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O Pentágono Religioso 
The ReligiousPentagon 

Abgar Antônio Campos Tirado 

As cinco igrejas de São João del-Rei oriundas 
do século dezoito formam em suas posições um 
pentágono, com a matriz no centro, onde se 
realizam todas as tradicionais cerimônias reli-
giosas. 

Palavras-chave: São João del-Rei. Igrejas. 
Pentágono. Festas religiosas tradicionais. 

The five São João del-Rei churches proceeding 
from the eighteenth century, with the mother 
church in the centre, shape in their position a 
pentagon, within which all the traditional reli-
gious cerimonies are accomplished. 

Key-words: São João del-Rei. Churches. Pen-
tagon. Traditional religious feasts. 
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á alguns anos, em meus 
trajetos de ida e volta em 
função de minhas ativida-

des da Semana Santa na Catedral Basílica 
de Nossa Senhora do Pilar, em nossa São 
João del-Rei, passei a observar que as 
igrejas de Nossa Senhora do Carmo, do 
Pilar, do Rosário e das Mercês formavam 
um triângulo, área essa que nos transpor-
tava diretamente para as páginas da Bí-
blia, como se fôramos protagonistas das 
cenas vividas naquela época. Ampliando 
minha observação, verifiquei que, mais 
que um triângulo, tínhamos um pentágo-
no, se considerássemos também, em suas 
posições, as igrejas de São Francisco de 
Assis e de São Gonçalo Garcia. Pude 
concluir então que existe um pentágono 
religioso, que, a princípio, denominei 
pentágono bíblico, o qual apresenta rele-
vantes características. Antes, devemos 
traçar uma linha imaginária que ligue a 
igreja de São Francisco à do Rosário; 
esta, à das Mercês; esta à do Carmo; esta, 
à de São Gonçalo e esta, à de São Fran-
cisco. Teremos então formado o pentágo-
no, sendo que a velha matriz, hoje Cate-
dral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
ocupa o centro da figura. E que nos é da-
do constatar? É o fato de que todas as 
igrejas, as quais constituem os ângulos da 
formada figura geométrica, são todas elas 
oriundas do século dezoito e todas têm 
sua frente voltada para a matriz, a igreja-
mãe. São nessas igrejas que, na Semana 
Santa, montam-se as belíssimas e expres-
sivas cenas bíblicas, visitadas na noite da 
Quinta-feira Santa, ao som das matracas e 
dos brados de “para a cera do Santo Se-
pulcro”, tudo envolto no aroma das plan-
tas aromáticas, dentre as quais se sobres-
sai o rosmaninho. 

Outra particularidade desse peculiar 
pentágono é a realização, pelo menos até 
2011, de todas as cerimônias religiosas 
tradicionais, incluindo as procissões, ex-
clusivamente dentro do referido períme-
tro. Somente a partir do ano citado, nosso 
atual bispo diocesano, D. frei Célio de 
Oliveira Goulart, estendeu o trajeto pelo 
Tijuco, com parada para a bênção do San-
tíssimo à porta da capela de Santo Antô-
nio. 

É oportuno também notar que o pentá-
gono é quase regular, sendo que os lados 
correspondentes a São Francisco/ Rosá-
rio, Mercês/ Carmo e São Gonçalo/ São 
Francisco possuem exatamente a mesma 
medida. 

Seria tudo aqui exposto apenas coinci-
dência, ou realmente planejado? É prová-
vel que se imponha a segunda hipótese. 

H

Pude concluir então  que 
existe  um  pentágono reli-
gioso, que, a princípio, de-
nominei pentágono bíblico, 
o qual apresenta relevantes 
características. 
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