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A Irmandade de Nossa Senhora da Lampadosa foi provavelmente fundada antes de 1740, 

quando ocupava um altar na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ao final da década de 1740, os 

irmãos da Lampadosa pediram ao Bipo do Rio de Janeiro, D. Frei Antônio do Desterro, uma 

licença para construir templo próprio em terreno que havia sido doado à irmandade em uma 

área pouco valorizada da cidade àquela época. Este templo, situado na atual Avenida Passos, 

ficou pronto na década de 1770. 

 

 

O documento aqui transcrito, depositado no Arquivo da Torre do Tombo, Chancelaria da 

Ordem de Cristo, Livro 291, é o Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Lampadosa, 

do ano de 1767. Ao ler este compromisso, você descobrirá que a Lampadosa era uma irmandade 

de “pretos”, conforme se dizia à época para referir-se aos escravos e libertos africanos. 

 

 

*
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*** 

 
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Lampadosa da Cidade do Rio de Janeiro, 1767 

1 
 
 

O ofício de juiz é o de mais importância maior peso e consideração que há porque a ele pertence 
procurar com todo o cuidado que os irmãos não faltem com as suas obrigações persuadindo-os a que 
assistam todos com muita dilingência ao serviço da Nossa Senhora da Lampadosa em primeiro lugar de 
que não poderá excusar-se senão aquele que tiver legítimo impedimento e também deve o dito juiz por 
todo o seu cuidado no aumento da irmandade procurando zelosamente todos os seus bens assistindo as 
demandas que forem necessárias, sobre as cobranças que se estiver devendo e fazendo dar todo o bom 
tratamento aos móveis e ornamentos da dita irmandade evitando os empréstimos que se fazem e não 
consentindo que coisa alguma da fábrica saia de casa sem expressa ordem sua, salvo quando for 
alguma [...] necessidade que lhe pareça ser o maior serviço de Deus fazer o tal empréstimo.  
 

Capítulo 2º 
 

Não é de menos conta o ofício de Escrivão desta Santa Irmandade porque a ele pertence o 
cuidado dos Livros e tratando da boa ordem deles, fazendo os assentos da despesa e receita tendo-os 
em forma que se lhe louve sempre o seu zelo e diligencia e quando o juiz da Irmandade não puder 
assistir por algum impedimento na sua ocupação, o Escrivão é que deve presidir ou suprir o seu lugar 
presidindo a irmandade e tendo todo o cuidado dela e seu aumento. 
 

Capítulo 3º 
 

O ofício de Provedor é procurara zelar o aumento e conservação desta Santa Irmandade e todas 
as coisas que a ela pertencerem assistindo a tudo e vendo que os irmãos não faltem as obrigações que 
lhe forem impostas pelo juiz e Mesa e que paguem as suas esmolas na forma deste compromisso e os 
que assim não fizerem reacusá-los-á em Mesa e se houverem eleitos assistirá a eles e dará parte em 
Mesa do que obrar. E do que dispender para se lhe pagar [...] do trabalho e a Igreja nas Armações para 
os dias festivos e nos mais serviços para o ornato e veneração desta Santa Irmandade. 
 

Capítulo 4º 
 

É o ofício de tesoureiro de muita consideração na Irmandade e assim queremos sirva sempre 
esta ocupação homens pretos qual a Mesa Eleger na eleição que se fizer e havendo algum que seja 
irmão desta Santa irmandade sendo pessoa capaz este preferirá em primeiro lugar a outro alguém e 
deste tal oficio dependerá a conservação dos bens dela em razão de que há de ter em seu poder toda a 
fábrica da dita Irmandade e tratar da cobrança das esmolas e despesas de tudo o que for necessário 
assim é conveniente que seja pessoa de que se posa fazer toda confiança [...] zelo para o aumento da 
Irmandade e serviço de Cristo Nosso Senhor saibão todos os irmãos que querem ter por sua devoção 
desta Santa Irmandade da Mãe de Deus e Senhora da Alampadosa cuja festa se celebra no dia do 
nascimento da Senhora a oito de Setembro com sua novena de nove dias antes da festa e principiará a 
novena e m 31 de Agosto que o fim para que se constituiu esta Santa irmandade é só para glorificar a 

                                                           
∗ Transcrição de Michelle Andrade. 
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Deus Nosso Senhor na solenidade da Virgem Mãe Senhora Nossa em cujo serviço esperamos o fruto 
do bem de nossas almas. 
 

Capítulo 5º 
 

Toda a pessoa de qualquer qualidade que quiser ser irmão desta Santa Irmandade dará de 
entrada mil duzentos e cinqüenta réis [...] 480 réis. Com advertência que todo aquele que por sua 
devoção quiser dar mais avantajada esmola maior serviço fará a Virgem Mãe Santíssima, pois deste 
bem se consegue aumento da Irmandade. 
 

Capítulo 6º 
 

Será obrigada esta Santa Irmandade a dar sepultura a qualquer irmão que falecer nas covas que 
esta irmandade tem e quando estas se achem em alguma ocasião ocupadas se comprará outra [...] se por 
este meio atrair os fiéis com mais facilidade ao serviço Deus Nosso Senhor e da Virgem Mãe 
Santíssima. 
 

Capítulo 7º 
 

Haverá nesta Santa Irmandade um juiz e um Escrivão e um Tesoureiro e um Procurador e assim 
mais uma juíza doze irmãos e doze irmãs de Mesa e todos estes serão feitos por eleição na forma 
adiante se dirá tendo sempre estas tais pessoas as da melhor opinião vida e costumes e que possam por 
si e por seus senhores darem suas esmolas [...] e bens adquiridos. 
 

Capítulo 8º 
 

O Irmão juiz dará de esmola doze mil réis o Escrivão seis mil réis a juíza doze mil réis e os 
irmãos da Mesa dois mil réis cada um e rogamos aos ditos que por serviço de Deus e da Virgem Mãe 
Santíssima [...] podendo ser com alguma [...] a dar das suas esmolas pois dela depende o aumento da 
irmandade e boa conservação dela e o irmão tesoureiro, Provedor e Andador não serão obrigados [...] 
algum pelo trabalho que tem. 
 

Capítulo 9º 
 

No dia antes em se houver de celebrara a festa da Virgem Mãe Santíssima juntos todos os 
oficiais e irmãos de Mesa que presente servirem se procederá eleição para a nova Mesa que [...] de ficar 
na forma que é de costume nas mais irmandades e quando suceder algum imputo de votos o juiz como 
presidente com o Reverendo Padre capelão desempatarão os tais votos elegendo para tal ocupação 
aquela pessoa que de mais suficiência obrando esta ação com os olhos em Deus e bem da Irmandade a 
esta tal eleição darão todos um juramento antes de votarem para que assim se obre sem ódio nem 
afeição alguma.  
 

Capítulo 10º 
 

Nesta Santa irmandade haverá um esquife, um guião e uma cruz para acompanharem aos irmãos 
que falecerem e assim mais uma campainha e também haverá uma imagem de Santo cristo e um 
funeral tudo para o dito (sacramento?). 
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Capítulo 11º 
 

 Por cada irmão que falecer será obrigada esta Santa Irmandade a mandar dizer dez missas pela 
sua alma as quais missas podendo ser serão ditas logo com brevidade pelo Nosso Reverendo Padre 
Capelão de quem se cobrará clareza de com estão ditas e também será obrigada a dita Irmandade a 
mandar dizer todos os Sábados uma missa pelos irmãos vivos e defuntos e outra todos os meses pelos 
irmão bem feitores desta Irmandade as quais missas assistirão dois ou quatro irmãos com suas opas 
todos pagando se a quem os dizer a esmola costumada e terá também obrigação esta Santa Irmandade 
de acompanhar como é costume todas as procissões reais  

 
Das missas a que mais se obriga esta irmandade. 

 
Falecendo algum irmão que for ou tiver sido juiz será esta irmandade obrigada a mandar dizer 

vinte missas pela sua alma as quais se mandarão dizer podendo com toda a brevidade pelo Nosso 
Reverendo Padre Capelão de quem se cobrará [...] como estão ditas e sendo juíza também outras vinte 
missas e sendo Escrivão, Tesoureiro, Provedor ou juíza do [...] dezoito missas e os irmãos da Mesa 
dezesseis os definidores como [...] ser irmãos que tenham servido só terão as vinte missas. 
 

Capítulo 12º 
 

O ofício de Procurador e o de Andador é de muita posição por pender deles não menos que o 
aumento e bem da Irmandade e assim é em falta de outro terá por cuidado avisar aos irmãos que 
houverem de tirar esmolas com a caixinha aos Domingos e dias Santos e destes dois oficiais o que 
receber as ditas esmolas darão recibo ao irmão que as tirou e entregando-as logo ao Tesoureiro cobrará 
dele outro recibo que todos estes se apresentarão em Mesa no dia que (dedicar) a missa pelos bem 
feitores e o mesmo se observará com as esmolas que se tirarem [...] e mais miudezas que reduzido tudo 
a dinheiro se farão em lugar [...] para mais clareza advertindo que o Irmão sem justa causa recusar os 
tais oficios e por desprezo os não aceitar não será promovido a outro algum cargo sem que por primeiro 
serviço de Deus aceite aquela ocupação que rejeitou. 
 

Capítulo 13º 
 

Como a paz e concórdia sempre se farão na estimação de todos os mais (aplaudidos?) rogamos 
por serviço de Deus Nosso Senhor ao irmão que servir na ocupação de [...] solicite com todo o desvelo 
saber se há entre os irmãos alguma inimizade e disso dará parte em Mesa para serem repreendidos se 
[...] forem costumases Deus não permita será expulso [...] nisso a mesa e também se [...] que todo o 
irmão ou irmã que [...] usa de ervas ou feitiçarias se façam a Mesa que toda a [...] na averiguação disto 
[...] seja absolutamente expulso da mesma sorte queremos se não aceite por irmão pessoa que 
claramente constar que foi expulso de outra irmandade pela tal culpa. 
 

Capítulo 14º 
 

Haverá nesta Santa irmandade opas brancas com suas [...] da mesma cor e semelhança da lapela 
com sua tarja ao peito de (retrós?) ou lã e também velas e tochas nele primeiro [...] de assistirem os 
irmãos a todos os atos da irmandade. 
 
 
 



Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Lampadosa 
 

Arquivo da Torre do Tombo, Chancelaria da Ordem de Cristo. Livro 291 

Capítulo 15º 
 

Falecendo qualquer irmão serão todos obrigados [...] do tal falecimento de rezar pela alma do 
dado irmão defunto dez Padres Nossos Ave Marias e uma Salve Rainha e também se encomenda [...] 
sessão descuidem nunca de fazer a festa da Virgem Mãe Santíssima no tempo que fica dito com a 
solenidade possível [...] a possibilidade com que se achar a irmandade sendo sempre pregador dos 
melhores e opinião aprovado por evitar dúvidas e os irmãos se confessarão podendo ser todas as Mesas 
por esse exercício um dos de maior utilidade. 
 

Capítulo 16º 
 

Toda pessoa que pretender assentar-se por irmão desta Santa Irmandade terão os oficiais dela 
[...] por cuidado em inquirir se é cristão e de bom procedimento e achando-se na tal pessoa as 
circunstâncias necessárias só assim será admitido e da mesma sorte se deve atender que os irmãos que 
houverem de ser eleitos oficiais sejam sempre dos mais antigos na irmandade e pessoas de que se tem 
boa opinião de zelosos e por nenhum caso se admita o cargo desta Santa Irmandade irmão que se 
souber procura o tal cargo [...] sendo alguma promessa que conste haver feito. 
 

Capítulo 17º 
 

Como quer que esta Santa Irmandade fosse instituída por homens pretos levados [...] de sua 
devoção zelo e serviço de Deus queremos não seja admitido a ofício algum da irmandade irmão branco 
ou pardo [...] somente [...] juiz por sua ocupação por ser isto conveniente. 
 

Capítulo 18º 
 

Juntos em Mesa os oficiais irmãos dela se proporão dois sacerdotes do hábito de São Pedro para 
a ocupação do Capelão e na forma que se procede a eleição para os oficiais e assim se deve observar 
neste caso atendendo-se, porém ao sacerdote mais exemplar para ser admitido em razão de que seus 
bons conselhos é que podem resultar todas as utilidades e bom regime desta Santas Irmandade se lhe 
dará a esmola que se assentar em Mesa. 
 

Capítulo 19º 
 

Será brigado o Nosso Reverendo Capelão a achar-se nas ocasiões que se fizer Mesa para com 
seu respeito evitar discórdias que se sucedem haver e também deve achar-se cobrindo a Irmandade nas 
ocasiões que sair fora e da mesma sorte as Missas a que for obrigado e também será obrigado a 
confessar aos irmãos todos os meses e dias do Senhor e no caso que faça alguma ausência deixará 
sacerdote para aludir as suas obrigações e não fazendo com justa causa se satisfará ao sacerdote que 
suas vezes fizer [...] que se lhe houver arbitrado. 
 

Capítulo 20º 
 

O Irmão Procurador ou Andador terá muito cuidado de avisar ao irmão que lhe couber para tirar 
esmolas ou assistir a algum enfermo sendo necessário e a todos os irmãos para assistência de suas 
obrigações e os que sendo avisados para algum serviço da irmandade com palavras ásperas repugnar 
será expulso sendo repreendido por três vezes e na mesma forma se usará como o irmão que aos 
oficiais da irmandade faltar o devido respeito em coisas lícitas e se for três vezes avisado para suas 
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obrigações e não acudir a elas sem justa causa será castigado ao arbítrio da Mesa também se adverte ao 
irmão juiz senão descuide em mandar confessar e sacramentar a qualquer irmão que irmão enfermo e se 
for escravo de que lhe não possa dar o necessário dar-lhe-ão alguma esmola de dinheiro dando lhe 
também mortalha se não a tiver e falecer e os irmãos que forem expulsos não serão mais admitidos em 
tempo algum pelas Mesas vindouras. 
 

Capítulo 21º 
 

O irmão sacristão será sempre das de melhor opinião na irmandade e este terá cuidado [...] na 
festas procissões e mais ditos da irmandade com as pessoas que o juiz ordenar e terá seu cargo as 
chaves de toda a fábrica que se guardará na casa dele que para isso [...] e que por algum acidente ou 
enfermidade queira algum irmão receber o Santíssimo Sacramento se avisará a dois ou quatro irmãos 
para queda com suas opas e tochas se ache em casa do dito enfermo e acompanhe o Santíssimo 
Sacramento com toda modéstia e sendo necessário acudirá a irmandade [...] toda casa. 
 

Capítulo 22º 
 

Haverá nesta Santa Irmandade uma caixa com três chaves para depósito do dinheiro as quais 
terão uma o juiz outra o Escrivão e outra o Tesoureiro que sempre será pessoa fidedigna e entre os 
livros necessários haverá um dos assentos dos irmãos e com todas as clarezas e falecendo algum se fará 
declaração a margem do seu assento para melhor se entender. 
 

Capítulo 23º 
 

Parecendo conveniente a Mesa que além do Procurador e Andador haja um sacristão e um 
enfermeiro para acudirem as opressões dos irmãos enfermos pobres e depois de feita a eleição dos 
novos oficiais e nova Mesa esta incorporada elegerá as pessoas para as ocupações referidas E se o juiz 
que for eleito estiver fora desta cidade se avisará para que venha tomar posse enquanto esta se não der 
servirá a Mesa própria que tiver acabado e no caso que se haja de fazer Mesa para se decidir alguma 
dúvida alguma dúvida que se mover e faltar algum irmão dela e convocará outro e outros dos que 
tiverem servido para que assim se faça a dada Mesa com o número completo de irmãos. 
 

Capítulo 24º 
 

Havendo-se de recolher ou tirar algum dinheiro do cofre se fará Mesa assistindo a ela todos os 
oficiais e irmãos que na dada Mesa tiverem voto e assim esta [...] Senão obrará coisa alguma todo o 
oficial [...] Desta Santa Irmandade que determinando [...] de sua ocupação não der suas contas com 
prontidão e como é lícito não será mais promovido a cargo algum e só assim será sempre irmão [...] por 
se evitar desta sorte de [...] contas e advertir a fidelidade com que se deve haver nelas. 
 

Capítulo 25º 
 

E sendo caso que algum irmão desta Santa Irmandade alcance por seus bons serviços e 
procedimento conta de alforria se houver quem lhe queira encontrar não tendo o dito irmão com que 
correr o (pleito?) se valer da [...] da irmandade esta o favorecerá [...] puder e querendo algum irmão 
pôr-se em liberdade e não tendo toda a sua valia se lhe emprestará o restante sem avanço mas que 
dando o [...] dentro do tempo consignado com uma fiança abonada a contento da Mesa. 
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Capítulo 26º 
 

Falecendo filho ou filha legítima de algum irmão [...] enquanto estiver debaixo o pátrio domínio 
acompanhará a irmandade e tendo e sendo ilegítimo só acompanhará a cruz e a irmão ou irmão que for 
casado falecendo o marido ou a mulher enquanto o que ficar vivo não tomar estado no caso que faleça 
e não seja irmão pela obrigação da (mulher?) se tiver sido irmão o acompanhará a irmandade na mesma 
forma dos (filhos?) e também dando a estes sepulturas seus pais nas covas que lhe pertencer o Escrivão 
fará disto assento por se evitar dúvidas que algumas vezes sucedem haver. 
 

Capítulo 27º 
 

Toda a pessoa em que [...] de morte se quiser assentar por irmão desta Santa irmandade para 
gozar os sufrágios dela dará de esmola doze mil réis e quando por não ser irmão queira só que a 
irmandade o acompanhe dará de esmola seis mil réis. 
 

Capítulo 28º 
 

Além de se confessarem todos os meses os oficiais e mais irmãos da Mesa serão também 
obrigados a confessarem-se e comungarem na Missa no dia da festa [...] o Reverendo Padre Capelão e 
três meses antes da festa se fará Mesa em qual será chamada a juíza paras que me vendo pouco mais ou 
menos o que poderá dar e o que renderá com as mais esmolas [...] a solenidade da festa. 
 

Capítulo 29º 
 

Achando-se esta Irmandade com dinheiro bastante e havendo [...] a juro o dará na forma da lei 
com aprovação dos oficiais e irmãos da Mesa sobre os quais se fará [...] e havendo a irmandade de sair 
[...] a [...] e [...] presidirá o juiz com sua vara o Escrivão levará o guião o Tesoureiro a Cruz e o mais 
será na forma que se observar nas mais irmandades [...] sempre todos com modéstia e com postura 
possível. 
 

Capítulo 30º 
 

Se alguns oficiais desta Santa Irmandade fizerem nela no tempo que servir alguma obra de 
estimação se porá em lembrança por assento para que dure sua memória e se lhe dê agradecimento 
devido e nunca poderão o juiz e Escrivão novos [...] que seus antecessores tiverem feito sem muita 
consideração e não obrarão o contrário absolutamente. 
 

Capítulo 31º 
 

Aquele a quem estiver entregue os bens desta Santa Irmandade não poderá emprestar para fora 
coisa alguma sem primeiro a Mesa ou o juiz determinar e convir nisso como [...] esquife cruz guião 
varas opas tochas ou ornamentos [...] mais fábrica pertencentes a esta irmandade e aquele que o 
contrário fizer será castigado assim também nenhum irmão poderá levar para sua casa opa ou tochas ou 
qualquer outra coisa da irmandade e aquele que o contrário obrar será na mesma forma acima sente 
capítulo declarado castigado e repreendido. 
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Capítulo 32º 
 

Buscando o nosso dezº a forma do melhor acerto para o bom regimento desta irmandade 
queremos que todas as contas que se houverem de dar sejam em Mesa e porque pelo descurso do tempo 
pode acontecer coisa alguma [...] se fará Mesa e a que resultar [...] se guardará com o próprio capítulo 
deste compromisso. Nós queremos que as contas sejam dadas na Igreja em Mesa aos Irmãos da Mesa 
passada e com os da nova que de presente servem. 


