e não 1774, 
como está anotado. 
1778-1788 
1789-1796 - A 1~ data 
limite é 1789 e não 1788 
como está na lombada 
do livro. 
1779-1800 
1796-1801 
1801-1807 
1800-1820 
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17. 

18. - Batisados. 
19. - Batisados. 
20. - Batisados. 
21. - Batisados. 
22. - Batisados. 
23. - Batisados. 
24. - Batisados. 
25. - Batisados. 
26. - Batisados. 
27. - Batisados. 
28. - Batisados. 
29. - Batisados. 
30. - Batisados. 
31. - Batisados. 
32. - Batisados. 
33. - Batisados. 
34. - Batisados. 
35. - Batisados. 
36. - Batisados. 
37. - Batisados. 
38. - NQ 33. Livro de Batizados da Par6quia de 

Curitiba. Agôsto de 1888-1890-junho. 
39. - Batizados. 1890 a 1891. 
40. - Livro de Batizados nQ 40. Dezembro de 

1891 - a março [de - 1893 -]. 
41. - Livro nQ 41 - Batizados. De abril de 1893 a 

julho e 1895. 
42. - Livro nQ 42 - Batisadcs - De julho de 

1895 a janeiro de 1897. 
43. - NÇ> 43. Batizados. Janeiro de 1897 a junho 

de 1898. 
44. - NÇ> 44. Batizados. Junho de 1898 a fevereiro 

de 1899. 
45. - NÇ> 45. [Batizados. De fevereiro de 1899 a 

julho de 1900]. 

46. - NÇ> 46. [Batizados. Julho de 1900 a 'dezem
bro de 1901]. 

47. - NÇ> 47. [Batizados. Dezembro de 1901 a fe
vereiro de 1903]. 

48. - NÇ> 48. [Batizados. Fevereiro de 1903 a de
zembro de 1904]. 

- O livro está extra-
viado. 

1829-1834 
1834-1840 
1840-1848 
1848-1852 
1852-1855 
1855-1857 
1857-1859 
1859-1862 
1862-1865 
1865-1868 
1868-1871 
1871-1874 
1874-1878 
1878-1881 
1881-1882 
1883-1884 
1884-1885 
1885-1886 
1886-1887 
1887-1888 

1888-1889 
1890-1891 

1891-1893 

1893-1895 

1895-1897 

1897-1898 

1898-1899 
1899-1900 - Foi acres
centado o que está entre 
colchetes. 

1900-1901 - Idem. 

1901-1903 - Está erra
da a I" 
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49. - NQ 49. Batizados de 23 de dezembro de 1904 
a 24 de fevereiro de 1906. Catedral de 
Curitiba. 

50. - Batizados de 25 de fevereiro de 1906 a 1906 
18 de novembro de 1906. 

51. - Livro 51 de Batizados desta Paróquia. 
52. - NQ 52. [Batizados de outubro de 1908 a ju

nho de 1910]. 
53. - [Batizados de junho de 1910 a setembro de 

1911]. 
54. - [Batizados de setembro de 1911 a abril de 

1904-1906 

1906 
1906-1908 
1908-1910 

1910-1911 

1912]. 1911-1912 
55. - NQ 55. [Batizados de abril de 1912 a abril 

de 1913]. 1912-1913 
56. - Batizados. LQ 56. 30 [6] de abril a 10 de 

janeiro. 
57. - Batizados. 1914 a 1915. 
58. - Batizados. 1915 a 1916. 
59. - Batizados. 
59a.- NQ 59a. Batizados. Catedral. 
60. - Livro nQ 60. Registro de Batizados de 1917 

a 1918. 
61. - Livro nQ 61. Registro de Batizadcs desta Pa

róquia de Curitiba. 
62. - Livro NQ 62 de assentos de batizados. Março 

1919 a [dezembro do mesmo ano]. 
63. [Batizados. 1919-1920]. 
64. [Batizados. 1920]. 
65. [Batizados. 1920-19221. 
66. 
67. 

[Batizados. 1922-1923]. 
[Batizados. 1923-19241. 

68. - Assentos de batizados. Livro 68. 
69. - Batizados. LQ nQ 69. 
70. - Batizados. Livro nQ 70. 
70a. - NQ 70a. Batizados. Catedral. 
71. - Batizados. LQ nQ 71. 
72. - LQ nQ 72. Batizados da Catedral. 
73. - [Batizados]. Livro nQ 73. 
74. - L9 nQ 74. Batizados da Cathedral. 
75. - [Batizados efetuados na Paróquia de Curiti

ba]. 

76. - Registro de Batizados. 
77. - 77Q [Livro de batizados da Paróquia de Nos

sa Senhora da Luz de Curitiba]. 
78. - NQ 78. [Livro de batizados da Paróquia de 

Nossa Senhora da Luz de Curitiba]. 
79. - 79Q [Livro de batizados da Paróquia d~ Nos

sa Senhora da Luz de Curitiba]. 

1913-1914 
1914-1915 
1915-1916 
1916-1917 
1916-1924 

1917-1918 

1918-1919 

1919 
1919-1920 
1920 
1920-1922 
1922-1923 
1923-1924 
1924-1925 
1925-1926 
1926-1927 
1924-1936 
1927 
1927-1928 
1928-1929 
1929-1930 
1930 
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80. - 809 [Livro dos batizados da Paróquia de Nos-
sa Senhora da Luz de Curitiba]. 1933 

81. - 819 [Livro dos batizados da Paróquia de Nos-
sa Senhora da Luz de Curitiba]. 1933-1934 

82. - 829 [Livro dos batizados da Paróquia de Nos-
sa Senhora da Luz de Curitiba]. 1934 

83. - 839 [Livro de batizados feitos na Catedral e 
Paróquia de Nossa Senhora da Luz de Curi-
tiba]. 1935-1936 

84. - 849 Livro de Batizados da Paróquia de N" 
S" da Luz de Curitiba. 

85. - 859 Livro de Batizados da Paróquia de N" 
S" da Luz de Curitiba. 

86. - 869 Livro de Batizados da Paróquia de N" 
S" da Luz de Curitiba. 

87. - 879 [Livro de Batizados da Paróquia de N" 
S" da Luz de Curitiba]. 

88. - 889 [Livro de batizados da Paróquia de N(I 
S" da Luz de Curitiba]. 

89. - 899 Livro de batizados da Paróquia de N" 
S" da Luz de Curitiba. 

90. - 909 Livro de batizados da Paróquia de N" 
S" da Luz de Curitiba. 

91. - 919 Livro de batizados da Paróquia de N" 
S" da Luz de Curitiba. 

92. - NQ 92. Batizados. Catedral. 
93. - N9 93. Batizados. Catedral. 
94. - NQ 94. Batizados. Paróquia de N" S" da Luz. 
95. - NQ 95. Batizados. Paróquia de Nossa Senho

ra da Luz. 
96. - NQ 96. Batizados. Paróquia de Nossa Senho

ra da Luz. 
97. - NQ 97. Batizados. Paróquia de Nossa Senho-

1936 

1936-1937 

1937 

1937-1938 

1938-1939 

1939-1940 

1940 

1940-1941 
1941-1942 
1942 
1942-1943 

1943-1944 

1944-1945 

ra da Luz. 1945 
98. - NQ 98. Livro de [batizados] da Paróquia [da 

Sé Metropolitana de N" Sr" da Luz de Curi-
tiba] . 1945-1946 

99. - NQ 99. [Livro de batizados da Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz de Curitiba]. 1946-1947 

100. - NQ 100. [Livro de batizados da Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz de Curitiba]. 1947-1948 

101. - NQ 101. [Livro de batizados da Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz de Curitiba]. 1948 

102. - NQ 102. [Livro de batizados da Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz de Curitiba]. 1948-1949 

103. - N9 103. [Livro de batizados da Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz de Curitiba]. 1949 

104. - NQ 104. [Registro de batizados da Paróquia 
de Nossa Senhora 
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105. - NQ 105. [Livro de batizados da Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz de Curitiba]. 1950 

106. - NQ 106. [Livro de batizados da Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz de Curitiba]. 1950-1951 

107. - NQ 107. ]Registro de batizados da Paróquia 
de Nossa Senhora da Luz]. 1951-1952 

108. - NQ 108. Livro de batizados da Matriz de 
Nossa Senhora da Luz - Catedral. 1952-1954 

109. - NQ 109. Livro de batizados da Matriz de 
Nossa Senhora da Luz - Catedral. 1954-1955 

110. - N9 110. Livro de batizados da Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz - Catedral. 1955-1957 

111. - N9 111. Livro de batizados da Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz - Catedral. 1957-1959 

112. - N9 112. Livro de batizados da Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz - Catedral. 1959-1961 

113. - N9 113. Livro de batizados da Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz - Catedral. 

114. - Registro de Batizados. 114. 
115. - Registro de batizados. 

d). - LIVROS DE CASAMENTOS: 

1. - Casamentos. 
2. - Casamentos. 

3. 

4. - Casamentos. 
5. - Casamentos. 
6. - Casamentos. 
7. - Casamentos. 

8. - Casamentos. 
9. - Casamentos. 

19 Livro - 1854-1858. 
2Q Livro - 1858-1865. 

10. - Casamentos. 
11. - Casamentos. 
12. - Casamentos. 

13. - Casamentos. Curitiba - de 23 de 109 de 1882 

1961-1963 
1963-1965 
1965-1967 

1732-1758 
1758-1835 - A 1~ data 
limite é 1758 e não 1756, 
como está indicado na 
lombada do livro. 
- O livro está extra-

viado. 
1784-1801 
1801-1819 
1819-1829 
1835-1845 - A 1" data 
limite é 1835 e não 1836. 
1845-1854 
1854-1865 - Trata-se de 
dois livros. 

1865-1870 
1870-1875 
1875-1883 - A 2~ data 
limite é 1883 e não 1882, 
como está indicado. 

a 1885. 1882-1885 
14. - XIV. Livro de assentamentos dos casamentJs 

feitos nesta Paróquia de Curitiba desde 26 
de 7 brQ de 1885 até o anno de 1887, dias 24 
de 7 br9 • 
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15. - Livro XV de Casamentos da Paróquh de Curi-
tiba. 1887-1889. 1887-1889 

16. - Livro 16Q de Casamentos da Paróquia de 
Curitiba. 1889-1892 - Dezb~). 1889-1892 

17. - Livro 17Q de Casamentos da Paróquia de 
Curitiba. Dezb~ 1892 - a julho de 1896. 1892-1896 

18. - Livro nQ 18. Casamentos - 1896 a fevereiro 
de 1900. 1896-1900 

19. - NQ 19. Casamentos. De 10 de março a 16 
de dezembro de 1905. 1900-1905 

20. - NQ 20. Casamentos desde 16 de dezembro de 
1905 até 7 de outubro de 1911. 1905-1911 

21. - NQ 21. [Casamentos] de outubro de 1911 a 
31 de maio de 1913. 1911-1913 

22. - Livro nQ 22. Assentos de Casamentos. 1913-
-1915. 1913-1915 

23. - Livro NQ 23. Assentos de Casamentos. De 
junho 1915 a março 1919. 91'5-1919 

24. - NQ 24. Casamentos. Fevereiro 1919 a julho 
1921. 1919-1921 

25. - NQ 25. Casamentos. [Maio] 1921 a julho 
1925. 1921-1925 - O mês cor

reto é maio e não junho, 
como está indicado no 
livro. 

26. - Casamentos. Ma;o 1925 a maio 1928. 
27. - NQ 27. Casamen tbs. Maio 1928 a dezembro 

1929. 
28. - NQ 28. Casamentos. Dezembro. 1929 a ja

neiro 1931. 
29. - NQ 29. Casamentos - Janeiro 1931 a novem

bro 1932. 
30. - NQ 30. Casamentos. Novembro 1932 a junho 

1934. 
31. - NQ 31. Casamentos. Junho 1934 a dezembro 

1935. 
32. - NQ 32. Livro de Casamentos da Paróquia de 

N" S" da Luz de Curitiba. 
33. - NQ 33. Livro de Casamentos da Paróquia de 

N'" SI' da Luz de Curitiba. 
34. - NQ 34 de casamentos. Catedral. Duplic1ta. 
35. - NQ 35. Casamentos. Paróquia de N" S' da 

Luz. 
36. - NQ 36. Casamentos. Paróquia de N' S' 
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39. -- NQ 39. Casamentos. Maio de 1951 a dezem-
bro de 1953. 1951-1953 

40. -- NQ 40. Casamentos. Dezembro de 1953 a fe-
vereiro de 1957. 

41. -- NQ 41. Casamentos. Fevereiro de 1957 a ja
neiro de 1961. 

42. -- Casamentos da Paróquia da Catedral. NQ 42. 
43. --

e). -- LIVROS DE ÓBITOS: 

1. -- Óbitos de 1731-1769. 

2. -- Óbitos. 1763-1823. 
1Q Livro -- 1763-1823. 
2Q Livro -- 1827-1829. 
3Q Livro -- 1769-1784. 

3. -- Óbitos de 1784-1806. 

4. -- Óbitos de 1838-1856. 

5. -- Óbitos de 1823-1838. 
6. -- Óbitos de 1806-1823. 
7. -- Óbitos de 1856-1868. 
8. -- Óbitos de 1868-1876. 
9. -- Óbitos de 1876-1880. 

10. -- Óbitos de 1880 a 1884. 
11. -- Óbitos desde 1884 até 1887. 
12. -- Livro de Óbitos. Curitiba - 1887. 
13. -- Livro 13Q de Óbitos da Paróquia de Curitiba. 

1890 - [1892 e] - 1897. 
14. -- NQ 14. Livro ... de Curitiba. Livro de Óbi

tos. 1897 a 1901. 
15. -- NQ 15. Óbitos. De novembro de 1901 a 7 de 

janeiro de 1905. Catedral. 
16. -- NQ 16. Óbitos de janeiro de 1905 a 9 de agôs

to de 1912. 
17. -- Óbitos. 
18. -- Livro nQ 18. Registro de Óbitos de 1916 a 

1922. 
19. -- L. 19 -- [Óbitos de] 1922 a [1925]. 
20. -- Óbitos. Livro nQ 20. 
21. -- NQ 21. Registro de Óbitos. 
22. -- NQ 22. [Registro de Óbitos]. 

1953-1957 

1957-1961 
1961-1966 
1967 

1731-1769 -- A l' data 
limite é 1731 e não co
mo está indicado na lom
bada do livro. 
1763-1829 -- O livro 
contém assentamentos de 
óbitos e de batizados, 
inclusive de bastardos 
(pardos e pretos) ai' 
data limite é 1763 e não 
176. 
1784-1806 - A l' data 
limite é 1784 e não 1786. 
1838-1856 - A l' data 
limite é 1838 e não 1839. 
1823-1838 
1806-1823 
1856-1868 
1868-1876 
1876-1880 
1880-1884 
1884-1887 
1887-1890 

1890-1897 

1897-1901 

1901-1905 

1905-1912 

1912-1916 
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23. - N9 23. [Registro de Óbitos]. 
24. - - Óbitos - n9 24. 

f). - LIVROS DE CRISMAS: 

NQ 1 Registro de Crisma. 
NQ 2 Crismas. Março de 1921 - janeiro de 1927. 
NQ 3 Crismas. Janeiro - 1927. Outubro - 1930. 
NQ 4 Crismas. Outubro - 1930. Setembro - 1935. 
59 Livro de Crismados. Paróquia de Nossa Senho-

ra da Luz. 
6Q Livro de Crismados. Paróquia de Nossa Senho-

ra da Luz. 
7Q Livro de Crismados. Paróquia de Nossa Senho-

ra da Luz. 
89 Livro de Crismados. Paróquia de Nossa Senho-

ra da Luz. 
9Q Livro de Crismados. Paróquia de Nossa Senho-

ra da Luz. 
NQ 10. Crismas. Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
NQ 11. Crismas. Janeiro - 1944. Abril - 1945. 
NQ 12. Crismas. Abril - 1945. Junho - 1946. 
NQ 13. Crismas. Junho - 1946. Agôsto - 1947. 
NQ 14. Crismas. 
NQ 15. Crismas. 
NQ 16. Crismas. Janeiro - 1950. Maio - 1951. 
NQ 17. Crismas. Maio - 1951. Fevereiro - 1952. 
NQ 18. Crismas. Fevereiro - 1952. Dezembro 

1952. 
NQ 19. Crismas. Dezembro - 1952. Setembro 

1953. 
NQ 20. Crismas. Setembro - 1953. Abril - 1954. 
NQ 21. Crismas. Abril - 1954. Dezembro - 1954. 
NQ 22. Crismas. Novembro - 1954. Julho - 1955. 
NQ 23. Crismas. Julho - 1955. Janeiro - 1956. 
NQ 24. Crismas. Janeiro - 1956. Agôsto - 1956. 
NQ 25. Crismas. Agôsto - 1956. Fevereiro - 1957. 
NQ 26. Crismas. Fevereiro - 1957. Outubro -

1957. 
NQ 27. Crismas. Outubro - 1957. Maio - 1958. 
NQ 28. Crismas. Maio - 1958. Dezembro - 1958. 
NQ 29. Crismas. Dezembro - 1958. Julho - 1959. 
NQ 30. Crismas. Julho - 1959. Janeiro - 1960. 
NQ 31. Crismas. Janeiro - 1960. Agôsto - 1960. 
NQ 32. Crismas. Agôsto - 1960. Março - 1961. 
N? 33. Crismas. Março - 1961. Setembro - 1961. 
NQ 34. Crismas. Setembro - 1961. Fevereiro 

1962. 
NQ 35. Crismas. Fevereiro - 1962. Outubro 

1962. 

1941-1963 
1963-1967 

1904-1921 
1921-1927 
1927-1930 
1930-1935 

1936-1937 

1937-1938 

1938-1940 

1940-1941 

1941-1942 
1942-1944 
1944-1945 
1945-1946 
1946-1947 
1947-1948 
1948-1950 
1950-1951 
1951-1952 

1952 

1952-1953 
1953-1954 
1954 
1954-1955 
1955-1956 
1956 
1956-1957 

1957 
1957-1958 
1958 
1958-1959 
1959-1960 
1960 
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N9 36. Crismas. Outubro - 1962. Março - 1963. 
NQ 37. Crismas. Março - 1963. Setembro - 1963. 
Crismas. 38. 
Crismas. 39. 
Crismas. 40. 

g). - LIVROS DIVERSOS: 

N9 8 = Livro suplementar - Batizados de 1860 a 
Casamentos de Óbitos de 

Paróquia de Curitiba. 
índice dos batizodos do Livro Suplementar. De 

1859 - a -

Bltisados de Ingênuos. 1871 a 1888. Curitiba. 
Óbitos de Ingênuos. 1872 a 1837. Curitiba. 

Livro 19 Dos Justificados ou da Vigararia Forânea 
para Assentos Suplementares <k Batizados. 
1882. Comarca Eclesiástica de Santo Antônio 
da Lapa. 

l Q Livro dos Batizados da Capela Tomaz Coelho 
distrito da Paróquia do Iguaçú. 1883-1884-
-1885. Pe. João Adamowski. 

1Q Livro de Justificados de Batismos, Casamentos, 
Autos de Fé de Protestantes e Óbitos -
1885 -

Batizados na capela da Glória em Curitiba. 1899-
-1900-1901 [1909]. 

Livro nQ 59a. de Registro de Batizados da Igreja de 
São [Santo] Estanislau de 1916 [a 1932]. 

[LQ 35] de Registro de Caamentos da Egreja de 
Sto. Estanislau. Agôsto de 1916 a novo 1927. 

Escrituração do caixa a cargo da Tesoureira da As
sociação do Apostolado do Sagrado Coração 
de Jesus, em Curitiba, no Estado do Paraná. 

Livro nQ 2 de Registro de Casamentos da Igreja de 
Sto. Estanislau. Janeiro 1928. 

Livro nQ 2 de Registro de Batizados da Igreja de 
São [Santo] Estanislau. Janeiro 1933. 

Livro nQ 2 de Registro de Batizados da Igreja de 
Sã'l [Santo] Estanislau. 1932 - [1936]. 

1962-1963 
1963 
1963-1965 
1965-1967 
1967 

1860-1947 - Trata-se do 
registro de casamentos 
e de óbitos que não ha
viam sido feitos nos li
vros competentes. Tem 
indice. 
1871--'188 
1872-1887 - A 2'" data 
limite é 1887 e não 1882 
como está registrado na 
capa. 

1882-1887 

1883-1885 - Os registros 
são feitos em Latim. 

1885-1911 

1899-1909 - O livro 
apresenta registros feitos 
a lápis. 

1916-1932 

1916-1927 

1925-1947 

1928-1936 

1933-1936 - O 
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Atas das reuniões do Apostolado d3. Oração que fun
ciona na Igreja Metropolitana e Matriz da 
Paróquia de Curitiba. 1934-1939 

Atas das reuniões da Visita Domiciliária do Ima
culado Coração de Maria estabelecida na Pa
róquia da Sé Metropolitana de Nossa Senho-
ra da Luz de Curitiba. 1944-1953 

Caixa. 1947-1959 - Trata-se do 
livro-caixa do côro femi
nino da Catedral Metro
politana de Curitiba e 
do movimento paroquial. 

h). - íNDICE DE BATIZADOS: 

NQ 1 - índice Alfabético dos batizados efetuados 
do ano de 1840 [da letra A] a 1857 até 
a letra L. Curitiba = 

NQ 2. índice dos Batizados de 1857 - Letra - M 
- até 1887 - Letra - Z. 

NQ 3. índice Alfabético dos batizados efetuados do 
ano de 1888 [da letra A] a 1898 até a 
letra "F". Curitiba. 

NO 4. índice Alfabético dos batizados efetuados 
do ano de 1898 [da letra G] a 1905 até a 
letra "M". Curitiba. 

índice NQ 5. 1905 - Letra - M. 1909 - Letra O. 
NQ 6. índice. Alfabético dos batizados efetuados 

do ano de 1909 r da letra O] a 1913 até a 
letra "O". Curityba. 

[NQ 7. índice alfabético dos batiz::d)s efetu d 1S do 
ano de 1913, da letra O a 1919, até a letra Z. 
Curitiba] . 

NQ 8. [Livro de índice de batizados do ano 1920, 
da letra A, a 1928, até a letra L. Curit ba] . 

[índice alfabético dos batizados efetuados do ano 
de 1920 a 1923, da letra A a Z. Cur:tib3.]. 

[NQ 9. índice de batizados do ano de 1928, da letra 
M, a 1933, até a letra L. Curitiba]. 

[índice de batizados do ano de 1933, da letra M, a 
1940, até a letra Z. Curitiba). 

[Livro de índice de batizados dos anos 1941, da 
letra A, a 1949, até a letra A. Curitiba]. 

i). - REGISTRO DE CERTIDÕES DE BATISMO: 

NQ 3. Registro de Certidões de Batismo. N?s 3.901 

1840-1857 

1857-1887 

1888-1898 

1898-1905 
1905-1909 

1909-1913 

1913-1919 

1920-1928 

1920-1923 

1928-1933 

1933-1940 

1941-1949 

a 6.900 [7.190). 16-8-1944 = 1944-1949 
[Registro de certidões de batismo. NO 7.191 a 

10.940. 
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N" 5. [Registro de certidões de batismo. N"s 1 A a 
3 .196 A. 1-9-1952]. 1952-1955 

N" 6. [Registro de certidões de bati~mo. N's 3.197 
A a 6.389 A. 29-10-1955]. 1955-1959 

Livro n" 7. 1959. [Registro de certidões de batis-
mo. N"s 6.390 A a 9.591. 15-1-19591. 1959-1962 

Livro n" 8 (oito). [Registro de certidões de batis-
mo. N" 9.592 A a 10.071 A e 1 B a 2.725 B]. 1962-1966 

j). - ABECEDÁRIO: 

Abecedário do anno de 1829-1840. 1829-1840 

o presente levantamento do material existente no Arquivo da 
Sé Metropolitana e Paróquia de Nossa Senhora da Luz de Curitiba 
deverá ter prosseguimento com o arrolamento crítico das peças des
critas nesta nota prévia. 

* 
* * 

INTERVENÇÕES. 

Do Prof. Ruy Christovam Wachowicz (FFCL. da Universidade Fe
deral do Paraná. PR.). 

Diz que a Autora em seu trabalho faz referência a existência de 
um livro de batizados nos Arquivos da Catedral Metropolitana de 
Curitiba, pertencente à colônia de Tomás Coelho. Como essa colô
nia situa-se nos arredores de Curitiba, na zona de colonização polo
nesa, e como êsse assunto faz parte de suas pesquisas, indaga: 
1 Q). - Como êsse livro foi parar na Catedral Metropolitana de 

Curitiba? 
2Q). - Se existem outros livros da colônia de Tomás Coelho no 

Arquivo? 
3Q). - Se a Autora teria conhecimento da existência de livros se

melhantes em outros arquivos de Curitiba? 
Terminando, felicita a Autora pela exaustiva pesquisa realizada. 

* 
Da Profa. Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula (FFCL. 

da USP.). 
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nham na preservação e utilização das fontes primárias em geral e 
eclesiásticas em particular, como instrumento de pesquisa histórica e, 
portanto, pode avaliar a dedicação, a capacidade e as dificuldades 
que a Autora encontrou para concretizar êsse levantamento. 

Considerando que o trabalho não foi divulgado antes da reali
zação do Simpósio, mas é um daqueles que foram apresentados por 
ocasião das discussões; indaga: 
19 ). Os documentos do Arquivo (histórico) da Sé Metropoli

tana de Curitiba estão restaurados? Catalogados? Indexados? 
2Q ) • O Arquivo está aberto aos interessados sem restrições? Ou 

melhor, qual é o regulamento vigente? 
3Q) . Além dos documentos da Secção de Certidões, há também 

Registros paroquiais, em relação à propriedade rural? 

* 
Do Prof. Gabriel Roy (FFCL. de ItÚ. SP.). 

Pergunta: qual o estado de conservação do Arquivo? Existe ofi
cina de reparo? Se o local oferece garantia contra estragos, como por 
exemplo o fogo? 

* 
* * 

RESPOSTAS DA PROFA. ODAH REGINA GUIMARÃES COSTA 

Ao Prof. Ruy Christovam Wachowicz. 

Diz que o livro, cujo título original é ]f? Livro dos Baptisados 
da Capella de Thomaz Coelho, districto da Parochia do Iguassu, 
1883-1884·1885, Pe. João Adamowski, faz parte do Arquivo da 
Catedral Metropolitana de Curitiba. Não possui os têrmos de aber
tura e encerramento, sendo necessário que o capelão, Pe. João Ada
mowski, comprasse outro que deveria ser selado, e convenientemen
te rubricado. As anotações são feitas em Latim. E' o único livro da 
colônia Tomás Coelho existente no referido Arquivo. Não há no
tícia acêrca dos motivos que levaram a sua inclusão no acervo do 
Arquivo. Compromete-se, entretanto, pesquisar outros dados para 
elucidar êsse pormenor. 

• 
À Profa. Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula. 

Afirma que os documentos do Arquivo da Sé Metropolitana e 
Paróquia de Nossa Senhora 
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dos e nem catalogados, existindo 11 índices de batizados efetivados 
de 1840 a 1949, um Abcedário do ano de 1829 a 1840, um outro 
índice alfabético e um fichário, o que facilita a localização dos do
cumentos. 

A consulta do material existente no Arquivo é livre, podendo 
ser feita, nos dias úteis das 9,00 às 11 ,00 e das 14,00 às 17,00 e, aos 
sábados, das 9,00 às 11,00 horas. Não há documentos reservados 
e nem registros paroquiais em relação à propriedade rural. 

* 
Ao Prof. Gabriel Roy. 

Diz que os livros estão guardados em estantes fechadas, não 
existindo oficina de reparo. O 
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