
Igrejas de Taubaté 

Nasci em Taubaté em 1939 e fui educado à luz dos preceitos da Igreja 

Católica Apostólica Romana. Minha mãe Marina era católica 

praticante e minha tia Marina era mais que isso, eu diria quase uma 

beata. Foi freira por uns tempos, mas desistiu, preferiu dedicar-se à 

caridade por caminhos mais liberais. Se dependesse dela, eu teria 

sido padre. 

Evidentemente, cumpri as obrigações da religião, como ir à missa, 

confessar, comungar e buscar seguir os dez mandamentos até que, 

com cerca de vinte ano de idade, já na escola de engenharia, lendo 

obras como “A Teoria do Desenvolvimento Capitalista”, de Paul 

Sweezy, com todo respeito parei de frequentar a igreja e obedecer às 

suas regras. Se há inferno, estará pronto para me receber caso 

alguma fatalidade me atinja, mas acredito que Deus, se então existe, 

com sua infinita misericórdia, me perdoará. 

Nunca deixei, entretanto, de respeitar a religião, mormente a 

católica, na qual fui educado, com sua história, seus símbolos e suas 

virtudes. Gosto de visitar igrejas, muitas delas repositório dos 

verdadeiros tesouros artísticos e culturais. 

Isso posto, decidi lavrar o presente texto, no qual reverencio dez 

desses templos taubateanos que tive a oportunidade, alguns muitas 

vezes, de frequentar ou, ao menos, 

conhecer de perto. 

Começo, até por razão hierárquica, pela 

Catedral de São Francisco das Chagas, o 

venerando templo cuja primeira 

construção data de 1645, por ordem de 

Jacques Félix, o fundador da cidade, 

fincado na lateral da Praça Dom 

Epaminondas, cujo nome completo é 



Epaminondas de Ávila e Silva, primeiro Bispo de Taubaté, mas me 

lembro, acreditem, que no centro da praça havia um busto do 

Monsenhor Silva Barros, cujo nome é dado a uma outra praça quatro 

quadras distante, que era conhecida 

como o Bosque. 

Quando menino ainda residente na 

cidade, fui muito à missa na Catedral, 

incluídas algumas delas do galo, que lá 

se celebravam à meia noite no Natal. 

As missas eram rezadas em latim e eu 

gostava da sonoridade solene daquela língua morta. Era emocionante 

ouvir o padre dizer “Dominus vobiscum” e os fiéis replicarem “Et cum 

spiritu tuum”, ou o famoso “Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

miserere nobis”! Além disso, os sermões do Padre Evaristo Campista 

Cesar, pároco da Catedral, eram muito bem feitos e agradáveis de 

ouvir, embora um tanto ameaçadores para os pecadores. Eu não 

entendia por que o Padre Evaristo não foi elevado a bispo de 

Taubaté. 

Estive há dias na Catedral, mais bonita e impressionante por dentro 

do que por fora, talvez por suas torres parecerem um tanto 

atarracadas.  

Duas quadras a oeste, fica a vetusta 

Igreja do Rosário (dos pretos, imagino, 

onde os escravos podiam reverenciar o 

Todo Poderoso). Muito mais modesta, 

também nela assisti algumas vezes a 

missas. Obra do início do século XVIII, 

construída por iniciativa da Irmandade 

de Nossa Senhora dos Homens Pretos, vejam só, hoje esse templo 

parece estar submetido a infindáveis obras de restauração. 

Mais duas quadras à frente, e estamos no Lago de Santa Terezinha, 

onde se ergue a vistosa igreja dedicada a essa santa. É uma bela 



construção, de estilo gótico interiorano, cujas obras começaram em 

1923 inspiradas, segundo a internet, na igreja 

de Saint Pierre de Lisieux, certamente não tão 

requintada quanto as catedrais de São Paulo, 

Fortaleza ou Santa Cruz do Sul, RS, mas, assim 

mesmo, gótica. Podem acreditar, mas quando 

eu era menino, Taubaté praticamente acabava 

no Largo de Santa Terezinha. Além disso, na 

parte norte da praça, em oposição à igreja, 

ficava a horrível instalação da cadeia pública da 

cidade que, providencialmente, com o crescimento da cidade, a 

prefeitura houve por bem remover daquele local, assim ampliando a 

praça, talvez a maior e mais bonita de Taubaté. 

Do lado oposto, na zona leste, encontra-se o belíssimo Convento 

Franciscano de Santa Clara, com seu aspecto austero e quase 

colonial, ao lado do qual fica o cemitério da 

Ordem Terceira, onde meus antepassados 

por parte de pai repousam e algum espaço 

ainda livre me aguarda, espero que sem 

nenhuma pressa. Obra de 1673, o templo 

foi destruído por um incêndio em 1843, 

sendo reconstruído em 1891 e, em 1986, tombado pelo Condephaat. 

Caminhando um pouco à frente, no começo da estrada que leva a 

Tremembé, existe um outro convento, do Sagrado Coração de Jesus, 

e também uma igreja bela e moderna dedicada à mesma divina 

figura. Esse templo decerto substitui um outro mais antigo, do tempo 

em que, na entrada do convento, havia um 

arco sobre a porta com as palavras CARITAS 

BONITAS, evidentemente em latim, mas que 

me fazia rir pela sua conotação em língua 

portuguesa. Minha primeira incursão a esse 

recanto religioso ocorreu cerca de uns vinte 

e cinco anos atrás, quando ali procurei pelo cidadão gaúcho chamado 



Henrique da Costa Mecking, mais conhecido por Mequinho, que foi 

nada menos do que o maior enxadrista brasileiro. Ele parou de jogar 

xadrez e buscou se tornar padre, agradecendo a um suposto milagre 

que lhe salvara a vida, livrando-o de insidiosa moléstia, e eu ali estive 

a pedido do reitor da USP, que queria convidá-lo para realizar uma 

demonstração de xadrez simultâneo naquela universidade. Ele não 

foi, mas acabei ficando seu amigo. 

Perto dali fica, na pracinha do mesmo nome, na 

vila de mesmo nome, a pequena igreja de Nossa 

Senhora das Graças. Esse templo e local 

remetem à memória da já citada tia Marina, 

muito ligada ao vigário local de então, o Cônego 

José Luiz Pereira Ribeiro, com quem realizou 

várias ações de caridade. Esse reverendo, que 

empresta seu nome à avenida que passa atrás da igreja e hoje é 

patrono da cadeira número 31 da Academia Taubateana de Letras, 

foi muito querido por suas ações em benefício dos mais pobres, 

tendo se destacado pela luta que empreendeu em defesa dos 

operários da empresa Juta, deixados em dificuldade com o seu 

fechamento. 

Lamentavelmente, a igrejinha estava fechada 

quando ali estive há dias, mas o bar da Dona 

Maria estava aberto e tive o prazer de conhecer 

essa simpática cearense que se estabeleceu em 

Taubaté há dezoito anos, lutou com todas as 

dificuldades possíveis, mas com trabalho e 

perseverança montou seu negócio e tem seus 

planos para crescer. Foi muito gostoso o papo 

que batemos nessa oportunidade. 

Voltando ao centro de Taubaté, na Rua Carneiro de Souza, também 

conhecida por Rua das Palmeiras, onde nos meus bons tempos havia 

de ambos os lados magnificas palmeiras imperiais, vencidas pelo 

tempo, nessa rua que leva à praça central ficar a capela do convento 



das irmãs Sacramentinas, uma ordem de 

freiras que se dedicam exclusivamente à 

oração e não à caridade, como outras fazem. 

Chegamos a ter uma meia parente, da família 

Castilho Marcondes, conhecida por irmã Lili, 

que ingressou na ordem aos 18 anos e lá 

permaneceu sem nunca sair até falecer aos 

88 anos de idade. Sessenta anos prisioneira sem ter cometido crime 

algum! Assisti algumas missas nessa capela e as irmãs reclusas o 

faziam na parte superior, com os rostos escondidos por uma grade 

fina de madeira. Uma das coisas mais desumanas que já vi. 

Chegando novamente ao centro, a uma 

quadra da Catedral, tem-se a incrível pequena 

igreja de Nossa Senhora do Pilar, na verdade 

uma capela colonial de formato hexagonal, 

datada de 1747, erguida em taipa de pilão. 

Essa obra de arte resistiu heroicamente ao 

tempo, às intempéries e ao descaso, sofreu 

várias vezes reparos e hoje funciona como sede de Museu de Arte 

Sacra de Taubaté. Eu sempre considerei essa igrejinha uma joia rara 

nesta cidade que não soube conservar o casario representativo de 

sua história tão rica em fatos e conquistas. 

A peregrinação vai chegando ao seu final 

com as duas igrejas de Nossa Senhora do 

Belém, no bairro do mesmo nome, que 

fica na saída para Ubatuba, a antiga, 

centenária, que estava fechada quando lá 

estive, mas que exibe a sua clássica 

sobriedade de um templo simples, pequeno mas altaneiro. Deve ter 

sido palco de muitas cerimônias e demonstrações de fé do povo 

taubateano e dos arredores. Mas há também a igreja nova, muito 

mais recente, decerto construída por a anterior não dar vazão ao 

fluxo de fiéis. Fica pouco acima da outra na colina em que se 



encontram, é moderna, seu amplo 

salão em forma triangular tem aos 

lados janelas com vitrais que garantem 

a claridade de dia em seu interior. 

Planejo voltar a esse local quando ali se 

realizarem festividades condizentes 

com a importância e significação desses dois templos. 

Eu pretendia fechar esta crônica nela incluindo a 

igreja do distrito de Quiririm, destarte lá fui mas 

só encontrei, na rua principal, uma pequena mas 

convidativa capela. Apesar de sua agradável 

simplicidade, achei que o distrito merecia 

ostentar uma igreja de maior porte, compatível 

com a sua importância na composição do 

município taubateano. Soube depois que esse 

templo existe, simplesmente não localizado nas ruas que percorri. Na 

minha próxima incursão ele não escapará. 
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