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Prefácio 
 

Irinéia Maria Franco dos Santos 
 

A alegria é imensa ao apresentar este primeiro Inventário dos Livros 
de Assentamentos do Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió. 
Especialmente, por ter podido acompanhar de perto a construção desse 
instrumento de pesquisa, feito com capricho pela historiadora e arquivista 
Luiza Sahara da Silva Santos. Em poucos inventários se vê o grau de cuidado 
e atenção com a documentação e suas condições de preservação, além de 
seu interesse de cunho histórico. É um trabalho de fôlego e anos de dedicação 
que servirá como referência para muitos/as pesquisadores/as e cidadãos/ãs. 

Desde 2011 os cursos de História da Universidade Federal de 
Alagoas, graduação e pós-graduação, estão atuando em parceria técnico-
científica com a Arquidiocese no Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió 
(ACMM), preocupados em pesquisar sua documentação, produzir 
conhecimento historiográfico e, em contrapartida, contribuir para a 
salvaguarda, preservação e catalogação do acervo. Em 2018, o Guia Geral do 
Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió foi publicado pela Imprensa Oficial 
Graciliano Ramos, trazendo à baila as informações mais abrangentes sobre a 
história do Arquivo, sua organização, acervo, tipologias e descrição sumária 
das caixas da documentação avulsa e dos assentamentos.  

E agora, neste ano de 2020, conturbado e de muitas lutas, temos o 
Inventário dos Livros de Assentamentos em mãos. De modo mais detalhado, 
ele faz o registro de 1058 livros, exaustivamente identificados e catalogados 
por Luiza, abrangendo um amplo recorte temporal, de 1802 a 2015. Esses 
assentamentos são os registros de batismos, casamentos, óbitos e crismas 
realizados no território da Arquidiocese de Maceió, estado de Alagoas, pela 
Igreja Católica Romana, como parte de sua ação pastoral, como 
administradora dos tradicionais “bens de salvação”, mas também como agente 
institucional de registro civil do Estado, durante os períodos colonial e imperial. 
Trata-se, portanto, de fontes históricas consideradas clássicas na historiografia 
e também para as ciências sociais e a demografia, pois são fundamentais para 
o conhecimento das transformações populacionais, dos costumes, das redes 
de compadrio, da história da escravidão, da família, das relações de gênero e 
outros aspectos da vida social. O seu uso é metodologicamente desafiador, 
mas sempre com excelentes resultados. Muito ainda pode ser pesquisado e 
produzido em Alagoas a partir delas, e esperamos que este Inventário 



- 10 -  

contribua para a ampliação do acesso e conhecimento dessa valiosa 
documentação. 

A quase totalidade dos livros de assentamentos aqui apresentados 
encontram-se digitalizados, através de parcerias estabelecidas pela 
Arquidiocese com a Sociedade Genealógica de Utah, em diferentes 
momentos. Assim, aos pesquisadores interessados é sempre possível 
consultar a documentação e manter por mais tempo a sua integridade física, 
por vezes já muito abalada. Com a pandemia da covid-19, infelizmente, o 
atendimento presencial aos usuários do ACMM ficou comprometido, mas ainda 
é possível acessar a documentação com a consulta ao Guia e agora ao 
Inventário e se comunicar remotamente com a equipe. 

Convido aos leitores para se deterem nas páginas seguintes, sem 
pressa, mas com espírito de curiosidade científica. Fontes históricas são 
indícios que instigam a reflexão e a problematização das condições concretas 
da nossa existência como sociedade humana, dos processos que atravessam 
os diferentes aspectos de nossa vida. Através delas podemos questionar o 
nosso passado a partir do nosso presente e, quiçá, projetar um futuro com 
equidade, justiça social e direitos. Os efeitos perversos da crise capitalista, 
sintomática na pandemia, nos instiga a buscar caminhos mais solidários e não 
mercantilizados de vida. Difundir gratuitamente o conhecimento é a tarefa 
histórica que nos cabe e a qual assumimos. 

Aproveito para agradecer a Editora Olyver, a acolhida e publicização 
do Inventário como um e-book gratuito. A importância social e política de ações 
como essa está, exatamente, em cumprirmos nosso papel de sermos 
defensores de uma educação pública, gratuita, popular e democrática, com 
qualidade para todos/as! A defesa da UFAL e das instituições públicas de 
ensino no país se soma a todos os esforços encampados pelas diferentes 
áreas das ciências para a transformação do nosso mundo! 

Seguimos juntos/as, 
Ditadura Nunca Mais! 
 

Maceió, 13 de agosto de 2020  
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Apresentação 
 

Luiza Sahara dos Santos 
 

Os Arquivos Eclesiásticos têm uma importância fundamental para a 
sociedade. Constituem acervos valiosos, registrando documentos que vão 
além do interesse da Igreja. A documentação produzida pela Igreja Católica, 
apesar de ter natureza privada, é de interesse público. 

A especificidade dos arquivos eclesiásticos se deve ao caráter privado 
da instituição e ao tipo de documentação que produz, cuja função em primeira 
instância é pastoral, dado que a documentação gerada pela Igreja na prática 
das suas funções seria o testemunho de uma vida eclesial ativa.1 A Igreja 
Católica, desde a sua formação2, tem a preocupação com a conservação de 
seus documentos. A documentação presente nos arquivos católicos é 
compreendida pela instituição, portanto, como um patrimônio precioso. O 
Arquivo do Vaticano, por exemplo, com o decorrer dos anos, obteve 
progressivas aberturas da documentação à consulta por parte de 
pesquisadores, e hoje passa de “secreto” para “apostólico”, reiterando suas 
finalidades eclesiais e culturais, mesmo que ainda com algumas restrições. 
Recentemente foram abertos, por disposição do Papa Francisco, fundos 
referentes ao pontificado de Pio XII. 

O Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió (ACMM), começou a ser 
organizado no início dos anos 1940 pelo terceiro Arcebispo de Maceió, D. 
Ranulpho da Silva Farias3, de acordo com as necessidades administrativas da 
instituição. Até 1940 não havia arquivo organizado. D. Ranulfo foi o primeiro 
bispo a reunir documentos referentes à vida da Arquidiocese. A ele se deve o 

                                                           
1 ARAHUETES, Anabela Barroso. O papel dos arquivos diocesanos na construção do 
sistema de arquivos da Igreja Católica: O caso da Diocese de Bilbau. Lusitania Sacra. 2ª 
série, 16 (2004), pp. 297-318. 
2 A existência dos Arquivos Eclesiásticos é confirmada a partir de testemunhos encontrados 
sobre a conservação do patrimônio dos arquivos, como o primeiro grande arquivo no 
pontificado do Papa Dâmaso (366-384), a existência dos documentos eclesiásticos como 
fontes documentais de origem pública remonta ao período do reconhecimento do catolicismo 
como religião oficial por parte do Império Romano. (TOGNOLI, Natália Bolfarini & FERREIRA, 
Elane Rodrigues da Silva. Os Arquivos Eclesiásticos e a Arquivística Brasileira: Uma 
análise dos artigos publicados nos periódicos arquivísticos brasileiros. ÁGORA, ISSN 
0103-3557, Florianópolis, v. 27, n. 54, p. 7-28, jan./jun., 2017. Disponível em: 
https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/614/pdf. Acesso em: 25 mar. 2020 
3 Seu episcopado durou de 1939, quando temos sua posse, até o ano de 1955, quando se 
afastou para tratamentos de saúde. 
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registro, em livros de Tombo, dos eventos relativos à criação do Bispado e à 
atuação dos Bispos que o precederam. 

Nos anos 1970 e 1980, D. Miguel Fenelon Câmara, D. Otavio Aguiar 
e Pe. Delfino Barbosa Neto reordenaram e ampliaram o acervo. A partir de 
2011, o curso de História da Universidade Federal de Alagoas, através da 
disciplina de Estágio Supervisionado em Arquivo, atua como parceiro na 
organização, preservação e identificação da documentação, e tem como 
coordenadora do acervo a Dr.ª Irinéia Maria Franco dos Santos, professora do 
curso de História da Ufal. Do ano de 2015 até hoje, o Arquivo passou a ter 
como funcionária fixa da área de História a autora deste Inventário, Luiza 
Sahara, responsável pela organização do acervo, pela elaboração de 
instrumentos de pesquisa4 e pela realização das pesquisas solicitadas ao 
Arquivo. Em 2016 uma revista online foi fundada, podendo ser acessada 
gratuitamente.5  

A maior parte dos livros de assentamentos com informações 
genealógicas foram microfilmados e digitalizados pelo projeto Family Search, 
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que disponibilizou 
esses arquivos ao ACMM em microfilmes (apesar da dificuldade de 
visualização), CDs e HDs externos, mesmo que grande parte seja acessível 
através do site6. Neste inventário há a indicação de livros que foram 
digitalizados, porém não indicamos os microfilmados. Também é possível ver 
essa relação através do site do projeto. 

O ACMM, ao longo desses 80 anos de história presente na sociedade 
alagoana, serve, hoje, como fonte para a realização de diversas pesquisas, 
nos mostrando como é de extrema importância que a memória de toda 
instituição, privada ou pública, seja preservada através dos documentos 
acumulados e organizados em seus arquivos. Porém, o Arquivo não teve 
sempre essa função. A função primeira dele foi o registro das atividades da 
Igreja para uso interno. No período de D. Miguel e D. Otávio, o arquivo foi 
aberto para pesquisadores, mas era um uso ainda pontual sem atendimento 
ao público; somente com o acordo feito com a Ufal, em 2011, ele se tornou um 
espaço aberto. 

                                                           
4 “Meio que permite a identificação, localização ou consulta a documentos ou a informações 
neles contidas, tais como catálogo, guia, índice, inventário, listagem descritiva do acervo, 
repertório e tabela de equivalência”. Glossário de termos arquivísticos. Disponível em: < 
http://proad.ufabc.edu.br/images/Arquivo_e_Protocolo/glossario_de_termos_arquivisticos.pdf
>. Acesso em: 24 mar. 2020. 
5 https://quaestionisdocumenta.wixsite.com/quaestionis. 
6 www.familysearch.org 
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Com muito orgulho, apresentamos o Inventário dos Livros do Arquivo 
da Cúria Metropolitana de Maceió. Resultado de um minucioso trabalho 
realizado durante o ano de 2019, privilegiando, propositalmente, os livros 
presentes no arquivo, o Inventário os identifica e descreve, sucintamente. O 
objetivo deste Inventário é fornecer subsídios ao pesquisador por abranger a 
descrição das séries documentais7 que aqui foram dispostas e também por 
apresentar informações do contexto de produção documental do ACMM. Deve 
servir para orientar os usuários no caminho da pesquisa, a fim de possibilitar e 
facilitar a identificação, localização, consulta de documentos e informações no 
Arquivo. 

Deste modo, o inventário direciona-se aos utilizadores internos e 
externos do ACMM. A sua construção exigiu um nível de tratamento mais 
cuidadoso devido ao estado de conservação de maior parte dos livros, que vão 
de Regular a Péssimo, como também às condições de armazenamento, que 
não são adequadas, e às dificuldades de leitura, sendo exigido o emprego de 
conhecimentos da Paleografia8. É importante ressaltar que os escritos 
copiados fielmente dos livros seguem as regras paleográficas para identificar 
erros da escrita original ou até mesmo o não reconhecimento de algumas 
palavras. 

Para a leitura e transcrição de determinadas partes dos livros foi 
considerada, primeiramente, a qualidade do material, como a tinta. Ela pode 
espalhar-se, sendo o papel absorvente ou não, dificultando a leitura do 
documento. Outras dificuldades são: o documento estar incompleto, rasgado, 
queimado, corroído por insetos ou pela própria tinta, manchado por água, 
ácido, borrões, etc. Nesse caso, não há muitos recursos para a leitura, e 
quanto à transcrição, foram utilizadas as regras mencionadas. 

O material aqui inventariado é composto de diversas informações que 
retratam as atividades e a história da Igreja Católica em Alagoas. Através dos 
livros de batismos, casamentos e óbitos nos valemos de fontes que auxiliam 
os estudos na área de História Demográfica, História da Família e História da 
População, por exemplo; contribuem também para estudos da história social, 

                                                           
7 “Sequência de documentos do mesmo assunto/tipo documental, produzidos pelo mesmo 
órgão/unidade, relativos à mesma função, subfunção e atividade e que resultam em idêntica 
forma de produção e tramitação, correspondendo aos mesmos prazos de vigência e 
destinação”. Glossário de termos arquivísticos. Disponível em: < 
http://proad.ufabc.edu.br/images/Arquivo_e_Protocolo/glossario_de_termos_arquivisticos.pdf
>. Acesso em: 24 mar. 2020 
8 Estudo da escrita para a leitura de manuscritos antigos, importante também para datá-los, 
verificar sua procedência e questionar, quando possível à autenticidade. 
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econômica e cultural, assim como os Livros de Tombo, Livros de Atas, Livros 
Caixas e demais tipologias9. 

Com a falta de documentação cartorária anterior a 1889, os registros 
paroquiais compõem coleções massivas para o estudo dos primeiros séculos 
da história do Brasil. Sendo uma sociedade oficialmente católica, o 
ordenamento social passava pela administração dos sacramentos da Igreja, o 
que nos dá numerosas fontes. Possibilitam, além do entendimento 
demográfico, penetrar elementos ainda pouco conhecidos sobre aspectos da 
vivência quotidiana, hábitos, costumes e práticas das populações do passado 
brasileiro. 

O livro mais antigo é datado do período de 1802 a 1811 e se refere à 
batismos da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, da antiga cidade das 
Alagôas, atual Marechal Deodoro (Anexo 1), quando o território eclesiástico 
ainda pertencia à Diocese de Olinda.10 Não há no ACMM livros com datas 
anteriores, o que acaba dificultando pesquisas que queiram se aprofundar nos 
primeiros dois séculos relacionados ao período colonial no estado11. A 
localização desses livros é uma incógnita. Não se sabe se ainda existem e têm 
a localização desconhecida12, ou se, infelizmente, não existem mais. 

Os livros de batismos, casamentos e óbitos, geralmente, seguem 
padrões. São iniciados sempre com o Termo de Abertura e encerrados com o 
Termo de Encerramento. Nesses registros encontramos informações relativas 
aos fiéis, como nome, filiação, naturalidade, cor, condição social, título, 
moradia, entre outras. Os documentos seguem, ou deveriam seguir normas 

                                                           
9 Tipologia Documental é o estudo que tem como objeto os tipos documentais, e entendidos 
como a configuração que assume a espécie documental de acordo com a atividade que a 
gerou, a natureza do conteúdo, ou técnica de registro. Tipo Documental = Espécie + Função. 
BELLOTTO, Heloísa. Como fazer análise diplomática e análise tipológica de documento 
de arquivo. Disponível em: http://www.saesp.sp.gov.br/cf8.pdf. Acesso em 09 mar. 2020 
10 A Diocese de Alagoas só foi fundada no dia 2 de julho de 1900, durante o pontificado de 
Leão XIII (1878-1903), pela Carta Apostólica Postremis hisce temporibus. 
11 Apesar de não se ter livros de registros anteriores, o ACMM possui em seu acervo como 
documento mais antigo o testamento de Estevão Lourenço de Magalhães e Dias, de 1793. 
Disponível no Guia Geral do Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió e também na página 
https://arquivodacuriamace.wixsite.com/arquivometropolitano/transcricoes  
12 Consultas informais foram feitas ao arquivo eclesiástico da Arquidiocese de Olinda e Recife, 
mas, aparentemente, não existem naquele acervo livros sobre o território alagoano. Nas 
correspondências do clero do século XIX, preservadas no Arquivo Público de Alagoas e 
dirigidas aos presidentes da província, entre 1835 e 1889, vez ou outra há menções da falta 
de livros e registros nas freguesias alagoanas. O que sugeriria a ideia de os livros não terem 
sido preservados pelos vigários ao longo do tempo. 

https://arquivodacuriamace.wixsite.com/arquivometropolitano/transcricoes
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estabelecidas pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707) 
que, por exemplo, indicavam a distinção e separação entre registros de 
cidadãos livres e escravos. No entanto, os livros presentes no ACMM, 
referentes a circunscrição da Arquidiocese de Maceió, não seguiram esta 
norma, inexistindo separação, ou seja, no mesmo livro há registros tanto de 
escravos quanto da população livre. 

A quantidade de informações contidas nos assentos, pode ser 
resultante do arbítrio dos padres responsáveis pela feitura dos registros. Cada 
pároco pode ser mais ou menos rico em detalhes ao descrever os eventos. 
Dependendo da característica de cada clérigo, pode-se realçar algum aspecto 
em particular: cor, profissão, condição social, idade, causa da morte etc. 

Nos assentamentos de batismo consta apenas o primeiro nome do 
batizando, a data de batismo, o nome do padre celebrante, data e local de 
nascimento, nome completo e moradia dos pais e nome dos padrinhos. 
Algumas vezes este pode não ser o padrão seguido, vez ou outra pode ocorrer 
de algumas informações serem ocultadas. 

Há algumas características interessantes a serem observadas nos 
registros de batismo como, por exemplo, as especificações filho natural, filho 
legítimo, filho ilegítimo, ou, dependendo de quem escreve, muitas vezes 
podem aparecer filho bastardo, filho adulterino, filho de pai ignorado. Filhos 
legítimos são filhos de pais casados, filhos naturais são filhos de pais não 
casados, onde, em geral só vai aparecer o nome da mãe, o que acaba 
dificultando algumas pesquisas e indicariam, por outro lado, um número 
considerável de mães solteiras. Recortes de gênero, raça13 e classe são 
perceptíveis também. 

Podemos ver como exemplo o seguinte registro do livro de batismo 
número 16 da Paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, 
de 1898 a 1901. 

 

[Fl. 3] 
“01 Aos dous de Junho de mil oitocentos noventa e oito, nesta Matriz 
02 baptisei solemnimente a Antonia nascida a quatorze de Mar 
03 co do corrente anno, filha natural de Josepha Maria das 
04 Dores; sendo padrinhos Elmodado da Rocha Wanderley e 
05 Diolinda de Lima Wanderley. Do que para constar 
06 Mandei fazer o presente registro, que assigno. 
07 Vigrº C. Jonas d’Arº Batinga” 

                                                           
13 Outros exemplos nos anexos. 
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Como falamos acima, este é um registro de filho natural, que vem 
somente com o nome da mãe. Isso pode significar tanto que os pais da criança 
não eram casados, como também que o pai não batizou a criança ou é 
desconhecido. Para se chegar à resposta desta dúvida é preciso fazer uma 
pesquisa mais aprofundada em outros tipos de registros das pessoas 
relacionadas. Algo que também chama a atenção nesse registro e em muitos 
outros é o nome da mãe. É muito comum ver mulheres com “sobrenomes” 
como “Conceição”, “da Paz”, “da Dores”, “do Espírito-Santo”, “de Jesus” ao 
invés do sobrenome do pai. Até o final do século XIX e meados do século XX, 
era uma prática recorrente, principalmente entre mulheres de famílias pobres. 
Adotava-se, então, o sobrenome do marido depois do casamento. 

Essa prática, apesar de antiga, nos mostra a invisibilização das 
mulheres, que nem o sobrenome da família recebiam, e ainda pode ter 
consequências posteriores. Como por exemplo, o caso de um pedido de 
pesquisa que chegou em minhas mãos no ACMM, onde uma senhora estava 
em busca de informações para conseguir se registrar, e não sabia se havia 
sido batizada, já que era a única filha de cinco irmãos, e o pai registrou e 
batizou todos, menos ela, pois era mulher e “não havia necessidade”. O que 
nos mostra, também, a importância que esses registros têm.  

Pode-se notar, nos livros, algumas lacunas devido à falta de uma ou 
outra folha ou por rasuras e corrosões. Deste modo, nem todos os livros 
apresentarão termo de abertura ou de encerramento, o que indica o extravio 
das primeiras ou últimas folhas. Alguns não possuem rubrica, ou esta, se 
existir, estará ilegível ou localizada em algum ponto corroído da folha. 

Há alguns casos de registros de datas diferentes do período de 
referência do livro aparecerem anexados no fim do mesmo, uma reabertura de 
assentos, sem nenhuma explicação aparente, o que nos leva a criar algumas 
hipóteses do porquê isso veio a ocorrer. Talvez, os sacramentos não fossem 
registrados imediatamente, e só depois eram efetuados os lançamentos 
definitivos, fazendo com que alguns ficassem perdidos, fossem anexados 
depois, ou até mesmo nem fossem repassados para os livros, o que explicaria 
a grande quantidade de pedidos de pesquisas, com todos os dados, que não 
são localizados nos livros. 

Todas essas lacunas, erros, confusões ou especificidades do material 
estão indicados no tópico “Observações” do inventário, que serve para que o 
pesquisador saiba de qualquer registro que no livro fuja do padrão, ou que 
denote algum erro ou confusão. O trabalho ainda realizou o diagnóstico do 
estado de conservação do livro no tópico “Estado de conservação”, informando 
se é aconselhável ou não o manuseio do material, de acordo com o estado em 
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que se encontra. O inventário também identifica a documentação para consulta 
e sua localização no Arquivo, com o número do armário, facilitando sua busca. 
É identificado, por fim, o número de folhas do livro, o período e o conteúdo, 
que especifica para que o mesmo serve. Todas essas informações facilitam o 
acesso para a busca no acervo. 

O inventário foi feito seguindo o modelo do Inventário de Fontes do 
Arquivo Paroquial da Matriz de Santo Antônio, Tiradentes – MG14, que é 
resultado do projeto de extensão universitária “Levantamento, Cadastramento 
e Indexação, em Banco de Dados, do Arquivo Eclesiástico – Documentos 
Avulsos e Códices – das Paróquias e Capelas Filiais da Diocese de São João 
Del-Rei (Minas Gerais – Séculos XVIII – XIX)”, desenvolvido por alunos de 
História da Universidade Federal de São João Del-Rei. O inventário da Matriz 
de Santo Antônio engloba livros e documentos avulsos, e por ser resumido 
apenas à Matriz, possui um acervo muito menor que o do ACMM, que abarca 
a documentação relativa a todo o território da Arquidiocese de Maceió. 

A ordem dos livros no inventário do ACMM segue a lógica da 
organização de seu espaço físico para que a localização dos documentos seja 
facilitada, portanto, como os livros começam a ser armazenados a partir do 
Armário 21 até o Armário 31, essa é a ordem que se segue. Alguns livros que 
deveriam permanecer juntos em um mesmo armário para seguir questões 
organizacionais, não permaneceram por conta das condições de 
armazenamento. Alguns livros eram muito grandes e pesados para ficarem no 
mesmo armário que os demais e foram realocados, porém, tudo está descrito 
nas observações de cada um que passou pelas mudanças. 

As numerações dos livros não foram alteradas para seguir uma ordem 
numérica, todas foram mantidas como as originais. Como referem-se à 
diversas paróquias, é comum que haja repetições de números, vácuos, ou 
erros, porém não seria correto alterar as informações desses livros como 
vieram originalmente, ou então o princípio histórico estaria sendo trocado pelo 
organizacional, o que não é nossa intenção. Os erros, as faltas, os 
esquecimentos, também são importantes para a História. Todas essas lacunas 
têm que ser problematizadas. 

São ao todo 1058 livros presentes no Arquivo atualmente. Foi um 
trabalho exaustivo, feito livro por livro, folha por folha para localizar qualquer 

                                                           
14 RESENDE, Maria Leônia Chaves de. Inventário de Fontes do Arquivo Paroquial da 
Matriz de Santo Antônio, Tiradentes – MG, XVIII – XX. São João Del-Rei, MG. DECIS/UFSJ. 
2004. Disponível em: <https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/labdoc/santoantonio.pdf>. 
Acesso em: 23 mar. 2020. 
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observação que fosse preciso informar. Muitos livros precisaram ser 
higienizados novamente, realocados e reembalados. Havia algumas listas 
feitas anteriormente, por terceiros, que inicialmente estavam servindo como 
base para iniciar a identificação; mas, ao longo do trabalho, foi percebido que 
possuíam muitos erros de datas e de localização, deste modo a decisão foi 
iniciar um trabalho totalmente do zero, para que tudo fosse refeito da maneira 
correta. 

Outro fator que fez com que o trabalho demorasse um pouco mais do 
que o previsto foi o recebimento de livros durante o processo. O ACMM é um 
arquivo que ainda continua recebendo documentação para custodiar, então o 
seu acervo está sempre sendo alterado e ampliado. Os livros do Fundo 
Seminário Nossa Senhora da Assunção, por exemplo, foram enviados pelo 
Seminário Arquidiocesano ao Arquivo quase no fim do processo de construção 
do inventário; assim, essa documentação teve que ser higienizada, 
identificada, inventariada, embalada e alocada. Toda a documentação era 
proveniente do Seminário Provincial, por isso, um novo fundo15 foi criado. 

A acomodação desses livros gerou um pouco de dificuldade. Algumas 
partes do inventário tiveram que ser refeitas, já que o espaço e os armários do 
Arquivo estavam se tornando insuficientes. Alguns livros que já estavam 
acomodados e inventariados tiveram que ser reacomodados para uma melhor 
organização dos que acabavam de chegar. 

As colocações acima servem para mostrar que o trabalho, apesar de 
enriquecedor, teve seus problemas, como qualquer outro. É importante 
destacar os problemas que boa parte dos arquivos privados e públicos no 
Brasil têm, e, em especial, em Alagoas, para que esforços sejam feitos para 
procurar minimizar o impacto negativo desta realidade, já que tais instituições 
ainda são retratadas como meros depósitos de papeis velhos e, a atenção 
voltada para os arquivos eclesiásticos ainda é pouca por parte da comunidade 
arquivística. Esses arquivos enfrentam um desafio pela não existência de uma 
política adequada para garantir a salvaguarda e o tratamento técnico correto à 
sua documentação. 

É importante ressaltar que o trabalho aqui apresentado não foi feito 
por profissionais da Arquivologia, e sim da área da História. Portanto, apesar 

                                                           
15 Fundo documental é o conjunto de documentos produzidos e/ou acumulados por 
determinada entidade pública ou privada, pessoa ou família, no exercício de suas funções e 
atividades, não devendo ser mesclados a documentos de outro conjunto, gerado por outra 
instituição, mesmo que este, por qualquer razão, lhe seja afim. Os fundos obedecem a regra 
da proveniência. (BELLOTTO, H. L. Arquivos permanentes: tratamento documental. 4. ed. 
Rio de Janeiro: FGV, 2006) 
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de estar à frente do ACMM há cinco anos, aprendendo cada vez mais todos 
os dias, determinados conhecimentos técnicos podem deixar a desejar. 

Como já dito, este inventário abrange somente os livros do ACMM. O 
inventário da documentação avulsa, presente nas pastas de cada caixa ainda 
está em andamento, ressaltando que esse trabalho também está sendo 
realizado por uma equipe de historiadores. Por não se ter profissionais 
arquivistas trabalhando no arquivo, as ações de organização podem ser um 
pouco limitadas. Por exemplo, a maior parte do acervo ainda não está 
organizada por fundos que obedecem ao princípio de proveniência. Somente 
a documentação que vem chegando ao Arquivo após o ano de 2015 está 
organizada neste princípio (como a documentação do Fundo Seminário Nossa 
Senhora da Assunção), já que a proveniência é conhecida. 

Porém, apesar dos problemas mencionados acima, comum a maioria 
dos arquivos eclesiásticos no Brasil, a tarefa assumida pela Arquidiocese de 
Maceió com a custódia e a difusão do Arquivo; e a Universidade Federal de 
Alagoas, no tratamento do acervo, é muito importante para a valorização 
dessas instituições. 

Outros materiais que chegaram durante o processo de construção do 
inventário foram os livros de Crisma. Os livros de Crisma, em sua maioria, são 
mais atuais, tendo início no ano de 1940, por iniciativa de Dom Ranulpho 
Farias, que procedeu à escrituração completa das crismas em seu episcopado, 
em livros especiais, feitos segundo modelo apropriado destinando a cada 
paróquia, e manteve a escrita em dia. O livro mais recente existente no ACMM, 
hoje, é um livro de Tombo da Paróquia de Fernão Velho, que vai do ano de 
1958 a 2015. 

Alguns livros de Crisma não seguem uma ordem consecutiva de datas, 
tendo alguns vácuos. Os dados presentes nesses livros correspondem apenas 
ao nome do crismando, o nome dos pais, o nome do padrinho ou da madrinha 
e o nome do celebrante. Apesar de não ter tantas informações como os livros 
de batismos, casamentos ou óbitos, os livros de Crismas também podem ser 
fontes para pesquisas genealógicas, já que podem-se encontrar dados 
genealógicos importantes, tais como datas, locais e filiações. 

Os espaços de um arquivo histórico devem ser ocupados, visitados, 
tanto como seu acervo devem ser estudados e problematizados; portanto, 
sejam privados ou públicos, eclesiásticos ou governamentais, devem estar em 
boas condições de receber visitas. Pesquisadores devem ocupar cada vez 
mais esses espaços e contribuírem para a escrita da história sobre os arquivos 
e sobre seus documentos. Esperamos dar nossa contribuição para a difusão e 
democratização da pesquisa nesses espaços e fazer com que se conheça a 
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importância que os arquivos eclesiásticos têm, não só para a história e 
administração da Igreja Católica, mas, também, para a sociedade. 

O tratamento, a custódia e a abertura dos arquivos eclesiásticos dão 
oportunidade a muitos tipos de pesquisas. Não só isso, como dito, a Igreja foi, 
por muito tempo, a responsável pelos registros de nascimento, casamento e 
óbito dos cidadãos. O espaço para diversas pesquisas é enorme. O acervo 
dos arquivos eclesiásticos é muito rico. 

Disponibilizamos neste Inventário os seguintes anexos: (I) 
Assentamentos do Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió, que é uma lista 
mais sucinta da relação dos assentamentos existentes no ACMM, para uma 
busca mais rápida da localização desses livros. Não há descrições ou 
observações, há apenas a localização e o estado de conservação. A 
localização especifica o armário e a prateleira em que aquele livro está, sendo 
a seguinte ordem: Tipo do assentamento (B = batismo; Ca = Casamento; O = 
Óbito; C = Crisma), Número do armário, Número da Prateleira ou Gaveta. A 
ordem dos livros é a seguinte: Paróquias da Maceió por ordem alfabética, 
Paróquias do interior por ordem alfabética, Paróquias criadas após 1940. Na 
sequência tem-se (II) algumas imagens do assentamento mais antigo do 
ACMM, o Livro de batismo Nº 1 de Marechal Deodoro, que vai do ano de 1802 
a 1811. 

Finalizando esta breve introdução gostaria de agradecer à D. Antônio 
Muniz por abrir as portas do Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió para 
receber as atividades de estágio, os projetos e os pesquisadores. 

À professora Irinéia, pelo seu trabalho no ACMM e pelo interesse 
constante em fazer com que este espaço seja ocupado, que os pesquisadores 
se interessem pelo acervo e que o conhecimento seja sempre dinamizado. 

À equipe de funcionários da Cúria, por estar sempre à disposição e 
receber os pesquisadores do Arquivo com muita atenção. 

À Altina, que sempre é uma grande ajuda nos momentos de produção. 
À Douglas, Ewerton, Francine, Isnald, João Victor, Karen, Lydio, 

Nathã, Roberto e Yara, pela disponibilidade de trabalho voluntário nas 
pesquisas do ACMM no período de 2018/2019, essa ajuda foi muito importante 
para que o trabalho no Arquivo não ficasse sobrecarregado e a finalização do 
Inventário não fosse postergada. Vocês serão excelentes profissionais. 

Participar desse trabalho e da história do Arquivo da Cúria 
Metropolitana de Maceió por tanto tempo me fez tomar a iniciativa de 
desenvolver um projeto voltado para a pesquisa genealógica e História da 
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Família, o Familyares16, que já dá frutos e auxilia tantas pessoas que precisam 
desse tipo de pesquisa. Essa experiêcia me fez aprender muito e descobrir 
essa paixão que é a pesquisa genealógica.   

Este trabalho auxiliará a todos/as os/as visitantes e pesquisadores/as 
do Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió, os/as quais são parte importante 
do nosso trabalho, ajudando a enriquecer cada vez mais a historiografia 
alagoana, este trabalho é dedicado a todos/as eles/as. 

 
Tabela geral dos livros de assentamentos 

 

Tipologia Armário Número Datas 

Batismo 21 s/n 1834 - 1838 

Batismo 21 s/n 1854 - 1865 

Batismo 21 s/n 1865 - 1872 

Batismo 21 s/n 1874 - 1882 

Batismo 21 s/n 1877 - 1880 

Batismo 21 26 1906 - 1911 

Batismo 21 27 1911 - 1914 

Batismo 21 28 1914 - 1918 

Batismo 21 29 1918 - 1932 

Batismo 21 32 1927 - 1930 

Batismo 21 33 1933 - 1937 

Batismo 21 34 1936 - 1938 

Batismo 21 35 1939 - 1940 

Batismo 21 s/n 1922 - 1925 

Batismo 21 s/n 1925 - 1927 

Casamento 21 s/n 1824 - 1857 

Casamento 21 s/n 1859 - 1883 

Casamento 21 7 1912 - 1921 

Casamento 21 s/n 1921 - 1930 

Casamento 21 9 1930 

Casamento 21 10 1933 - 1939 

Casamento 21 s/n 1960 - 1964 

Óbito 21 s/n 1854 - 1857 

Índice 21 s/n 1902 - 1932 

Batismo 21 3 1902 - 1909 

Batismo 21 3 - 4 1902 - 1910 

Batismo 21 4 1909 - 1916 

Batismo 21 4 - 5 1910 a 1923 

Batismo 21 5 1916 - 1923 

Batismo 21 6 1923 - 1931 

                                                           
16 www.familyares.com.br 
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Batismo 21 7 1931 - 1941 

Batismo 21 8 1941 - 1949 

Batismo 21 9 1949 - 1955 

Batismo 21 10 1955 - 1960 

Batismo 21 11 1960 - 1965 

Casamento 21 s/n 1864 - 1886 

Casamento 27 s/n 1889 - 1943 

Índice de Batismo 21 s/n s/d 

Índice de Batismo 21 s/n 1928 - 1934 

Índice de Batismo 21 s/n 1941, 1942 e 1948 

Batismo 21 s/n 1859 - 1868 

Batismo 21 s/n 1875 - 1882 

Batismo 21 s/n 1882 - 1887 

Batismo 21 s/n 1912 - 1913 

Batismo 21 s/n 1914 - 1915 

Batismo 21 s/n 1915 - 1918 

Batismo 21 s/n 1918 - 1924 

Batismo 21 36 1924 - 1925 

Batismo 21 37 1925 - 1926 

Batismo 21 39 1927 - 1928 

Batismo 21 39* 1926 - 1927 

Batismo 21 40 1928 

Batismo 21 41 1928 - 1929 

Batismo 21 42 1929 - 1930 

Batismo 21 43 1930 

Batismo 21 44 1930 - 1931 

Batismo 21 45 1933 

Batismo 21 46 1932 - 1933 

Batismo 21 47 1933 - 1934 

Batismo 21 48 1934 - 1935 

Batismo 21 49 1935 

Batismo 21 50 1935 - 1936 

Batismo 21 51 1936 - 1937 

Batismo 21 52 1936 - 1938 

Batismo 21 53 1938 - 1939 

Batismo 21 54 1939 

Batismo 21 55 1939 - 1940 

Batismo 21 56 1940 

Batismo 21 59 1942 

Batismo 21 60 1942 - 1943 

Batismo 21 61 1943 

Batismo 21 62 1943 - 1944 

Batismo 21 63 1944 - 1945 

Batismo 21 64 1945 
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Batismo 21 65 1945 - 1946 

Batismo 21 66 1946 - 1947 

Batismo 21 67 1947 

Batismo 21 68 1947 - 1948 

Batismo 21 69 1948 

Batismo 21 70 1948 - 1949 

Batismo 21 71 1949 

Batismo 21 72 1949 - 1950 

Batismo 21 77 1953 - 1954 

Batismo 21 78 1954 - 1956 

Batismo 21 S/N 1955 - 1956 

Batismo 21 82 1956 

Batismo 21 83 1956 - 1957 

Batismo 21 82* 1957 - 1958 

Batismo 21 83* 1958 - 1959 

Batismo 21 84 1959 - 1960 

Batismo 21 85 1960 - 1961 

Batismo 21 86 1961 

Batismo 21 87 1961 - 1962 

Batismo 21 88 1962 - 1963 

Batismo 21 98 1972 - 1973 

Batismo 21 99 1973 - 1975 

Casamento 22 20 1937 - 1939 

Casamento 22 21 1939 - 1941 

Casamento 22 22 1941 - 1943 

Casamento 22 23 1943 - 1944 

Casamento 22 24 1944 - 1946 

Casamento 22 25 1946- 1948 

Casamento 22 26 1948 - 1949 

Casamento 22 s/n 1951 - 1953 

Casamento 22 80 1953 - 1959 

Batismo 22 11 1872 - 1879 

Batismo 22 13 1885 - 1887 

Batismo 22 14 1892 - 1895 

Batismo 22 15 1895 - 1898 

Batismo 22 16 1898 - 1900 

Batismo 22 17 1900 - 1904 

Batismo 22 18 1905 - 1907 

Batismo 22 19 1901 - 1910 

Batismo 22 20 1909 - 1911 

Batismo 22 21 1911 - 1913 

Batismo 22 22 1913 - 1916 

Batismo 22 23 1916 - 1918 

Batismo 22 24 1918 - 1921 



- 24 -  

Batismo 22 25 1921 - 1923 

Casamento 22 6 1887 - 1899 

Casamento 22 8 1914 - 1928 

Casamento 22 9 1928 - 1938 

Casamento 22 10 1938 - 1946 

Dispensas 22 1 1901 - 1909 

Dispensas 22 2 1909 - 1915 

Dispensas 22 3 1915 - 1932 

Justificações 22 1 1902 - 1973 

Justificações 22 2 1973 - 1974 

Justificações 22 3 1974 - 1975 

Justificações 22 4 1975 

Justificações 22 5 1975 - 1977 

Justificações 22 6 1977 - 1978 

Justificações 22 7 1978 - 1980 

Justificações 22 8 1980 - 1982 

Justificações 22 9 1982 - 1984 

Justificações 22 10 1984 - 1987 

Justificações 22 11 1987 - 2002 

Lista 22 s/n 1969 – 1972 

Batismo 22 5 1957 - 1959 

Batismo 22 7 1962 - 1964 

Batismo 22 s/n 1967 - 1974 

Batismo 22 10 1856 - 1864 

Batismo 22 11 1861 - 1867 

Batismo 24 s/n 1865 - 1872 

Batismo 22 12 1865 - 1883 

Batismo 24 s/n 1875 - 1880 

Batismo 24 s/n 1877 - 1891 

Batismo 22 s/n 1881 - 1897 

Batismo 22 16 1888 - 1890 

Batismo 24 s/n 1888 - 1892 

Batismo 24 s/n 1892 - 1896 

Batismo 22 19 1892 - 1903 

Batismo 22 20 1898 – 1899 

Batismo 24 21 1899 - 1901 

Batismo 24 23 1903 - 1906 

Batismo 24 25 1906 - 1908 

Índice de Batismo 22 s/n 1900 – 1902 

Índice de Batismo 22 s/n 1903 – 1907 

Índice de Batismo 22 s/n 1907- 1911 

Batismo 22 22 1901 - 1903 

Batismo 22 26 1908 - 1910 

Batismo 22 27 1910 - 1912 
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Batismo 22 28 1912 - 1913 

Batismo 22 29 1913 - 1914 

Batismo 22 1 1952 - 1953 

Batismo 22 2 1955 - 1956 

Batismo 22 3 1956 - 1957 

Batismo 22 s/n 1957 - 1959 

Batismo 22 5 1959 - 1960 

Batismo 22 6 1960 - 1961 

Batismo 22 60 1961 - 1962 

Batismo 22 61 1962 - 1963 

Casamento 24 1 1869 - 1875 

Casamento 22 2 1876 - 1890 

Casamento 22 3 1886 - 1890 

Casamento 24 4 1890 - 1895 

Casamento 22 s/n 1890 - 1901 

Casamento 22 6 1901 - 1907 

Casamento 22 7 1907 - 1914 

Óbito 22 s/n 1902 - 1918 

Batismo 22 2 1864 - 1867 

Batismo 22 3 1867 - 1869 

Batismo 24 4 1869 - 1871 

Batismo 24 6 1873 - 1876 

Batismo 24 7 1876 - 1879 

Batismo 24 8 1879 - 1883 

Batismo 24 9 1883 - 1886 

Batismo 24 10 1886 - 1888 

Batismo 24 12 1890 - 1891 

Batismo 24 13 1891 - 1893 

Batismo 24 14 1893 - 1894 

Batismo 24 15 1894 - 1895 

Batismo 24 16 1895 - 1898 

Batismo 22 20 1906 – 1908 

Batismo 22 21 1908 – 1910 

Batismo 22 22 1910 – 1912 

Batismo 22 23 1912 – 1913 

Batismo 22 24 1913 – 1916 

Batismo 22 25 1916 – 1918 

Batismo 22 26 1918 – 1921 

Batismo 22 27 1920 – 1923 

Batismo 22 28 1923 – 1925 

Batismo 22 29 1925 – 1926 

Batismo 22 30 1926 – 1928 

Batismo 22 31 1928 – 1929 

Batismo 22 32 1929 – 1930 
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Batismo 22 33 1930 – 1932 

Batismo 22 34 1932 – 1934 

Batismo 22 35 1934 – 1935 

Batismo 22 36 1935 – 1937 

Batismo 22 37 1937 – 1938 

Batismo 22 38 1938 – 1939 

Batismo 22 39 1939 – 1940 

Batismo 22 40 1940 – 1941 

Batismo 22 41 1941 – 1943 

Batismo 22 42 1943 – 1944 

Batismo 22 43 1944 – 1946 

Batismo 22 44 1946 – 1947 

Batismo 22 45 1947 – 1948 

Batismo 22 46 1948 – 1949 

Batismo 22 47 1949 – 1950 

Batismo 22 48 1950 – 1951 

Batismo 22 49 1951 – 1952 

Batismo 22 50 1952 – 1953 

Batismo 22 51 1953 – 1954 

Batismo 22 52 1954 – 1955 

Batismo 22 53 1955 – 1956 

Batismo 22 54 1956 – 1957 

Batismo 22 55 1957 – 1958 

Batismo 22 56 1958 – 1959 

Batismo 22 57 1959 

Batismo 22 58 1959 – 1960 

Batismo 22 59 1960 – 1961 

Batismo 22 60 1961 – 1962 

Batismo 22 61 1962 – 1963 

Batismo 22 62 1963 – 1964 

Batismo 22 63 1964 – 1965 

Batismo 22 64 1965 – 1966 

Batismo 22 65 1966 

Batismo 22 s/n 1920 – 1921 

Casamento 22 s/n 1861 – 1868 

Casamento 24 2 1868 – 1880 

Casamento 24 3 1880 – 1885 

Casamento 24 4 1885 – 1890 

Casamento 24 5 1890 – 1896 

Casamento 24 6 1896 – 1901 

Casamento 22 8 1908 – 1915 

Casamento 22 9 1917 – 1922 

Casamento 22 10 1922 – 1927 

Casamento 22 11 1927 – 1932 
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Casamento 22 12 1932 – 1937 

Casamento 22 13 1937 - 1941 

Casamento 22 14 1941 - 1946 

Casamento 22 15 1946 - 1950 

Casamento 22 16 1950 - 1953 

Casamento 22 17 1953 - 1963 

Casamento 22 1 1958 - 1965 

Óbito 24 s/n 1870 - 1876 

Óbito 24 s/n 1876 - 1884 

Batismo 22 2 1963 - 1967 

Batismo 22 s/n 1967 - 1971 

Missal 22 s/n 1842 

Missal 22 s/n 1951 

Missal 22 s/n 1952 

Missal 22 s/n 1858 

Missal 22 s/n 1913 

Missal 22 s/n 1912 

Missal 22 s/n 1939 

Missal 22 s/n 1867 

Missal 22 s/n sem data 

Missal 22 s/n 1921 

Missal 22 s/n 1962 

Missal 22 s/n sem data 

Missal 22 s/n 1610 - 1622 

Missal 22 s/n 1610 - 1622 

Missal 22 s/n 1845 

Caixa 22 s/n 1917 - 1928 

Caixa 22 7 1921 - 1928 

Caixa 22 8 1923 - 1931 

Caixa 22 9 1932 - 1938 

Caixa 22 9 1933 - 1934 

Caixa 22 12 1941 - 1944 

Caixa 22 13 1944 - 1948 

Caixa 22 15 1954 - 1965 

Caixa 22 16 1966 - 1973 

Caixa 22 0 1959 - 1964 

Caixa 22 1 1964 - 1966 

Caixa 22 2 1967 - 1970 

Despachos 22 1 1901 - 1910 

Despachos 22 2 1910 - 1918 

Despachos 22 3 1918 - 1929 

Despachos 22 4 1929 - 1937 

Despachos 22 5 1937 - 1940 

Despachos 22 6 1940 - 1948 
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Despachos 22 7 1948 - 1953 

Despachos 22 8 1953 - 1963 

Despachos 22 9 1964 - 1970 

Despachos 22 10 1970 - 1972 

Despachos 22 11 1972 - 1974 

Despachos 22 12 1974 - 1976 

Batismo 23 23 1951 - 1952 

Batismo 23 25 1953 - 1954 

Batismo 23 s/n 1954 - 1955 

Batismo 23 s/n 1955 - 1956 

Batismo 23 28 1956 - 1958 

Batismo 23 s/n 1958 - 1959 

Batismo 23 2 1960 - 1962 

Batismo 23 2 1962 - 1964 

Batismo 23 3 1964 - 1966 

Batismo 23 4 1966 - 1967 

Batismo 23 5 1967 - 1969 

Batismo 23 6 1969 - 1970 

Batismo 23 7 1970 – 1971 

Batismo 23 8 1971 - 1972 

Batismo 23 1 1918 - 1919  

Batismo 23 2 1919 - 1920 

Batismo 23 2 1920 - 1922 

Batismo 23 3 1923 - 1925 

Batismo 23 4 1925 - 1927 

Batismo 23 6 1930 - 1932 

Batismo 23 7 1932 - 1934 

Batismo 23 8 1934 - 1936 

Batismo 23 10 1938 - 1940 

Batismo 23 11 1940 - 1941 

Batismo 23 12 1941 - 1943 

Batismo 23 13 1943 - 1945 

Batismo 23 14 1945 - 1947 

Batismo 23 15 1947 - 1949 

Batismo 23 16 1949 - 1950 

Batismo 23 22 1956 - 1957 

Batismo 23 23 1957 - 1958 

Batismo 23 24 1958 - 1959 

Batismo 23 25 1959 - 1960 

Batismo 23 26 1960 - 1961 

Batismo 23 27 1961 - 1962 

Batismo 23 28 1962 - 1963 

Batismo 23 29 1963 - 1964 

Batismo 23 30 1964 - 1965 
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Batismo 23 31 1965 - 1966 

Casamento 23 6 1952 - 1955 

Casamento 23 8 1959 - 1963 

Batismo 23 1 1943 - 1947 

Batismo 23 2 1948 - 1952 

Batismo 23 3 1952 - 1955 

Batismo 23 s/n 1955 - 1957 

Batismo 23 5 1957 - 1960 

Batismo 23 s/n 1960 - 1961 

Batismo 23 s/n 1961 - 1963 

Batismo 23 s/n 1963 - 1965 

Batismo 23 s/n 1965 - 1966 

Batismo 23 s/n 1966 - 1968 

Batismo 23 1 1949 - 1956 

Batismo 23 2 1956 - 1961 

Batismo 23 3 1961 - 1968 

Batismo 23 4 1969 - 1982 

Casamento 23 1 1949 - 1990 

Batismo 23 s/n 1952 - 1953 

Batismo 23 38 1954 - 1955 

Batismo 23 39 1955 - 1956 

Batismo 23 40 1957 

Batismo 23 41 1958 

Batismo 23 48 1959 - 1960 

Batismo 23 49 1961 - 1962 

Batismo 23 50 1962 - 1964 

Batismo 23 51 1964 - 1965 

Batismo 23 52 1965 - 1966 

Batismo 23 53 1966 - 1968 

Batismo 23 54 1968 - 1969 

Batismo 23 55 1969 - 1970 

Batismo 23 1 1955 - 1957 

Batismo 23 2 1957 - 1959 

Batismo 23 3 1959 - 1961 

Índice de Batismo 23 s/n 1913 - 1923 

Índice de Batismo 23 s/n 1938 - 1946 

Índice de Batismo 23 s/n 1938 - 1950 

Índice de Batismo 23 s/n 1946 - 1948 

Batismo 23 1 1913 - 1917 

Batismo 23 2 1917 - 1923 

Batismo 23 3 1923 - 1929 

Batismo 23 4 1929 - 1931 

Batismo 23 5 1931 - 1935 

Batismo 23 6 1935 - 1938 
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Batismo 23 7 1938 - 1942 

Batismo 23 8 1942 - 1946 

Batismo 23 9 1946 - 1948 

Batismo 23 10 1948 - 1950 

Batismo 23 1 1955 - 1956 

Batismo 23 s/n 1956 - 1958 

Batismo 23 s/n 1958 - 1959 

Batismo 23 s/n 1959 - 1960 

Batismo 23 22 1967 

Casamento 23 1 1913 - 1929 

Casamento 23 2 1929 - 1945 

Casamento 23 3 1945 - 1955 

Batismo 26 2 1867 - 1875 

Batismo 23 4 1878 - 1880 

Batismo 23 29 1951 - 1954 

Batismo 23 30 1954 - 1957 

Batismo 23 31 1957 - 1959 

Batismo 23 32 1959 - 1962 

Batismo 23 33 1962 - 1964 

Batismo 23 34 1964 - 1966 

Batismo 23 35 1966 - 1968 

Correspondências 23 s/n 1901 - 1921 

Termos de 
Juramento 

23 s/n 1904 - 1948 

Faculdades 23 s/n 1940 - 1941 

Decretos e 
circulares 

23 4 1919 - 1947 

Decretos e 
circulares 

23 5 1947 - 1951 

Provisões 23 1 1901 - 1918 

Provisões 23 2 1918 - 1952 

Provisões 23 3 1953 - 1977 

Provisões 23 4 1978 - 2003 

Impedimentos 23 s/n 1945 - 1974 

Caixa 23 s/n 1897 - 1900 

Caixa 23 s/n 1902 - 1910 

Caixa 23 s/n 1948 – 1959 

Caixa 23 s/n 1979 - 1988 

Caixa 23 s/n 1958 -1963 

Caixa 23 s/n 1925 - 1936 

Caixa 23 s/n 1939 - 1943 

Caixa 23 s/n 1959 - 1962 

Caixa 23 s/n 1940 a 1955 

Caixa 23 s/n 1956 

Caixa 23 s/n 1959 - 1960 
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Caixa 23 s/n 1940 - 1951 

Caixa 23 s/n 1932 - 1937 

Caixa 23 s/n 1954 – 1962 

Caixa 23 s/n 1952 – 1957 

Caixa 23 s/n 1959 - 1960 

Caixa 23 s/n 1955 – 1963 

Caixa 23 s/n 1929 - 1933 

Caixa 23 s/n 1940 – 1955 

Caixa 23 s/n 1958 - 1964 

Índice de Batismo 23 s/n s/d 

Batismo 23 1 1802 - 1811 

Batismo 23 2 1810 - 1817 

Batismo 23 4 1817 - 1827 

Batismo 23 5 1825 - 1835 

Batsmo 23 6 1827 - 1828 

Batismo 23 7 1834 - 1840 

Batismo 23 8 1840 - 1841 

Batismo 23 s/n 1841 – 1854 

Batismo 23 9 1841 – 1844 

Batismo 23 11 1854 – 1860 

Batismo 23 12 1850 – 1864 

Batismo 23 13 1860 – 1863 

Batismo 23 s/n 1864 – 1867 

Batismo 23 s/n 1867 – 1872 

Batismo 23 s/n 1872 – 1878 

Batismo 23 14 1878 – 1880 

Batismo 23 15 1880 – 1887 

Batismo 23 16 1887 – 1892 

Batismo 23 17 1892 – 1897 

Batismo 23 18 1897 – 1899 

Batismo 23 19 1899 – 1902 

Batismo 23 20 1902 – 1908 

Batismo 23 22 1912 – 1915 

Batismo 23 23 1915 – 1919 

Batismo 23 24 1919 – 1923 

Batismo 23 25 1923 – 1927 

Batismo 23 26 1927 – 1929 

Batismo 23 27 1929 – 1933 

Batismo 23 s/n 1933 – 1939 

Casamento 23 2 1831 – 1848 

Casamento 23 3 1837 – 1841 

Casamento 23 4 1841 – 1859 

Casamento 23 5 1860 – 1871 

Casamento 23 s/n 1871 – 1880 
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Casamento 23 7 1880 – 1890 

Casamento 23 8 1891 – 1907 

Casamento 23 9 1907 – 1920 

Casamento 23 10 1921 – 1942 

Óbito 23 s/n 1826 – 1836 

Óbito 23 s/n 1837 – 1843 

Óbito 23 s/n 1845 – 1853 

Óbito 23 s/n 1853 - 1857 

Óbito 23 6 1858 - 1864 

Óbito 23 s/n 1867 - 1869 

Óbito 23 s/n 1869 - 1876 

Óbito 23 s/n 1876 - 1883 

Óbito 23 s/n 1883 - 1889 

Óbito 24 s/n 1889 - 1924 

Óbito 24 s/n 1928 - 1932 

Índice de Batismo 24 1 1826 - 1834 

Índice de Batismo 24 1 e 2 1825 - 1841 

Índice de Batismo 24 3 1825 - 1830 

Índice de Batismo 24 4 1834 - 1838 

Índice de Batismo 24 5 1841 - 1847 

Índice de Batismo 24 6 1847 - 1852 

Índice de Batismo 24 7 1851 - 1859 

Índice de Batismo 24 8 1860 - 1864 

Índice de Batismo 24 9 1864 – 1868 

Índice de Batismo 24 10 1868 – 1874 

Índice de Batismo 24 11 1874 – 1879 

Índice de Batismo 24 12 1879 – 1884 

Índice de Batismo 24 13 1884 - 1889 

Índice de Batismo 24 14 1889 – 1894 

Índice de Batismo 24 13 e 14 1884 – 1894 

Índice de Batismo 24 15a 1894 – 1898 

Índice de Batismo 24 15b 1894 – 1898 

Índice de Batismo 24 s/n - 

Batismo 24 1 1823 - 1834 

Batismo 24 3 1825 - 1830 

Batismo 24 4 1834 - 1838 

Batismo 24 5 1841 - 1847 

Batismo 24 6 1847 - 1852 

Batismo 24 7 1851 - 1860 

Batismo 24 11 1874 - 1879 

Batismo 24 12 1879 - 1884 

Batismo 24 13 1884 - 1889 

Batismo 24 14 1889 - 1894 

Batismo 24 16 1898 - 1901 
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Batismo 24 17 1901 - 1903 

Batismo 24 18 1903 - 1906 

Batismo 24 19 1906 - 1908 

Batismo 24 20 1908 - 1910 

Batismo 24 21 1910 - 1913 

Batimo 24 22 1913 - 1917 

Batismo 24 23 1917 - 1922 

Batismo 24 24 1921 - 1924 

Batismo 24 25 1924 - 1926 

Batismo 24 26 1926 - 1929 

Batismo 24 27 1929 - 1932 

Batismo 24 28 1932 - 1934 

Batismo 24 29 1935 - 1937 

Batismo 24 30 1937 - 1939 

Batismo 24 31 1939 - 1941 

Batismo 24 32 1941 - 1944 

Batismo 24 33 1944 - 1946 

Batismo 24 34 1946 - 1949 

Batismo 24 s/n 1939 - 1975 

Batismo 24 39 1960 - 1963 

Casamento 24 1 1849 - 1878 

Casamento 24 3 1894 - 1907 

Casamento 24 3b 1907 - 1919 

Casamento 24 4 1919 - 1928 

Casamento 24 5 1929 - 1936 

Casamento 24 6 1929 - 1938 

Casamento 24 7 1936 - 1943 

Casamento 24 8 1943 - 1945 

Casamento 24 9 1943 - 1954 

Casamento 24 11 1954 - 1965 

Óbito 24 s/n 1861 - 1865 

Óbito 24 s/n 1865 - 1866 

Óbito 24 s/n 1880 - 1894 

Óbito 24 11 1889 - 1920 

Índice de Batismo 24 1 1884 - 1892 

Índice de Batismo 24 2 1892 - 1900 

Índice de Batismo 24 3 1901 - 1909 

Índice de Batismo 24 4 1909 - 1917 

Índice de Batismo 24 5 1917 - 1924 

Índice de Batismo 24 6 1924 - 1931 

Índice de Batismo 24 7 1931 - 1936 

Índice de Batismo 24 8 1937 - 1942 

Índice de Batismo 24 9 1943 - 1948 

Índice de Batismo 24 10 1948 - 1954 
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Índice de Batismo 24 11 1954 - 1959 

Índice de Batismo 24 12 1959 - 1965 

Batismo 24 1 1884 - 1886 

Batismo 24 2 1886 - 1887 

Batismo 24 3 1887 - 1888 

Batismo 24 4 1888 - 1890 

Batismo 24 5 1890 - 1893 

Batismo 24 6 1893 - 1894 

Batismo 24 7 1895 - 1897 

Batismo 25 8 1896 - 1898 

Batismo 25 9 1898 - 1900 

Batismo 25 10 1900 - 1903 

Batismo 25 11 1903 - 1904 

Batismo 25 12 1904 - 1907 

Batismo 25 13 1907 - 1908 

Batismo 25 14 1908 - 1910 

Batismo 25 15 1910 - 1911 

Batismo 25 16 1911 - 1913 

Batismo 25 17 1913 - 1916 

Batismo 25 18 1916 - 1918 

Batismo 25 19 1918 - 1919 

Batismo 25 20 1919 - 1920 

Batismo 25 21 1921 - 1922 

Batismo 25 22 1922 - 1923 

Batismo 25 23 1923 - 1924 

Batismo 25 24 1924 - 1925 

Batismo 25 25 1925 - 1926 

Batismo 25 26 1926 - 1928 

Batismo 25 27 1928 - 1919 

Batismo 25 28 1929 - 1930 

Batismo 25 29 1930 - 1932 

Batismo 25 30 1932 - 1933 

Batismo 25 21 1933 - 1934 

Batismo 25 32 1934 - 1935 

Batismo 25 33 1935 - 1936 

Batismo 25 34 1936 - 1937 

Batismo 25 35 1937 - 1938 

Batismo 25 36 1939 

Batismo 25 37 1939 - 1940 

Batismo 25 38 1940 - 1941 

Batismo 25 39 1941 - 1942 

Batismo 25 40 1942 

Batismo 25 41 1942 - 1943 

Batismo 25 42 1943 - 1944 
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Batismo 25 43 1944 - 1945 

Batismo 25 44 1945 - 1946 

Batismo 25 45 1946 - 1947 

Batismo 25 46 1947 - 1948 

Batismo 25 47 1948 - 1949 

Batismo 25 48 1949 - 1950 

Batismo 25 49 1950 

Batismo 25 50 1950 - 1951 

Batismo 25 51 1951 - 1952 

Batismo 30 51b 1951 

Batismo 25 52 1952 – 1953 

Batismo 25 53 1953 – 1954 

Batismo 25 54 1954 – 1955 

Batismo 25 55 1955 – 1956 

Batismo 30 4b 1955 

Batismo 25 56 1956 

Batismo 25 57 1956 – 1957 

Batismo 25 58 1957 

Batismo 25 59 1957 – 1958 

Batismo 25 60 1958 – 1960 

Batismo 25 61 1959 

Batismo 30 1b 1959 

Batismo 25 62 1959 – 1960 

Batismo 30 3b 1959 – 1960 

Batismo 25 63 1960 – 1961 

Batismo 30 63b 1960 – 1961 

Batismo 25 64 1961 – 1962 

Batismo 25 65 1962 – 1963 

Batismo 25 66 1963 

Batismo 25 67 1963 – 1964 

Batismo 25 68 1964 – 1965 

Índice de 
Casamento 

25 1 1884 – 1904 

Índice de 
Casamento 

25 2 1904 – 1919 

Índice de 
Casamento 

25 3 1919 – 1935 

Índice de 
Casamento 

25 4 1935 – 1946 

Índice de 
Casamento 

25 5 1946 – 1958 

Casamento 25 1  1884 – 1889 

Casamento 26 2 1889 – 1902 

Casamento 25 3 1902 – 1905 

Casamento 25 4 1906 – 1911 
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Casamento 25 5 1911 – 1918 

Casamento 25 6 1918 – 1925 

Casamento 25 7 1925 – 1932 

Casamento 25 8 1932 – 1936 

Casamento 25 9 1936 – 1940 

Casamento 25 10 1940 – 1942 

Casamento 25 11 1942 – 1945 

Casamento 25 12 1945 – 1950 

Casamento 25 13 1950 – 1952 

Casamento 25 14 1953 – 1955 

Casamento 25 15 1955 – 1957 

Casamento 30 2b 1955 - 1960 

Casamento 25 16 1957 - 1959 

Casamento 25 17 1959 - 1963 

Índice de Batismo 25 s/n 1865 

Índice de Batismo 25 3 1883 – 1892 - 1896 

Batismo 25 1 1865 - 1876 

Batismo 25 2 1876 - 1883 

Batismo 25 3 1883 - 1896 

Batismo 26 s/n 1887 - 1894 

Batismo 25 4 1894 - 1901 

Batismo 25 5 1901 - 1905 

Batismo 25 6 1905 - 1910 

Batismo 25 7 1910 - 1914 

Batismo 25 8 1914 - 1917 

Batismo 25 9 1918 - 1922 

Batismo 25 10 1922 - 1926 

Batismo 25 11 1926 - 1929 

Batismo 25 12 1929 - 1932 

Batismo 25 13 1932 - 1938 

Batismo 25 14 1935 - 1939 

Batismo 25 15 1939 - 1942 

Batismo 25 16 1942 - 1944 

Batismo 26 17 1944 - 1947 

Batismo 26 18 1947 - 1948 

Batismo 26 19 1948 - 1949 

Batismo 26 21 1951 - 1953 

Batismo 26 22 1953 - 1954 

Batismo 26 23 1954 - 1955 

Batismo 26 24 1955 - 1956 

Batismo 26 25 1956 - 1958 

Batismo 26 s/n 1958 - 1959 

Batismo 26 s/n 1959 - 1960 

Batismo 26 28 1960 - 1961 
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Batismo 26 29 1961 - 1962 

Casamento 26 2 1882 - 1916 

Casamento 26 3a 1917 - 1931 

Casamento 26 3b 1932 - 1935 

Casamento 26 4 1932 - 1942 

Óbito 26 s/n 1865 - 1874 

Óbito 26 s/n 1874 - 1879 

Óbito 26 3 1879 - 1894 

Óbito 26 s/n 1884 - 1889 

Óbito 26 5 1896 - 1917 

Óbito 26 6 1916 - 1926 

Óbito 26 7 1927 - 1933 

Óbito 26 8 1933 - 1939 

Óbito 26 9 1939 - 1944 

Óbito 26 10 1946 - 1949 

Óbito 26 s/n 1946 

Óbito 26 11 1949 - 1951 

Óbito 26 12 1952 

Batismo 26 21 1856 - 1859 

Batismo 26 22 1863 - 1866 

Batismo 26 23 1869 - 1870 

Batismo 26 24 1871 - 1873 

Batismo 26 25 1874 - 1876 

Batismo 26 26 1876 - 1877 

Batismo 26 27 1877 - 1879 

Batismo 26 28 1881 - 1883 

Batismo 26 29 1894 - 1895 

Batismo 26 30 1894 - 1895 

Batismo 26 31 1895 - 1897 

Batismo 26 32 1897 

Batismo 26 33 1897 - 1898 

Batismo 26 s/n 1907 - 1909 

Batismo 26 s/n 1915 - 1917 

Batismo 26 s/n 1917 - 1919 

Batismo 26 49 1930 - 1933 

Batismo 26 52 1936 - 1939 

Batismo/Ata 26 53 1936 – 1940 / 1929 - 
1939 

Batismo 26 55 1939 - 1941 

Batismo 26 56 1941 - 1942 

Batismo 26 57a 1942 - 1944 

Batismo 26 57b 1942 

Batismo 26 s/n 1944 - 1945 

Batismo 26 59 1945 - 1947 
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Batismo 26 60 1947 - 1948 

Batismo 26 61 1949 

Batismo 26 1 1953 - 1954 

Batismo 26 2 1954 - 1955 

Batismo 26 s/n 1955 - 1956 

Batismo 26 70 1961 - 1963 

Batismo 26 71 1963 - 1964 

Batismo 26 72 1964 - 1965 

Batismo 26 73 1965 - 1966 

Batismo 26 74 1966 - 1967 

Casamento 26 s/n 1872 - 1874 

Casamento 26 s/n 1881 - 1884 

Casamento 26 14 1897 - 1900 

Casamento 26 15 1914 - 1921 

Casamento 26 16 1921 - 1924 

Casamento 26 s/n 1928 - 1936 

Casamento 26 20 1941 - 1947 

Batismo 26 s/n 1839 - 1852 

Batismo 26 s/n 1837 - 1894 

Batismo 26 s/n 1856 - 1863 

Batismo 26 s/n 1863 - 1865 

Batismo 26 s/n 1865 - 1870 

Batismo 26 s/n 1871 - 1875 

Batismo 26 s/n 1880 - 1886 

Batismo 26 9 1886 - 1890 

Batismo 26 10 1890 - 1892 

Batismo 26 11 1892 - 1894 

Batismo 26 12 1894 – 1899 

Batismo 26 s/n 1907 - 1909 

Batismo 26 s/n 1911 - 1914 

Batismo 26 23 1957 - 1960 

Batismo 26 s/n 1963 - 1965 

Casamento 26 s/n 1835 - 1854 

Casamento 26 s/n 1856 - 1874 

Casamento 26 s/n 1874 - 1886 

Casamento 26 5 1892 - 1901 

Batismo 26 5 1859 - 1860 

Batismo 26 s/n 1863 - 1864 

Batismo 26 s/n 1864 - 1866 

Batismo 26 10 1866 - 1869 

Batismo 26 11 1869 - 1871 

Batismo 26 12 1871 - 1873 

Batismo 26 13 1872 

Batismo 26 14 1873 – 1875 
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Batismo 26 15 1875 - 1876 

Batismo 26 s/n 1876 - 1880 

Batismo 26 17 1882 - 1885 

Batismo 26 18 1885 - 1888 

Batismo 26 19 1888 - 1889 

Batismo 26 s/n 1889 - 1894 

Batismo 26 21 1894 - 1896 

Batismo 26 68 1950 - 1951 

Batismo 26 69 1951 

Batismo 26 3 1951 – 1952 

Batismo 27 4 1952 

Batismo 27 5 1952 - 1953 

Batismo 27 6 1953 - 1954 

Batismo 27 s/n 1967 - 1968 

Batismo 27 98 1968 

Batismo 27 s/n 1968 - 1969 

Casamento 27 5 1895 - 1903 

Casamentos 27 6 1892 – 1895 / 1903 - 1908 

Casamentos 27 s/n 1964 - 1969 

Índice de Batismo 27 4 1913 - 1915 

Índice de Batismo 27 s/n 1921 - 1928 

Índice de Batismo 27 s/n 1928 - 1939 

Índice de Batismo 27 s/n 1929 - 1939 

Índice de Batismo 27 s/n 1939 - 1946 

Índice de Batismo 27 s/n 1939 – 1946 / 1952 

Índice de Batismo 
e Casamento 

27 s/n 1946 – 1949 / 1938 - 
1966 

Índice de Batismo 27 s/n 1948 - 1954 

Batismo 27 1 1890 - 1891 

Batismo 27 s/n 1891 - 1894 

Batismo 27 s/n 1894 - 1897 

Batismo 27 3 1897 - 1899 

Batismo 27 s/n 1905 - 1908 

Batismo 27 6 1908 – 1913 / 1889 - 
1890 

Batismo 27 8 1914 - 1916 

Batismo 27 9 1917 - 1919 

Batismo 27 s/n 1921 - 1924 

Batismo 27 s/n 1924 - 1926 

Batismo 27 13 1928 - 1930 

Batismo 27 s/n 1932 - 1934 

Batismo 27 s/n 1934 - 1937 

Batismo 27 s/n 1937 - 1939 

Batismo 27 17 1939 - 1940 

Batismo 27 18 1940 - 1942 
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Batismo 27 19 1942 - 1943 

Batismo 27 20 1943 - 1945 

Batismo 27 21 1945 - 1946 

Batismo 27 22 1946 - 1948 

Batismo 27 23 1948 - 1949 

Batismo 27 24 1949 - 1950 

Casamento 27 s/n 1950 - 1951 

Casamento 27 s/n 1952 - 1953 

Batismo 27 s/n 1947 - 1950 

Batismo 27 s/n 1950 - 1954 

Batismo 27 3 1954 – 1957 

Casamento 27 s/n 1947 - 1956 

Batismo 27 1 1916 - 1921 

Batismo 27 2 e 3 1923 - 1927 

Batismo 27 4 1927 - 1931 

Batismo 27 5 1931 - 1938 

Batismo 27 6 1938 - 1941 

Batismo 27 7 1941 - 1946 

Batismo 27 8 1950 - 1954 

Batismo 27 9a 1954 - 1958 

Batismo 27 9b 1955 - 1958 

Batismo 27 10 1958 - 1961 

Batismo 27 11a 1961 - 1964 

Batismo 27 11b 1961 - 1964 

Batismo 27 12 1964 - 1967 

Batismo 27 13 1964 - 1968 

Batismo 27 15 1970 - 1972 

Casamento 27 1 1913 - 1938 

Casamento 27 2 1939 - 1952 

Casamento 27 3 1952 - 1969 

Casamento 27 4 1954 - 1970 

Leis Provinciais 30 Tomo I 1835 - 1842 

Leis Provinciais 30 Tomo II 1848 - 1850 

Leis Provinciais 30 Tomo III 1851 - 1859 

Leis Provinciais 30 Tomo IV 1860 - 1867 

Leis Provinciais 30 Tomo V 1868 - 1870 

Crisma 30 1 1943 – 1958 

Crisma 30 2 1958 – 1977 

Crisma 30 3 1967, 1973, 1976 e 2001 

Crisma 30 1 1940 – 1964 

Crisma 30 2 1966, 1988, 1980, 
1984, 1987, 1989, 

1994, 1996, 1999, 2001 
e 2005 

Crisma 30 1 1940 – 1960 
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Crisma 30 2 1960, 1964/1971 e 
2007 

Crisma 30 3 1970, 1972, 1987, 
1991, 1993, 1999, 
2001, 2003 e 2005 

Crisma 30 1 1942 – 1955 

Crisma 30 2 1949 – 1958 

Crisma 30 3 1958 - 1966 

Crisma 30 4 1966, 1967, 1970, 
1971, 1973, 1976, 
1980, 1985, 1988, 

1990, 1991, 1993, 1997 
e 2001 

Crisma 30 5 1970 a 1979, 1988, 
1993, 1996, 1998 e 

2001. 

Crisma 30 1 1905 - 1924 

Crisma 30 1b 1940 – 1954 

Crisma 30 2 1954 – 1959 

Crisma 30 3 1959 - 1962 

Crisma 30 1 1942 – 1950 

Crisma 30 2 1950 – 1959 

Crisma 30 3 1959 – 2002 

Crisma 30 1 1952 - 2003 

Crisma 30 1 1942 – 1950 

Crisma 30 2 1947 – 1951 

Crisma 30 3 1951 – 1988 

Crisma 30 4 1953 – 1955 

Crisma 30 5 1955 - 1958 

Crisma 30 6 1972 – 2003 

Crisma 30 1 1944 - 1998 

Crisma 30 1 1942 – 1956 

Crisma 30 2 1956 – 1993 e 2002 

Crisma 30 3 1952 – 1960 e 1966 

Crisma 30 1 1941 – 1964 

Crisma 30 2 1964 – 1973, 1981, 
1989, 1990, 1991, 
1995, 1996 e 1997 

Crisma 30 3 1993 - 2007 

Crisma 30 1 1940 - 1954 

Crisma 30 2 1954 - 1959 

Crisma 30 3 1959 - 1986 

Crisma 30 4 1973 - 2001 

Crisma 30 4 1986, 1988, 1990, 
1997, 2000 e 2001 
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Crisma 30 1 1930 a 1950, 1976 e 
1977 

Crisma 30 2 1952 – 1959 e 1963 

Crisma 30 3 1954 - 1962 

Crisma 30 4 1962 - 1971 

Crisma 30 5 1871 - 1883 

Crisma 30 1 1964 - 2005 

Crisma 30 1 1973 - 2008 

Crisma 30 1 1947 - 1987 

Crisma 30 2 1970 - 2007 

Crisma 30 3 1984 - 2007 

Crisma 30 1 1940 - 1950 

Crisma 30 2 1950 - 1956 

Crisma 30 3 1956 - 1960 

Crisma 30 4 1960 - 1963 

Crisma 30 5 1963 - 2005 

Crisma 30 1 1938 – 1968 e 1972 

Crisma 30 2 1950 - 1971, 1976, 
1984, 1989 e 1990 a 

2002 

Crisma 30 1 1945, 1962, 1970, 
1983, 1984, 1988, 
1990, 1991 e 1992 

Crisma 30 2 1992 - 2004 

Crisma 30 1 1973, 1986, 1987, 
1989, 1991, 1994 a 

2009 

Crisma 30 1 1960 - 2006 

Crisma 30 1 1984 - 2007 

Crisma 30 1 1982 - 2006 

Crisma 30 1 1984, 1987, 1988, 
1993, 1997, 1999, 2001 

e 2007 

Crisma 30 1 1985, 1990, 1995, 
1998, 1999, 2001, 

2003, e 2007 

Crisma 30 1 1953 - 1986 

Crisma 30 2 1959 - 1996 

Crisma 30 1 1985 - 2004 

Crisma 30 1 1983 - 2004 

Crisma 30 1 1984 - 2000 

Crisma 30 1 1948 - 1962 

Crisma 30 2 1948 - 1961 

Crisma 30 1 1961 - 1969 / 1998 - 
2004 
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Crisma 30 1 1968 - 2008 

Crisma 30 1 1940 - 1952 

Crisma 30 2 1950 - 1999 

Crisma 30 1 1984, 1986, 1988, 1993 
a 1998 

Crisma 30 1 1980, 1986, 1990, 
1996, 1997, 2000, 2001 

e 2003 

Crisma 30 1 1947 a 1953, 1958, 
1959, 1971, 1973 e 

1993 

Crisma 30 2 1956 a 1961, 1983, 
1987, 1994 a 2001, 

2005 a 2008 

Crisma 30 1 1941, 1945 a 1973, 
1976, 1978, 1989, 1991 

e 1995 

Crisma 30 1 1987 - 2005 

Crisma 30 1 1945 - 1988 

Crisma 30 1 1983 - 2006 

Crisma 30 1 1961 / 1992 - 2007 

Crisma 30 1 1986 - 2007 

Crisma 30 1 1947 – 1965 e 2001 

Crisma 30 2 1949, 1954 a 1972, 
1977, 1988 a 2005 

Crisma 30 1 1947 - 1959, 1973 e 
1974 

Crisma 30 2 1959 a 1961, 1968 a 
1973, 1977, 1980 a 

2004, e 2011 

Crisma 30 1 1957 - 2004 

Crisma 30 1 1950 a 1999, 2002 e 
2007 

Crisma 30 1 1957 - 2006 

Crisma 30 1 1940 - 1997 

Crisma 30 1 1940 a 1945 / 1989 a 
1997 

Crisma 30 s/n 1945 - 1946 

Crisma 30 1 1968 - 1970 

Ata 23 s/n 1955 - 1972 

Ata 23 s/n 1958 - 1964 

Ata 23 s/n 1957 - 1964 

Ata 23 s/n 1898 - 1091 

Ata 30 s/n 1988 - 2003 

Ata 30 s/n 1978 - 1983 
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Ata 30 s/n 1943 - 1960 

Ata 30 s/n 1963 - 1965 

Histórico 30 s/n sem data 

Ata 30 s/n 1942 - 1964 

Ata 30 s/n 1946 - 1952 

Ata 30 s/n 1952 - 1957 

Ata 30 s/n 1986 - 1997 

Lista de Presença 30 s/n 1971 - 2004 

Ata 30 s/n 1954 

Ata 30 s/n 2000 - 2010 

Ata 30 s/n 1946 - 1958 

Livro de Ponto 30 s/n 1968 

Livro de Ponto 30 s/n 1963 

Ata 30 s/n 1908 - 1914 

Livro de registros 30 s/n 1940 - 1947 

Caixa 30 s/n 1977 - 1983 

Ata 30 s/n 1957 

Ata 30 s/n 1908 – 1938 

Ata 30 s/n 1943 - 1970 

Ata 30 s/n 1927 - 1959 

Ordenação 30 1 1901 – 1942 

Ordenação 30 1 1901 - 1950 

Ordenação 30 2 1942 - 1973 

Ordenação 30 s/n 1901 - 1978 

Ata 30 s/n 1912 - 1923 

Ata 30 s/n 1984 - 2000 

Ata 30 s/n 1999 - 2002 

Ata 30 s/n 1984 - 2002 

Ata 30 s/n 1963 

Ata 30 s/n 1939 - 1948 

Ata 30 s/n 1936 - 1939 

Caixa 30 s/n 1934 - 1964 

Petições 30 s/n 1957 – 1961 

Caixa 30 s/n 1916 - 1931 

Registros Pastorais 30 1 1847 - 1895 

Juramentos 30 s/n 1939 - 1941 

Caixa 30 11 1939 - 1940 

Caixa 30 s/n 1948 - 1953 

Compromisso 30 s/n 1860 

Compromisso 30 s/n 1860 

Inventário 30 s/n 1910 

Tombo 31 s/n 1895 - 1913 

Tombo 31 1 1901 - 1930 

Tombo 31 2 1940 
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Tombo 31 3 1941 – 1942 

Tombo 31 4 1942 - 1943 

Tombo 31 5 1944 - 1945 

Tombo 31 6 1945 

Tombo 31 7 1945 – 1946 

Tombo 31 8 1946 - 1947 

Tombo 31 9 1948 

Tombo 31 10 1948 - 1949 

Tombo 31 11 1949 - 1950 

Tombo 31 12 1951 - 1953 

Tombo 31 13 1953 - 1955 

Tombo 31 14 1955 - 1960 

Tombo 31 15 1961 - 1965 

Tombo 31 16 1965 - 1977 

Tombo 31 17 1978 - 1983 

Tombo 31 18 1983 - 1994 

Tombo 31 s/n 1958 - 2015 

Tombo 31 1 1919 - 1951 

Tombo 31 s/n 1879 - 1919 

Tombo 31 1 1898 [?] - 1935 

Tombo 31 2 1939 - 1964 

Tombo 31 3 1964 - 1986 

Tombo 31 s/n 1955 - 1973 

Tombo 31 1 1912 - 1973 

Tombo 31 s/n 1959 - 1974 

Lista de presença 31 s/n 1998 - 2005 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Correspondências 

31 s/n 1939 - 1976 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Correspondências 

31 s/n 1953 - 1960 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Correspondências 

31 s/n 1961 - 1967 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Correspondências 

31 s/n 1943 - 1955 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

31 s/n 2005 
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Conteúdo 
Programático 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Conteúdo 
Programático 

31 s/n 2007 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Conteúdo 
Programático 

31 s/n 2007 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Conteúdo 
Programático 

31 s/n 2007 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Conteúdo 
Programático 

31 s/n 2007 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 

da Assunção: Ata 

31 s/n 1935 - 1940 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Relatório 

31 s/n 10/2006 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Relatório 

31 s/n 10/2006 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 
Compilação 

31 s/n 1982 - 2003 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 

da Assunção: Ata 

31 s/n 1953 - 1958 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 

da Assunção: Ata 

31 s/n 1953 - 1957 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 

da Assunção: Ata 

31 s/n 1958 
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Fundo Seminário 
Nossa Senhora 

da Assunção: Ata 

31 s/n 1941 - 1952 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 

da Assunção: Ata 

31 s/n 1942 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Caixa 

31 s/n 1918 / 1942 a 1994 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Caixa 

31 s/n 1947 - 1957 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Caixa 

31 s/n 1956 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Caixa 

31 s/n 1957 - 1974 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Caixa 

31 s/n 1974 - 1976 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Livro de registros 

31 s/n 1941 - 1942 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Estatuto 

31 s/n 2001 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 
Livro de ponto 

31 s/n 1929 - 1939 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 
Livro de ponto 

32 s/n 1940 - 1946 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 
Livro de ponto 

32 s/n 1946 - 1948 
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Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 
Livro de ponto 

31 s/n 1960 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Matrículas 

31 s/n 1902 - 1936 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Matrículas 

31 s/n 1936 - 1954 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Matrículas 

32 s/n s/d 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Tombo 

32 s/n 1924 - 1933 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Tombo 

32 s/n 1934 – 1948 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Tombo 

31 s/n 1940 – 1942 

Fundo Seminário 
Nossa Senhora 
da Assunção: 

Tombo 

31 s/n 1948 – 1957 
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INVENTÁRIO 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
DATA: 28 de abril de 1834 a 29 de outubro de 1838. 
Nº DE FOLHAS: 140. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1834 a 1838. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, muitas manchas causadas 
pela acidez, corrosões causadas por insetos, muitas folhas soltas e rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. Há 
em algumas folhas o que seria uma rubrica, porém, não foi possível identifica-
la. O mesmo ocorre com o termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Moraes. 
DATA: 15 de outubro de 1854 a 13 de junho de 1865. 
Nº DE FOLHAS: 182. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1854 a 1865. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosões causados por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de servir para os lançamentos dos 
assentos [corroído, 1 palavra] / Baptisados da Freguesia de Santa Lusia do 
Norte e para constar / fis este termo por mim feito [sic], e signado por 
autorisação do Exce / lentíssimo Revmo. Snr. Vigario Coadjutor [ilegível, 1 
palavra] Joaquim Francisco de Faria [?] / [corroído, 1 palavra] despacho aos 5 
de Abrº 1865. Norte 7 de 9brº 1865 / Pe. Antonio Gomes de Mello.” 
RUBRICA: Mello (Padre Antonio Gomes de Mello). 
DATA: 12 de novembro de 1865 a 25 de fevereiro de 1872. 
Nº DE FOLHAS: 196. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1865 a 1872. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosões causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro tem cento, e noventa e seis, 96 
[sic], Folhas, que vão / numeradas, e rubricadas por mim com a rubrica – Mello 
– de qual / uso. Villa de Sta. Lusia do Norte 7 de Novembro de 1865 / Pe. 
Antonio Gomes Mello” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Duarte e P. Je Marques (Padre José Vieira Marques). 
DATA: 19 de abril de 1874 a 22 de julho de 1882. 
Nº DE FOLHAS: 82. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1874 a 1882. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosões causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cincuenta e duas folhas, que 
vão por / mim rubricadas, e numeradas com a rubrica / P. Je Marques – de que 
uso; destinado para o lançamento / dos registros dos batizados da freguesia 
de Santa / Lusia do Norte: E para constar [ilegível, palavra] assigno. / Maceió 
6 de Março de 1880. / Pe José Vieira Marques Pro Parocho” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro está dividido em duas partes, a primeira 
vai até o ano de 1877, que vai até a folha 30 e está com a rubrica: Duarte. A 
outra começa logo após, porém se inicia uma nova numeração, indo até a folha 
52, do ano de 1880 até 1882, com a rubrica: P. Je Marques. Não há termo de 
abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Bonnet (Vigário João da Costa Silva Bonnet). 
DATA: 20 de maio de 1877 a 10 de janeiro de 1880. 
Nº DE FOLHAS: 48. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1877 a 1880. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosões causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro de assentos de baptismos 
da freguezia de Sancta Luzia do Norte, / que se acha por mim aberto, 
numerado e rubricado, de quarenta e oito folhas / uteis, como se achão 
numeradas, contendo os termos de abertura e encerramento, / em virtude da 
auctorisação, [ilegível, 1 palavra] me reporto no termo de abertura. / Do que, 
para constar, fiz este termo, em que me assigno. / Maceió, 1 de junho de 1877. 
/ O Vigario João da Costa Silva Bonnet.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. O termo de 
encerramento se encontra na primeira folha, no lugar que seria do termo de 
abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO Nº 26 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para lançamento dos assentos dos 
/ baptisados da freguezia de Santa Luzia do Norte, / e vai por mim numerado 
e rubricado com a rubrica - / Diacono AMello - de que uso. / Maceió, 15 de 
Junho de 1905 / Diacono Achilles Mello Filho.”.  
RUBRICA: Diacono AMello (Diácono Achilles Mello Filho). 
DATA: 1 de janeiro de 1906 a 29 de junho de 1911. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1906 a 1911. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, muitas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro duzentas folhas, que vão por 
mim / numeradas e rubricadas com a rubrica com a rubrica [sic]/ Diacono 
AMello - de que uso, e servirá para o fim indicado / no termo de abertura. / 
Maceió, 15 de Junho de 1906 / Diacono Achilles Mello Filho”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO Nº 27 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lançados / 
os assentamentos dos baptizados da Parochia de Santa Luzia / do Norte, e, 
em virtude da autorisação supra, vae por / mim numerado e assim rubricado: 
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“Cº” Mauricio”. / Secretaria do Bispado de Alagoas, em Maceió, 21 de Agosto 
/ de 1911. / Conego José Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado”.  
RUBRICA: Cº Mauricio (Cônego José Maurício da Rocha). 
DATA: 16 de abril de 1911 a 6 de dezembro de 1914. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1911 a 1914. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cento e noven 
/ ta e oito folhas, que em virtude da autoriza / ção inserta na primeira folha, vão 
por mim / numeradas e assim rubricadas: “Cº” Mauricio”, / o seu fim acha-se 
mencionado no termo de / abertura. / Secretaria do Bispado de Alagoas, em 
Maceió, 21 de / Agosto de 1911. /Conego José Mauricio da Rocha, Secretario 
do / Bispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado 
 

BATISMO 
LIVRO Nº 28 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lan / çados 
os assentamentos dos baptizados da Fregue /zia de Santa Luzia do Norte e, 
em virtude da / autorização supra, vae por mim numerado e / rubricado com a 
rubrica: “Mons. Mauricio” de / que uso. / Maceió, 10 de Fevereiro de 1915. / 
Mons. José Mauricio da Rocha”.  
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Maurício da Rocha). 
DATA: 6 de dezembro de 1914 a 22 de julho de 1918. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1914 a 1918. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas fo / 
lhas que, em virtude da autorização inserta / na primeira folha, vão por mim 
numera / das e rubricadas com a rubrica: << Mons. / Mauricio>> de que uso; o 
seu fim acha-se / mencionado no termo de abertura. / Maceió, 10 de Fevereiro 
de 1915 / Mons. José Mauricio da Rocha.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO Nº 29 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem / lançados 
os assentamentos dos baptizados da Fre / guezia de Santa Luzia do Norte, o 
qual, em / virtude da autorização supra, vae por mim / rubricado com a rubrica: 
“Mons. Mauri / cio” de / que uso. / O numero de suas folhas / vae mencionado 
no termo de encerramento. / Maceió, [corroído] de Agosto de 1918. / 
Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secre / tario do Bispado”.  
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Maurício da Rocha). 
DATA: 23 de julho de 1918 a 27 de dezembro de 1922. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1918 a 1922. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas, / que, em virtude da autorização inserta na / primeira folha, vae por mim 
rubricado com a / rubrica: << Mons. / Mauricio>>, de que uso. O / fim a que se 
destina vem indicado no ter / mo de abertura. / Maceió, 26 de Agost. de 1918 
/ Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario / do Bispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO Nº 32 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em vista da autorisação supra declaro aber / to este 
livro que contem 200 (duzentas) folhas, todas / numeradas e rubricadas com a 
rubrica de meu / uso _ Pe Guimarães Lobo _ devendo servir para os / termos 
de baptismo das freguezias de Rio Largo e / S. Luzia do Norte. / Secretaria do 
Arcebispado, 27 de Outu / bro de 1928. / Conego F. Guimarães Lobo, 
secretario”.  
RUBRICA: Pe Guimarães Lobo (Cônego F. Guimarães Lobo). 
DATA: 11 de setembro de 1927 a 14 de abril de 1930. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte de 1927 a 1930. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas (200) folhas / 
todas numeradas e por mim rubricadas / com a rubrica _ Pe Guimarães Lobo 
_, de meu / uso. / Secretaria do Arcebispado, 27 de Ou / tubro de 1928 / 
Conego F. GuimarãesLobo, secretario”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO Nº 33 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto o 
pre / sente livro que servirá para os lançamentos de / baptizados da parochia 
de Santa Luzia do Norte / com sede em Rio Largo. Vae numerado e rubrica / 
do com a rubrica que uso, levando no fim o ter / mo de encerramento. / 
Secretaria do Arcebispado de Maceió, 3 de abril de 1934. / Conego Fernando 
Lyra, secretario do Arcebispado”.  
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra). 
DATA: 1 de janeiro de 1933 a 20 de setembro de 1937. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte de 1933 a 1937. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos, capa parcialmente solta, algumas folhas se 
despedaçando. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro trezentas folhas / 
numeradas e rubricadas com a rubri / ca que uso, devendo servir para o fim / 
indicado no termo de abertura. / Em face da auctorisação exarada no / lugar 
competente declaro-o encerrado. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 3 de 
abril de 1934. / Conego Fernando Lyra, secretário do Arcebis / pado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO Nº 34 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto o / 
presente livro que servirá para os lançamentos / de baptizados da freguezia de 
Santa Luzia do / Norte rubricado e numerado, levando no fim / o termo de 
encerramento. E, para constar / escrevi e assigno este termo. / Secretaria do 
Arcebispado de Maceió, 27 de janeiro / de 1936. / Conego Fernando Alves 
Lyra, Secr. do Arcebispado”. 
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RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra). 
DATA: 1 de janeiro de 1936 a 31 de dezembro de 1938. 
Nº DE FOLHAS: 328. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte de 1936 a 1938. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos, capa parcialmente solta, algumas folhas se 
despedaçando. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não contém termo de encerramento; após o 
registro de 31 de dezembro de 1938, há alguns de 8 de dezembro do mesmo 
ano. 
 

BATISMO 
LIVRO Nº 35 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto o / 
presente livro que servirá para os lançamentos de / baptisados da parochia de 
“Santa Luzia do Norte, em / sede em Rio Largo. Vae numerado e rubricado 
com / a rubrica de que uso, levando no fim o ter / mo de encerramento. E, para 
constar escrevi / e assigno este termo. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 
9 de janeiro / de 1939. / Conego Fernando Alves Lyra, Secretario do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra). 
DATA: 1 de janeiro de 1939 a 21 de setembro de 1940. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte de 1939 a 1940. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o numero de 
trêzentas di / go, duzentas folhas (200) todas numeradas e ru / bricadas com 
a rubrica de que uso, servindo / para o fim rubricado no termo de abertura. / 
Em virtude da autorisação nelle contido declaro-o / encerrado. secretaria do 
Arcebispado de Maceió, 9 / de Janeiro de 1939, / Conego Fernando Alves Lyra, 
Secretario do Arce / bispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem / lançados 
os assentamentos de baptizados / da Freguezia de S. Luzia do Norte; e em / 
virtude da autorização supra vae por / mim rubricado com a rubrica: “Pe João 
/ Lessa”, de que uso. O numero de suas / paginas consta no termo de 
encerramento. / Maceió, 20 de Dezembro de 1921 / Pe João Guimarães Lessa, 
secretario / interino do Arcebispado.”.  
RUBRICA: Pe João Lessa (Pe João Guimarães Lessa). 
DATA: 23 de abril de 1922 a 18 de abril de 1925. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte de 1922 a 1925. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos, folhas despedaçadas e soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este presente livro duzentas (200) 
folhas, / todas por mim rubricadas com a / rubrica: “Pe João Lessa”, de que 
uso. O fim a que se destina consta no / termo de abertura. / Maceió, 20 de 
Dezembro de 1921 / Pe João Guimarães Lessa, secretario / interino do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O número de páginas é diferente do contido no 
termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra declaro / aberto 
este livro que contem 200 (duzentas) folhas, / todas numeradas e por mim 
rubricadas com / a rubrica _ Pe Guimarães Lobo _ de meu uso e de / verá 
servir para os termos de baptismo da fre / guesia de S. Luzia do Norte. / 
Maceió, 2 de Julho de 1926 / Conego José Guimarães Lobo, secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Pe Guimarães Lobo (Cônego José Guimarães Lobo). 
DATA: 18 de abril de 1925 a 11 de setembro de 1927. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1925 a 1927. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este presente livro 200 (duzentas) 
folhas / todas numeradas e rubricadas com a ru / brica: _ Pe _ Guimrães Lobo, 
de meu uso e servi /  rá para o fim declarado no termo de abertu / ra. / Maceió, 
2 de julho de 1926 / Conego Guimarães Lobo, secret. / do Arcebido.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Suariz [?] 
DATA: 6 de fevereiro de 1824 a 8 de novembro de 1857. 
Nº DE FOLHAS: 338. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, 
de Santa Luzia do Norte, de 1824 a 1857. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, danos causados por insetos, e todas as folhas soltas e frágeis. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de servir para os / lançamentos dos 
assentos dos caza / mentos da Freguezia de Santa Lu / zia da Villa do Norte, 
para com / star fiz este termo, em que me as / signo. Cidade das Alagôas, em 
/ 10 de Janeiro de 1860 / O [ilegível, 1 palavra] Vigrº Gl. F. Conego Affonso 
d’Albuqe Mello”.  
RUBRICA: Albuqe (Cônego Affonso d’Albuquerque Mello). 
DATA: 31 de julho de 1859 a 1 de fevereiro de 1883. 
Nº DE FOLHAS: 140. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, 
de Santa Luzia do Norte, de 1859 a 1883. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos e algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro tem cento, quarenta’, e ceis folhas 
e / todas numeradas, e rubricadas por mim com / a rubrica – Albuquerque – de 
que uso, e para / constar fiz este termo, em que me assigno. / Cidade de 
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Alagôas, em 10 de Janeiro de 1860 / O [ilegível, 1 palavra] Vigrº Gl. F. Conego 
Affonso d’Albuquerque Mello.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O número de folhas do livro é diferente do que 
consta no termo de encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO Nº 7 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle serem lança / dos 
os assentos dos casamentos da Freguesia de / Santa Luzia do Norte e, em 
virtude da autori / zação supra, vae por mim numerado e rubrica / do com a 
rubrica: “Cº” Mauricio” de que uso. / Maceió, 23 de Dezembro de 1912. / 
Conego José Mauricio da Rocha, Secretario do / Bispado”.  
RUBRICA: Cº Mauricio (Cônego José Mauricio da Rocha). 
DATA: 23 de novembro de 1912 a 25 de junho de 1921. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, 
de Santa Luzia do Norte, de 1912 a 1921. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro o numero de cento e 
noventa e oito fo / lhas, que, em virtude da autorização inserta na primeira / 
folha, vão por mim numeradas e rubricadas com a rubrica: / “Cº Mauricio” de 
que uso, o seu fim acha-se mencionado / no termo de abertura. / Maceió, 23 
de Dezembro de 1913 / Conego José Mauricio da Rocha.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO Nº 8 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle / serem lançados 
os assentamentos de / casamentos da Freguesia de S. Luzia / do Norte; e em 
virtude da autoriza / ção supra vae por mim rubricado / com a rubrica: “Pe João 
Lessa”, de / que uso. O número de suas páginas / consta no termo de 
encerramento. / Maceió, 16 de Fevereiro de 1922. / Pe João Guimarães Lessa, 
secreta / rio interino do Arcebispado”. 
RUBRICA: Pe João Lessa (Pe João Guimarães Lessa). 
DATA: 25 de junho de 1921 a 15 de fevereiro de 1930. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, 
de Santa Luzia do Norte, de 1921 a 1930. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas (200) fo / lhas, 
todas por mim numeradas e rubricadas com / a rubrica “Pe João Lessa”, de 
que / uso. O fim a que está destinado / consta no termo de abertura. / Maceió, 
16 de Fevereiro de 1922 / Pe João Guimarães Lessa, secre / tario interino do 
Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO Nº 9 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra declaro aber / to o 
presente livro que servirá para o lançamen / to dos termos de casamento da 
freguezia de / Santa Luzia do Norte. Vae numerado e rubrica / do com a rubrica 
de que uso, levando no fim o / termo de encerramento. / Secretario do 
Arcebispado de Maceió, 17 de fevereiro de 1933. / Conego Fernando Alves 
Lyra, Secretário interino do Arcebispado.”.  
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra). 
DATA: 18 de fevereiro de 1930 a 30 de novembro de 1930. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, 
de Santa Luzia do Norte, de 1930. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro duzentas folhas 
(200) nume / radas e rubricadas com a rubrica de que u / so, servindo para o 
fim indicado no termo de / abertura. Em virtude da autorização da folha / 
número, declaro digo número um, declaro- / o encerrado. / Secretaria do 
Arcebispado de Maceió, 17 de fevereiro de 1933. / Conego Fernando Alves 
Lyra, secr. int. do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Está preenchido até a página 18. 
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CASAMENTO 
LIVRO Nº 10 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aber / to 
o presente livro que servirá para os lança / mentos dos casamentos da 
parochia de / Santa Luzia do Norte, com sede em Rio Largo. / Vae numerado 
e rubricado com a rubrica que uso, / levando no fim o termo de encerramento. 
/ Secreatria do Arcebospado de Maceió, 4 de abril de 1934. / Conego Fernando 
Lyra, secretário do arcebispado”.  
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra). 
DATA: 9 de julho de 1933 a 12 de maio de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, 
de Santa Luzia do Norte, de 1933 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas, numera / 
das e rubricadas com a rubrica que uso, de / vendo servir para o fim indicado 
no termo / de abertura. Em virtude da autorisação / da primeira folha declaro-
o encerrado. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 4 de abril de 1934. / 
Fernando Lyra, secretário do arcebispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
casamentos da paróquia de Santa / Luzia do do Norte e, em virtude da 
autorização supra, leva o pre / sente têrmo de abertura e bem assim o de 
encerramento, lavrado depois da última página, estando todas / as suas folhas 
numeradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. 
Batista / Maceió, 4 de março de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / 
Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 21 de setembro de 1960 a 30 de dezembro de 1964. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1960 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 



- 61 -  

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Santa Luzia do / Norte dêste Arcebispado, contém duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização / do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica do meu uso: Mons. Batista / Maceió, 4 de março de 1961 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Está preenchido até a folha 34v. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Albuqe (Cônego Affonso d’Albuquerque Mello). 
DATA: 18 de maio de 1856 a 26 de junho de 1864. 
Nº DE FOLHAS: 92. 
CONTEÚDO: Registros de óbitos da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1856 a 1864. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, corrosões causados por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro, contendo 200 (duzentas) folhas / 
numeradas, por mim rubricadas, servirá como / Índice dos batistérios, Livros 
3-4-5-6-7, da Pa / róquia Nossa Senhora da Glória, Porto de Pedras. / Porto 
de Pedras, 1º/03/1979 / Sr. Sonia Terezinha Daudt / - Coordenadora de 
Pastoral -”.  
RUBRICA: Não Consta. 
DATA: 1902 a 1932 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Glória, de Porto de Pedras, de 1902 até 1932. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro, contendo 200 (duzentas) / 
folhas numeradas, por mim rubricadas, serviu como índice de batistérios, 
Livros / 3-4-5-6-7, da Paróquia Nossa Senhora da / Glória - Porto de Pedras - 
AL. / Porto de Pedras, 1º/03/1979. / - Sr. Sonia Terezinha Daudt - / - 
Coordenadora de Pastoral -”. 
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OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lançados / 
os assentos, dos baptisados da parochia de Porto / de pedras e vae por mim 
numerado e rubricado / com a minha rubrica - Pe Passos - de que uso, fazendo 
eu / este termo de abertura e no fim o de encerra / mento, onde deixo o numero 
de suas folhas, / tudo faço em virtude da auctorização supra / Maceió, 
[corroído] de Junho de 1902 / Pe Arthur Passos, Secretario do Bispado”.  
RUBRICA: Pe Passos (Padre Arthur Passos). 
DATA: 10 de janeiro de 1902 a 3 de junho de 1909. 
Nº DE FOLHAS: 196. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da paróquia Nossa Senhora da Glória, de 
Porto de Pedras, de 1902 a 1909. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, folhas 
se despedaçando. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento e noventa e seis / 
folhas todas por mim numeradas e rubri / cadas com a rubrica + Pe Passos + 
de que uso, e / servirá para o fim declarado no termo de / abertura Maceió, 11 
de junho de 1902 / Pe Arthur Passos, Secrº do Bispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 3 – 4 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro contem 200 (duzentas) folhas numeradas 
e / por mim rubricadas com a rubrica CAAssunção de meu uso / Servirá para 
o registro dos batizados efetuados na paróquia de / Porto de Pedras / Maceió, 
04 de julho de 1978 / C Antônio Manuel Araújo/ Secretário do Arcebispado”.  
RUBRICA: CAAssunção (Antônio Assunção Araújo). 
DATA: 10 de janeiro de 1902 a 24 de abril de 1910. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da paróquia Nossa Senhora da Glória, de 
Porto de Pedras, de 1902 a 1910. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
paróquia / de Porto de Pedras contém 200 / (duzentas) folhas numeradas e 
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por mim rubricadas com a / rubrica CAManuel do meu uso / Maceió, 04 de 
julho de 1978 / C Antônio Manuel Araújo / Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Os registros de 1902 até 1909, são cópias do 
livro Nº 3. 
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem / lançados 
os assentamentos dos baptisados da / parochia de Nossa Senhora da Gloria 
de Porto / de Pedras [corroído] em virtude da autorisação su / pra vae por mim 
numerado e rubricado / com a rubrica “Pe” Mauricio” de que uso. / Maceió, 26 
de julho de 1910 / Padre José Mauricio da Rocha, Secretario do / Bispado.”.  
RUBRICA: Pe Mauricio (Padre José Maurício da Rocha). 
DATA: 13 de junho de 1909 a 3 de setembro de 1916. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Glória, de 
Porto de Pedras, de 1909 a 1916. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, folhas 
soltas, algumas rasgadas e coladas com fita adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cento e no / 
venta e oito folhas que, em virtude da / autorisação inserta na primeira folha, 
vão / por mim numeradas e rubricadas com a rubrica “ Pe “ Mauricio” de que 
uso e desti / na - se ao fim mencionado no termo de abertura. / Maceió, 26 de 
julho de 1910 / Pe” José Mauricio da Rocha, Secretario do / Bispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Os registros de 1909 a 1910, são cópias do 
livro Nº 3-4 
 

BATISMO 
LIVRO 4 – 5 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro contem 200 (duzentas) folhas numeradas 
e / por mim rubricadas com a rubrica CAManuel de meu uso / Servirá para o 
registro dos batizados efetuados na paróquia de / N. S. da Glória, de Porto de 
Pedras / Maceió, 27 de Novembro de 1978 / C Antônio Assunção Araújo”.  
RUBRICA: CAAssunção (C Antônio Assunção Araújo). 
DATA: 24 de abril de 1910 a 11 de abril de 1926 [?]. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Glória, 
Porto de Pedras, de 1910 a 1926 [?]. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
paróquia / de N. Senhora da Glória, de Porto de Pedras - contém 200 / 
(duzentas) folhas numeradas e por mim rubricadas com a / rubrica 
CAAssunção do meu uso. / Maceió, 27 de Novembro de 1978 / C Antônio 
Assunção Araújo / Secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A partir do ano de 1923 fica um pouco confuso, 
pois seguem-se anos aleatórios, como 1911, 1945, 1917, etc. Pode ter sido 
usado para incluir registros que não foram incluídos nos outros livros. 
 

BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Mons. Maurício (Monsenhor José Maurício da Rocha). 
DATA: 20 de maio de 1916 a 6 de outubro de 1926. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Glória, de 
Porto de Pedras, de 1916 a 1926. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, muito danificado, nota-se que muitas 
folhas estão faltando, pois está muito leve, muitas folhas rasgadas.  
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro o [corroído] folhas, que, / 
em virtude da autorização [corroído] na primeira / folha, vão por mim rubricadas 
com a rubrica / “Mons. Maurício” de que uso. O fim a que se / destina vae 
indicado no termo de abertura. / Maceió, [corroído] de Abril de 19[corroído] / 
Monsenhor José Maurício da Rocha, Secretario / do Bispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em vista da adgação [sic] supra declaro / este livro 
aberto, numerado e rubricado com / a rubrica - Pe GuimarãesLobo - de meu 
uso. / Maceió, 14 de janeiro de 1924 / Pe José Guimarães Lobo, secretario”.  
RUBRICA: Pe GuimarãesLobo (Pe José Guimarães Lobo). 
DATA: 6 de outubro de 1923 a 20 de junho de 1931. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Glória, 
Porto de Pedras, de 1923 a 1931. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas por mim / 
rubricadas com a rubrica - Pe GuimarãesLobo - de / meu uso e se destina aos 
registros de baptisados / da Parochia de Alagôas. / Maceió, 15 - 1 - 924 / Pe 
José Guimarães Lobo, secretário do Arcebispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 21 
REUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 30 de maio de 1931 a 15 de janeiro de 1941. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Glória, 
Porto de Pedras, de 1931 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas folhas rasgadas, há muita 
dificuldade para ver as informações contidas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente livro duzentas digo 
trezentas folhas, / numeradas e rubricadas com a rubrica que uso. / Em virtude 
da autorisação do Exmo. Mgr [?] Viga / rio Geral, declaro - o encerrado, 
servindo para o / fim indicado no termo de abertura. / Secretaria do 
Arcebispado de Maceió, 11 de dezembro de 1931 / Conego Fernando Alves 
Lyra, sec. int. do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não contém termo de abertura. A primeira folha 
é datilografada. Pode ter sido usado para incluir registros que não foram 
inclusos nos outros livros, pois na última folha há registros de 1933 e 1952. 
 

BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 21 
DATA: 20 de outubro de 1941 a 8 de setembro de 1949. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Glória, 
Porto de Pedras, de 1941 a 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, algumas folhas rasgadas. 
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OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não contém termos de abertura e 
encerramento. A primeira e a última folha são datilografadas. Só há uma folha 
com registros de outubro de 1941, após isso já segue para o ano de 1942, há 
uma lacuna entre janeiro de 1941 a outubro de 1941 e outubro de 1941 a 
dezembro de 1941. Rubrica não identificada. 
 

BATISMO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro servirá / para nêle ser feito o 
registro dos / batizados da paróquia de Pôrto de / Pedras, dêste Arcebispado 
e, por força / da autorização supra, leva este termo / de abertura e na última 
página o / de encerramento, estando todas as / folhas numeradas e por mim / 
rubricadas com a rubrica de que / faço uso e é assim: Cônego Batista / Maceió, 
20 de julho de 1950. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do 
Arcebispado.”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 8 de setembro de 1949 a 10 de março de 1955. 
Nº DE FOLHAS: 204. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Glória, 
Porto de Pedras, de 1949 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro / de batizados da 
paróquia de Pôrto / de Pedras (204) duzentas e quatro folhas / que, em virtude 
da autorização exara / da na primeira página, estão nume / radas e rubricadas 
com a rubrica / de que faço uso: Cônego Batista / Maceió, 20 de julho de 1950 
/ Conego João Batista Vanderlei, Secre / tario do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de Ma / ragogi e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 10 de 
março de 1954 / Conego João Batista Vanderlei, Sec do / Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 



- 67 -  

DATA: 17 de março de 1955 a 27 de março de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Glória, de 
Porto de Pedras, de 1955 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez, 
capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
paróquia Maragogi / contém duzentas (200) folhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 10 de março de 1954 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Sec. do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Os termos de abertura e encerramento 
referem-se a paróquia de Maragogi, mas o livro é da paróquia Nossa Senhora 
da Glória, de Porto de Pedras. 
 

BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 21 
DATA: 27 de março de 1960 a 14 de março de 1965 [?]. 
Nº DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Glória, de 
Porto de Pedras, de 1960 a 1965 [?]. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: A partir do ano de 1965 fica um pouco confuso, pois 
seguem-se anos aleatórios, como 1959, 1955, 1968, etc. Pode ter sido usado 
para incluir registros que não foram inclusos nos outros livros. Rubrica não 
identificada. Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
DATA: 8 de fevereiro de 1864 a 28 de julho de 1886. 
Nº DE FOLHAS: 90. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da Glória, 
de Porto de Pedras, de 1864 a 1886. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, folhas 
muito frágeis, danos causados por insetos. 
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OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. Há um registro avulso de 1888 na última folha. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Sª Lessa 
DATA: 10 de janeiro de 1889 a 3 de julho de 1943. 
Nº DE FOLHAS: 148. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da Glória, 
de Porto de Pedras, de 1889 a 1943. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e quarenta e oito folhas, 
q. vão / todas por mim numeradas e rubricadas com a ru / brica – Sª Lessa – 
de que uso, destindas para o / lançamento dos casamentos da freguesia de 
Por / to de Pedras, deste Estado. E para constar fa / ço este termo em que 
assigno. / Maceió, 4 de Março de 1896 / Pe. Manoel Antonio da Sª Lessa, 
Vigario / Geral Forense.” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. O livro não está  junto aos outros 
da mesma paróquia, no arquivo, pois possui um tamanho maior que o normal 
e foi guardado em um armário adequado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
DATA: não identificado. 
Nº DE FOLHAS: 103. 
CONTEÚDO: Lista, em ordem alfabética, dos registros de batismo dos livros 
da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, de Viçosa. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, sem capa, manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos e muitas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Não está encapado, as folhas foram encontradas de forma avulsa e alocadas 
em um envelope. A data não foi identificada. 
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ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
DATA: 1928 - 1934 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Lista, em ordem alfabética, dos registros de batismo dos livros 
da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, de Viçosa, de 1928 a 1934. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, sem capa, manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos e muitas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Não está encapado, as folhas foram encontradas de forma avulsa e alocadas 
em um envelope, com muitas em falta. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
DATA: 1941, 1942 e 1948 
Nº DE FOLHAS: 107. 
CONTEÚDO: Lista, em ordem alfabética, dos registros de batismo dos livros 
da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, de Viçosa, de 1941, 1942 e 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, sem capa, manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos e muitas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Não está encapado, as folhas foram encontradas de forma avulsa e alocadas 
em um envelope. As datas inseridas são as que foram identificadas, o livro 
está desordenado, com folhas em falta. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
DATA: 16 de abril de 1859 a 26 de maio de 1868. 
Nº DE FOLHAS: 306. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1859 a 1868. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento; 
Rubrica não identificada devido a corrosão das folhas, que se concentram no 
topo e no fim das mesmas. 
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BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Serve este livro para registro de baptizados da 
Freguesia / do [corroído, 1 palavra] Bom Jesus da Vila d’Assembleia; e tem ele 
o numero / de folhas mencionado no termo de incerramento [sic]; e para cons 
/ tar fiz esta nota, em que me assigno. Villa de Quebrangulo em / [corroído, 1 
palavra] de Septembro de 1877. / O Vigrº; Francisco Antº da Costa Palmeira.” 
RUBRICA: Palmeira (Vigário Francisco Antonio da Costa Palmeira) 
DATA: 2 de junho de 1875 a 12 de fevereiro de 1882. 
Nº DE FOLHAS: 299. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1875 a 1882. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro duzentas e noventa e nove 
folhas, / as quais todas se achão numeradas, e rubricadas / com a rubrica – 
Palmeira – de que uso; e bem assim / sujeitas ao Sello Nacional. Em virtude 
da autho / rização do Exmo e Rvmo Conego Chantre e [corroído, 1 palavra] / 
dor do Bispado José Joaquim Camello [corroído, 1 palavra] / incarregei-me [sic] 
desta Comissão; e para constar / fiz este assento, no qe me assigno. Freguesia 
de / Quebrangulo em 7 de Septembro de 187 [corroído, 1 palavra]. / O Vigrº; 
Fancisco Antº da Costa Palmeira.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Barros 
DATA: 27 de junho de 1882 a 27 de novembro de 1887. 
Nº DE FOLHAS: 290. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1882 a 1887. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
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BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Conego Mauricio 
DATA: 1 de novembro de 1912 a 15 de dezembro de 1913. 
Nº DE FOLHAS: 190. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1912 a 1913. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, sem capa, manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos, todas as folhas soltas, muito frágeis e 
rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Há muitas 
folhas em falta, as folhas foram encontradas de forma avulsa e alocadas em 
um envelope. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Mons. Mauricio 
DATA: 4 de janeiro de 1914 a 21 de janeiro de 1915. 
Nº DE FOLHAS: 193. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1914 a 1915. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, sem capa, manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos, todas as folhas soltas, muito frágeis e 
rasgadas, o livro parece ter sido danificado em algum incêndio, pois, algumas 
folhas estão com queimaduras na parte superior. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Há muitas 
folhas em falta, as folhas foram encontradas de forma avulsa e alocadas em 
um envelope. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Mons. Mauricio 
DATA: 11 de fevereiro de 1915 a 29 de setembro 1918. 
Nº DE FOLHAS: - 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1915 a 1918. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, sem capa, manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos, todas as folhas soltas, muito frágeis e 
rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas, que, / virtude da autorização inserta na primeira folha, / [corroído, 1 
palavra] por mim rubricadas com a rubrica: << Mons. Mau / ricio >> de que uso. 
O fim a que se destina está  men / cionado no termo de abertura. / Maceió, 20 
de Maio de 1918 / Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario do / 
Bispado.” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. Há muitas folhas em falta, as 
folhas foram encontradas de forma avulsa e alocadas em um envelope. Não 
há como saber o número de folhas, pois a maioria está corroída na parte de 
cima, onde, geralmente fica a numeração, danificada e de difícil manuseio para 
contar de uma por uma. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro na parochia de Viçosa para 
/ nelle serem lançados os assentamentos de baptisados / [ilegível] pelo Exmo. 
Mons. Vigario Capitular rubrica / do com a rubrica Conego Luiz Barbosa – de 
que uso / Maceió, 17 ]?] de Maio de 1923 / Conego Luiz Barbosa” 
RUBRICA: Conego Luiz Barbosa 
DATA: 8 de dezembro de 1918 a 24 de maio de 1924. 
Nº DE FOLHAS: 146. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1918 a 1924. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas folhas rasgadas e soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. As datas estão 
desordenadas, algumas folhas estão em falta. Não há registros dos anos de 
1920 a 1922. 
 

BATISMO 
LIVRO 36 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Pe GuimarãesLobo (Pe José Guimarães Lobo) 
DATA: 30 de maio de 1924 a 28 de abril de 1925. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1924 a 1925. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro duzentas / folhas, todas 
numeradas e rubri / cadas com a rubrica de meu / uso - Pe GuimarãesLobo - / 
Maceió, 12 de Setembro de 1924 / Pe José Guimarães Lobo, secretario”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 37 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Pe GuimarãesLobo (Pe José Guimarães Lobo). 
DATA: 10 de maio de 1925 a 27 de março de 1926. 
Nº DE FOLHAS: não identificado. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1925 a 1926. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, muitas folhas 
rasgadas, quase não há manchas, mas o livro está bastante frágil. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas e [corroído] / 
folhas todas numeradas e por mim rubrica / das com a rubrica - Pe 
GuimarãesLobo - / de que uso. / Maceió, 16 - de Novembro de 1925 / Conego 
J. Guimarães Lobo, secretario do / Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 39 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Pe GuimarãesLobo (Pe José guimarães Lobo) 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra declaro aberto o 
presen / te livro numerado e rubricado com o carimbo do se / cretario conforme 
usa, servindo para os lançamentos [corroído] / baptisados da parochia de 
Viçosa. Leva no fim o termo / de encerramento. / Secretaria do Arcebispado 
de Maceió, 7 de julho de 1928. / Conego Fernando Alves Lyra secr. interino”.  
DATA: 1 de março de 1927 a 19 de janeiro de 1928. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1927 a 1928. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, folhas 
rasgadas. 
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OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não contém termo de encerramento. Há dentro 
do livro alguns pedaços de papel que não são dele, há metade do que seria 
um termo de abertura de outro livro não identificado. 
 

BATISMO 
LIVRO 39 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Pe GuimarãesLobo (Pe José Guimarães Lobo). 
DATA: 4 de abril de 1926 a 28 de fevereiro de 1927. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1926 a 1927. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, poucas manchas causadas pela 
acidez, capa solta, poucas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas todas / 
numeradas e por mim rubricadas com a rubri / cadas [sic] com a rubrica - Pe 
GuimarãesLobo - de / que uso e deverá servir para os termos de / baptismo / 
da freguezia de Viçosa / Maceió 30 de Novembro de 1926 / [corroído] 
Guimarães Lobo, secret. do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não contém termo de abertura. Já existe um 
livro de número 39, mas as datas são diferentes. 
 

BATISMO 
LIVRO 40 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Pe Guimarães Lobo (Pe José Guimarães Lobo). 
DATA: 20 de janeiro de 1928 a 20 de dezembro de 1928. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1928. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, capa 
solta, poucas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas (200), 
numeradas e / rubricadas com o carimbo do Rv. Con. Secretario, conforme / 
usa. Serve para o fim indicado no termo de abertura. / Secretaria do 
Arcebispado de Maceió, 7 de julho de 1928. / Conego Fernando Alves Lyra, 
secr. interino” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
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BATISMO 
LIVRO 41 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra. 
DATA: 20 de dezembro de 1928 a 20 de abril de 1929. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1928 a 1929. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas folhas rasgadas, capa solta. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 42 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra. 
DATA: 22 [?] de abril de 1929 a 18 de janeiro de 1930. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1929 a 1930. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas folhas rasgadas, 
soltas, e fora de ordem, muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. A 
data localizada mais próxima do início do livro foi 22 de abril de 1929, mas 
como as folhas estão muito avulsas, pode-se ter uma data mais antiga. 
 

BATISMO 
LIVRO 43 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto o 
pre / sente livro que servirá, para os lançamentos de ba / ptisados de parochia 
de Viçosa, numerado e / rubricado com a rubrica que uso. Leva no fim / o termo 
de encerramento. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 9 de maio de 1930. 
/ Conego Fernando Alves Lyra, secr. int.” 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra). 
DATA: 29 de janeiro de 1930 a 29 de outubro de 1930. 
Nº DE FOLHAS: 295. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa de 1930. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas folhas rasgadas, 
soltas, todas coladas com fita adesiva e fora de ordem. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. O livro está 
muito deteriorado, não deve ser manuseado. 
 

BATISMO 
LIVRO 44 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra. 
DATA: 11 de novembro [?] de 1930 a 10 de setembro de 1931 [?]. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1930 a 1931. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas folhas rasgadas 
e fora de ordem; muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. As 
folhas estão fora de ordem, as datas mais próximas encontradas para abertura 
e fim do livro foram 11 de novembro de 1930 e 10 de setembro de 1931. 
 

BATISMO 
LIVRO 45 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra. 
DATA: 23 de janeiro de 1933 a 9 de março de 1933  
Nº DE FOLHAS: - 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1933. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas folhas rasgadas 
e fora de ordem; muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. O 
livro está muito deteriorado, não deve ser manuseado. Não dá pra saber a 
quantidade de folhas pelo estado do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 46 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra. 
DATA: 10 de setembro de 1932 a 22 de janeiro de 1933. 
Nº DE FOLHAS: 140. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1933. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas folhas rasgadas 
e fora de ordem; muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. O 
livro está muito deteriorado, não deve ser manuseado. 
 

BATISMO 
LIVRO 47 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra. 
DATA: 28 de abril de 1933 a 10 de fevereiro de 1934. 
Nº DE FOLHAS: - 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1933 a 1934. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas folhas rasgadas 
e fora de ordem; muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. O 
livro está muito deteriorado, não deve ser manuseado. Não dá pra saber a 
quantidade de folhas pelo estado do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 48 
ARMÁRIO 21 
DATA: 24 de março de 1934 a 18 de janeiro de 1935. 
Nº DE FOLHAS: - 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1934 a 1935. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas folhas rasgadas 
e fora de ordem; muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. O 
livro está muito deteriorado, não deve ser manuseado. Não dá pra saber a 
quantidade de folhas pelo estado do livro. Rubrica não identificada. 
 

BATISMO 
LIVRO 49 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 14 de janeiro de 1935 a 8 de setembro de 1935. 
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Nº DE FOLHAS: - 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1935. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas folhas rasgadas 
e fora de ordem; muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. O 
livro está muito deteriorado, não deve ser manuseado. Não dá pra saber a 
quantidade de folhas pelo estado do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 50 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 14 de outubro de 1935 a 17 de junho de 1936 
Nº DE FOLHAS: - 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1935 a 1936. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas folhas rasgadas 
e fora de ordem; muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. O 
livro está muito deteriorado, não deve ser manuseado. Não dá pra saber a 
quantidade de folhas pelo estado do livro. Inicia-se de trás para frente, o ano 
de 1936 vem antes de 1935. 
 

BATISMO 
LIVRO 51 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 1936 a 1937 
Nº DE FOLHAS: - 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1936 a 1937. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas folhas rasgadas 
e fora de ordem; muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. O 
livro está muito deteriorado, não deve ser manuseado. Não dá pra saber a 
quantidade de folhas nem a data inicial e final correta pelo estado do livro. 
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BATISMO 
LIVRO 52 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 1932, 1936 a 1938  
Nº DE FOLHAS: - 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1936 a 1938. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas folhas rasgadas 
e fora de ordem; muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. O 
livro está muito deteriorado, não deve ser manuseado. Não dá pra saber a 
quantidade de folhas nem a data inicial e final correta pelo estado do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 53 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para o lançamento dos / 
baptisados da parochia de Viçosa. Declaro em / virtude da autorisação supra 
declaro [sic] o aber / to levando no fim o termo de encerramento. / Vae 
numerado e rubricado com a rubrica de / que uso. E, para constar lavrei e 
assinei / o presente termo. Secretaria do Arcebispado / de Maceió, 9 de janeiro 
de 1939. / Conego Fernando Alves Lyra, Secretario de Arcebispado”.  
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra). 
DATA: 9 de julho de 1938 a 11 de fevereiro de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1938 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, algumas manchas 
causadas pela acidez e folhas frágeis. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o numero de 
duzentas / (200) folhas, todas numeradas e rubricadas com a / rubrica de que 
uso, servindo para o fim indicado / no termo de abertura. Em virtude da 
autorisação / nele contida declaro-o encerrado. E, para constar / escrevi e 
assigno este termo. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 9 de Janeiro de 
1939. / Conego Fernando Alves Lyra, Secretario do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 54 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, de = / claro aberto 
este livro que contem (200) duzen = / tas folhas numeradas e por mim rubrica 
= / das com a rubrica - Conego João G. Lessa de / que uso e que servirá para 
o lançamento / dos baptisados da freguezia de Viçosa. / Maceió, 14 de Abril 
de 1939 / Conego João Lessa, secretârio do / Arcebispado”.  
RUBRICA: Conego João G. Lessa (Cônego João Lessa). 
DATA: 11 de fevereiro de 1939 a 7 de outubro de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, algumas manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas folhas / 
todas numeradas e por mim rubrica = / das com a rubrica de meu uso - Cone 
= / go João G. Lessa - / Maceió, 14 de Abril de 1939 / Conego João Lessa - / 
secretario do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 55 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto 
este livro que contem / (200) duzentas folhas numeradas / e por mim rubricadas 
com a rubrica / - “Conego João Lessa” de que uso e que / servirá para nelle 
serem lançados / os assentamentos de baptisados da / freguezia de Viçosa. / 
Maceió, 16 de Dezembrol de 1939 / Conego João Lessa / secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa). 
DATA: 7 de outubro de 1939 a 14 de março de 1940. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1939 a 1940. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, algumas 
manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas / folhas 
todas numeradas e por / mim rubricadas com a rubrica / “Conego João Lessa” 
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de que uso. / Maceió, 16 de Dezembro de 1939 / Conego João Lessa,v / 
secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 56 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação su = / pra declaro aberto 
este livro que / contem (200) duzentas folhas todas / numeradas e por mim 
rubricadas / com a rubrica “Conego João Lessa” / de que uso, e que servirá 
para / nelle serem lançados os assenta = / mentos de baptisados da fregue / 
zia de Viçosa. / Maceió, 9 de julho de 1940 / Conego João G. Lessa, secretario 
/ do Arcebispado.”.  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa). 
DATA: 15 de março de 1940 a 30 de outubro de 1940. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1940. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, algumas 
manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzen / tas folhas 
todas numeradas e por / mim rubricadas com a rubrica / “Conego João Lessa” 
de que uso. / Maceió, 9 de julho de 1940 / Conego João G. Lessa, secre / tario 
do Arcebispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 57 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro / aberto 
este livro que contem (200) duzentas folhas / todas numeradas e por mim 
rubricadas com a / rubrica “Conego João Lessa” de que uso, e que / servirá 
para nelle serem lançados os assenta = / mentos de baptisados da parochia 
de Viçosa. / Maceió, 27 de Fevereiro de 1941 / Conego João G. Lessa, / 
secretário do Arcebispado.”.  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa). 
DATA: 30 de outubro de 1940 a 17 de maio de 1941. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1940 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, algumas 
manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas / folhas 
todas numeradas e por mim / rubricadas com a rubrica “Conego / João Lessa” 
de que uso. / Maceió, 27 de Fevereiro de 1941 / Conego João G. Lessa / 
Secretario do Arcebispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 58 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa). 
DATA: 30 de outubro de 1940 a 17 de maio de 1941. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1941 a 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, algumas manchas causadas 
pela acidez, folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não contém termos de abertura e 
encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 59 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, / declaro aberto 
este livro que contem (200) / duzentas folhas todas numeradas e por / mim 
rubricadas com a rubrica “Conego / João Lessa” de que uso, e que servirá para 
/ nelle serem lançados os assentamentos de / baptisados da Parochia de 
Viçosa. / Maceió, 14 de Março de 1942 / Conego João G. Lessa, secretario / 
do Arcebispado.”.  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa). 
DATA: 29 de janeiro de 1942 a 27 de outubro de 1942. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, algumas 
manchas causadas pela acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Declaro encerrado este livro / que contem 
(200) duzentas folhas / todas numeradas e por mim rubri / cadas com a rubrica 
“Conego João Lessa” / de que uso. / Maceió, 14 de Março de 1942 / Conego 
João G. Lessa, secretario / do Arcebispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 60 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Pe José Bernardino Souto. 
DATA: 27 de outubro de 1942 a 27 de março de 1943. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1942 a 1943. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, algumas folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. No fim, há o que parece ser um termo de 
encerramento, porém a folha está rasgada e não é possível identificar. 
 

BATISMO 
LIVRO 61 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Pe José Bernardino Souto. 
DATA: 3 de maio de 1943 a 28 de novembro de 1943. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1943. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, algumas manchas 
causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 62 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nele / serem lavrados 
registros de batizados da / Paroquia de Assembleia, contando duzentas / (200) 
folhas todas numeradas e rubricadas / com o carimbo desta secretaria, levando 
na última / pagina termo de encerramento. / Maceió, 24 de janeiro de 1944 / 
[corroído +/- 1 linha]”. 
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DATA: 29 de novembro de 1943 a 14 de maio de 1944. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1943 a 1944. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, algumas manchas causadas 
pela acidez, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro duzentas (200) / folhas 
todas numeradas e rubricadas / com o carimbo desta secretaria, trazendo / na 
primeira página o termo de abertura / em que se declara [corroído +/- 3 linhas]”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O termo de abertura encontra-se no verso da 
capa no fim do livro. O termo de encerramento está em uma folha solta e 
rasgada. Há um termo de abertura de outro livro, não identificado. Não há 
rubrica, e sim o carimbo da secretaria. 
 

BATISMO 
LIVRO 63 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nele / serem lançados 
os registros dos batizados da / Paroquia de Assembleia e em virtude da / 
autorização supra vai por mim numerado e / rubricado com a rubrica de que 
uso, / Cônego Batista, levando na última página o / termo de encerramento. 
Maceió 10 de [corroído +/- 2 linhas]” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 14 de maio de 1944 a 7 de janeiro de 1945. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1944 a 1945. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, algumas manchas causadas 
pela acidez, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente livro duzentas (200) / 
folhas, todas por mim numeradas e rubricadas / com a rubrica de meu uso 
Cônego Batista / Maceió, 10 de junho de 1944 / Cônego João Batista Vanderlei 
/ Secretario d Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A última folha contém registros avulsos de 
1943, 1940 e 1939. 
 

  



- 85 -  

BATISMO 
LIVRO 64 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nele serem / feitos os 
registros dos batizados da paroquia de / Assembleia, neste Arcebispado, 
sendo por mim aberto / numerado e rubricado, conforme autorização supra, 
com / a rubrica de meu uso: Cônego Batista, levan / do na última página o 
termo de encerramento. / Maceió 14 de outubro de 1944 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 8 de janeiro de 1945 a 25 de setembro de 1945. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1945. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, muitas 
manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro, que se destina ao arquivo 
pa / roquial d Assembleia, neste Arcebispado, duzentas / (200) folhas, todas 
por mim numeradas e rubrica / das com a rubrica de meu uso: Cônego Batista 
/ Maceió, 14 d outubro de 1944 / cônego João Batista Vanderlei, Secretário do 
Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 65 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para no mesmo ser feito / o registro 
dos batizados da paróquia d Assembleia, / neste Arcebispado e, de acordo 
com a autorização / supra, estão suas folhas rubricadas por mim, com / a 
rubrica seguinte: Cônego Batista / Maceió, 29 de agosto de 1945 / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 29 de setembro de 1945 a 29 de abril de 1946. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1945 a 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, algumas 
manchas causadas pela acidez, algumas folhas rasgadas. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente livro duzentas (200) 
folhas / que, de acordo com a autorização exarada na primei / ra página, estão 
por mim numeradas e rubricadas / com a seguinte rubrica de que uso: Cônego 
Batista / Maceió, 29 de agosto de 1945. / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 66 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nêle ser feito o registo [sic] / 
Batizados da paróquia d Assembleia e, de / [corroído +/- 1 palavra] com a 
ausorização [sic] supra, vão suas folhas todas / numeradas e por mim 
rubricadas com a rubria [sic] de / que uso: Cônego Batista / Maceió, 15 de 
junho de 1946. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 29 de abril de 1946 a 23 de janeiro de 1947. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1946 a 1947. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, algumas 
manchas causadas pela acidez, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro duzentas (200) 
folhas / todas por mim, conforme autorização exarada na primeira / página, 
numeradas e rubricadas com a rubrica de que / uso: Cônego Batista / O fim a 
que se destina vem determinado no termo / de abertura. / Maceió, 15 de junho 
de 1946. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A informação na capa diz que vai até junho de 
1947, mas não está correto. Há um registro avulso na última folha de 28 de 
outubro de 1946. 
 

BATISMO 
LIVRO 67 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nêle ser feito o registo [sic] / 
dos batizados da paróquia d Assembleia e, obedecendo / ao mandato supra, 
faço este termo bem como o de / encerramento exarado na última página e 
número e / rubrico todas as páginas com minha rubrica: Cônego Batista / 
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Maceió, 27 de janeiro de 1947 / Conego João Batista Vanderlei, secretario de 
Arce / bispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 23 de janeiro de 1947 a 26 de junho de 1947. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1947. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, algumas 
manchas causadas pela acidez, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro, que se destina ao 
arquivo / paroquial d Assembleia, duzentas (200) folhas que, de / acordo com 
a autorização exarada na primeira página, / vão por mim rubricadas com a 
minha rubrica: Cônego Batista / Maceió, 27 d janeiro d 1947 / Conego João 
Batista Vanderlei, Secretario d Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Contém registros avulsos na última folha. 
 

BATISMO 
LIVRO 68 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nêle ser / feito o registo dos 
batizados da Paróquia de / Assembleia, neste Arcebispado e, de acôrdo / com 
a autorização supra, leva este termo e / e o de encerramento, estando suas 
folhas, to / das numeradas e rubESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa 
parcialmente solta, algumas manchas causadas pela acidez, algumas folhas 
sricadas com a rubrica / de que faço uso: Cônego Batista / Maceió, 17 de junho 
de 1947. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 9 de setembro de 1947 a 1 de fevereiro de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1947 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, algumas manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro cento e cinquenta / 
(150) folhas e estão todas por mim / numeradas e de acordo com a autorização 
/ exarada na primeira página, rubricadas / com a segunda rubrica: Cônego 
Batista / Maceió, 17 de dezembro de 1947 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário do / Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 69 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 2 de fevereiro de 1948 a 29 de setembro de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, algumas manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém êste livro de registo de batiza / dos 
da paróquia d Assembleia 200 (duzentas) / folhas que, autorizado pelo 
Ordinário Arquidio / cesano, numerei e rubriquei com a seguinte / rubrica d meu 
uso: Cônego Batista / Maceió, 14 de abril de 1948 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 70 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para no mesmo ser / feito o 
registo dos batizados da Paróquia de Assem / bleia, deste Arcebispado, e, em 
virtude da autorização / supra, foi lavrado êste termo de abertura e o de en / 
cerramento na última página, estando todas as folhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguin / te rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 11 
de dezembro de 1948 / Cônego João Batista Vanderlei, secretário d Arce / 
bispado.”. 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 29 de setembro de 1948 a 7 de abril de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1948 a 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, algumas manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro de registo de batizados / 
da Paróquia de Assembleia duzentas (200) folhas que / vão, por força da 
autorização exarada na primeira / página, numeradas e por mim rubricadas 
com a ru / brica seguinte de que faço uso: Cônego Batista / Maceió, 11 de 
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dezembro de 1948 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário d Arce / 
bispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 71 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para nêle ser feito o / registo dos 
batizados da paróquia de Assembleia / e, em virtude da autorização supra, leva 
este termo / de abertura e bem assim o de encerramento lavrado na / última 
página, estando suas folhas numeradas e / rubricadas com a rubrica seguinte: 
Cônego Batista / Maceió, 26 de julho de 1949 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário / do Arcebispado.”. 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 2 de março de 1949 a 15 de dezembro de 1949. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, algumas manchas 
causadas pela acidez, muitas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de batizados da paróquia de 
/ Assembleia contém duzentas (200) folhas que por / força da autorização 
exarada na primeira página, / estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
rubrica de que faço uso: Cônego Batista / Maceió, 26 de julho de 1949 / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretário / d Arcebispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 72 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 28 de dezembro de 1949 a 26 de junho de 1950. 
Nº DE FOLHAS: 194. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1949 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, algumas manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro de batiza / dos da Paróquia 
de Viçosa, nêste / arcebispado, (194) cento e noventa e /quatro folhas que, por 
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força da / autorização exarada na primeira / página, estão todas numeradas e 
/ rubricadas assim: Cônego Batista / Maceió, 11 de janeiro de 1950 / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secre / tário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 74 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para no mesmo ser /feito o registo 
dos batizados da paróquia de / Viçosa e. em virtude da autorização supra, leva 
/ este termo de abertura e o de encerramento la / vrado na última página, 
estando todas as suas / folhas numeradas e por mim rubricadas / com a rubrica 
de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 17 de Abril de 1951. / Cônego João 
Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 24 de fevereiro de 1951 a 2 de dezembro de 1951. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez e a tinta da caneta borrada em algumas folhas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registro de batizados / da 
paróquia de Viçosa contem duzentas (200) / folhas que, por força da 
autorização exarada / na primeira folha, leva em cada uma a rubrica / seguinte 
que é de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 17 de abril de 1951 / Cônego João 
Batista Vanderlei, Secretario do Arce / bispado.” 
 

BATISMO 
LIVRO 75 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para nêle ser feito o / registo dos 
batizados da paróquia de Viçosa / e. em virtude da autorização supra, leva êste 
/ têrmo de abertura e também o de encerramento / lavrado na última página, 
estando todas as / folhas numeradas e por mim rubricadas / com a rubrica de 
meu uso: Cônego Batista / Maceió, 27 de maio de 1952. / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de dezembro de 1951 a 24 de junho de 1952. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1951 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez e algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registo de batizados / da 
paróquia de Viçosa contem (200) duzentas / folhas, sendo que a folha de nº 
199 está / depois da folha de nº 40 e a de nº 200 acha-se entre os números 
190 e 191, estando / porem todas elas numeradas e por mim / rubricadas com 
esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 27 de maio de 1952 / Cônego João 
Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: As folhas 199 e 200 não estão na ordem correta, mas não 
altera a ordem das datas. 
 

BATISMO 
LIVRO 76 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Cônego João 
Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 26 de junho de 1952 a 11 de setembro de 1953. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1952 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Viçosa / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 9 de maio de 1953 / Cônego João Batista Vanderlei” 
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BATISMO 
LIVRO 77 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 8 de 
fevereiro de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do / 
Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 11 de setembro de 1953 a 30 de julho de 1954. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1953 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Viçosa / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 8 de fevereiro de 1954 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Sec do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: A última folha está datada com o ano de 1953, 
possivelmente houve erro, pois deveria ser 1954. 
 

BATISMO 
LIVRO 78 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 28 de 
novembro de 1955 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 29 de novembro de 1954 a 14 de janeiro de 1956. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1954 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa desgastada e parcialmente 
solta, manchas causadas pela acidez e algumas folhas corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Viçosa / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 28 de novembro de 1955 / Mons. João Batista 
Vanderlei, Secretario do / Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de janeiro de 1955 a 12 de janeiro de 1956. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1955 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, sem capa, manchas causadas pela 
acidez e algumas folhas soltas e corroídas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Os registros 
contidos no livro são cópias do Livro Nº 78 de Viçosa. As folhas foram 
encontradas de forma avulsa e alocadas em um envelope. 
 

BATISMO 
LIVRO 82 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 17 
de julho de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 6 de janeiro de 1956 a 17 de novembro de 1956. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1956. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa desgastada e parcialmente 
solta, manchas causadas pela acidez e algumas folhas corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Viçosa, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 17 de julho de 1956 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 83 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 18 
de dezembro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 17 de novembro de 1956 a 1 de setembro de 1957. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1956 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Viçosa, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 18 de dezembro de 1956 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 82 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
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rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / Maceió, 19 de 
setembro de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei, por / especial delegação do 
Exmo. e Revmo. Srn. Arcebispo / Metropolitano / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 6 de setembro de 1957 a 8 de junho de 1958. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1957 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez e algumas folhas corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Viçosa, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica do meu uso: Mons. Batista / Maceió, 19 de setembro de 1957 / Mons. 
João Batista Vanderlei, por / especial delegação do Exmo. Revmo. Snr. Arce / 
bispo Metropolitano. / Secretario do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Já existe um livro de número 82, este não é uma cópia, 
possivelmente houve erro de numeração. 
 

BATISMO 
LIVRO 83 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / Maceió, 13 de 
agosto de 1958 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 8 de junho de 1958 a 19 de abril de 1959. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1958 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Viçosa, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
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rubrica do meu uso: Mons. Batista / Maceió, 13 de agosto de 1958 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Já existe um livro de número 83, este não é uma cópia, 
possivelmente houve erro de numeração. 
 

BATISMO 
LIVRO 84 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 20 
de maio de 1959 / Conego João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 19 de abril de 1959 a 21 de janeiro de 1960. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1959 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Viçosa, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 20 de maio de 1959 / Cônego 
João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 85 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 11 
de fevereiro de 1960 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 21 de janeiro de 1960 a 6 de janeiro de 1961. 
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N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1960 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Viçosa, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 11 de fevereiro de 1960 / Cônego 
João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”  
 

BATISMO 
LIVRO 86 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / Maceió, 1 de 
abril de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 7 de janeiro de 1961 a 26 de novembro de 1961. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Viçosa, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica do meu uso: Mons. Batista / Maceió, 12 de janeiro de 1961 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”  
 

BATISMO 
LIVRO 87 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
pre / sente termo de abertura e bem assim o de encerramento, / lavrado depois 
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da última página, estando todas as suas / folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso Mons. Batista / Maceió, 2 de 
outubro de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 26 de novembro de 1961 a 27 de outubro de 1962. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1961 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Viçosa, dêste Arcebispado, / contém duzentas (200) folhas que, 
por força da autoriza / ção do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada an / tes da 
primeira página, estão numeradas e por mim ru / bricadas com a seguinte 
rubrica do meu uso:  / Mons. Batista / Maceió, 2 de outubro de 1961 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”   
 

BATISMO 
LIVRO 88 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva o 
pre / sente termo de abertura e bem assim o de encerramento, / lavrado depois 
da última página, estando todas as suas / folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso Mons. Batista / Maceió, 15 de 
setembro de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 27 de outubro de 1962 a 6 de outubro de 1963. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1962 a 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Viçosa, dêste Arcebispado, / contém duzentas (200) folhas que, 
por força da autoriza / ção do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada an / tes da 
primeira página, estão numeradas e por mim ru / bricadas com a seguinte 
rubrica do meu uso:  / Mons. Batista / Maceió, 15 de setembro de 1962 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”    
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BATISMO 
LIVRO 98 
ARMÁRIO 21 
RUBRICA: Cº A Assunção (Cônego Antônio Assunção Araújo) 
DATA: 25 de junho de 1972 a 28 de outubro de 1973. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1972 a 1973. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, impróprio para manuseio, muitas 
folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento.    
 

BATISMO 
LIVRO 99 
ARMÁRIO 21 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro contém 200 (duzentas) folhas numeradas 
e / por mim rubricadas com a rubrica Cº A Assunção de meu uso. / Servirá para 
o registro dos batizados efetuados na paróquia de / Viçosa / Maceió, 11 de 
outubro de 1973 / Cº Antonio Assunção Araújo / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Cº A Assunção (Cônego Antônio Assunção Araújo) 
DATA: 28 de outubro de 1973 a 19 de janeiro de 1975. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1973 a 1975. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, impróprio para manuseio, muitas 
folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 20 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 6 de fevereiro de 1937 a 29 de abril de 1939. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Senhor Bom Jesus do 
Bonfim, de Viçosa, de 1937 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, folhas faltando e todas coladas com fita adesiva. 
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OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
Está faltando a página 1.    
 

CASAMENTO 
LIVRO 21 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa) 
DATA: 4 de maio de 1939 a 25 de janeiro de 1941. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Senhor Bom Jesus do 
Bonfim, de Viçosa, de 1939 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, folhas faltando e todas coladas com fita adesiva. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, / declaro aberto 
este livro que contem / (200) duzentas folhas, todas numeradas / e por mim 
rubricadas com a rubri / ca “Conego João Lessa” de que uso e / que servirá 
para nelle serem lan / çados os assentamentos de casamen / tos da fregeusia 
de Viçosa. / Maceió, 9 de julho de 1940 / Conego João G. Lessa, secreta / rio 
do Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa) 
DATA: 28 de janeiro de 1941 a 25 de janeiro de 1943. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Senhor Bom Jesus do 
Bonfim, de Viçosa, de 1941 a 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, folhas rasgadas e coladas com fita adesiva. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. As duas 
primeiras folhas estão faltando. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Pe José Bernardino Souto (Padre José Bernardino Souto) 
DATA: 28 de janeiro de 1943 a 15 de março de 1944. 
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N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Senhor Bom Jesus do 
Bonfim, de Viçosa, de 1943 a 1944. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, folhas rasgadas e coladas com fita adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas / todas 
numeradas e por mim rubri / cadas com a rubrica “Pe José Bernardino” / de 
que uso. O fim a que se destina vai in / dicado no termo de abertura. / Maceió, 
4 de Fevereiro de 1943 / Pe José Bernardino Souto.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. A rubrica do Padre 
nas páginas do livro está diferente da que o mesmo menciona no termo de 
encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 24 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle serem / lançados 
os registros de casamento da Paroquia / de Assembleia e, em virtude da 
autorização supra / vai por mim numerado e rubricado com a / rubrica de meu 
uso Cônego Batista. / Maceió, 10 de junho de 1944” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 15 de março de 1944 a 15 de maio de 1946. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Senhor Bom Jesus do 
Bonfim, de Viçosa, de 1944 a 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas coladas com fita adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro, que irá servir / para 
registros de casamento da Paróquia d [sic] Assembleia, / duzentas (200) 
folhas, todas por mim numeradas / e rubricadas com a rubrica de meu uso / 
Cônego Batista / Maceió, 10 de junho de 1944 / Cônego João Batista Vanderlei 
/ Secretario do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há um registro de 1945 após o termo de 
encerramento. 
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CASAMENTO 
LIVRO 25 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser feito o / registro 
dos casamentos da paróquia de Assembleia e / autorizado, conforme o termo 
acima lavrado, faço o pre / sente termo, numerando todas as folhas e 
rubricando-as / com a rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 11 de 
junho de 1946. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario d [sic] 
Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 4 de maio de 1946 a 14 de fevereiro de 1948. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Senhor Bom Jesus do 
Bonfim, de Viçosa, de 1946 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas duzentas (200) 
folhas, todas por / mim numeradas e rubricadas, com a rubrica de meu / uso: 
Cônego Batista / Maceió, 11 de junho de 1946 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do Ar / cebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há dois registros de 1947 após o termo de 
encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 26 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 4 de fevereiro de 1948 a 8 de outubro de 1949. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Senhor Bom Jesus do 
Bonfim, de Viçosa de 1948 a 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, folhas soltas e rasgadas. 
TERMO DE 
ENCERRAMENTO: “Contem êste livro de casamento da / paróquia da 
Assembleia 200 (duzentas) folhas / que foram por mim numeradas e 
rubricadas com a rubrica de que uso: Cônego Batista / Maceió, 14 de abril de 
1948 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
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CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para / nêle ser feito o registro 
dos casa / mentos da paróquia de Viçosa e, / em virtude da autorização supra, 
/ leva este termo de abertura e bem / assim o de encerramento lavrado na / 
ultima página, estando todas as suas folhas numeradas e por mim / rubricadas 
com a seguinte ru / brica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 10 de maio de 
1951 / Cônego João Batista Vanderlei, Secreta / rio do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 25 de março de 1951 a 9 de janeiro de 1953. 
N.º DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Senhor Bom Jesus do 
Bonfim, de Viçosa, de 1951 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro de registro / de casamentos da 
paróquia de / Viçosa contem cento e noventa / e oito (198) folhas, que, em virtu 
/ de da autorização lavrada na pri / meira página, se acham numeradas / e por 
mim rubricadas com a / seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 10 de maio 
de 1951. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretá / rio do Arcebispo” 
 

CASAMENTO 
LIVRO 80 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
casamentos da paróquia de Viçosa / e, em virtude da autorização supra, leva 
o pre / sente têrmo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as / suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: / Cônego Batista / Maceió, 29 
de setembro de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, / Secretário do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 10 de janeiro de 1953 a 7 de fevereiro de 1959. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Senhor Bom Jesus do 
Bonfim, de Viçosa, de 1953 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de casamentos da 
Paróquia de Viçosa / dêste Arcebispado contém duzentas (200) folhas que, 
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por força da autorização / do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 29 de setembro de 1954 / 
Cônego João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Teixeira (Pe. José teixeira de Mello) 
DATA: 12 de outubro de 1872 a 27 de janeiro de 1879. 
Nº DE FOLHAS: 149. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1872 a 1879. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
sendo mais severas nas últimas folhas. O livro parece ter sido molhado. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. Há 
um registro avulso de 1873 na primeira folha. 
 

BATISMO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro servirá para nelle serem lançados / os 
assentos de baptizadoz desta freguezia de S. Luis / do Quitunde, que por 
Ordem do Rmº Snr Conego Provisor / do Bispado Dor Luis Francisco de Araujo 
me foi auctori / zado; o qual vai numerado e rubricado com a minha / rubrica 
(Pe Mathias) de que uso. S. Luis do Quitunde / as 1º de Julho de 1885 / O 
Vigário Mathias Antonio de Mello” 
RUBRICA: Pe Mathias (Vigário Mathias Antonio de Mello) 
DATA: 2 de julho de 1885 a 5 de novembro de 1887. 
Nº DE FOLHAS: 158. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1885 a 1887. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e cinquenta e oito folhas 
todas numeradas / e rubricadaz por mim com a rubrica de que uso (Pe Mathias) 
destinado / para os lançamentos de baptisados desta freguesia de San / Luis 
do Quitunde, e para constar fasso o presente e / assigno S. Luis do Quitunde 
ao 1º de Julho de 1885. / O Vigario Mathias Antonio de Mello”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Teixeira (Vigário José Teixeira de Mello) 
DATA: 28 de janeiro de 1895 a 3 de fevereiro de 1898. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1895 a 1898. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A informação da capa diz que o livro tem início 
em 1894, mas é em 1895. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Sª Lessa 
DATA: 3 de fevereiro de 1898 a 25 de dezembro de 1900. 
Nº DE FOLHAS: 187. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1898 a 1900. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas e soltas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 17 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Sª Lessa 
DATA: 8 de fevereiro de 1900 a 16 de outubro de 1904. 
Nº DE FOLHAS: 96. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1900 a 1904. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas e soltas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. As 
folhas estão numeradas na frente e no verso. 
  



- 106 -  

BATISMO 
LIVRO 18 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Pe. Omena 
DATA: 1901 / 15 de janeiro de 1905 a 22 de julho de 1907. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1905 a 1907. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas todas por 
mim numeradas e / rubricadas com a rubrica = Pe Omena = de que uso, 
conforme a auctorisação / já declarada no termo de abertura. E para constar 
fis este termo que assigno / Maceió, 16 de Junho de 1905. Pe José C. de 
Omena”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. Após o último 
registro de 1907, na página 196, há registros de janeiro até maio de 1901, que 
vão até a página 200, e não são cópias. 
 

BATISMO 
LIVRO 19 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Sª Lessa 
DATA: 12 de dezembro de 1901 a 19 de junho de 1910. 
Nº DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1901 a 1910. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. Os 
registros de 1901 até 1907 não são cópias dos outros livros. As últimas folhas 
são de 1909, porém há registros de 1910 que estão localizados antes. 
 

BATISMO 
LIVRO 20 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem / lançados 
os assentamentos dos baptisados da / parochia de S. Luiz do Quitunde e, em 
virtude / da autorisação supra, vae por mim numera / do e rubricado com a 
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rubrica “Pe” Mauricio” / de que uso. / Maceió, Secretaria do Bispado, 16 de 
Junho / de 1911. Pe “José Mauricio da Rocha, Secretario do / Bispado.” 
RUBRICA: Pe Mauricio (Pe José Maurício da Rocha) 
DATA: 25 de dezembro de 1909 a 5 de dezembro de 1911. 
Nº DE FOLHAS: 80. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1909 a 1911. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. O ano de 1910 
não é cópia. 
 

BATISMO 
LIVRO 21 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Pe Mauricio (Pe José Maurício da Rocha) 
DATA: 29 de dezembro de 1911 a 21 de janeiro de 1913. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1911 a 1913. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cento e no / 
venta e oito folhas que vão por mim numera / das e rubricadas com a rubrica 
“Pe” Mauricio” / e destina-se ao fim mencionado na primeira / folha. Maceió 
Secretaria do Bispado, 16 de Junho / de 1911. Pe” José Mauricio da Rocha, 
Secretario do / Bispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. Antes dos primeiros 
registros de 1911, há uma folha com registros de 1913. 
 

BATISMO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lançados / 
os assentamentos dos baptizados da Freguezia de São / Luiz do Quitunde e, 
em virtude da autorização supra / vae por mim rubricado com a rubrica “Mons. 
Mau / ricio” de que uso. / Maceió, 20 de Abril de 1914 / Monsenhor J. Mauricio 
da Rocha.” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Maurício da Rocha) 
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DATA: 21 de janeiro de 1913 a 21 de janeiro de 1916. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1913 a 1916. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas 
folhas, / que, em virtude da autorização inserta na primei / ra folha vão por mim 
rubricadas com a rubrica / “Mons. Mauricio” de que uso. / Maceió, 20 de Abril 
de 1914. / Monsenhor J. Mauricio da Rocha.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há uma cópia do termo de abertura no livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Maurício da Rocha) 
DATA: 21 de janeiro de 1916 a 25 de abril de 1918. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1916 a 1918. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas, / que, em virtude da autorização inserta na primei / ra folha, vão por 
mim rubricadas com a rubrica: / “Mons. Mauricio” de que uso. O seu fim acha-
se / declarado no termo de abertura. / Maceió, 4 de Outubro de 1916. / 
Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretário.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 24 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Maurício da Rocha) 
DATA: 25 de abril de 1918 a 15 de maio de 1921. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1918 a 1921. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas 
folhas, / que, em virtude da autorização inserta na / primeira folha, vae por mim 
rubricado com / a rubrica “Mons. Mauricio” de que uso. / O número, digo, o fim 
a que [corroído +/-3 palavras] / indicado no termo de abertura. / Maceió, 25 de 
janeiro de [corroído +/- 1 palavra] / Monsenhor J. Mauricio da Rocha, Secretario 
do Bispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 25 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem / lançados 
os assentos dos baptizados da / freguezia de S.Luiz de Quitunde; e em / virtude 
da autorização supra vae / por mim rubricado com a rubrica: / “Pe João Lessa” 
de que uso. O número / de suas páginas consta no termo de / encerramento. / 
Maceió, 25 de Fevereiro de 1921 / Pe João Guimarães Lessa / Secretário 
interino do Arcebispado.” 
RUBRICA: Pe João Lessa (Pe João Guimarães Lessa) 
DATA: 4 de abril de 1921 a 4 de novembro de 1923. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luís do Quitunde, de 1921 a 1923. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas 
(200) folhas / todas por mim rubricadas com a rubrica: / “Pe João Lessa”, de 
que uso. O fim a que / se destina, consta no termo de abertura. / Maceió, 
[corroído +/- 5 palavras] / Pe João Guim [corroído +/- 2 palavras] / Secretario 
[corroído +/- 3 palavras]” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro tem de servir para assentos de 
casamentos celebrados / nesta freguesia; tem cem (100) folhas de papel, que 
vão ser / por mim numeradas e rubricadas com o meu sobrenome Tei / xeira, 
de que uso. Parochia de S Luis do Quitunde 10 de Julho / de 1895. O Vigario 
José Teixeira de Mello / Declaro em tempo que tem cento e cincoenta meias 
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folhas _150_ e não / 100, como assima declarei, por equivoco. / Data et supra 
– O Vigario Teixeira” 
RUBRICA: Teixeira (Vigário José Teixeira de Mello) 
DATA: 16 de junho de 1887 a 5 de outubro de 1899. 
Nº DE FOLHAS: 170. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de São Luís do Quitunde, de 1887 a 1899. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas no início do livro estão rasgadas e poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cem folhas de papel, por mim 
numeradas e rubricadas com / o meu sobrenome = Teixeira = de que uso; e 
há de servir para assentos de / casamentos desta freguesia, e parfa contar fis 
este que assigno. / Parochia da Cidade de S. Luis do Quitunde 14 de Junho 
de 1893 / O vigario José Teixeira de Mello” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A numeração do livro está fora de ordem e 
confusa, as datas também. Os termos de abertura e encerramento estão no 
meio do livro, estando o termo de encerramento antes do de abertura. Não se 
sabe se os termos pertencem ao mesmo livro. Provavelmente o livro foi 
dividido em duas partes, uma anterior ao termo de encerramento, e outra após 
o termo de abertura, mas não há como ter certeza. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Mons. Mauricio 
DATA: 20 de abril de 1914 a 20 de janeiro de 1928. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de São Luís do Quitunde, de 1914 a 1928. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas e soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas 
folhas, que, / em virtude da autorização inscrita na primeira / folha, vão por mim 
rubr [corroído +/- 3 palavras] rubrica: “Mons. / Mauricio” de que [corroído +/- 4 
palavras] - se menciona - / [corroído +/- 3 linhas]”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. Há 3 registros após 
o termo de encerramento. 
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CASAMENTO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto o 
presen / te livro que servirá para os registros de casamentos / da fregueziade 
São Luiz do Quitunde. Vae numerado e / rubricado com o carimbo do Rv. Con. 
Secretario, conforme / usa. Secretaria do Arcebispado de Maceió, 10 de julho 
de 1928 / Conego Fernando Alves Lyra, secr. int.” 
RUBRICA: Pe. GuimarãesLobo 
DATA: 20 de janeiro de 1928 a 14 de setembro de 1938. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de São Luís do Quitunde, de 1928 a 1938. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, poucas 
manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro duzentas (200) 
folhas todas nume / radas e rubricadas com o carimbo do Rv. Con. Secretario, 
con / forme usa. Servirá para o fim indicado no termo de / abertura. Secretaria 
do Arcebispado de Maceió, 10 de / julho de 1928. Conego Fernando Alves 
Lyra, secr. int.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A rubrica dos termos de abertura e 
encerramento não é a mesma do corpo do livro. Há um registro após o termo 
de encerramento, de 1935. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, decla / ro aberto 
este livro que contem (200) duzen / tas folhas, todas numeradas e por mim ru 
/ bricadas com a rubrica “Conego João Lessa / de que uso e servirá para nelle 
serem / lançados os assentamentos de casamen / tos da freguezia de S. Luiz 
do Quitunde / Maceió, 14 de janeiro de 1941 / Conego João G. Lessa, 
secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Conêgo João G. Lessa) 
DATA: 14 de setembro de 1938 a 6 de fevereiro de 1946. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de São Luís do Quitunde, de 1938 a 1946. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, primeira folha colada com fita adesiva. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. Há uma 
observação no inicío do livro: “No livro 41 de bat., na ultima pagina, ha uma 
certidão de Casamento / realizado em Barra de Santo Antonio pelo Pe. Durval 
Silva, no dia 20 / de junho de 1944. O casamento é de José Augusto do 
Nascimento com / Maria Araujo”. 
 

DISPENSAS 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para registro das dispensas matri 
/ moniaes concedidas por S. Excia Rvma o Snr. Bispo de / Alagôas e vae por 
mim numerado e rubricado com a ru / brica - Pe Passos - de que uso, fazendo 
eu este termo de aber / tura e no fim o de encerramento. / Maceió, 23 de 
Janeiro de 1902 / Pe Arthur Alfredo dos Passos.” 
RUBRICA: Pe Passos (Pe Arthur Alfredo dos Passos) 
DATA: 27 de agosto de 1901 a 30 de outubro de 1909. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de dispensas matrimoniais da Diocese de Alagoas do 
ano de 1901 a 1909. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com muitas manchas causadas pela 
acidez e algumas folhas soltas, porém apto para manuseio. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento e noventa e oito / 
folhas, todas por mim numeradas e rubri / cadas com a rubrica Pe Passos de 
que uso e ha / de servir para o fim declarado no termo de aber / tura. Maceió, 
23 de janeiro de 1902. / Pe Arthur Passos.” 
 

DISPENSAS 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para registro de dispensas 
matrimo / niaes concedidas por S. Excia Revma o Snr. Bispo de Ala / goas e 
vai por mim numerado e rubricado com a ru / brica “Pe Mauricio” de que uso e 
contém o número / de folhas que vai declarado no termo de encerramento. / 
Maceió, 19 de Outubro de 1909 / Pe José Mauricio da Rocha” 
RUBRICA: Pe Mauricio (Pe José Maurício da Rocha) 
DATA: novembro de 1909 a março de 1915. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
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CONTEÚDO: Registros de dispensas matrimoniais da Diocese de Alagoas do 
ano de 1909 a 1915. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e algumas folhas corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cento e 
cinquenta / folhas por mim numeradas e rubricadas com a rubri / ca “Pe” 
Mauricio” de que uso e servirá para o fim / declarado no termo de abertura. / 
Maceió, 19 de Outubro de 1909 / Pe” José Mauricio da Rocha” 
 

DISPENSAS 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para o registro das dis / 
pensas matrimoniais concedidas pelo Exmo. e Revmo. / Snr. Bispo de Alagôas 
e vai por mim rubricado / com a rubrica: << Mons. Mauricio >> de que uso. / 
Maceió, 10 de Março de 1915 / Monsenhor José Mauricio da Rocha.” 
RUBRICA: Pe Mauricio (Pe José Maurício da Rocha) 
DATA: 1914 / abril de 1915 a novembro de 1932. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de dispensas matrimoniais do ano de 1914 a 1932 
referentes a Diocese de Maceió.  
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas 
folhas, que / vão por mim rubricadas com a rubrica: Mons. Mau / ricio >> de 
que uso e servirá para o fim menciona / no termo de abertura. / Maceió, 10 de 
Março de 1915 / Monsenhor José Mauricio da Rocha.” 
OBSERVAÇÕES: O livro começa com dispensas do ano de 1914, porém são 
apenas das Paróquias da parte “sul da Diocese” de Alagoas, que hoje são as 
Dioceses de Penedo e de Palmeira dos Índios. Há duas notificações de 
casamento do ano de 1938 avulsas dentro do livro. Após o termo de 
encerramento há a nomeação do Padre João Teixeira de Vasconcellos como 
capelão do Colégio Diocesano em 1923. 
 

JUSTIFICAÇÕES 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para lançamento / dos 
assentos de casamentos, baptisados / e obitos justificados n’esta Camara / 
Eclesiastica e vae por mim numerado e / rubricado com a rubrica - Pe Passos 
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- / de que uso, fazendo eu este termo de aber / tura e no fim o de encerramento, 
onde de / claro o numero de suas folhas. / Maceió, 26 de fevereiro de 1902 / 
Pe Arthur Passos, Secrº do Bispado.” 
RUBRICA: Pe Passos (Pe Arthur Passos) 
DATA: 1902 a 1973. 
Nº DE FOLHAS: 98. 
CONTEÚDO: Registros de justificações de batismos da Diocese de Alagoas e 
Arquidiocese de Maceió, de 1902 a 1973. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro noventa e oito folhas, / 
todas por mim numeradas e rubricadas / com a rubrica - Pe Passos - de que 
uso, e / servirá para o fim declarado no termo de / abertura. / Maceió, 26 de 
Fevereiro de 1902. / Pe Arthur Passos.” 
OBSERVAÇÕES: O termo de abertura diz que no livro há justificações de 
batismo, casamento e óbito, porém, há apenas justificações de batismo. 
 

JUSTIFICAÇÕES 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro, com cem (100) folhas numeradas e 
rubrica / das com a rubrica - Cº A Assunção - de meu uso, / servirá para o 
registro dos batizados e casamentos / justificados nesta Cúria Metropolitana. / 
Maceió, 21 de Março de 1973. / Cº Antônio Assunção Araújo, / Vigário Geral.” 
RUBRICA: Cº A Assunção (Cº Antônio Assunção Araújo) 
DATA: 21 de março de 1973 a 22 de novembro de 1974. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de justificações de batismos da Arquidiocese de 
Maceió, de 1973 a 1974. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cem (100) folhas 
numeradas e rubri / cadas com a rubrica - Cº A Assunção - de que uso e ser / 
virá para o fim já declarado no termo de abertu / ra. / Maceió, 21 de Março de 
1973. / Cº Antônio Assunção Araújo, / Vigário Geral.” 
OBSERVAÇÕES: No termo de abertura diz que no livro há justificações de 
batismo e casamento, porém, há apenas justificações de batismo. 
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JUSTIFICAÇÕES 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro de cem (100) folhas numeradas / e 
rubricadas com a rubrica - Cº A Assunção - de / que uso, servirá para o registro 
dos batizados / e casamentos justificados nesta Cúria Metropo / litana. / 
Maceió, 25 de Novembro de 1974. / Cº Antônio Assunção Araújo / V. Geral da 
Cúria.” 
RUBRICA: Cº A Assunção (Cº Antônio Assunção Araújo) 
DATA: 25 de novembro de 1974 a 13 de agosto de 1975. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de justificações de batismos da Arquidiocese de 
Maceió, de 1974 a 1975. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. No termo de abertura diz 
que no livro há justificações de batismo e casamento, porém, há apenas 
justificações de batismo. 
 

JUSTIFICAÇÕES 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 22 
DATA: 16 de agosto de 1975 a dezembro de 1975. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de justificações de batismos da Arquidiocese de 
Maceió, de 1975. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura e de encerramento, nem rubrica. 
 

JUSTIFICAÇÕES 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 22 
DATA: 1975 a 1977 [?]. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de justificações de batismos da Arquidiocese de 
Maceió, provavelmente de 1975 a 1977. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, algumas 
folhas coladas com fita adesiva, poucas manchas causadas pela acidez. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura e de encerramento, nem rubrica. 
A capa do livro diz que o mesmo vai do ano de 1975 a 1977, porém os registros 
do corpo do livro estão sem data, não tendo como confirmar. 
 

JUSTIFICAÇÕES 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 22 
DATA: 1977 a 1978 [?]. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de justificações de batismos da Arquidiocese de 
Maceió, provavelmente de 1977 a 1978. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, poucas 
manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura e de encerramento, nem rubrica. 
A capa do livro diz que o mesmo vai do ano de 1977 a 1978, porém os registros 
do corpo do livro estão sem data, não tendo como confirmar. 
 

JUSTIFICAÇÕES 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 22 
DATA: 1978 a 1980 [?]. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de justificações de batismos da Arquidiocese de 
Maceió, provavelmente de 1978 a 1980. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura e de encerramento, nem rubrica. 
A capa do livro diz que o mesmo vai do ano de 1978 a 1980, porém os registros 
do corpo do livro estão sem data, não tendo como confirmar. 
 

JUSTIFICAÇÕES 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 22 
DATA: 29 de fevereiro de 1980 a 06 de abril de 1982. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de justificações de batismos da Arquidiocese de 
Maceió, de 1980 a 1982. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura e de encerramento, nem rubrica. 
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JUSTIFICAÇÕES 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro de cem (100) / folhas numeradas 
e por mim rubricadas / com a rubrica “Mons. A. Assunção”, de que / uso, para 
o registro dos batismos / justificados nesta Cúria Metropoli / tana. / Maceió, 06 
de Abril de 1982. / Mons. Antônio Assunção Araújo / Vig. Geral” 
RUBRICA: Mons. A. Assunção (Mons. Antônio Assunção Araújo) 
DATA: 7 de abril de 1982 a 17 de maio de 1984. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de justificações de batismos da Arquidiocese de 
Maceió, de 1982 a 1984. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
 

JUSTIFICAÇÕES 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro de cem (100) folhas nume / radas 
e por mim rubricadas com a rubrica / “Mons. A. Assunção”, de que uso, para o 
registro / dos batizados e casamentos justificados nes / ta Cúria Metropolitana 
de Maceió. / Maceió, 18 de Maio de 1984. / Mons. Antônio Assunção Araújo, / 
Vig. Geral” 
RUBRICA: Mons. A. Assunção (Mons. Antônio Assunção Araújo) 
DATA: 21 de abril de 1984 a 1 de abril de 1987. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de justificações de batismos da Arquidiocese de 
Maceió, de 1984 a 1987. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. O termo de abertura diz que 
no livro há justificações de batismo e casamento, porém, há apenas 
justificações de batismo. 
 

JUSTIFICAÇÕES 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 22 
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TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro de duzentas folhas / (200) 
numeradas e por mim rubricadas / com a rubrica “Mons. A. Assunção”, de que 
/ uso, para o registro dos batizados jus / tificados nesta Cúria. / Cúria 
Metropolitana de Maceió, / 02 de abril de 1987. / Mons. Antônio Assunção 
Araújo. / Vigário Geral” 
RUBRICA: Mons. A. Assunção (Mons. Antônio Assunção Araújo) 
DATA: 7 de abril de 1987 a 2 de maio de 2002. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de justificações de batismos da Arquidiocese de 
Maceió, de 1987 a 2002. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento 
 

LISTA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para serem consignados / os 
nomes dos noivos desta Capital, participantes do / Curso de Preparação 
Matrimonial que se realizará / neste Arcebispado, todos os sábados, às 16 
horas, minis / trado em três palestras com debates, em sistema de / rodizio 
mediante certificado que será enviado aos / respectivos Párocos e Vigários, 
conforme prescrição de S. Excia. / Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. 
Maceió 4 de Outubro de 1969 / D. Eliseu James [?] de Oliveira / Bispo Auxiliar 
de Maceió” 
DATA: 4 de outubro de 1969 a 13 de maio de 1972. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Lista dos participantes do curso de preparação matrimonial de 
1969 a 1972. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há rubrica nem termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Fernão / Velho e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado 
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depois da última página, estando tôdas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 4 de 
junho de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 30 de junho de 1957 a 1 de novembro de 1959. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José Operário, de Fernão 
Velho, de 1957 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez e 
algumas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Fernão Velho / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 4 de junho de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do / Arcebispado.”  
 

BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Fernão Velho / e, em virtude da autorização supra, 
leva o pre / sente termo de abertura e bem assim o de encerramento, / lavrado 
depois da última página, estando todas as suas / folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso Mons. Batista / Maceió, 19 de 
novembro de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Vigário Geral” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 30 de setembro de 1962 a 8 de novembro de 1964. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José Operário, de Fernão 
Velho, de 1962 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Fernão Velho, dêste Arcebispado, / contém dusentas [sic] (200) 
folhas que, por força da autoriza / ção do Exmo. e Revmo. Ordinário 
Diocesano, lavrada an / tes da primeira página, estão numeradas e por mim ru 
/ bricadas com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 19 de 
novembro de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei, / Vigário Geral.” 
  



- 120 -  

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Fernão Velho e / leva o presente “Termo de Abertura” 
e bem / assim o de encerramento, lavrado depois da última página, estando / 
tôdas as suas folhas numeradas e por mim rubricadas com a seguinte / rubrica 
de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 8 de outubro de 1965 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigário Geral” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 3 de junho de 1967 a 19 de janeiro de 1974. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José Operário, de Fernão 
Velho, de 1964 a 1972. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Fernão / Velho, dêste Arcebispado, contem / duzentas (200) 
folhas que, / estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica 
do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 8 de outubro 965 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Sercretário do Arcebispado.” 
 

BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Pas e Lima (Vigário Luis Laurindo Paz e Lima) 
DATA: 12 de janeiro de 1856 a 8 de setembro de 1864. 
Nº DE FOLHAS: 165. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1856 a 1864. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, e 
corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro está com 
as datas desordenadas. 
 

BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 22 
DATA: 7 de janeiro de 1861 a 8 de dezembro de 1867. 
Nº DE FOLHAS: 335. 



- 121 -  

CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1861 a 1867. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, e 
corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
Rubrica não identificada. O livro está com as datas desordenadas. A folha 320 
está no fim do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Stos Sª (Pe. José Pereira dos Santos Silva) 
DATA: 4 de setembro de 1865 a 27 de dezembro de 1872 
N.º DE FOLHAS: 201. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1865 a 1872 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, sem capa, com manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos, todas as folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro de dusentas e uma folhas, 
/ as quaes estão numeradas e rubricadas / com a minha rubrica = Santos Silva 
= de que / uso / Maragogi 23 de Outubro de 1883 / Pe. José Pereira dos Santos 
Silva / Coadjutor Pro Parocho.” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. O livro se encontra em um 
armário distante dos demais da mesma Paróquia, pois está com a textura 
flácida por estar sem capa, foi embalado e posto em um armário mais 
espaçoso junto com os livros maiores. 
 

BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Pe. Ivo 
DATA: 7 de junho de 1865 a 8 de setembro de 1883. 
Nº DE FOLHAS: 195. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1865 a 1883. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, e 
corrosões causadas por insetos. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Rubrica não 
identificada. O livro está com as datas desordenadas e alguns vácuos. A 
primeira folha do livro contém batismos avulsos de 1886. 
 
BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este Livro para n’elle se lança / rem os 
assentos de baptisados na Fregue / zia de São Bento, o qual vai por mim a / 
berto, numerado e rubricado com a ru / brica de que uso – Pas e Lima, por 
autho / risação do Rmo Dor Provisor do Bispado. / Porto Calvo 15 de Julho 1873. 
/ Vigrº Luis Laurindo Pas e Lima” 
RUBRICA: Pas e Lima (Vigario Luis Laurindo Pas e Lima) 
DATA: 23 de maio de 1875 a 4 de setembro de 1880. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Apresentação, Porto Calvo de 1875 a 1880. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos, algumas folhas rasgadas e 
capa desgastada. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e [rasurado, 1 palavra] 
folhas / [rasurado, 2 palavras] e as dos termos de aber / tura e encerramento, 
as quaes foram / por mim numeradas e rubricadas / com a rubrica de que uso 
= Pas e Lima = / por autorisação do Rmo Dor Provisor / Porto Calvo 15 de Julho 
1873 / Vigrº Luis Laurindo Pas e Lima” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal, é pesado, 
por isso está localizado, no Arquivo, distante dos outros livros da mesma 
paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Pe. Telles. 
DATA: 25 de junho de 1877 a 31 de maio de 1891. 
Nº DE FOLHAS: 99. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Apresentação, Porto Calvo de 1877 a 1891. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro possui 
um tamanho maior que o normal, é pesado, por isso está localizado, no 
arquivo, distante dos outros livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
A capa informa que o livro vai até o ano de 1881, porém é um erro, o mesmo 
vai até o ano de 1891. 
 
BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Pe. Ivo 
DATA: 1 de janeiro de 1881 a 08 de março de 1897. 
Nº DE FOLHAS: 235. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1881 a 1897. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, e 
corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro está com 
as datas desordenadas e o ano de 1881 está no fim, como se fosse um livro à 
parte, porém sem rubrica e sem numeração. O número de folhas foi somado 
da primeira parte do livro com a segunda. 
 

BATISMO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro, que há de servir para os / assenta / 
mentos de baptisados d’esta freguesia de / Nossa Senhora d’Apresentação da 
Villa de / Porto Calvo, consta de duzentas (200) / folhas, as quais vão 
numeradas e ru / bricadas por mim na forma do costu / me e de graça. / Porto-
Calvo 20 de Maio de 1888. O Vigario Ivo José Pereira da Costa.” 
RUBRICA: Pe. Ivo (Padre Ivo José Pereira da Costa) 
DATA: 10 de fevereiro de 1888 a 29 de abril de 1890. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1888 a 1890. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
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BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de servir para os assentos / de 
baptisados d’esta Freguezia de Nossa / Senhora d’Apresentação da Cidade 
de Porto / Calvo e vai rubricada com a minha ru / brica = Pe. Ivo = do que uso 
por faculda / de do Exmo Rmo Snr Bispo Diocesano. / Porto Calvo 6 de Maio de 
1890 / O Vigario Ivo José Pereira da Costa” 
RUBRICA: Pe. Ivo (Pe. Ivo José Pereira da Costa). 
DATA: 31 de dezembro de 1888 a 15 de agosto de 1892. 
Nº DE FOLHAS: 250. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Apresentação, Porto Calvo de 1888 a 1892. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: O termo de abertura se encontra na última folha. Não há 
termo de encerramento. O livro possui um tamanho maior que o normal, é 
pesado, por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da 
mesma paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 19 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Com licença do Exmo. e Revmo. Snr. “Bispo 
/ Diocesano [sic] abri; numerei e rubriquei / este livro para nelle se lançarem 
uns / assentos de baptisados que encontrei des / ordenadamente, referentes 
a diversos anos, / e que não podiam, sem confusão, figu [corroído, 1 palavra] 
/ nos livros comuns; por isto inti [corroído, 1 palavra] / este livro de – extraviario. 
[?] / Porto Calvo, 7 de Janeiro de 1902 / Vig. Conego João Machado de Mello” 
RUBRICA: C. Machado (Cônego João Machado de Mello) 
DATA: 20 de agosto de 1892 a 25 de julho de 1903. 
Nº DE FOLHAS: 243. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1892 a 1903. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro 172 (cento e setenta e 
duas) fo / lhas que foram por mim rubricadas e / numeradas. / Porto Calvo, 7 
de janeiro de 1902. / Vig. Conego João Machado de Mello.” 
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OBSERVAÇÕES: As datas estão desordenadas. O livro está dividido em três 
partes, a primeira até a folha 149; a partir daí inicia-se outra numeração, até a 
folha 50, iniciando-se uma nova numeração, até a folha 44. O numero total de 
folhas é a soma de todas elas, o que difere do número que consta no termo de 
encerramento. 
 
BATISMO 
LIVRO 20 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas e quarenta / e 
nove folhas, que, por autorisação de S. Exc. / Rvmo. O Snr. “Bispo Diocesano”, 
vão por mim / numeradas e rubricadas com a rubrica de / que uso – C. 
Machado -; servirá para nelle / serem lançados os assentos de baptisados / 
feitos por meu antecessor e que não / estavam ainda registrados. / Porto Calvo 
22 de Novembro de 1901. / Vigario Conego João Machado de Mello.” 
RUBRICA: C. Machado (Cônego João Machado de Mello) 
DATA: 21 de maio de 1898 a 27 de dezembro de 1899. 
Nº DE FOLHAS: 242. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1898 a 1899. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 21 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: C. Machado (Cônego João Machado de Mello). 
DATA: 27 de dezembro de 1899 a 1 de outubro de 1901. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Apresentação, Porto Calvo de 1899 a 1901. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos, todas as folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. As datas estão 
desordenadas. O livro possui um tamanho maior que o normal, por isso está 
localizado, no arquivo, distante dos outros livros da mesma paróquia, em um 
armário maior. 
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ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
DATA: 1900 – 1902 
Nº DE FOLHAS: 100 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Apresentação, de Porto Calvo de 1900 a 1902. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com poucas manchas causadas pela 
acidez e algumas folhas soltas. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
DATA: 1903 – 1907 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Apresentação, de Porto Calvo de 1903 a 1907. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
DATA: 1907 – 1911 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Apresentação, de Porto Calvo de 1907 a 1911. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Veio listado como livro de “Jacuípe”, mas na data referida 
Jacuípe ainda não era Paróquia, pertencendo a Paróquia de Nossa Senhora 
da Apresentação. 
 

BATISMO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: C. Machado.  
DATA: 10 de outubro de 1901 a 6 de janeiro de 1903. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo de 1901 a 1903. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “[corroído, +/- 2 palavras] livro para registro de 
assentos de bapti / [corroído, +/- 2 palavras] na parochia de Nossa Senhora da 
/ [corroído, +/- 2 palavras] de Porto Calvo o qual, em virtude da / [corroído, 1 
palavra] supra, em todas as suas folhas vai ru / [corroído, 1 palavra] e 
numerado por mim assim: Pe Medeiros. / Maceió 19 de fevereiro de 1903 / 
Padre José Dionyzio de Medeiros” 
RUBRICA: Pe Medeiros (Pe José Dionyzio de Medeiros). 
DATA: 4 de janeiro de 1903 a 8 de setembro de 1906. 
Nº DE FOLHAS: 99. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Apresentação, Porto Calvo de 1903 a 1906. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, sem capa, manchas causadas pela 
acidez, todas as folhas soltas e algumas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. O livro possui 
um tamanho maior que o normal, é pesado, por isso está localizado, no 
arquivo, distante dos outros livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 25 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: Em virtude da autorisação supra abri, numerei e / 
rubriquei este livro que servirá para lançamentos / de baptismo d’esta 
freguezia. / Porto Calvo, 2 de Fevereiro de 1907. / Vig. Conego João Machado 
de Mello” 
RUBRICA: C. Machado (Conego João Machado de Mello). 
DATA: 22 de setembro de 1906 a 22 de janeiro de 1908. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Apresentação, Porto Calvo de 1906 a 1908. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro 100 (cem) folhas que foram 
/ por mim numeradas e rubricadas com a rubrica / “C. Machado” de que uzo. / 
Porto Calvo 2 de Fevereiro de 1907 / Vig. Conego João Machado de Mello.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro possui um tamanho maior que o normal, 
é pesado, por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da 
mesma paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 26 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Cl. J. Mauricio.  
DATA: 26 de janeiro de 1908 a 30 de janeiro de 1910. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo de 1908 a 1910. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 27 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Pe Mauricio (Pe José Maurício da Rocha) 
DATA: 20 de fevereiro de 1910 a 25 de abril de 1912. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo de 1910 a 1912. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas folhas soltas e rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro o numero de cento e 
noventa e oito / folhas que vão por mim numeradas e rubricadas com / a rubrica 
Pe “Mauricio” em virtude da autorização in / serta na primeira folha e destina-
se ao fim que [?] mencionado na / mesma folha. / Maceió, 29 de Abril de 1910 
/ Padre José Maurício da Rocha.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. Veio listado como 
livro de “Jacuípe”, mas na data referida Jacuípe ainda não era Paróquia, 
pertencendo a Paróquia Nossa Senhora da Apresentação.  
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BATISMO 
LIVRO 28 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Mons Mauricio (Monsenhor José Maurício da Rocha) 
DATA: 1 de abril de 1912 a 10 de agosto de 1913. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo de 1912 a 1913. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas folhas soltas e rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro o número de duzentas 
folhas / que, em virtude da autorização [ilegível] na pri / meira folha, vão por 
mim rubricadas com a ru / brica: Mons Mauricio de que uso. O fim a que / se 
destina está: mencionado no termo de abertura / Maceió, 20 de dezembro de 
1917. / Monsenhor José Mautario / do Bispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Veio listado como livro de “Jacuípe”, mas na 
data referida Jacuípe ainda não era Paróquia, pertencendo a Paróquia Nossa 
Senhora da Apresentação. 
 

BATISMO 
LIVRO 29 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este [corroído +/- 10 palavras] / dos 
assent [corroído +/- 10 palavras] / zia de Porto [corroído +/- 10 palavras] / 
rização supra, v [corroído +/- 10 palavras] / rubrica Mons. [corroído +/- 10 
palavras] / de suas folhas [+/- 10 palavras] / cerramento. / Maceió, 20 [corroído 
+/- 5 palavras] / Monsenhor [corroído +/- 5 palavras] / Bispado.” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Maurício da Rocha) 
DATA: 7 de agosto de 1913 a 24 de novembro de 1914. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1913 a 1914. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, apenas as primeiras folhas danificadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contêm este livro o número de duzentas 
folhas / que em virtude da autorização inserta na / primeira folha, vão por mim 
rubricadas com a / rubrica “Mons. Mauricio”, de que uso. O nume / ro de folhas 
digo o fim a que se destina / vae mencionado no termo de abertura / Maceió, 
20 de Dezembro de 1917. / Mons. Mauricio da Rocha, Secretario.” 
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OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Veio listado como livro de “Jacuípe”, mas na 
data referida Jacuípe ainda não era Paróquia, pertencendo a Paróquia Nossa 
Senhora da Apresentação. 
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para no mesmo ser / feito o registro 
dos batizados da paróquia / de Porto Calvo, estando suas folhas todas / 
numeradas e rubricadas com arubrica / de meu uso que é esta: Cônego Batista 
/ Maceió, 4 de março de 1952 / Cônego João Batista Vanderlei, por / especial 
delegação do Exmo. Revmo. Snr. / Arcebispo Metropolitano” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 29 de março de 1952 a 10 de maio de 1953. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1952 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: ”êste livro de registro de batizados / da 
paróquia de Pôrto Calvo contém (200) / duzentas folhas sendo que a de 
número / 199 acha-se localizada entre os números / 69 e 70 e a de número 
200 acha-se / depois da de número 168, estando / todas / numeradas e 
rubricadas por mim com / a seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 4 de 
março de 1952 / Conego João Batista Vanderlei, por especial delegação do 
Exmo. e Revmo. Snr. Arcebispo Metropolitano”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Como dito no termo de encerramento, a folha 
de número 199 acha-se localizada entre as de número 69 e 70 e a de número 
200 acha-se depois da de número 168. 
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de Pôrto / Calvo e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 5 de 
maio de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
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DATA: 2 de outubro de 1955 a 4 de novembro de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1955 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosão causada por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO:” Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Pôrto Calvo / contém duzentas (200) folhas que, por força da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 5 de maio de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do / Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de Porto / Calvo - e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 23 de 
fevereiro de 1956 / Mons João Batista Vanderlei, Secretario do / Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 8 de dezembro de 1956 a 27 de dezembro de 1957. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1956 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosão causada por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO:” Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Porto Calvo / contém duzentas (200) folhas que, por força da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 23 de fevereiro de 1956 / Mons João Batista 
Vanderlei, Secretario do Arce / bispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Porto Calvo / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 8 de 
fevereiro de 1957 / Mons João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 27 de dezembro de 1957 a 25 de janeiro de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1957 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO:” Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Porto Calvo, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 8 de fevereiro 
de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Porto Calvo - / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / Maceió, 9 de 
abril de 1958 / Mons João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 25 de janeiro de 1959 a 15 de fevereiro de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1959 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO:” Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Porto Calvo -, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 9 de abril de 1958 
/ Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Porto Calvo / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 23 
de janeiro de 1960 / Mons João Batista Vanderlei, / Secretario do Arcebispado 
/ por especial delegação do Exmo. / Ordinario Diocesano.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 15 de fevereiro de 1960 a 24 de fevereiro de 1961. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1960 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: ”Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Porto Calvo , dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 23 de janeiro de 
1960 / Cônego João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 60 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Porto Calvo / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
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rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / Maceió, 27 de 
dezembro de 1960 / Mons João Batista Vanderlei, / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 24 de fevereiro de 1961 a 22 de abril de 1962. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1961 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: ”Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Porto Calvo , dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 27 de dezembro 
de 1960 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A numeração do livro não segue a sequência 
do livro anterior. 
 

BATISMO 
LIVRO 61 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Porto Calvo / e, em virtude da autorização supra, 
leva o pre / sente termo de abertura e bem assim o de encerramento, / lavrado 
depois da última página, estando todas as suas / folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso Mons. Batista / Maceió, 21 de 
abril de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 22 de abril de 1962 a 1 de julho de 1963. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1962 a 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: ”Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Porto Calvo , dêste Arcebispado, / contém dusentas (200) folhas 
que, por força da autoriza / ção do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada an / tes da primeira página, estão numeradas e por mim ru / bricadas 
com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 21 de abril de 
1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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CASAMENTO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Accioli. 
DATA: 2 de outubro de 1869 a 7 de fevereiro de 1875. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia de Nossa Senhora da 
Apresentação, Porto Calvo de 1869 a 1875. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro possui 
um tamanho maior que o normal, por isso está localizado, no arquivo, distante 
dos outros livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Stos. Silva 
DATA: 7 de fevereiro de 1876 a 3 de junho de 1890. 
Nº DE FOLHAS: 177. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1876 a 1890. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro só está 
rubricado até a folha 100, e a partir dela se inicia uma nova numeração até 77. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Pe. Ivo 
DATA: 13 de janeiro de 1886 a 2 de maio de 1890. 
Nº DE FOLHAS: 146. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1886 a 1890. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
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CASAMENTO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de servir para os assentos de Casamen 
/ tos d’esta Freguesia de Nossa Senhora d’Apresentação / da Cidade de Porto 
Calvo, e vai rubricado com a mi / nha rubrica = Pe. Ivo = de que uso – por 
faculdade / do Exmo e Rmo Snr Bispo Diocesano. / O Vigario / Pe. Ivo José 
Pereira da Costa.” 
RUBRICA: Pe. Ivo (Pe. Ivo José Pereira da Costa) 
DATA: 4 de abril de 1890 a 23 de novembro de 1895. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia de Nossa Senhora da 
Apresentação, Porto Calvo de 1890 a 1855. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. O livro possui um tamanho 
maior que o normal, por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros 
livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro que por mim vai numerado e 
rubrica / do com a rubrica – Pe Batinga – de que uso, para nelle / serem 
lançados os assentos de casamentos da Parochia da / Nossa Senhora da 
Apresentação de Porto Calvo; e isto faço com / auctorisação do Ordinario. Villa 
de Porto Calvo, digo Cidade / de Porto Calvo, 4 de Dezembro de 1895. / O 
Visitador Pe. Jonas d’Araujo Batinga” 
RUBRICA: Pe. Batinga (Pe. Jonas d’Araújo Batinga) 
DATA: 20 de fevereiro de 1890 a 31 de outubro de 1901. 
Nº DE FOLHAS: 229. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1890 a 1901. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. A primeira folha do livro e o 
verso da mesma estão preenchidas com registros de batismo de 1863. Está 
preenchido até a folha 126. 
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CASAMENTO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para lançamentos de casa / 
mentos d’esta parochia, desde o tempo de meu an / tecessor; com especial 
autorisação do Exm e / Revmo. Snr.” Bispo Diocesano abri, numerei e ru / 
briquei suas folhas que são cento e quarenta / e oito, (148) as quais vão todas 
com a rubrica / - C. Machado - de que uso. / Porto Calvo 22 de Novembro de 
1901. / Vigário Conego João Machado de [corroído 1 palavra]”. 
RUBRICA: C. Machado (Cônego João Machado) 
DATA: 10 de fevereiro de 1901 a 28 de abril de 1907. 
Nº DE FOLHAS: 148. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1901 a 1907. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento e quarenta e oi / to 
folhas, que rubriquei com a rubrica / de que uzo - C. Machado -. / Porto Calvo 
22 de Novembro de 19 [corroído 2 números] / Vigário Conego João Machad]o 
de M [corroído 1 palavra]”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Veio listado como livro de “Jacuípe”, mas na 
data referida Jacuípe ainda não era Paróquia, pertencendo a Paróquia Nossa 
Senhora da Apresentação. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro, que vai por mim numerado e / 
rubricado, com a rubrica - SªLessa - de que uso, / para o lançamento dos 
assentos de casamentos, da Freguesia de N. Senhora da Apresentação / de 
Porto - Calvo, e leva no fim Termo de encerramen / to. E para constar faço este 
termo, que assigno. Maceió, 16 de Setembro de 1907 / Mons. Manoel Antonio 
da Sª Lessa, / Vigario Geral.” 
RUBRICA: SªLessa (Monsenhor Manoel Antonio da Sª Lessa) 
DATA: 28 de abril de 1907 a 24 de março de 1914. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1907 a 1914. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e noventa e oito folhas 
/ (198), todas por mim numeradas e rubricadas / com a rubrica - SªLessa - de 
que uso, destinado / pª o fim mencionado no Termo de abertura. / E para 
constar faço este termo, q. assigno. / Maceió, 16 de Setembro de 1907 / Mons. 
Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigario Geral.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Veio listado como livro de “Jacuípe”, mas na 
data referida Jacuípe ainda não era Paróquia, pertencendo a Paróquia de 
Nossa Senhora da Apresentação. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
DATA: 19 de fevereiro de 1902 a 20 de fevereiro de 1918 
Nº DE FOLHAS: 95. 
CONTEÚDO: Registros de óbito de Porto Calvo de 1902 a 1918. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Parece ser a continuação de algum outro livro, o primeiro 
registro está pela metade, somente com a parte final. O terceiro registro está 
com ano de 1890. Os registros não ocupam todas as folhas, vão até a página 
36v. Não há termos de abertura e encerramento. Sem rubrica. 
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Bonnet. 
DATA: 31 de julho de 1864 a 26 de abril de 1867. 
Nº DE FOLHAS: 209. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
de Murici, de 1864 a 1867. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, e manchas 
causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
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BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle se / rem lançados os 
registros de bap / tisados da freguesia de Murici, / desta provincia, erá 
numerado, / e rubricado com a rubrica / “Duarte” de que uso = Maceió 23 / de 
Outubro de 1867 = / O Vigrº Francisco Peixoto Duarte.” 
RUBRICA: Duarte (Vigário Francisco Peixoto Duarte) 
DATA: 29 de abril de 1867 a 22 de novembro de 1869. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
de Murici, de 1867 a 1869. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro, que tem de servir / para 
nelle serem lançados os re / gistros de baptisados da fregue / sai de Murici, 
desta provincia / de dusentas folhas, que vão por / mim numeradas, e 
rubricadas / com a rubrica “Duarte” de que / uso = Maceió 23 de Outubro de 
1867 / O Vigrº Francisco Peixoto Duarte” 
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servira este livro para n’elle se lançarem os 
registros de / baptisados da freguesia de Nossa Senhora da Graça de Mu / ricy 
e vai por mim numerado e rubricado com a rubrica / Puresa de q’ úso. Villa da 
Imperatriz 1º de Junho de 1870 / O Vigrº Antonio da Puresa Vascos”.  
RUBRICA: Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos)  
DATA: 22 de novembro de 1869 a 19 de outubro de 1871. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
de Murici, de 1869 a 1871. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro quem [sic] tem de servir 
para os lançamentos / dos registros de baptismos da freguesia de Nossa 
Senhora / da Graça de Muricy de cem folhas, q’ forão por mim numera / das e 
rubricadas com a rubrica de Puresa de q’ uso. / Villa da Imperatriz 1º de Junho 
de 1870. O Vigrº Antonio da Puresa / Vasconcelos”.  
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OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal, é pesado, 
por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da mesma 
paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este Livro para nêlle se lan / çarem os 
assentos de Baptisados da Freguesia / de Nossa Senhora das Graças do 
Muricy, o qual / vae por mim numerado e rubricado com a ru / brica, de que 
uso = Mendonça = de que para / constar faço este Termo d’abertura, e 
m’assigno / Pão d’Açucar 24 ‘Agosto de 1871. / O Vigrº Antonio José Soares 
de Mendonça. / Por Delegação de Sua Exª Rvma.” 
RUBRICA: Mendonça (Vigário Antonio José Soares de Mendonça) 
DATA: 19 de outubro de 1871 a 9 de maio de 1873. 
Nº DE FOLHAS: 148. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
de Murici, de 1871 a 1873. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos e a última folha solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este Livro cento e cincoenta [rasura] 
quarenta e oito, folhas, / que se achão [sic] numeradas, e rubricadas com a / 
rubrica, de que uso = Mendonça = de que / para constar faço este Termo de 
encerramento, / e m’assigno. / Pão d’Açucar 24 d’Agosto de 1871. / O Vigrº 
Antonio José Soares de Mendonça. / Por Delegação de Sua Exª Rvma.” 
 

BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para lançamto dos assentos 
de baptismo da freguezia do Muricy, / o qual vae numerado e rubricado por 
mim, com a rubrica = Bonnet, de que uso, / levando no fim o termo de 
encerramento, em virtude da auctoisação do Prelado / Diocesano. / Atalaia, 11 
de junho de 1873. / O Vigario João da Costa Silva Bonnet.”.  
RUBRICA: Bonnet (Vigário João da Costa Silva Bonnet)   
DATA: 9 de maio de 1873 a 8 de dezembro de 1876. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1873 a 1876. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa e algumas folhas soltas, 
manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contêm este livro cento e cincoenta folhas, 
que vão numeradas e rubricadas / por mim, com a rubrica = Bonnet de que 
uso, levando no principio o / termo de abrimento, em virtude da auctorisação 
do Prelado Diocesano. / Atalaia, 11 de junho de 1873. / O Vigario João da 
Costa Silva Bonnet.”   
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal, é pesado, 
por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da mesma 
paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos)   
DATA: 5 de novembro de 1876 a 8 de junho de 1879. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1876 a 1879. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro possui 
um tamanho maior que o normal, é pesado, por isso está localizado, no 
arquivo, distante dos outros livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Hade [sic] servir este livro para n’elle serem feitos 
os regis / tros de baptisados da freguesia de Nossa Senhora da Graça / da 
Villa de Muricy, o qual vai por mim numerado e rubri / cado, en [sic] virtude da 
auctorisação Diocesana, com a rubria [sic] / Puresa – de que uso. / Imperatriz 
18 de Abril de 1880 / O Vigrº Antonio da Puresa Vascos” 
RUBRICA: Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos)       
DATA: 8 de junho de 1879 a 28 de janeiro de 1883. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1879 a 1883. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro, dusentas folhas no quais 
vão numeradas e rubri / cadas por mim em virtude da auctorisação Diocesana, 
com a rubrica Pu / resa de que uso. / Imperatriz 18 de Abril de 1880 / O Vigrº 
Antonio da Puresa Vascos” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal, é pesado, 
por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da mesma 
paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Hade [sic] servir este livro para n’elle serem feitos 
os registros de Baptizas [sic] da freguesia de N. Sinhora [sic] da Graça de 
Muricy o qual vai por mim / numerado e rubricado, en [sic] virtude da 
auctorisação diocesana, com a / rubrica - Puresa – de que uso. / Imperatriz 3 
de setembro de 1883 / O Vigrº Antonio da Puresa Vascos” 
RUBRICA: Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos)    
DATA: 28 de janeiro de 1883 a 6 de junho de 1886. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, 
Murici, de 1883 a 1886. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. O livro possui um tamanho 
maior que o normal, é pesado, por isso está localizado, no arquivo, distante 
dos outros livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro hade [sic] servir para n’elle se lançarem 
os assen / tos de baptisados da freguesia de N. Senhora da Graça do / Muricy, 
por mim rubricado e numerado por autorisação / do Exmo e Rmo Snrº Bispo 
Diocesano, com a rubrica de que / uso V. Puresa, e para constar faço este 
termo, e assigno / Villa da Imperatriz 21 de junho de 1886 / O Vigrº Antonio da 
Puresa Vascos” 
RUBRICA: V. Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos)  



- 143 -  

DATA: 6 de junho de 1886 a 16 de setembro de 1888 
Nº DE FOLHAS: 148. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, 
Murici, de 1886 a 1889. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento quarenta e oito 
folhas / por mim innumeradas [sic] e rubricadas sem cousa / q’ duvida faça e 
para constar faço este termo e / assigno / Villa da Imperatriz 21 de Junho de 
1886 / O Vigrº Nato da Puresa Vascos” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal, é pesado, 
por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da mesma 
paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para o registro dos baptisados 
da Freguesia de N. Senhora da [rasura, 1 palavra] / Graça do Muricy o qual vai 
numerado e rubricado com a rubrica – Puresa – de que / uzo, e assigno em 
virtude de auctorisação de Rmo Snrº D.r Provisor do Bispado / Imperatriz 3 de 
Abril de 1890 O Vigrº Antonio da Puresa Vascos” 
RUBRICA: Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos)  
DATA: 9 de janeiro de 1890 a 26 de abril de 1891 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1890 a 1891. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cem folhas, as quais por 
mim vão numeradas e rubricadas, com a ru / brica Puresa; de que uso, e 
assignadas em virtude da auctorisação do Rmo Snrº Provisor do Bispado / 
Imperatriz 3 de Abril de 1890 / O Vigrº Antonio da Puresa Vascos” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal, é pesado, 
por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da mesma 
paróquia, em um armário maior. 
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BATISMO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Silva 
DATA: 26 de abril de 1891 a 13 de janeiro de 1893. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1891 a 1893. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro possui 
um tamanho maior que o normal, é pesado, por isso está localizado, no 
arquivo, distante dos outros livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para assentos de Baptisados 
da Freguesia de / N. S. da Graça de Muricy, o qual vai numerado a typo e por 
mim rubrica / do com a rubrica – Puresa de que uso, por comissão dp Rmo.mo 
Senhor D.r Maia / Provisor do Bispado com datta de 13 de janeiro de 1893 
levando no fim termo de / encerramento. União 3 de Março de 1893 O Vigrº 
Antonio da Puresa Vascos.cos” 
RUBRICA: Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos) 
DATA: 1 de janeiro de 1893 a 3 de fevereiro de 1894. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, 
Murici, de 1893 a 1894. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento e cincoenta paginas 
numeradas a typo e por mim / rubricadas com a rubrica Puresa de que uso e 
por commissão do Rmo Snr. / Doutor Maia, Provisor do Bispado com datta de 
13 de janeiro de 1893 / União 4 de Março de 1893 / O Vigrº Antonio da Puresa 
Vasconcellos” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal, é pesado, 
por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da mesma 
paróquia, em um armário maior. 
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BATISMO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para lançamentos de baptisados / 
celebrados na Freguesia de Nossa Senhora da Graça / do Muricy, e vae por 
mim numerado e rubricado com / a rubrica – Vigario Espinosa – de que uso. / 
Maceió, 27 de Julho de 1894. / Conego Vigrº Domingos Leopoldino da Costa 
Espinosa” 
RUBRICA: Vigario Espinosa (Vigário Domingos Leopoldino da Costa 
Espinosa) 
DATA: 3 de fevereiro de 1894 a 6 de novembro de 1895. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, 
Murici, de 1894 a 1895. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e cincoenta folhas, que 
vão por mim / numeradas e rubricadas com a rubrica – Vigario Espinosa - / de 
que uso, e servirá para o fim indicado no termo de abertura. / Maceió, 27 de 
Julho de 1894. / Conego Vigrº Domingos Leopoldino da Costa Espinosa” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal, é pesado, 
por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da mesma 
paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Tem este livro duzentas folhas, que vão todas / por 
mim numeradas e rubricadas, com a rubri / ca – Sª Lessa – de que uzo, 
destinadas para o / lançamento dos baptisados da freguesia / de N. Senhora 
da Graça do Muricy, deste / Estado, e leva no fim o termo de encerramento. / 
E para constar faço este termo, em que assigno. / Maceió, 12 de Janeiro de 
1896. / Pe. Manoel Antonio da Sª Lessa / Vigrº Geral Foraneo.” 
RUBRICA: Sª Lessa (Pe. Manoel Antonio da Silva Lessa). 
DATA: 6 de novembro de 1895 a 28 de agosto de 1898. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1895 a 1898. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem o presente livro duzentas folhas, todas 
/ numeradas e rubricadas por mim com a ru / brica – Sª Lessa - / de que uso, 
tendo no princi / pio o termo de abertura, devendo servir para o / lançamento 
dos baptisados da freguesia de N. Se / nhora da Graça, do Muricy, deste 
Estado. / E para constar faço este termo, em que assigno. / Maceió, 12 de 
Janeiro de 1896. / Pe. Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigrº Geral Foraneo.” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal, é pesado, 
por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da mesma 
paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 20 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para registro de baptisa / dos 
que se effectuaram na parochia de N. S. da / Graça de Muricy, o qual contém 
o número de fo / lhas mencionado no termo de encerramento e vai / por mim 
assim: P. Je dos Anjos, rubricado em vir / tude da auctorisação supra. / Maceió, 
18 de Julho de 1907. / Padre José Antonio dos Anjos.” 
RUBRICA: Pe. Je dos Anjos (Padre José Antonio dos Anjos) 
DATA: 28 de dezembro de 1906 a 23 de setembro de 1908. 
Nº DE FOLHAS: 190. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1906 até 1908. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez e algumas folhas com pequenas corrosões causadas 
por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e noventa folhas por 
mim / assim: P. Je dos Anjos, rubricadas em virtude da / auctorisação de S. 
Exma revma o Sr. Bispo Diocesa / no exarada na primeira folha. / Maceió, 18 
de Julho de 1907 / Padre José Antonio dos Anjos.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 21 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro, que vae por mim numerado e ru / 
bricado, com a rubrica - Sª Lessa - de que uso, para / o lançamento dos 
assentos dos baptisados, da freguesia / de N. Senhora da Graça, de Muricy, e 
leva no fim / termo de encerramento; o que para constar faço este / termo que 
assigno. / Maceió, 7 de Novembro de 1908 / Mons. Manoel Antonio da Sª 
Lessa, / Vigario Geral.” 
RUBRICA: Sª Lessa (Mons. Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 23 de setembro de 1908 a 12 de maio de 1910. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1908 até 1910. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, algumas corroídas por insetos e outras coladas com fita. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e noventa e oito folhas, 
to / das por mim numeradas e rubricadas, com a / rubrica - Sª Lessa - de que 
uso, destinado para / o lançamento dos assentos dos baptisados, da fre / 
guesia de N. Senhora da Graça, de Muricy, / e leva no princípio termo de 
abertura, o que pa / ra constar faço este termo que assigno / Mons. Manoel 
Antonio da Sª Lessa, / Vigario Geral” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Tem de servir este livro que, em virtude da auto / 
risação supra, vae por mim numerado e rubri / cado com a rubrica “Pe Mauricio” 
de que uso, pa / ra nelle serem lançados os assentos de baptisados / da 
parochia de Nossa Senhora das Graças de Muricy / Maceió, 8 de Julho de 
1910 / Pe José Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado.” 
RUBRICA: Pe Mauricio (Pe José Mauricio da Rocha) 
DATA: 12 de maio de 1910 a 28 de janeiro de 1912. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1910 até 1912. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas coladas com fita adesiva. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro que há de servir para nelle 
serem lan / çados os assentamentos dos baptisados feitos na parochia de / 
Nossa Senhora das Graças de Muricy o número de cento / e noventa e oito 
folhas que, em virtude da autorisação / inserta na primeira folha, vão por mim 
numeradas e / rubricadas com a rubrica “Pe Mauricio” de que uso. / Maceió, 8 
de Julho de 1910 / Pe José Mauricio da Rocha, Secretaria do Bispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lançados os 
assen / tamentos dos baptisados da Freguezia de Nossa Senhora da / Graça 
de Muricy, e, em virtude da autorisação supra vae / por mim numerado e 
rubricado assim: “Cº Mauricio” / Secretario do Bispado de Alagoas, em Maceió, 
27 de Abril / de 1912. Conego José Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado.” 
RUBRICA: Pe Mauricio (Pe José Mauricio da Rocha) 
DATA: 27 de janeiro de 1912 a 26 de outubro de 1913. 
Nº DE FOLHAS: 197. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1912 até 1913. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de cento e 
noventa / e oito folhas, que, em virtude da autorização / inserta na primeira 
folha, vão por mim nume / radas e rubricadas assim: “Cº Mauricio”. / Secretaria 
do Bispado de Alagoas, em Maceió, 27 / de Abril de 1912. / Conego José 
Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 24 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lan / çados 
os assentamentos dos baptisados da Fregu / ezia de Nossa Senhora da Graça 
de Muricy, e, em / virtude da autorização supra, vae por mim nu / merado e 
rubricado com a rubrica: << Mr. Mauri / cio >> de que uso. O número de folhas 
vae indicado / no termo de encerramento. / Maceió, 11 de Outubro de 1916 / 
Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario” 
RUBRICA: Mr. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
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DATA: 26 de outubro de 1913 a 22 de janeiro de 1916. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1913 a 1916. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas 
folhas, que, / em virtude da autorização inserta na primeira / folha, vão por mim 
numeradas e rubricadas com a rubrica: << Mr Mauricio >> de que uso. O seu 
fim a / cha-se mencionado no termo de abertura. / Maceió, 11 de Outubro de 
1916 / Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 25 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lança / dos 
os assentamentos dos baptisados da Freguezia de / Nossa Senhora da Graça 
de Muricy e, em virtude / da autorização supra, vae por mim numerado e / 
rubricado com a rubrica: Mons. Mauricio >> de / que uso. O número de folhas 
acha-se mencionado / no termo de encerramento. / Maceió, 22 de Maio de 
1917 / Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario do / Bispado” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
DATA: 23 de janeiro de 1916 a 7 de abril de 1918. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1916 a 1918. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas 
folhas, / que, em virtude da autorização inserta na pri / meira folha, vão por 
mim numeradas e rubrica / das com a rubrica: << Mons. Mauricio >> de que 
uso. / O fim a que se destina vae mencionado no termo / de abertura. / Maceió, 
22 de Maio de 1917 / Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario do 
Bispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 26 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
DATA: 28 de abril de 1918 a 31 de janeiro de 1921. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1918 a 1921. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, com manchas 
causadas pela acidez, as primeiras folhas e a última estão pela metade e muito 
danificadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas, que, / em virtude da autorização inserta na primeira folha, / vão por mim 
rubricadas com a rubrica: << Mons. Mauri / cio >> de que uso. O fim a que se 
destina está men / cionado no termo de abertura. / Maceió, 5 de Julho de 1918 
/ Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. Como as primeiras 
folhas estão danificadas, a data inicial vai da primeira folha em bom estado. 
Não aparece os meses de fevereiro até novembro de 1921, somente janeiro e 
dezembro. 
 

BATISMO 
LIVRO 27A 
ARMÁRIO 22 
DATA: 31 de dezembro de 1920 a 25 de fevereiro de 1923. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1920 a 1923. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. O ano de 1921 contém os meses que não estão no livro de 
número 26 (fevereiro a dezembro). 
 

BATISMO 
LIVRO 27B 
ARMÁRIO 22 
DATA: 25 de fevereiro de 1923 a 13 de junho de 1924. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1923 a 1924. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, a capa está um pouco danificada, e 
contém poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. Está preenchido somente até a página 151. Os meses estão fora 
de ordem. Cópia do livro 28. 
 

BATISMO 
LIVRO 28 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Pe. Guimaraes Lobo 
DATA: 27 de abril de 1923 a 1 de fevereiro de 1925. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1923 a 1925. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas folhas rasgadas, algumas foram 
remontadas e coladas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
Está preenchido até a página 151. Alguns meses fora de ordem. No início do 
livro há oito folhas com cópias do mês de abril a maio de 1923, que estão 
danificadas e ilegíveis. Há duas folhas com cópias de registros do ano de 1930. 
 

BATISMO 
LIVRO 29 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra / fica este livro 
aberto, numerado e ru / bricado com a rubrica - Pe. Guimarães Lobo - / de que 
uso e deverá servir para nelle / serem lançados os termos de baptisados da / 
parochia de Muricy / Maceió, 21 de Outubro de 1925 / Conego José Guimarães 
Lobo, secretário do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Pe. Guimarães Lobo (Cônego José Guimarães Lobo) 
DATA: 9 de fevereiro de 1925 a 8 de junho de 1926. 
Nº DE FOLHAS: 154. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1925 a 1926. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento e cincoenta / e 
quatro folhas todas numeradas e por mim / rubricadas com a rubrica - Pe. 
Guimarães Lobo - / de meu uso e que servira para os termos / de baptismos 
de Muricy. / Maceió, 21 de Outubro de 1925 / Conego José Guimarães Lobo, 
secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 30 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da declaração supra considero / aberto 
este livro que contem 200 (duzentas) folhas / numeradas e por mim rubricadas 
com a / rubrica - Pe. Guimarães Lobo - de meu uso e que / servirá para os 
termos de baptisados da fregue / [corroído, 1 palavra] de Muricy. / Secretaria 
do Arcebispado, 19 de Maio / de 1927 / [corroído, +/- 2 palavras] Guimarães 
Lobo, Secretario” 
RUBRICA: Pe. Guimarães Lobo (Cônego José Guimarães Lobo) 
DATA: 9 de junho de 1926 a 17 de janeiro de 1928. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1926 a 1928. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, com manchas causadas 
pela acidez, as primeiras folhas estão rasgadas, da folha 180 até o fim está 
completamente danificado. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “[corroído +/- 5 palavras] folhas / [corroído, 1 
linha] / [corroído +/- 5 palavras] de meu / [corroído +/- 5 palavras] baptismos / 
[corroído, 1 linha] / [corroído +/- 5 palavras] de Maio / [corroído, 1 linha] / 
[corroído +/- 3 palavras] Lobo, secretario” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 31 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Conego fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 28 de janeiro de 1928 a 7 de abril de 1929. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1928 a 1929. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, com muitas manchas causadas pela 
acidez, todas as folhas danificadas, algumas com remendos e coladas com fita 
adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o número de 
trezentas folhas / (300 fls) numeradas e rubricadas com a rubrica de / que uso. 
Serve para o fim indicado no termo / de abertura. Declaro-o encerrado. / 
Secretaria do Arcebispado de Maceió, 6 de junho de 1929 / Conego Fernando 
Alves Lyra, secretário interino do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. O termo de 
encerramento está localizado à parte, no início do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 32 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Conego fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 22 de abril de 1929 a 6 de julho de 1930. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1929 a 1930. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas estão rasgadas e outras coladas com fita adesiva, todas as 
folhas estão com uma mancha mais escura da metade para baixo, 
provavelmente o livro foi molhado. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 33 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 31 de agosto de 1930 a 1 de maio de 1932. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1930 a 1932. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
a primeira folha está rasgada pela metade, algumas estão coladas com fita 
adesiva, parece ter sido molhado da metade pra baixo. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
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BATISMO 
LIVRO 34 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 17 de junho de 1932 a 25 de janeiro de 1934. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1932 a 1934. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
a primeira folha está rasgada pela metade, algumas estão coladas com fita 
adesiva, parece ter sido molhado da metade pra baixo. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro tresentas folhas 
[corroído, 1 palavra] / meradas e rubricadas com a [corroído, 1 palavra] / ca 
que uso, servindo para o fim [corroído, 1 palavra] / dicado no termo de abertura. 
/ Em virtude da auctorisação conti [corroído, +/- 2 palavras] / referido livro 
declaro - o encerrado / Secretaria do Arcebispado de Maceió, [corroído, +/- 2 
palavras] / Setembro de 1932. / Conego Fernando Alves Lyra, secretario in / 
terino do Arcebispado. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 35 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 25 de janeiro de 1934 a 7 de julho de 1935. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1934 a 1935. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas estão coladas com fita adesiva, parece ter sido molhado da 
metade pra baixo. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o número tresentas 
folhas todas / numeradas e rubricadas com a rubrica que uso, servin / do para 
o fim indicado no termo de abertura. / Em face da autorisação contida neste 
mesmo li / vro, declaro - o encerrado. E para constar escrevi o pre / sente termo 
e o assigno. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 29 de agosto de 1934. / 
Conego Fernando ALves Lyra, secretário do Arcebispado. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
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BATISMOLIVRO 36 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 8 de setembro de 1935 a 22 de janeiro de 1937. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1935 a 1937. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas estão coladas com fita adesiva, parece ter sido molhado da 
metade pra baixo. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o número de 
tresentas folhas / numeradas e rubricadas com a rubrica que / uso, servindo 
para o fim indicado no termo / de abertura. Em virtude da autorisação contida 
/ nelle declaro - o encerrado. / E para constar fiz o presente termo que assigno. 
/ Secretaria do Arcebispado de Maceió, 16 de agosto de 1935. / Conego 
Fernando ALves Lyra, Secretario do Arcebispado. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 37 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 23 de janeiro de 1937 a 30 de novembro de 1938 [?]. 
Nº DE FOLHAS: 324. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1937 até 1938. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas folhas manchadas pela acidez e 
a maioria com a parte inferior parcialmente apagada ou borrada provavelmente 
por água; as últimas duas folhas com registros estão rasgadas pela metade e 
algumas coladas com papel manteiga ou fita adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de tresenhtas e 
vinte e quatro (324) / folhas todas numeradas e rubricadas com a rubrica que 
/ uso, devendo servir para o fim indicado no termo de abertu / ra. Em virtude 
da autorisação nelle contida declaro-o en / cerrado. E, para constar escrevi e 
assigno este termo. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 17 de março de 
1937. / Conego Fernando Lyra, Secretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. Digitalizado. Como as duas 
últimas folhas estão rasgadas, não dá pra saber ao certo até quando o livro 
vai, sendo posta aqui a data do último registro legível. 
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BATISMO 
LIVRO 38 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nelle / serem lançados 
os assentamentos de / baptizados da Freguezia de Mu / ricy. Em virtude da 
autorisação / supra, vae por mim numerado e ru / bricado com a rubrica de qu 
euso, / levando no fim o termo de encer / ramento. / Secretaria do Arcebispado 
de / Maceió, 17 de Março de 1939 / Conego João Lessa, secretario” 
RUBRICA: Conego João G. Lessa (Cônego João Lessa) 
DATA: 4 de dezembro de 1938 a 25 de outubro de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1938 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas com a parte de baixo borradas por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas (200) / e 
servirá para o fim declarado no / termo de abertura. Vae por mim / rubricado. / 
Secretaria do Arcebispado de / Maceió, 17 de Março de 1939 / Conego João 
Lessa, secretario.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 39 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da auctorisação supra, / declaro aberto 
este livro que contem (200) / duzentas folhas, todas numeradas e por / mim 
rubricadas com a rubrica “Conego / João Lessa”, de que uso e que servirá / 
para nelle serem lançados os assen / tamentos de baptisados da parochia / de 
Muricy. / Maceió, 28 de Novembro de 1939 / Conego João Lessa, secretário 
do Arcebispado” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa) 
DATA: 26 de outubro de 1939 a 15 de setembro de 1940. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1939 a 1940. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas com a parte de baixo borradas por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas / folhas 
todas numeradas e por mim / rubricadas com a rubrica “Conego / João Lessa 
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de que uso. / Maceió, 28 de Novembro de 1939 / Conego João Lessa, 
secretario / do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 40 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da auctorisação supra, / declaro aberto 
este livro que contem / (200) duzentas folhas todas numeradas / e por mim 
rubricadas com a rubrica / “Conego João Lessa”, de que uso e que ser / virá 
para nelle serem lançados os / assentamentos de baptisados da fregue / zia 
de Muricy. / Maceió, 12 de Março de 1941 / Conego João G. Lessa, / secretário 
do Arcebispado” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa) 
DATA: 15 de setembro de 1940 a 17 de setembro de 1941. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1940 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas com a parte de baixo borradas por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Declaro encerrado este livro / que contem 
(200) duzentas folhas / todas numeradas e por mim ru / bricadas com a rubrica 
“Conego / João Lessa” de que uso. / Maceió, 12 de Março de 1941 / Conego 
João G. Lessa, / secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 41 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, / declaro aberto 
este livro que contem (200) / folhas todas numeradas e por mim rubrica / das 
com a rubrica “Conego João Lessa” de que / uso e que servirá para nelle serem 
lança / dos os assentamentos de baptisados da / Parochia de Muricy. / Maceió, 
29 de julho de 1942 / Conego João G. Lessa, secretario / do Arcebispado” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa) 
DATA: 17 de setembro de 1941 a 04 de fevereiro de 1943. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1941 a 1943. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez e a 
maioria das folhas com mais da metade borradas por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Declaro encerrado este livro que / contem 
(200) folhas, todas numeradas / e por mim rubricadas com a rubrica / “Conego 
João Lessa” de que uso. / Maceió, 29 de julho de 1942 / Conego João G. 
Lessa, secretário do / Arcebispado de Maceió” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 42 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nele / serem feitos os 
registros de batizados da / Paroquia de Murici e, pela autorização supra / vai o 
mesmo numerado, rubricado com a ru / brica de que uso “Cônego Batista”, 
levando no / fim o termo de encerramento. / Maceió, 31 de março de 1944 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 7 de fevereiro de 1943 [?] a 10 de setembro de 1944. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1943 a 1944. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, a 
maioria das folhas com mais da metade borradas por água, algumas rasgadas 
e coladas com papel manteiga. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro duzentas / (200) 
folhas todas por mim rubricadas / com a rubrica “Conego Batista” de que / uso. 
/ Maceió, 31 de março de 1944 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / 
do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. As primeira folhas estão rasuradas pela 
colagem do papel manteiga, ficando a data dos primeiros registros ilegível, a 
data colocada acima é do primeiro registro legível. 
 

BATISMO 
LIVRO 43 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para no mesmo ser / feito o registro 
dos batizados da paroquia de / Murici e, de acordo com aautorização supra, / 
vão suas folhas todas numeradas e ru / bricadas com a rubrica de que aqui 
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faço / uso: Cônego Batista / Maceió, 4 de julho de 1945 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretá / rio do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 10 de setembro de 1944 a 15 de janeiro de 1946. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1944 a 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, a 
maioria das folhas com mais da metade borradas por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas (200) folhas, / 
todas por mim numeradas e rubricadas com / a rubrica de meu uso: Cônego 
Batista / Maceió, 4 de julho de 1945 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 44 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nêlle ser feito o registro / dos 
Batizados da paroquia de Murici e todas as / suas folhas, conforme autorização 
supra, vão por mim / numeradas e rubricas [sic] com a rubrica de que sempre 
/ uso: Cônego Batista / Maceió, 17 de junho de 1946 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 15 de janeiro de 1946 a 4 de julho de 1947. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1946 a 1947. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas com a parte inferior borrada por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro que se destina ao / 
arquivo paroquial de Murici, duzentas (200) folhas, / todas por mim, conforme 
autorização exarada na pri / meira pagina, numeradas e rubricadas com a 
rubrica / de que uso: Cônego Batista / Maceió, 17 de junho de 1946. / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 45 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra declaro / aberto 
este livro que servirá para nele ser / feito o registro de Batisados da Paroquia 
de / Murici, levando na última página o termo / de encerramento, estando todas 
as suas / folhas numeradas, e rubricadas assim: / Cônego Batista / Maceió, 15 
de março de 1948 / pe Jose [ilegivel] / Pro - Secretario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 6 de julho de 1947 a 11 de julho de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1947 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas com a parte inferior borrada por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro cento e / cinquenta 
folhas (150) todas numeradas / e rubricadas assim: Cônego Batista / de que 
usa o Revmo. Conego João Batista / Vanderley, Secretario deste Arcebispado. 
/ Maceió, 15 de março de 1948 / Pe Jose [ilegivel]: / Pro - Secretario do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 46 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para no mesmo ser / feito o registo 
dos batizados da Paróquia de Murici / e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente / termo bem como o de encerramento, na última página, estando 
suas folhas todas numeradas e rubrica / das com a de meu uso: / Maceió, 26 
de novembro de 1948. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do / 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 11 de julho de 1948 a 30 de setembro de 1949. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1948 a 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas com a parte inferior borrada por água. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro, que se destina ao / 
arquivo paroquial de Murici, 200 (duzentas) folhas / que, de acôrdo com a 
autorização exarada na pri / meira folha, se acham numeradas e todas ru / 
bricadas com a seguinte rubrica: / Maceió,26 de novembro de 1948. / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretario do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 47 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro servirá para no mesmo / ser feito o 
registro dos batizados da paróquia / de Murici e, em virtude da autorização 
supra, / leva êste termo de abertura e o de encerramento / na última página, 
estando as folhas todas nu / meradas e com a rubrica de que sempre / uso e 
é a seguinte: Cônego Batista / Maceió, 12 de outubro de 1949 / Cônego João 
Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 30 de setembro de 1949 a 24 de setembro de 1950. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1949 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas com a parte inferior borrada por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro de registro de 
batizados / da paróquia de Murici duzentas (200) folhas / que, por força da 
autorização exarada na primeira / página, estão todas numeradas e por mim 
rubri / cadas com a seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 12 de outubro 
de 1949 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado 
 

BATISMO 
LIVRO 48 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro / para nêle ser feito o registro 
dos / batizados da Paróquia de Murici / e, em virtude da autorização supra, / 
leva o presente termo de abertura / e também o de encerramento na / última 
página, estando todas as suas / folhas numeradas e rubricadas / com esta 
rubrica: Cônego Batista / Maceió, 22 de setembro de 1950 / Conego João 
batista Vanderlei, Secretario do Arcebispado.” 
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RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 24 de setembro de 1950 a 9 de julho de 1951. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1950 a 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas com a parte inferior borrada por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registro / de batizados da 
Paróquia de / Murici contém (200) duzentas / folhas, que, em virtude da au / 
torização do Exmo. Snr. Arcebis / po, exarada na primeira pagi / na, estão todas 
numeradas e / rubricadas com a se / guinte rubrica de meu uso: Cônego Batista 
/ Maceió, 22 de setembro de 1950 / Cônego João Batista Vanderlei, Secre / 
tario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 49 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para no mesmo ser / feito o 
registro dos batizados da Paroquia de Murici / e, por força da autorização 
supra, leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento / 
lavrado na última página, estando todas as suas / folhas numeradas e tambem 
rubricadas por mim / com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / 
Maceió, 13 de abril de 1951 / Cônego João batista Vanderlei, Secretário do / 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 9 de julho de 1951 a 3 de junho de 1952. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1951 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas com a parte inferior borrada por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registro dos batizados da 
/ Paróquia de Murici contém (200) duzentas folhas que / se acham todas 
numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego 
Batista / Maceió, 13 de abril de 1951 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado 
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BATISMO 
LIVRO 50 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de servir para o registro de batizados / 
da paroquia de Murici, e c/ a autorização supra, / vai por mim aberto, numerado 
e rubricado com a / rubrica Cônego Batista / de que uso. / Leva no fim o termo 
de encerramento e o número / de folhas. / Maceió, 25 de julho de 1952 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 3 de junho de 1952 a 21 de novembro de 1953. 
Nº DE FOLHAS: 250. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1952 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas com a parte inferior borrada por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro há de servir para o registro de 
batizados / da paroquia de Murici, nêste Arcebispado, / contém duzentas e 
cincoenta folhas, vai por mim / aberto, rubricado e numerado com a / rubrica 
Cônego Batista / de que uso. / Maceió, 25 de julho de 1952 / Cônego João 
Batista Vanderlei, / Secretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 51 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de servir para o registro de batizados 
da Paróquia de Muri / ci e, [rasurado +- 7 palavras] leva o presente têrmo de 
abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois da última página, 
estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim rubricadas com a 
seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 27 de janeiro de 1954 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do / Arcebispado, por especial 
delegação do Exmo. e Revmo. / Snr. Arcebispo Metropolitano.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 21 de novembro de 1953 a 31 de outubro de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1953 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas com a parte inferior borrada por água. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Murici / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, / [rasurado +- 5 palavras] estão 
numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: Cônego 
Batista / Maceió, 27 de janeiro de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 52 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de Mu / rici e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 19 de 
novembro de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 31 de outubro de 1954 a 24 de setembro de 1955. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1954 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas com a parte inferior borrada por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Murici / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 12 de novembro de 1954 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Sec. do Arce / bispado.” 
OBSERVAÇÕES: Capa com a data errada. Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 53 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de Murici / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 



- 165 -  

da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 3 de 
março de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 24 de setembro de 1955 a 15 de julho de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1955 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas com a parte inferior borrada por água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Murici / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 3 de março de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, 
Secretário do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 54 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Murici / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 4 de 
outubro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 15 de julho de 1956 a 12 de maio de 1957. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1956 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez.  
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Murici, desta Arquidiocese, dêste Arcebis / pado, contém 
duzentas (200) folhas que, por força da auto / rização do Exmo. Ordinário 
Diocesano, lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim 
rubricadas / com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 4 
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de outubro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretário do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 55 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Murici / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / Maceió, 4 de 
junho de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)   
DATA: 12 de maio de 1957 a 9 de março de 1958. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1957 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez.   
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Murici, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 4 de junho de 1957 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 56 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Murici / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / Maceió, 13 de 
março de 1958 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado.”   
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)          
DATA: 9 de março de 1958 a 5 de janeiro de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1958 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Murici, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 13 de março de 1958 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 
BATISMO 
LIVRO 57 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Murici / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 28 
de fevereiro de 1959 / Cônego João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado.”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)   
DATA: 6 de janeiro de 1959 a 1 de novembro de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez.       
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Murici, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica de meu uso:Cônego Batista / Maceió, 27 de fevereiro de 1959 / Cônego 
João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”   
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 58 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Murici / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 18 
de janeiro de 1960 / Cônego João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de novembro de 1959 a 5 de setembro de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1959 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Murici, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 18 de janeiro de 1960 / Cônego 
João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 59 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Murici / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / Maceió, 19 de 
novembro de 1960 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado.”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 8 de setembro de 1960 a 30 de julho de 1961. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1960 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Murici, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 21 de novembro de 1960 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 60 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Murici e em virtude / da autorização supra, leva o 
presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso Mons. Batista / Maceió, 17 de 
agosto de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 30 de julho de 1961 a 29 de junho de 1962. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1961 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Mu / rici deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, 
por força da autorização do Exmo. Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrado antes 
da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte 
rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 17 de agosto de 1961 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 61 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Murici e em virtude / da autorização supra, leva o 
presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 18 de 
julho de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 29 de junho de 1962 a 14 de julho de 1963. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1962 a 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez.  
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Mu / rici deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, 
por força da autorização do Exmo. Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrado antes 
da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte 
rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 18 de julho de 1962 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 62 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Murici e em virtude / da autorização supra, leva o 
presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 6 de 
agosto de 1963 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 21 de julho de 1963 a 7 de abril de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1963 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez.  
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Murici / deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, 
por força da autorização do Exmo. Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrado antes 
da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte 
rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 6 de agosto de 1963 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 63 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Murici e em virtude / da autorização supra, leva o 
presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 15 de 
abril de 1964 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 11 de abril de 1964 a 8 de fevereiro de 1965. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1964 a 1965. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez.  
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Mu / rici deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, 
por força da autorização do Exmo. Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrado antes 
da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte 
rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 15 de abril de 1964 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há, dentro do livro, uma autorização para 
modificação de um dos registros. 
 

BATISMO 
LIVRO 64 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Murici e em virtude / da autorização supra, leva o 
presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
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rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 23 de 
abril de 1965 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 13 de fevereiro de 1965 a 13 de fevereiro de 1966. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1965 a 1966. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Mu / rici deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, 
por força da autorização do Exmo. Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrado antes 
da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte 
rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 23 de abril de 1965 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 65 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Murici e em virtude / da autorização supra, leva o 
presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 31 de 
março de 1966 / Mons. João Batista Vanderlei / Vigario Geral.”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 7 de fevereiro de 1966 a 11 de dezembro de 1966. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1966. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Mu / rici deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, 
por força da autorização do Exmo. Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrado antes 
da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte 
rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 31 de março de 1966 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Vigário Geral.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
DATA: 31 de dezembro de 1920 a 16 de outubro de 1921. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1920 a 1921. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ótimo.  
OBSERVAÇÕES: Parece ser a cópia de algum outro livro que não está 
identificado. Só está preenchido até a página 74. O último registro está 
incompleto. Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Pe. Espinosa (Vigário Domingos Leobino da Costa Lima) 
DATA: 23 de outubro de 1861 a 28 de abril de 1868. 
Nº DE FOLHAS: 78. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1861 a 1868. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, corrosões causadas por insetos e a última folha 
rasgada. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro setenta e oito / folhas as 
quais vão por mim nu / meradas e rubricadas com a rubrica - / Pe. Espinosa – 
de q. uso. Muricy, 20 de / Agosto de 1862. / O Vigr.º Domingos Leobino da 
Costa Lima.” 
OBSERVAÇÕES: Não contém termo de abertura. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Duarte. 
DATA: 27 de abril de 1868 a 20 de maio de 1880. 
Nº DE FOLHAS: 149. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia de Nossa Senhora da 
Graça, de Murici, de 1868 a 1880. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro possui 
um tamanho maior que o normal, é pesado, por isso está localizado, no 
arquivo, distante dos outros livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos). 
DATA: 20 de maio de 1880 a 10 de julho de 1885. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia de Nossa Senhora da 
Graça, de Murici, de 1880 a 1885. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cem folhas as quais vão 
numeradas / e rubricadas por mim, em vista da autorisação Diocesana / com 
a rubrica Puresa de que uso / Villa da Imperatriz 20 de 7brº de 1880 / O Vigrº 
Antonio da Puresa Vasccos” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. O livro possui um tamanho maior 
que o normal, é pesado, por isso está localizado, no arquivo, distante dos 
outros livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: V. Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos). 
DATA: 9 de julho de 1885 a 15 de maio de 1890. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia de Nossa Senhora da 
Graça, de Murici, de 1885 a 1890. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e cincoenta folhas, que 
vão por mim / numeradas e rubricadas e para constar fiz este termo / e assigno-
o Imperatriz 4 de Outubro de 1885 / O Vigrº Antonio da Ouresa Vascos” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. O livro possui um tamanho maior 
que o normal, é pesado, por isso está localizado, no arquivo, distante dos 
outros livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
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CASAMENTO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para o registro de casamentos 
da Fre / guesia de N. S. da Graça de Muricy o qual vai numerado e rubri / cado 
com a rubria de Puresa de que uso e assignado, em / virtude de auctorisação 
do Rmo Snrº Conego Fabricio Governa / dor do Bispado Imperatriz 26 de Agosto 
de 1890 / O Vigario Antonio da Puresa Vascos” 
RUBRICA: Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos). 
DATA: 15 de maio de 1890 a 16 de maio de 1896. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia de Nossa Senhora da 
Graça, de Murici, de 1890 a 1896. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento e cincoenta folhas, 
as quais todas vão por / mim numeradas e rubricadas com a rubrica Puresa de 
que / uso e assignadas, em virtude de auctorisação do Rmo Snr. Conego / 
Fabricio Governador do Bispado / Emperatriz 26 de Agosto de 1890 / O Vigrº 
Antonio da Puresa Vascos” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal, é pesado, 
por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da mesma 
paróquia, em um armário maior. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para lançamentos dos casamentos 
/ celebrados na freguesia de Nossa Senhora da / Graça do Muricy, e vai por 
mim numerado e rubricado / com a rubrica – Vigario Espinosa – de que uso. / 
Maceió, 26 de Julho de 1894. / Conego José Domingos Leopoldº da Costa 
Espinosa” 
RUBRICA: Vigario Espinosa (Vigário José Domingos Leopoldino da Costa 
Espinosa) 
DATA: 20 de maio de 1896 a 26 de janeiro de 1901. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia de Nossa Senhora da 
Graça, de Murici, de 1896 a 1901. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cem folhas, que vão por mim 
numeradas e rubricadas / com a rubrica = Vigario Espinosa – de que uso, e 
servirá para o fim / indicado no termo de abertura. / Maceió, 20 de Julho de 
1894. / Conego Vigario Domingos Leopoldino da Costa Espinosa” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal, é pesado, 
por isso está localizado, no arquivo, distante dos outros livros da mesma 
paróquia, em um armário maior. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro, que vae por mim nu / merado e 
rubricado, com a rubrica - Sª Lessa - / de que uso, para o lançamento dos 
assentos / de casamentos da freguesia de N. Senhora / da Graça, do Muricy, 
e leva no fim / termo de encerramento; o que para constar / faço este tero que 
assigno. / Maceió, 10 de janeiro de 1909. / Mons. Manoel Antonio da Sª Lessa, 
/ Vigario Geral.”  
RUBRICA: Sª Lessa (Monsenhor Manoel Antonio da Silva Lessa)  
DATA: 27 de novembro de 1908 a 23 de janeiro de 1915. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1908 a 1915. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, algumas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle serem / lançados 
os assentamentos de casamentos da / Freguezia de Nossa Senhora da Graça 
de Muri / cy e, em virtude da autorização supra, vae por mim rubricado com a 
rubrica: << Mons. / Mauricio >> de que uso. O número de suas fo / lhas vae 
indicado no termo de encerramen / to. / Maceió, 5 de Julho de 1918 / 
Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secreta / rio do Bispado.” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
DATA: 16 de janeiro de 1917 a 13 de maio de 1922 
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N.º DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1917 a 1922. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas 
folhas, / que, em virtude da autorização inserta na primei / ra folha, vão por 
mim rubricadas com a rubrica / << Mons. Mauricio >> de que uso. O fim a que 
se / destina está mencionado no termo de abertura. / Maceió, 5 de Julho de 
1918. / Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario / do Bispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “[corroído, 1 palavra] de servir este livro para registro 
dos / assentamentos de [rasurado, 1 palavra] da Freguezia de / [corroído, 1 
palavra], e vae por mim rubricado com a rubri / [corroído, +/- 2 palavras] 
Tancrêdo >> de que uso. Contém o nu / [corroído +/- 3 palavras] folhas, que 
está indicado no termo de en / cerramento. / [corroído, 1 palavra], 29 de Julho 
de 1921. / Clerigo Tancrêdo Barbosa dos Santos.”  
RUBRICA: Clerigo Tancrêdo (Clérigo Tancrêdo Barbosa dos Santos) 
DATA: 27 de maio de 1922 a 26 de novembro de 1927. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1922 a 1927. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, com manchas causadas 
pela acidez, as primeiras e as últimas folhas estão soltas, algumas folhas no 
meio do livro estão coladas com fita adesiva e rasgadas.  
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro [corroído, +/- 2 palavras] / 
todas por mim ru [corroído, +/- 3 palavras] / rubrica: “Clerigo Tancrêdo” de que 
/ uso. O fim a que está [corroído, 1 palavra] cons / ta no termo de abertura. / 
Ma [corroído, +/- 2 palavras] de Julho de 192 [corroído, 1 palavra] / [corroído, 
1 palavra] Tancrêdo Barbosa dos Santos.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
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CASAMENTO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, declaro aberto o 
presente li / vro que servirá para os lançamentos dos termos de casa / mentos 
da freguezia de Muricy, numerado e rubricado / com o carimbo do Rv, Com. 
Secretario, como usa. / Maceió, 27 de junho de 1928. / Conego Fernando Alves 
Lyra, secretário interino.” 
RUBRICA: Pe Guimarães Lobo 
DATA: 26 de novembro de 1927 a 17 de dezembro de 1932. 
N.º DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1927 a 1932. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez e algumas folhas rasgadas e soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro duzentas folhas, 
numeradas / e rubricadas conforme o termo de abertura e serve / para o fim 
indicado no mesmo termo. / Maceió, 27 de junho de 1928. / Conego Fernando 
Alves Lyra, secretário interino” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “[corroído +/- 2 palavras] da autorisação declaro 
aberto / [corroído +/- 2 palavras] livro que servirá para os / [corroído +/- 2 
palavras] de casamentos da fre / [corroído +/- 2 palavras] Muricy. Vae 
numerado e ru / [corroído +/- 2 palavras] a rubrica de que uso, / [corroído +/- 2 
palavras] fim o termo de encer / [corroído +/- 2 palavras] conforme a 
autorisação supra. / [corroído +/- 2 palavras] do Arcebispado de Maceió, 22 de 
Ju / [corroído +/- 2 palavras] 1933. / [corroído, 1 palavra] Fernando Alves Lyra, 
secretario / interino do Arcebispado” 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 13 de dezembro de 1932 a 30 de janeiro de 1937. 
N.º DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1932 a 1937. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez e algumas folhas rasgadas e soltas. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro, duzentas fo / lhas 
numeradas e rubricadas com / a rubrica de que uso, servindo pa / ra o fim 
indicado no termo de / abertura. Em virtude da autorisação / contida na primeira 
folha, de / claro-o encerrado. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, / 22 de 
Junho de 1933. / Conego Fernando Alves Lyra, secreta / rio interino do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra declaro aberto o 
presente / livro que servirá para nelle serem lançados os registos / digo, serem 
feitos os registos dos casamentos da parochia de Muricy, levando no fim o 
termo de encerramen / to, sendo as suas folhas numeradas e rubricadas com 
/ a rubrica que uso. E, para constar escrevi e assigno es / te termo. Secretaria 
do Arcebispado de / Maceió, 17 de março de 1937 / Conego Fernando A. Lyra, 
Secretario do Arcebispado” 
DATA: 1 de fevereiro de 1937 a 4 de outubro de 1941. 
N.º DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1937 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez e algumas folhas rasgadas e soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas 
folhas / numeradas e rubricadas com a rubrica que / uso, devendo servir para 
os fins indicados / no termo e abertura. Em virtude da autorisa / ção da folha 
nº um declaro-o encerrado. / E, para constar escrevi e assigno este, livro, di / 
go, este termo. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 17 de março / de 1937. 
Conego Fernando Alyra, Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A rubrica do Cônego Fernando Alves Lyra não 
está presente em nenhuma folha do livro. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, / declaro aberto 
este livro que contem (200) / duzentas folhas todas numeradas e por / mim 
rubricadas como a rubrica conego “João / “Lessa” de que uso e nelle serão 
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lança / dos os assentamentos de casamentos da / parochia de Muricy. / 
Maceió, 29 de julho de 1942 / Conego João G. Lessa, secretário do / 
Arcebispado de Maceió.” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa) 
DATA: 8 de outubro de 1941 a 24 de setembro de 1946. 
N.º DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1941 a 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Declaro de [sic] está encerrado este / livro 
que contem (200) duzentas folhas, / todas numeradas e por mim rubri / cadas 
com a rubrica “Conego João Lessa” / de que uso. / Maceió, 29 de Julho de 
1942 / Conego João G. Lessa, secre / tario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro p. nêle ser feito o / registo 
dos casamentos da paróquia de Murici / e, de acordo com a autorização supra, 
contém os / termos de abertura e encerramento e suas folhas / estão 
numeradas e rubricadas com a rubrica / de que uso: Cônego Batista / Maceió, 
5 de dezembro de 1946 / Conego João Batista Vanderlei, secreta / rio do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 25 de setembro de 1946 a 23 de abril de 1950. 
N.º DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1946 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas (200) folhas / 
que, em virtude da autorização exarada na / primeira página, vão por mim 
numeradas e / rubricadas com a rubrica de que sempre / faço uso: [sic] / 
Maceió, 5 de dezembro de 1946 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / 
do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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CASAMENTO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 23 de abril de 1950 a 22 de fevereiro de 1953. 
N.º DE FOLHAS: 194. 
CONTEÚDO: Registros de casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1950 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro noventa e quatro / 
folhas (94), todas numeradas e por mim rubricadas / com a rubrica de que uso: 
[sic] / O fim a que se destina está declarado no termo de / abertura exarado na 
primeira página, com autoriza / ção da Autoridade Diocesana. / Maceió, 19 de 
maio de 1950 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. O termo de 
encerramento diz que o livro contém 94 páginas, porém, contém 194. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 17 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro que há de servir para o registro de 
casamentos / da Paróquia de Murici e com a autorização supra, / vai por mim 
aberto, numerado, rubricado e encerrado com a / rubrica Cônego Batista de 
que uso. / Leva no fim o termo de encerramento e o número de fls. / Maceió, 
25 de julho de 1952 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 22 de fevereiro de 1953 a 24 de março de 1963. 
N.º DE FOLHAS: 248. 
CONTEÚDO: Registros de casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
de Murici, de 1953 a 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro que há de servir para registro de 
casamentos / da Paróquia de Murici contem 248 folhas / e vai por mim aberto, 
numerado, rubricado e / encerrado com a rubrica Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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CASAMENTO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
casamentos da paróquia de Murici / e, em virtude da autorização supra, leva o 
pre / sente têrmo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas / as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: / Cônego Batista / Maceió, 30 
de janeiro de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)  
DATA: 10 de junho de 1958 a 22 de dezembro de 1965. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento religioso com efeito civil da Paróquia 
Nossa Senhora da Graça, de Murici, de 1958 a 1965. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de casamentos da 
Paróquia de Murici / deste Arcebispado, contem duzentas (200) folhas que, por 
força da autorização / do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 30 de janeiro de 1957 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”  OBSERVAÇÕES: 
Digitalizado. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos) 
DATA: 12 de abril de 1870 a 31 de outubro de 1876. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia de Nossa Senhora da 
Graça, de Murici, de 1870 a 1876. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro tem de servir para os lançamentos 
dos registros de Obito / da Freguesia de Nossa Senhora da Graça do Muricy, 
e consta / de cem folhas, q’ por mim forão numeradas e rubricadas com / a 
rubrica – Puresa - de q’ uso. Villa da Imperatriz 1º de Ju / nho de 1870 / O Vigrº 
Antonio da Puresa Vascos” 
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OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. O livro possui um tamanho maior 
que o normal, é pesado, por isso está localizado, no arquivo, distante dos 
outros livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Puresa (Vigário Antonio da Puresa Vasconcelos) 
DATA: 5 de novembro de 1876 a 29 de janeiro de 1884. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia de Nossa Senhora da 
Graça, de Murici, de 1876 a 1884. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro possui 
um tamanho maior que o normal, é pesado, por isso está localizado, no 
arquivo, distante dos outros livros da mesma paróquia, em um armário maior. 
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados Paróquia de Serra Grande / e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Cônego Batista / Maceió, 9 de 
junho de 1959 / Cônego João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Conego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 14 de junho de 1959 a 31 de março de 1963. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Igreja Nossa Senhora de Loudes, da 
Usina Serra Grande, comunidade da Paróquia de São José da Laje, de 1959 
a 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Serra Grande, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) 
folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
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com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 9 de junho de 
1959 / Cônego João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Serra Grande não é mais paróquia, pertencendo a Paróquia 
de São José da Laje. 
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Serra Grande e em virtude / da autorização supra, 
leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso Mons. Batista / Maceió, 22 de 
abril de 1963 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 31 de março de 1963 a 12 de fevereiro de 1967. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Igreja Nossa Senhora de Loudes, da 
Usina Serra Grande, comunidade da Paróquia de São José da Laje, de 1963 
a 1967. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Serra / Grande deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas 
que, por força da autorização do Exmo. Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrado 
antes da primeira página, estão nume / das [sic] e por mim rubricadas com a 
seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 22 de abril de 1963 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”   
OBSERVAÇÕES: Serra Grande não é mais paróquia, pertencendo a Paróquia 
de São José da Laje. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Sta Luzia do T. dos Martins e / leva o presente 
“Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado depois da 
última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim rubricadas 
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com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 21 de setembro 
de 1967 / Mons. João Batista Vanderlei / Vigário Geral” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 3 de setembro de 1967 a 28 de novembro de 1971. 
N.º DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, 
Tabuleiro dos Martins, de 1967 a 1971. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Sta / Luzia do Tabuleiro dos Martins, deste Arcebispado, contem 
/ duzentas (200) folhas que, / estão nu / meradas e por mim rubricadas com a 
seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 25 de setembro de 1967 
/ Mons. João Batista Vanderlei / Vigário Geral.” 
OBSERVAÇÕES: O número de folhas indicado no termo de encerramento não 
condiz com o número real de folhas do livro. 
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22  
DATA: 1842 
Nº DE FOLHAS: 514. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa desgastada e manchas 
causadas pela acidez. 
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22 
DATA: 1951. 
Nº DE FOLHAS: 842. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com muitas manchas causadas pela 
acidez.         
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MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22  
DATA: 1952. 
Nº DE FOLHAS: 490. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, capa um pouco desgastada, poucas 
manchas causadas pela acidez. 
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22  
DATA: 1858 
Nº DE FOLHAS: 337. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa desgastada e parcialmente 
solta e manchas causadas pela acidez. 
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22  
DATA: 1913 
Nº DE FOLHAS: 496. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22   
DATA: 1912 
Nº DE FOLHAS: 27. 
CONTEÚDO: Rito de missas para “defuntos” da Igreja de São Benedito. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa desgastada e manchas 
causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: São dois livros que estão juntos, porém um parece 
completar o outro, ficando como um só, contém apenas “Ritus pro defunctis”. 
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MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22 
DATA: 1939 
Nº DE FOLHAS: 494. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa desgastada e manchas 
causadas pela acidez. 
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22  
DATA: 1867. 
Nº DE FOLHAS: 366*. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa desgastada e solta, manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas com tentativas de restauração, e as 
últimas com aspecto de terem sido molhadas, muito manchadas e coladas.  
OBSERVAÇÕES: *número de páginas que deu pra contar, as restantes estão 
coladas. 
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22 
DATA: não identificada. 
Nº DE FOLHAS: 474. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa desgastada e solta, manchas 
causadas pela acidez.   
OBSERVAÇÕES: Não há como identificar a data, pois o livro está sem as 
primeiras folhas, onde normalmente a data aparece. 
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22 
DATA: 1921. 
Nº DE FOLHAS: 28. 
CONTEÚDO: Rito de missas para “defuntos” da Igreja de Serra Grande. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas coladas com fita adesiva.   
OBSERVAÇÕES: Contém apenas “Ritus pro defunctis”. 
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22 
DATA: 1961. 
Nº DE FOLHAS: 515. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ótimo, apenas com poucas manchas 
causadas pela acidez.  
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22  
DATA: não identificada. 
Nº DE FOLHAS: 556. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas frágeis. 
OBSERVAÇÕES: Não há como identificar a data, pois o livro está sem as 
primeiras folhas, onde normalmente a data aparece. 
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22 
DATA: foi executado entre 1610 e 1622. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, a capa parece ter sido colada após ter 
ficado solta. 
OBSERVAÇÕES: Missal Pontifical de Estevão Gonçalves Neto, abade e 
capelão da Sé de Viseu, no século XVII. Uma das obras mais importantes da 
história da iluminura em Portugal. É um presente para Dom Manoel Lopes. 
 

  



- 189 -  

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22  
DATA: foi executado entre 1610 e 1622. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, a capa parece ter sido colada após ter 
ficado solta. 
OBSERVAÇÕES: Missal Pontifical de Estevão Gonçalves Neto, abade e 
capelão da Sé de Viseu, no século XVII. Uma das obras mais importantes da 
história da iluminura em Portugal. 
 

MISSAL 
LIVRO s/n 
ARMÁRIO 22  
DATA: 1845. 
Nº DE FOLHAS: 96. 
CONTEÚDO: Rito de missas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosões causadas por insetos.  
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para o lançamento da receita e 
despesas / da Irmandade de S. Benedicto, desta cidade, e, em virtude da / 
autorização supra, vae por mim rubricado com a rubrica: / << Mons. Mauricio 
>> de que uso. O número de folhas, que contem, / vae mencionado no termo 
de encerramento. / Maceió, 23 de Março de 1917 / Monsenhor José Mauricio 
da Rocha, Secretário do Bispado” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
DATA: 21 de março de 1917 a 31 de dezembro de 1927. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de receita e despesas da Irmandade de São Benedito 
do ano de 1917 a 1927. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas 
folhas, que, em vir / tude da autorização inserta na primeira folha, vão por / 
mim rubricadas, com a rubrica: << Mons. Mauricio >> de que / uso. O seu fim 
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acha-se mencionado no termo de abertura. / Maceió, 23 de Março de 1917 / 
Mons. José Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado” 
OBSERVAÇÕES: Está preenchido até a folha 157v. O livro é muito grande e 
pesado, há de se ter cuidado e local adequado para manusear. 
 

CAIXA 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 22 
DATA: 1921 a 1928. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros do movimento de caixa do Arcebispado do ano de 
1921 a 1928. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Na capa diz que o livro inicia no ano de 1922, porém o início 
é de 1921. Não há termo de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

CAIXA 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra / declaro aberto e 
numerado este livro que contem / cem folhas (100) e por mim rubricadas com 
/ a rubrica - Pe. Guimarães Lobo - de que uso. / Maceió, 8 de Novembro de 
1923 / Pe. José Guimarães Lobo, secretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Pe. Guimarães Lobo (Pe. José Guimarães Lobo) 
DATA: outubro de 1923 a fevereiro de 1931. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros do movimento de caixa do Arcebispado do ano de 
1923 a 1931. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Na capa diz que o livro vai até o ano de 1930, mas vai até 
1931. Não há termo de encerramento. 
 

CAIXA 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: fevereiro de 1932 a dezembro de 1938. 
Nº DE FOLHAS: 101. 
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CONTEÚDO: Registros do movimento de caixa do Arcebispado do ano de 
1932 a 1938. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

CAIXA 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto o / 
presente livro, que servirá para os lançamentos di / arios da receita e despezas 
da secretaria do / Arcebispado, como pequeno Caixa. Vae por mim nu / merado 
e rubricado com a rubrica que uso. / Leva no fim o termo d eencerramento. / 
Sevretaria do Arcebispado de Maceió, 18 de fevereiro de 1933. / Conego 
Fernando Alves Lyra, secretário interino”  
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: janeiro de 1933 a dezembro de 1934. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros do movimento de caixa do Arcebispado do ano de 
1933 a 1934. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Repetição do número de ordem, que também é 9, como o 
anterior. Não há termo de encerramento. 
 

CAIXA 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação / do Exmo. e Rvmo. Snr. 
Arcebispo, / declaro aberto este livro que / contem (200) duzentas folhas, todas 
/ numeradas e por mim rubrica / das com a rubrica “Conego João / Lessa” de 
que uso e que servirá / para nelle ser feito o lença / mento da receita e despesa 
/ da secretaria do Arcebis / pado. / Maceió, 22 d ejaneiro de 1941. / Conego 
João G. Lessa, secre / tario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa)    
DATA: janeiro de 1941 a junho de 1944. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros do movimento de caixa do Arcebispado do ano de 
1941 a 1944. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas frágeis e rasgadas. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) du / zentas folhas 
todas nume / radas e por mim rubri / cadas com a rubrica “Conego / João 
Lessa” de que uso. / Maceió, 22 de janeiro de 1941 / Conego João G. Lessa, 
secre / tario do Arcebispado.” 
 

CAIXA 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, declaro / aberto 
este livro que irá servir de “Caixa” sendo / nele feito o lançamento das 
despesas e receitas do / Arcebispado, levando suas folhas a minha / rubrica: 
Cônego Batista / Maceió, 1 de julho de 1944 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do / Arcebispado.”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)  
DATA: julho de 1944 a agosto de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros do movimento de caixa do Arcebispado do ano de 
1944 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente livro duzentas (200) / 
folhas todas numeradas e por mim rubri / cadas com a rubrica de que uso, com 
au / torização do Exmo. e Rvmo Snr. Arcebispo, / Cônego Batista / Maceió, 1 
de julho de 1944 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do 
Arcebispado.” 
 

CAIXA 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para nêle  ser feito / a escrita da 
receita e despêsa da Secretaria do / Arcebispado e, em virtude da autorização 
supra / leva êste termo bem como o de encerramento na ultima / pagina, 
estando todas as folhas numeradas e rubri / cadas com esta rubrica: Cônego 
Batista / Maceió, 3 de janeiro de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário do / Arcebispado.”   
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)  
DATA: janeiro de 1954 a dezembro de 1965. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros do movimento de caixa do Arcebispado do ano de 
1954 a 1965. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro “Caixa” onde é feita a / escrita da 
receita e despêsa da Secretaria do / Arcebispado contém duzentas (200) 
folhas que, / por força da autorização do Ordinario Arquidio / cesano, lavrada 
antesda primeira página, estão / numeradas e rubricadas com a rubricade meu 
/ uso que é esta: Cônego Batista / Maceió, 3 de janeiro de 1954 / Cônego João 
Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado.” 
 

CAIXA 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente ivro para nêle / ser feita a escrita 
de receita e despesa da / Cúria Metropolitana, levando na última / pagina o 
termo de encerramento, estando / suas folhas todas numeradas e rubricadas / 
com a minha rubrica: Mons Batista / Maceió, 20 de janeiro de 1966 / Mons. 
João Batista Vanderlei, Vigario Geral”   
RUBRICA: Mons Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: janeiro de 1966 a dezembro de 1973. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros do movimento de caixa do Arcebispado do ano de 
1966 a 1973. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém êste livro duzentas (200) folhas / 
todas rubricadas assim: Mons Batista / Maceió, 20 de janeiro de 1966 / Mons 
João Batista Vanderlei / Vigario Geral” 
 

CAIXA 
LIVRO 0 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nêle ser / escriturado o 
movimento de Caixa do / Patrimônio da Fábrica e leva na ulti / ma pagina o 
termo de encerramento, estando / suas folhas todas rubricadas com a ru / brica 
seguinte: Mons Batista / Maceió 7 de maio de 1959 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigario Geral”  
RUBRICA: Mons Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: maio de 1959 a setembro de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
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CONTEÚDO: Registros do movimento de caixa da Previdência do Clero de 
1959 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro “Caixa” do / Patrimônio da 
Fábrica 100 (cem) folhas / todas numeradas e rubricadas com / a presente 
rubrica: Mons Batista / Na primeira página acha-se / o termo de abertura onde 
se explica [?] / a finalidade do mesmo. / Maceió, 7 de maio de 1959 / Mons. 
João Batista Vanderlei. / Vigário Geral.” 
 

CAIXA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: outubro de 1964 a dezembro de 1966. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros do movimento de caixa da Previdência do Clero de 
1964 a 1966. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

CAIXA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para escrita / de Caixa do 
“Iprec”. Leva na última / pagina o termo de encerramento, estando todas / as 
folha [sic] numeradas e rubricadas com aseguinte / rubrica “Mons. Batista” de 
meu uso. / Maceió, 29 de maio de 1967 / Mons. João Batista Vanderlei / Vigario 
Geral”    
RUBRICA: Mons Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)         
DATA: janeiro de 1967 a junho de 1971. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros do movimento de caixa da Previdência do Clero de 
1967 a 1971. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro “Caixa” do “Iprec” contem / cem 
(100) folhas, todas numeradas e rubricadas assim: Mons. Batista / Maceió, 29 
de maio de 1967 / Mons. João Batista Vanderlei / Vigario Geral” 
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DESPACHOS 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para o registro dos despachos 
/ dados por S. Exª Rvma o Sr. Bispo Diocesano e / vae por mim numerado e 
rubricado com a rubri / ca - Pe. Passos - de que uso, fazendo eu este termo / 
de abertura e no fim o de encerramento, onde declaro o número de suas folhas. 
/ Maceió 1º de Fevereiro de 1902 / Pe. Arthur Alfredo Passos, secretario.”  
RUBRICA: Pe Passos (Pe Arthur Alfredo Passos) 
DATA: 27 de agosto de 1901 a 15 de julho de 1910. 
Nº DE FOLHAS: 98. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Diocese de Alagoas de 1901 a 1910. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e algumas folhas corroídas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro 98 folhas, todas por mim 
nu / meradas e rubricadas com a rubrica - Pe Passos - de / que uso e servirá 
para o fim declarado no termo / de abertura. Maceió, 1º de fevereiro de 1902 / 
Pe Arthur Passos, secretário do Bispº” 
 

DESPACHOS 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para o registro dos / 
despachos dados por S. Excia Rvma o Sr. Bis / po Diocesano e vai por mim 
numerado e / rubricado com a rubrica “Pe” Mauricio” de / que uso. / Maceió, 30 
de Julhode 1910 / Pe José Mauricio da Rocha, Secretario / do Bispado.” 
RUBRICA: Pe Mauricio (Pe José Maurício da Rocha) 
DATA: agosto de 1910 a junho de 1918. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Diocese de Alagoas de 1910 a 1918. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e algumas folhas corroídas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro, que se destina ao registro 
dos / despachos dados por S. Excia. Rvma. O Sr. Bispo Di / ocesano, o número 
de duzentas folhas que vão / por mim numeradas e rubricadas com a ru / brica 
“Pe” Mauriricio” de que uso. / Maceió, 30 de Julho de 1910 / Padre José 
Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado” 
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DESPACHOS 

LIVRO 2 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para o registro dos / 
despachos concedidos pela Secretaria deste / Bispado, e vae por mim 
rubricado com / a rubrica: << Mons. Mauricio>> de que uso. Contém o número 
de folhas, que está in / dicado no termo de encerramento. / Maceió, 3 de Junho 
de 1918 / Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretaro / do Bispado.” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Maurício da Rocha) 
DATA: 15 de junho de 1918 a 31 de maio de 1929. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Diocese de Alagoas de 1910 a 1918. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Boa, com manchas causadas pela acidez e 
poucas folhas corroídas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas 
folhas, / que vão por mim rubricadas com a rubrica: Mons. / Mauricio >>, de 
que uso. O fim a que se destina / está inserido no termo de abertura. / Maceió, 
3 de Junho de 1918 / Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario do / 
Bispado.” 
 

DESPACHOS 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para o registro dos / 
despachos concedidos pela Secretaria deste / Arcebispado, e vae por mim 
rubricado / com a rubrica Conego Fernando Alves Lyra, / de que uso. Contém 
o número de fo / lhas que está indicado no termo de en / cerramento. / Maceió, 
1 de junho de 1929. / Conego Fernando Alves Lyra, secreta / rio interino do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego fernando Alves Lyra) 
DATA: 1 de junho de 1929 a 29 de outubro de 1937. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Arquidiocese de Maceió de 1929 a 
1937. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Boa, com muitas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o número de duzentas fo / 
lhas, numeradas e por mim rubrica / das, com a rubrica de que uso. O fim / a 
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que se destina está indicado no / termo de abertura. / Maceió, 1 de junho de 
1929. / Conego Fernando Alves Lyra, secretario / interino do Arcebispado.” 
 

DESPACHOS 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lan / çados os 
[ilegível 1 palavra] os despachos diversos da / dos pelo governo 
Arquidiocesano. / Contem cem folhas e vae por mim / rubricado com a rubrica 
de que uso. / Camara Ecclesiastica de Maceió, 28 de / outubro de 1937. / Padre 
Manoel Diégues Nelo. Pio [?] Secre / tario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Pe. Diégues Nelo (Padre Manoel Diégues Nelo) 
DATA: novembro de 1937 a dezembro de 1940. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Arquidiocese de Maceió de 1937 a 
1940. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com muitas manchas causadas pela 
acidez e folhas corroídas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cem (100). Serviu para o 
fim / declarado no termo de abertura e vae por mim rubricado com / a rubrica 
de que uso. / Maceió, 28 de outubro de 1937. Padre Manoel Diégues Nelo. Pio 
[?] Secretario do Arcebispado.” 
 

DESPACHOS 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da auctorização supra de / claro aberto 
este livro que contem (200) du / zentas folhas todas numeradas e por mim / 
rubricadas com a rubrica “Conego João / Lessa” de que uso, e servirá para 
nelle / serem registrados os despachos dados / pelo Governo Archidiocesano. 
/ Maceió, 18 de Dezembro de 1940 / Conego João G. Lessa, secretário do / 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa) 
DATA: dezembro de 1940 a dezembro de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Arquidiocese de Maceió de 1940 a 
1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com muitas manchas causadas pela 
acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas / folhas 
todas numeradas e por mim / rubricadas com a rubrica “Conego / João Lessa” 
de que uso. / Maceió, 18 de Dezembro de 1940 / Conego João G. Lessa” 
OBSERVAÇÕES: Há anotações após o termo de encerramento. 
 

DESPACHOS 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra declaro / aberto 
êste livro que servirá para nêle ser / feito o registro dos despachos do Governo 
Ar / quidiocesano, levando na última página o termo / de encerramento, 
estando todas as suas folhas / numeradas e rubricadas assim: Cônego Batista 
/ Maceió, 2 de janeiro de 1948 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretá / rio 
do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: janeiro de 1948 a junho de 1953. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Arquidiocese de Maceió de 1948 a 
1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com muitas manchas causadas pela 
acidez. OBSERVAÇÕES: Não contém termo de encerramento. 
 

DESPACHOS 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 22 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser feito / o registro 
dos despachos do Governo Arquidiocesano / e por força da autorização supra 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento na / última 
página, estando todas as suas folhas nume / radas e rubricadas assim: Cônego 
Batista / Maceió, 20 de junho de 1953 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)  
DATA: julho de 1953 a dezembro de 1963. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Arquidiocese de Maceió de 1953 a 
1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registro dos despachos 
do / Governo do Arcebispado contém 200 (duzentas) folhas que se acham, em 
virtude da autorização do Ordiná / rio Arquidiocesano, a qual acha lavrada na 
primeira pá / gina dêste livro, numeradas e rubricadas com a / rubrica de meu 
uso: Cônego Batista / Maceió, 20 de junho de 1953 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretario do / Arcebispado.” 
 

DESPACHOS 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 22 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: janeiro de 1964 a novembro de 1970. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Arquidiocese de Maceió de 1964 a 
1970. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

DESPACHOS 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 22 
DATA: novembro de 1970 a junho de 1972. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Arquidiocese de Maceió de 1970 a 
1972. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e de encerramento, nem rubrica.  
 

DESPACHOS 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 22 
DATA: junho de 1972 a abril de 1974. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Arquidiocese de Maceió de 1972 a 1974. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e de encerramento, nem rubrica. 
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DESPACHOS 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 22 
DATA: abril de 1974 a fevereiro de 1976. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de despachos da Arquidiocese de Maceió de 1974 a 
1976. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e de encerramento, nem rubrica. 
 

BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Vai servir êste livro para no mesmo ser / feito o 
registro dos batizadosda paróquia / de Capela e, em virtude da autorização / 
supra, leva êste termo de abertura e bem / assim o de encerramento lavrado 
na última / página, estando todas as suas folhas nu / meradas e por mim 
rubricadas com a / seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 23 
de abril de 1951. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 13 de maio de 1951 a 21 de setembro de 1952. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Capela, de 1951 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados / da 
paróquia de Capela contém duzentas / (200) folhas que, de acôrdo com a 
autorização / que se acha lavrada na primeira página, estão / todas numeradas 
e por mim rubricadas com / a seguinte rubrica do meu uso: Cônego Batista / 
Maceió, 23 de abril de 1951 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.     
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BATISMO 
LIVRO 25 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Ca / pela e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 27 de 
outubro de 1953 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 22 de outubro de 1953 a 7 de novembro de 1954. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Capela, de 1953 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez e 
poucas folhas corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Capela / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 27 de outubro de 1953 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secret Arcebispado.”  
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Cape / la e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 22 de 
novembro de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 7 de novembro de 1954 a 22 de novembro de 1955. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Capela, de 1954 a 1955. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e algumas folhas muito corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Capela / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 22 de novembro de 1954 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Sec do / Arcebispado.” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Cape / la e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 11 de 
novembro de 1955 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretario / do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 25 de novembro de 1955 a 2 de dezembro de 1956. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Capela, de 1954 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e algumas folhas muito corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Capela / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 11 de novembro de 1955 / Mons. João Batista 
Vanderlei, Sec do Arcebispado.” 
 

BATISMO 
LIVRO 28 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo / dos 
batizados da Paróquia de Capela / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
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da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 30 
de novembro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretario do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 2 de dezembro de 1956 a 27 de janeiro de 1958. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Capela, de 1956 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Capela, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 30 de novembro de 
1956 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretário do Arcebispado.” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Capela / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / Maceió, 9 de 
abril de 1958 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 27 de janeiro de 1958 a 16 de agosto de 1959. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Capela, de 1958 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Capela, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 9 de abril de 1958 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
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BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de N. Sa. Perp. Socorro de Vergel do Lago, / em 
formação e, em virtude da autorização supra, leva o presente / termo de 
abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois da última página, 
estando todas as suas folhas nume / radas e por mim rubricadas com a 
seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / Maceió, 16 de fevereiro de 1960 
/ Mons. J. Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 21 de fevereiro de 1960 a 14 de outubro de 1962. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do Vergel do Lago, de 1960 a 1962 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / N. Sa. Perp. Socorro de Verg. Lago em formação, dêste Arcebis 
/ pado, contém duzentas (200) folhas que, por força da auto / rização do Exmo. 
e Revmo. Ordinário Diocesano, lavrada antes / da primeira página, estão 
numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. 
Batista / Maceió, 16 de fevereiro de 1960 / Mons. João Batista Vanderlei / 
Secretário do Arcebispado.”   
OBSERVAÇÕES: Parece ser o primeiro livro da Paróquia, que foi criada em 
1960, mas está numerado como 2. 
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Mons. Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 14 de outubro de 1962 a 21 de setembro de 1964. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do Vergel do Lago, de 1962 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Vergel do Lago, dêste Arcebispado, / contém dusentas (200) 
folhas que, por força da autoriza / ção do Exmo. e Revmo. Ordinário 



- 205 -  

Diocesano, lavrada an / tes da primeira página, estão numeradas e por mim ru 
/ bricadas com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 5 de 
maio de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. Já existe um livro de número 2 
desta paróquia, porém, este não é cópia, é a sequência. 
 

BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Vergel do Lago, e / leva o presente “Termo de 
Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado depois da última página, 
estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim rubricadas com a 
seguinte / rubrica do meu uso: Mons. Batista / Maceió, 28 de dezembro de 
1965 / Mons. João Batista Vanderlei / Vigario Geral” 
RUBRICA: Mons. Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 22 de setembro de 1964 a 15 de maio de 1966. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do Vergel do Lago, de 1964 a 1966. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Vergel / do Lago deste Arcebispado, contem / duzentas (200) 
folhas que, / estão nume / das [sic] e por mim rubricadas com a seguinte rubrica 
do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 28 de dezembro de 1965 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”  
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Vergel do Lago e em virtude / da autorização supra, 
leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso: Mons. Batista / Maceió, 14 de 
novembro de 1967 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 15 de maio de 1966 a 5 de novembro de 1967. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do Vergel do Lago, de 1966 a 1967. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Vergel do Lago deste Arcebispado, contem / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nu / meradas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 14 de Novembro 
de 1967 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
 

BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia do Vergel do Lago e em virtude / da autorização supra, 
leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso: C AAssunção / Maceió, 15 de 
abril de 1970 / Cº Antônio Assunção Araujo / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 5 de novembro de 1967 a 16 de março de 1969. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do Vergel do Lago, de 1967 a 1969. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia do Vergel / do Lago deste Arcebispado, contem / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nu / meradas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica do meu uso: / C AAssunção / Maceió, 15 de abril de 
1970 / Adelmo, Arc. de Maceió”           OBERVAÇÕES: A rubrica informada no 
termo de abertura diverge da que está presente no corpo do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de [sic] e em virtude / da autorização supra, leva o 
presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
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depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso: Mons. Batista / Maceió, 19 de 
agosto de 1970 / Cº Antônio Assunção Araujo / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Cº AAssunção (Cônego Antônio Assunção Araújo) 
DATA: 16 de março de 1969 a 5 de julho de 1970. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do Vergel do Lago, de 1969 a 1970. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Vergel / do Lago deste Arcebispado, contem / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nu / meradas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica do meu uso: / Cº AAssunção / Maceió, 19 de agosto de 
1970 / Cº Antônio Assunção Araujo / Secretário do Arcebispado”  
OBSERVAÇÕES: A rubrica informada no termo de abertura diverge da que 
está presente no corpo do livro.  
 

BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Mons. Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 5 de julho de 1970 a 25 de dezembro de 1971. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do Vergel do Lago, de 1970 a 1971. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Vergel / do Lago deste Arcebispado, contem / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nu / meradas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica do meu uso: / Cº AAssunção / Maceió, 12 de agosto de 
1970 / Cº Antônio Assunção Araujo / Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: A rubrica informada no termo de encerramento diverge da 
que está presente no corpo do livro. 
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BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Vergel do Lago e em virtude / da autorização supra, 
leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso: Mons. Batista / Maceió, 14 de 
novembro de 1967 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Cônego João Batista Vandelei) 
DATA: 25 de dezembro de 1971 a 11 de janeiro de 1972. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do Vergel do Lago, de 1971 a 1972. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Vergel do Lago deste Arcebispado, contem / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nu / meradas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 14 de novembro 
de 1967 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 23 
DATA: 10 de janeiro de 1918 a 23 de janeiro de 1919. 
N.º DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1918 a 1919. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ótimo. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro parece ser uma cópia, não há termos 
de abertura e encerramento, nem rubrica. No fim do livro há um índice do 
mesmo.  
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23 
DATA: 23 de janeiro de 1919 a 17 de outubro de 1920. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1919 a 1920. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ótimo. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro parece ser uma cópia, não há termos 
de abertura e encerramento, nem rubrica. No fim do livro há um índice do 
mesmo.  
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lançados / os 
assentamentos de baptisados feitos no mu / nicipio de Leopoldina, parochia de 
Porto / Calvo, e, em virtude da autorisação supra, / vae por mim rubricado com 
a rubrica: / << Conego Lima >>, de que uso. O numero / de suas folhas consta 
no termo de encerra / mento. / Maceió, 11 de Maio de 1920. / Conego Franklin 
J Valente de Lima. / Secret. Do Bispado.” 
RUBRICA: Conego Lima (Cônego Franklin J Valente de Lima) 
DATA: 23 de março de 1920 a 28 de dezembro de 1922. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1920 a 1922. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez, algumas folhas soltas e se desmanchando. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas (200) fo / lhas; 
todas por mim rubricadas com a rubrica: / << Conego Lima >>, de que uso, em 
virtude da / autorisação supra. O fim a que está / destinado consta no termo 
de abertura. / Maceió, 11 de Maio de 1920. / Conego Franklin J Valente de 
Lima, / Secret. do Bispado.” OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Já existe um livro 
de número 2, porém este não é uma cópia, é sequência. 
 

BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle / [corroído, 1 
palavra] lançados os assentos de bapti / zados da freguezia de Leopoldi / na e 
vae por mim numerado e ru / bricado com a rubrica:” Pe João Lessa” / 
[corroído, +/- 2 palavras] uso. O numero de suas folhas / [corroído, 1 palavra] 
indicado no termo de encerra / mento. / Maceió, 26 de janeiro de 19 [corroído, 
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2 palavras] / [corroído, +/- 2 palavras] ão Guimarães Lessa, secre [corroído, 1 
palavra] / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Pe João lessa (Padre João Guimarães Lessa) 
DATA: 1 de janeiro de 1923 a 24 de março de 1925. 
N.º DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1923 a 1925. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, com manchas causadas 
pela acidez, todas as folhas soltas e algumas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para accentamentos [sic] de 
/ baptisados da freguezia “Colonia Leopoldina [sic], e/ vae rubricado com a 
rubrica: << Pe. << Guimarães Lobo >> / com a qual elle usa. Vae também por 
mim encerrado. / Contem o numero de folhas que está indicado no / termo de 
incerramento [sic]. / Maceió 19 de Dezembro de 1924 / Seminarista Victor 
Ribeiro Mazzei - Secretario inte / rino do Arcebispado” 
RUBRICA: Pe. Guimarães Lobo 
DATA: 26 de março de 1925 a 22 de agosto de 1927. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1925 a 1927. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
uma folha solta e outras se descolando. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas / que vão rubricadas com a rubrica << Pe Guimarães / Lobo >> com a 
qual usa o Secretario. O fim que se / destina está indicado no termo de 
abertura. / Maceió 19 de Dezembro de 1924 / Seminarista Victor Ribeiro 
Mazzei - Secretario inte / rino do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.    
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BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra decla / ro aberto o 
presente livro que servirá pa / ra nelle serem lançados os registos / dos 
baptisados da freguezia de / Leopoldina. Vae numerado e rubri / cado com a 
rubrica que uso. / Leva no fim o termo de encerra / mento. / Secretaria do 
Arcebispado de Ma / ceió, 10 de julho de 1930. / Conego Fernando Alves Lyra, 
Secre / tario - interino do Arcebispado” RUBRICA: Conego Fernando Alves 
Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 6 de abril de 1930 a 21 de fevereiro de 1932. 
N.º DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1930 a 1932. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, com muitas manchas 
causadas pela acidez, folhas rasgadas e algumas coladas com fita adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro numerado / e 
rubricado com a rubrica que / uso, trezentas folhas, (300) servin / do para o fim 
indicado no / termo de abertura. / Em virtude da autorização conti / da no 
presente livro, declaro-o / encerrado. / Secretaria do Arcebispado de Ma / ceió, 
10 de julho de 1930. / Conego Fernando Alves Lyra / Secretario interino do 
Arcebispado”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. As duas primeiras folhas estão faltando, o livro 
começa da folha 3.  
 

BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 21 de fevereiro de 1932 a 24 de julho de 1934. 
N.º DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1932 a 1934. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, com muitas manchas 
causadas pela acidez, folhas rasgadas e algumas coladas com fita adesiva. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
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BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, declaro aberto / o 
presente livro que servirá para os lançamentos / de baptisados do Curato de 
Leopoldina. Vae nume / rado e rubricado com a rubrica que uso, levando / no 
fim o termo de encerramento. / E, para constar fiz o presente termo que 
assigno. / Secretario do Arcebispado de Maceió, 12 de junho de 1934. / 
Conego Fernando Alves Lyra Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 27 de junho de 1934 a 21 de setembro de 1936. 
N.º DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1934 a 1936. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com muitas manchas causadas pela 
acidez, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de tresentas 
folhas / todas numeradas e rubricadas com a rubrica / que uso; servindo para 
o fim indicado no ter / mo de abertura e em fim digo em virtude da / autorisação 
do Exmo. Revmo. Mons. Vigario Geral decla / ro-o encerrado. E, para 
constarfiz este termo que assigno. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 13 
de junho de 1934. / Conego Fernando ALyra, Secretario do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Estão faltando as folhas 236 e 237. 
 

BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, declaro aberto o 
pre / sente livro que servirá para os lançamentos de / baptisados de Colonia 
Leopoldina. Vae nume / rado e rubricado com a rubrica de que uso, le / vando 
no fim o termo de encerramento. / E, para constar escrevi e assign [corroído] 
este termo. / Secretario do Arcebispado de Maceió, [corroído] de outubro de 
1938. / Conego Fernando Alves Lyra, Secretario do Ar / cebispado” 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 31 de outubro de 1938 a 21 de janeiro de 1940. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1938 a 1940. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com muitas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de tresentas 
folhas / todas numeradas e rubricadas com a rubrica / que uso; servindo para 
o fim indicado no ter / mo de abertura e em fim digo em virtude da / autorisação 
do Exmo. Revmo. Mons. Vigario Geral decla / ro-o encerrado. E, para 
constarfiz este termo que assigno. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 13 
de junho de 1934. / Conego Fernando ALyra, Secretario do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, de / claro aberto 
este livro que contem (200) duzentas / folhas, todas numeradas e por mim 
rubricadas / com a rubrica “Conego João Lessa” de que uso, / e que servirá 
para nelle serem lançados / os assentamentos de baptisados da freguezia / de 
Leopoldina. / Maceió, 9 de Fevereiro de 1940 / Conego João Lessa, secretario 
do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Guimarães Lessa) 
DATA: 22 de janeiro de 1940 a 12 de outubro de 1941. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1940 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com muitas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro 200 folhas, todas / 
numeradas e por mim rubricadas com / a rubrica Conego João Lessa, de que 
uso. / Maceió, 9 de Fevereiro de 1940 / Conego João G. Lessa, secretario / do 
Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, de / claro aberto 
este livro que contem (200) du / zentas folhas todas numeradas e por mim / 
rubricadas com a rubrica “Conego João Lessa” / de que uso e que servirá para 
nelle serem / lançados os assentamentos de baptisados / da parochia de 
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Leopoldina. / Maceió, 14 de julho de 1941 / Conego João Guimarães Lessa / 
secretario do Arcebispado.”     
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Guimarães Lessa) 
DATA: 12 de outubro de 1941 a 29 de outubro de 1943. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1941 a 1943. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com muitas manchas causadas pela 
acidez, a primeira folha está rasgada. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Declaro encerrado este livro / que contem 
duzentas folhas (200) / todas numeradas e rubricadas / com a rubrica Conego 
João G. Lessa / de qu euso. / Maceió, 14 de Julho de 1941 / Conego joão G. 
Lessa / Secretario do Arcebispado.”    
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em vista da autorisação supra, / declaro aberto este 
livro, que vai por / mim rubricadocom a rubrica de / que uso: “Pe José 
bernardino Souto”, e ser / virá para nêle serem lançados os / assentamentos 
dos baptisados feitos / na paroquia de Leopoldina. O nu / mero de suas folhas 
vai indicado no / termo de encerramento. / Maceió, 30 de junho de 1943. / 
Padre José Barnardino Souto, secrt.”    
RUBRICA: Pe José Bernardino Souto (Padre José Bernardino Souto) 
DATA: 29 de outubro de 1943 a 25 de dezembro de 1945. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1943 a 1945. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com muitas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de / duzentas 
(200) folhas que vai [sic] por mim nu / meradas e rubricadas com a rubrica de 
/ que uso: “Pe José Bernardino Souto”, O fim / a que se destina vai declarado 
no ter / mo de abertura. / Maceió, 30 de Junho de 1943. PeJosé Bernardino 
Souto.”                                                                                                          
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nêle ser feito o / registo dos 
batizados de Colônia de Leopoldina e, conforme autorização supra, vão suas 
folhas nume / radas e rubricadas com a seguinte rubrica / do meu uso: Cônego 
Batista / Maceió, 16 de novembro de 1945 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 25 de dezembro de 1945 a 7 de dezembro de 1947. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1945 a 1947. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro, que vai servir para 
/ o registo dos batizados de Colonia de Leopoldina, duzentas / (200) folhas, 
todas, em virtude da autorização exa / rada na primeira pagina, numeradas e 
rubri / cadas com a seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 16 de novembro 
de 1945 / Cônego João batista Vanderlei, Secretário do Ar / bispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Os registros do dia 8 a 11 do mês de dezembro 
de 1947 estão nas páginas 86 e 86v, e não no fim do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para, no mesmo, ser feito / o 
registo dos batizados da Paróquia de Colônia / Leopoldina e de acordo com a 
autorização supra, / faço este termo e bem assim o de encerramento / na última 
pagina, estando todas as suas folhas / numeradas e por mim rubricadas com / 
a rubrica de que uso: Cônego Batista / Maceió, 8 de dezembro de 1947. / 
Cônego João Batista Vanderley Secretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 7 de dezembro de 1947 a 15 de agosto de 1949. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1947 a 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e algumas folhas soltas. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro que irá servir no / arquivo 
paroquial de Colônia - Leopoldina dêste / Arcebispado, 200 (duzentas) folhas 
que, de acôrdo / com a autorização exaada na primeira página. / estão por mim 
numeradas e rubricadas com / a seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 8 
de novembro de1947 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do / 
Arcebispado.’ 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para no mesmo ser / feito o registo 
dos batizados da Paróquia / de Colônia - Leopoldina nêste arcebispado e, em 
/ virtude da autorização supra, leva êste termo de / abertura e na última página 
o de encerramento, / estando todas as folhas numeradas e por mim / 
rubricadas com a seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 15 de julho de 
1947 / Conego João Batista Vanderlei, secretario do / Arcebispado.”   
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 16 de agosto de 1949 a 31 de dezembro de 1950. 
N.º DE FOLHAS: 205. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1949 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, parece ter sido molhado da metade 
para baixo, pois todas as folhas estão com uma mancha e com as letras um 
pouco borradas na parte inferior, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro de registo de 
batizados / de Colônia - Leopoldina 205 (duzentas e cinco) folhas todas nu / 
meradas e rubricadas com a rubrica de que sem / pre faço uso e é a seguinte: 
Cônego Batista / Maceió, 15 de julho de 1949 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do / Arcebispado”    
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
 

BATISMO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Cololia / Leopoldina e, em virtude da autorização 
supra, leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e 
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por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: Cônego Batista / 
Maceió, 23 de fevereiro de 1956 / Mons João Batista Vanderlei, / Secretario do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 2 de setembro de 1956 a 29 de setembro de 1957. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, 
Colônia Leopoldina, de 1956 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e algumas folhas corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de C [sic] / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano [corroído, +/- 2 palavras] / vrada 
antes da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas, com a 
seguinte rubrica / do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 23 de fevereiro de 
1956 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretário do Arcebispado”      
 

BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Colonia Leopoldina / e, em virtude da autorização 
supra, leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, 
lavrado / depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas 
e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / 
Maceió, 3 de setembro de 1957 / Mons João Batista Vanderlei, por / especial 
delegação do Exmo. Revmo. Snr. Arce / bispo Metropolitano. / Secretario do 
Arcebispado”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de outubro de 1957 a 14 de outubro de 1958. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1957 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
a primeira folha está solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Colonia - Leopoldina, dêste Arcebis / pado, contém duzentas 
(200) folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário 
Diocesano, lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim 
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rubricadas / com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 3 de 
setembro de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei, por / especial delegação do 
Exmo. Revmo Snr Arcebispo / Metropolitano. / Secretário do Arcebispado”     
 

BATISMO 
LIVRO 24 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Colonia-Leopoldina / e, em virtude da autorização 
supra, leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, 
lavrado / depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas 
e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / 
Maceió, 26 de maio de 1958 / Mons João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 15 de outubro de 1958 a 30 de agosto de 1959. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1958 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Colonia - Leopoldina, dêste Arcebis / pado, contém duzentas 
(200) folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário 
Diocesano, lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim 
rubricadas / com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 26 de 
maio de 1958 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”    
 

BATISMO 
LIVRO 25 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Colonia-Leopoldina / e, em virtude da autorização 
supra, leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, 
lavrado / depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas 
e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Cônego Batista / 
Maceió, 21 de agosto de 1959 / Conego João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado”   
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 5 de setembro de 1959 a 21 de agosto de 1960. 
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N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1959 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Colonia - Leopoldina, dêste Arcebis / pado, contém duzentas 
(200) folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário 
Diocesano, lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim 
rubricadas / com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 21 
de agosto de 1959 / Cônego João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado”   
 

BATISMO 
LIVRO 26 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro servirá para nêle ser feito o / registo dos 
batizados da Paróquia de Colônia / Leopoldina e, em virtude da autorização / 
supra, leva o presente termo de abertura e bem / assim o de encerramento, 
lavrado depois da última / página, estando todas as suas folhas numeradas / e 
rubricadas com a seguinte rubrica do secretário / do Arcebispado: Mons. 
Batista / Maceió, 22 de abril de 1960 / Pe. Luis Marques Barbosa, Pró-
Secretário”   
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 21 de agosto de 1960 a 12 de setembro de 1961. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1960 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da / 
Paróquia de Leopoldina, dêste Arcebispado, con / tem duzentas (200) folhas 
que, por força da au / torização do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, / 
lavrada antes da primeira página, estão numeradas / e rubricadas com a 
seguinte rubrica de uso / do Secretario do Arcebispado: Mons. Batista / Maceió, 
22 de abril de 1960 / Padre Luis Marques Barbosa, Pró-Secretário” 
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BATISMO 
LIVRO 27 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Colonia Leopoldina e em virtude / da autorização 
supra, leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / 
Maceió, 2 de maio de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 11 de setembro de 1961 a 19 de setembro de 1962. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1961 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Colo / nia-Leopoldina deste Arcebispado, contem / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 2 de maio de 
1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”  
 

BATISMO 
LIVRO 28 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Colônia-Leopoldina / e, em virtude da autorização 
supra, leva o pre / sente termo de abertura e bem assim o de encerramento, / 
lavrado depois da última página, estando todas as suas / folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / 
Maceió, 6 de junho de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 19 de setembro de 1962 a 8 de outubro de 1963. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1962 a 1963. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
a poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Colonia-Leopoldina, dêste Arcebispado, / contém dusentas [sic] 
(200) folhas que, por força da autorização / do Exmo. e Revmo. Ordinário 
Diocesano, lavrado an / tes da primeira página, estão numeradas e por mim ru 
/ bricadas com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 6 de 
junho de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 29 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Colonia-Leopoldina e, em virtude / da autorização 
supra, leva o presente” Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / 
Maceió, 30 de julho de 1963 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 9 de outubro de 1963 a 3 de novembro de 1964. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1963 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Colonia / Leopoldina deste Arcebispado, / contem duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. e Revmo. / Arcebispo 
Diocesano, lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 30 de 
julho de 1963 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”   
 

BATISMO 
LIVRO 30 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Colonia-Leopoldina e / leva o presente” Termo de 
Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado depois da última página, 
estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim rubricadas com a 
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seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 4 de junho de 1964 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Vigario Geral” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 3 de novembro de 1964 a 24 de dezembro de 1965. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1964 a 1965. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Colonia / Leopoldina deste Arcebispado, / contem duzentas (200) 
folhas que, / estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica 
de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 4 de junho de 1964 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 31 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Colônia-Leopoldina e em virtude / da autorização 
supra, leva o presente” Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: [sic] / Maceió, 29 de 
setembro de 1962 / Mons. J. Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 14 de dezembro de 1965 a 26 de fevereiro de 1966. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1965 a 1966. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Colô / nia-Leopoldina deste Arcebispado, contem / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica de meu uso: [sic] / Maceió, 29 de setembro de 1962 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”   
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CASAMENTO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para nêle / ser feito o registo dos 
casamentos da / paróquia de Colonia-Leopoldina e, / em virtude da autorização 
supra, leva / êste termo de abertura e mais o de / encerramento lavrado na 
última pá / gina, estando todas as folhas nume / radas e rubricadas com a 
seguinte / rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 3 de maio de 1952 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 3 de agosto de 1952 a 22 de dezembro de 1955. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, 
de Colônia Leopoldina, de 1952 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registo de / casamentos 
da paróquia de Colonia / Leopoldina contém (200) duzentas / folhas notando-
se porem que a / folha que tem o numero 200 / acha-se entre as dos / numeros 
187 e 188. / Todas as folhas estão numera / das e por mim rubricadas com a / 
seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 3 de maio de 1952. / Cônego João 
Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado.”    
OBSERVAÇÕES: A folha de número 200 está entre as folhas de número 187 
e 188, porém, segue a ordem de datas.  Está anexada ao livro uma lista de 
“Casamentos de amigados”, realizados nas Santas Missões, de abril de 1954, 
março de 1955 e 24 de dezembro de 1955. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
casamentos da paróquia de Colônia / Leopoldina e, em virtude da autorização 
supra, leva o pre / sente têrmo de abertura e bem assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando todas as / suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / 
Maceió, 26 de maio de 1958 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de janeiro de 1959 a 13 de janeiro de 1963. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, 
de Colônia Leopoldina, de 1959 a 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de casamentos da 
Paróquia de Colônia Leopoldina / dêste Arcebispado contém duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização / do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica do meu uso: Mons. Batista / Maceió, 26 de maio de 1958 / 
Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado.” 
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Santa / Rita, em Maceió e, em virtude da autorização 
supra, leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / 
Maceió, 14 de outubro de 1953 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do 
Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 6 de março de 1943 a 4 de janeiro de 1948. 
N.º DE FOLHAS: 202. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Rita de Cássia, do 
Farol, de 1943 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de S. Rita em Maceió / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça 
da autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira 
página, estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do 
meu uso: Cônego Batista / Maceió, 14 de outubro de 1953 / Cônego João 
Batista Vanderlei, Sec. do Arcebispado”  OBSERVAÇÕES: O número de folhas 
indicado no termo de abertura difere do real número de folhas do livro. 
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BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de S. Rita / do Alto da Jacutinga e, em virtude da 
autorização supra, leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de 
encerramento, lavrado depois da última página, estando todas as suas fôlhas 
/ numeradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego 
Batista / Maceió, 10 de março de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário / do Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 4 de janeiro de 1948 a 10 de fevereiro de 1952. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Rita de Cássia, do 
Farol, de 1948 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Santa Rita / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 10 de março de 1954 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Sec. do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Santa / Rita e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 10 de 
março de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 10 de fevereiro de 1952 a 29 de maio de 1955. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Rita de Cássia, do 
Farol, de 1952 a 1955. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Santa Rita / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 10 de março de 1954 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Sec. do Arceb.” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de S. Rita do / Alto da Jacutinga e, em virtude da 
autorização supra, leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de 
encerramento, lavrado depois da última página, estando todas as suas fôlhas 
/ numeradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego 
Batista / Maceió, 14 de outubro de 1953 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do / Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 29 de maio de 1955 a 29 de dezembro de 1957. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Rita de Cássia, do 
Farol, de 1955 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de S. Rita, em Maceió / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça 
da autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira 
página, estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do 
meu uso: Cônego Batista / Maceió, 14 de outubro de 1953 / Cônego João 
Batista Vanderlei, Sec. do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de S. Rita, do Alto da Jacu / tinga e, em virtude da 
autorização supra, leva o presente / termo de abertura e bem assim o de 
encerramento, lavrado / depois da última página, estando todas as suas folhas 
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nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / 
Cônego Batista / Maceió, 17 de julho de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei / 
Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 31 de dezembro de 1957 a 27 de fevereiro de 1960. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Rita de Cássia, do 
Farol, de 1957 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / S. Rita, do Alto da Jacutinga, dêste Arcebis / pado, contém 
duzentas (200) folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. 
Ordinário Diocesano, lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e 
por mim rubricadas / com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / 
Maceió, 17 de julho de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado”  
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Santa Rita, do Alto da Jacu / tinga e, em virtude da 
autorização supra, leva o presente / termo de abertura e bem assim o de 
encerramento, lavrado / depois da última página, estando todas as suas folhas 
nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. 
Batista / Maceió, 24 de janeiro de 1959 / Cônego João Batista Vanderlei / 
Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 27 de fevereiro de 1960 a 24 de dezembro de 1961. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Rita de Cássia, do 
Farol, de 1960 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da Paróquia de 
/ Santa Rita, do Alto da Jacutinga, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) 
folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 24 de janeiro de 1959 / Cônego 
João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”  
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BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Santa Rita, do Alto da Jacutinga e, em virtude / da 
autorização supra, leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de 
encerramento, lavrado depois da última página, estando / tôdas as suas folhas 
numeradas e por mim rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. 
Batista / Maceió, 9 de novembro de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / 
Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 24 de dezembro de 1961 a 9 de agosto de 1963. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Rita de Cássia, do 
Farol, de 1960 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Santa / Rita, do Alto da Jacutinga, deste Arcebispado, contem / 
duzentas (200) folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / 
Arcebispo Diocesano, lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e 
por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / 
Maceió, 9 de novembro de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Santa Rita e em virtude / da autorização supra, leva 
o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 23 de 
agosto de 1963 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 10 de agosto de 1963 a 10 de janeiro de 1965. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Rita de Cássia, do 
Farol, de 1963 a 1965. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Santa / Rita deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas 
que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 23 de agosto de 
1963 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Santa Rita, do Alto da Jacutinga e, / leva o presente 
“Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado depois da 
última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim rubricadas 
com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 23 de abril de 
1965 / Mons. João Batista Vanderlei / Vigário Geral” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 10 de janeiro de 1965 a 13 de agosto de 1966. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Rita de Cássia, do 
Farol, de 1965 a 1966. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de S. Rita / do Alto da Jacutinga deste Arcebispado, contem / 
duzentas (200) folhas que, / estão nume / radas e por mim rubricadas com a 
seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 23 de abril de 1965 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Vigario Geral” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Santa Rita e / leva o presente “Termo de Abertura” 
e bem / assim o de encerramento, lavrado depois da última página, estando / 
tôdas as suas folhas numeradas e por mim rubricadas com a seguinte / rubrica 
de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 27 de setembro de 1967 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”      
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 13 de agosto de 1966 a 3 de março de 1968. 
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N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Rita de Cássia, do 
Farol, de 1966 a 1968. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia / de Santa Rita deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas 
que, / estão nu / meradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu 
uso: / Mons. Batista / Maceió, 27 de setembro de 1967” 
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Irá servir o presente livro para no mesmo / ser feito 
o registo dos batizados da Paróquia / de Nossa Senhora do Bom Parto, nesta 
Capital, / e, por força da autorização supra, leva o presente / termo e bem 
assim o de encerramento na última página, / estando todas as folhas 
numeradas e por mim rubri / cadas com a rubrica de meu uso: Cônego Batista 
/ Maceió, 16 de setembro de 1949. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário 
do Arcebispado.”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 4 de setembro de 1949 a 29 de julho de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, 
do Bom Parto, de 1949 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro de registo de batizados da 
/ Paróquia de Nossa Senhora do Bom parto, nesta Ca / pital, (200) duzentas 
folhas, incluindo-se esta em que / se acha o presente termo, estando todas, 
conforme autoriza / ção lavrada na primeira página, numeradas e rubri / cadas 
com a rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 16 de setembro de 1949 
/ Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Bom Parto, na Ca / pital e, em virtude da autorização 
supra, leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, 
lavrado / depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas 
e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Cônego Batista / 
Maceió, 18 de setembro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario 
do Arcebispado.”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 30 de julho de 1956 a 16 de julho de 1961. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, 
do Bom Parto, de 1956 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Bom Parto, na Capital, dêste Arebis / pado, contém duzentas 
(200) folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário 
Diocesano, lavrada antes da primeira página, estão numeradas e por mim 
rubricadas / com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 18 
de setembro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Bom Parto / e, leva o pre / sente termo de abertura 
e bem assim o de encerramento, / lavrado depois da última página, estando 
todas as suas / folhas numeradas e por mim rubricadas com a seguinte / 
rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 5 de novembro de 1964 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Vigario Geral.”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei). 
DATA: 16 de julho de 1961 a 22 de junho de 1969. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, 
do Bom Parto, de 1961 a 1969. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Bom Parto, dêste Arebispado, / contém duzentas (200) folhas 
que, / estão numeradas e por mim ru / bricadas com a seguinte rubrica de meu 
uso: / Mons. Batista / Maceió, 5 de novembro de 1964 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigario Geral” 
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Nossa Sa. do Bom Parto e em virtude / da 
autorização supra, leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de 
encerramento, lavrado depois da última página, estando / tôdas as suas folhas 
numeradas e por mim rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso Mons. 
Batista / Maceió, 11 de abril de 1969 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario 
do Arcebispado / Vigário Geral” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 29 de junho de 1969 a 14 de novembro de 1982. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, 
do Bom Parto, de 1969 a 1982. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Na / Sa. Do Bom Parto dêste Arcebispado, contem / duzentas 
(200) folhas que, por força da autorização do Exmo. e Rvmo. / Arcebispo 
Diocesano, lavrado antes da primeira página, estão nu / meradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 11 de 
abril de 1969 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado / 
Vigário Geral” 
 

CASAMENTO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser feito o / registo 
dos casamentos da Paróquia de Nossa / Senhora do Bom Parto, desta Capital, 
e, por força / da autorização supra, vai por mim numerado e ru / bricado com a 
seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 17 de setembro de 1949. / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
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DATA: 28 de setembro de 1949 a 15 de dezembro de 1990. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora do Bom 
Parto, do Bom Parto, de 1949 a 1990. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro de registo de casamento 
da / Paróquia de Nossa Senhora do Bom Parto, desta Capital, / duzentas (200) 
folhas, incluindo esta em que está o presente / termo, e, em virtude da 
autorização lavrada na primeira / página, vão todas numeradas e rubricadas 
com a ru / brica de meu uso que e a seguinte: Cônego Batista / Maceió, 17 de 
setembro de 1949. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A capa diz que o livro vai até o ano de 1955, 
porém, vai até 1990. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para nêle ser feito / o registo dos 
batizados da paróquia de / Rio Largo e, em virtude da autorização supra, / leva 
êste termo de abertura e na última pa / gina o de encerramento, estando todas 
as / folhas numeradase rubricadas com a rubri / ca de meu uso que é assim: 
Cônego Batista / Maceió, 26 d emarço de 1952 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretario / do Arcebispado.”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 8 de fevereiro de 1952 a 30 de dezembro de 1953. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1952 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com muitas manchas causadas pela 
acidez.. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registos de batizados / 
da paróquia de Rio Largo contém duzentas / folhas (200) notando-se porem 
irregularidades / na ordem numerica assim depois do numero / 139 está o 
numero 189, seguindo-se os nu / meros 191 até 199, vindo depois o numero / 
140 seguido dos demais até 159, vindo depois / o numero 190 e logo depois 
os numeros / 160 até 179, seguindo-se o numero 200 / e depois 180 até 188. 
/ Todas as suas folhas estão numeradas e / por mim rubricadas assim: / 
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Maceió, 26 de março de 1952 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há erros de numeração das páginas, como já 
citado no termo de encerramento, porém a ordem das datas não foi alterada. 
 

BATISMO 
LIVRO 38 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batismos da Paróquia de Rio / Largo e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 14 
de janeiro de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, por especial / delegação 
do Exmo. Revmo. Snr. Arcebispo Metropolitano” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de janeiro de 1954 a 28 de agosto de 1955. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1954 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e algumas folhas corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Rio Largo / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 14 de janeiro de 1954 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Sec. Arcebispado.”   
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
 

BATISMO 
LIVRO 39 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batismos da Paróquia de Rio / Largo e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 6 de 
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setembro de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de setembro de 1955 a 31 de dezembro de 1956. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1955 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Rio Largo / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 6 de setembro de 1955 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretario do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Está preenchido, apenas, até a folha 185. 
 

BATISMO 
LIVRO 40 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Rio Largo / e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Cônego Batista / Maceió, 17 
de dezembro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de janeiro de 1957 a 31 de dezembro de 1957. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Rio Largo, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Revmo Diocesano, lavrada antes / 
da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 17 de dezembro de 1956 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Está preenchido, apenas, até a folha 149. 
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BATISMO 
LIVRO 41 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Rio Largo / e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / Maceió, 2 de 
janeiro de 1958 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”    
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de janeiro de 1958 a 29 de dezembro de 1958 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Rio Largo, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Revmo Diocesano, lavrada antes / 
da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 2 de janeiro de 1958 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”      
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Está preenchido, apenas, até a folha 142v. 
 

BATISMO 
LIVRO 42 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de [sic] / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / Maceió, de de 
195 [sic] / [sic] / Secretario do Arcebispado”    
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de janeiro de 1959 a 21 de abril de 1960. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1959 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez, 
capa um pouco desgastada. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / [sic], dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Revmo Diocesano, lavrada antes / da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, de de 195 [sic] / [sic] / Secretário 
do Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 48 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Rio Largo / e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / Maceió, 11 de 
maio de 1960 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 22 de abril de 1960 a 22 de agosto de 1961. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1960 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Rio Largo, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Revmo Diocesano, lavrada antes / 
da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte 
rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 11 de maio de 1960 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A numeração do livro não segue a do anterior, 
porém segue a sequência de datas.  
 

BATISMO 
LIVRO 49 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Rio Largo e em virtude / da autorização supra, leva 
o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
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rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 7 de 
junho de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 20 de agosto de 1961 a 20 de dezembro de 1962. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1961 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Rio / Largo, deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas 
que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 7 de junho de 
1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 50 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Rio Largo / e, em virtude da autorização supra, leva 
o pre / sente termo de abertura e bem assim o de encerramento, / lavrado 
depois da última página, estando todas as suas / folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso [sic] / Maceió, [sic] de [sic] de 
196 [sic] / [sic] / Secretario do Arcebispado”    
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 23 de dezembro de 1962 a 19 de abril de 1964. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1962 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / [sic], dêste Arcebispado, / contém dusentas [sic] (200) folhas 
que, por força da autoriza / ção do Exmo. Revmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
an / tes da primeira página, estão numeradas e por mim ru / bricadas com a 
seguinte rubrica de meu uso: / [sic] / Maceió, [sic] de [sic] de 196 [sic] / [sic] / 
Secretário do Arcebispado.”    
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Os termos de abertura e encerramento não 
estão assinados. 
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BATISMO 
LIVRO 51 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Rio Largo e / leva o presente “Termo de Abertura” 
e bem / assim o de encerramento, lavrado depois da última página, estando / 
tôdas as suas folhas numeradas e por mim rubricadas com a seguinte / rubrica 
de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 22 de abril 964 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Secretário do Arcebispado”      
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 19 de abril de 1964 a 1 de julho de 1965. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1964 a 1965. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Rio / Largo deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas 
que, / estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu 
uso: / Mons. Batista / Maceió, 22 de abril de 1964 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigário Geral” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
 

BATISMO 
LIVRO 52 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Rio Largo e / leva o presente “Termo de Abertura” 
e bem / assim o de encerramento, lavrado depois da última página, estando / 
tôdas as suas folhas numeradas e por mim rubricadas com a seguinte / rubrica 
de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 3 de agosto de 1965 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigário Geral”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de agosto de 1965 a 4 de dezembro de 1966. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1965 a 1966. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Rio / Largo deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas 
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que, / estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu 
uso: / Mons. Batista / Maceió, 3 de agosto de 1965 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Secretário do Arcebispado”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 53 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 4 de dezembro de 1966 a 10 de março de 1968. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1966 a 1968. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Rio / Largo deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas 
que, / estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu 
uso: / Mons. Batista / Maceió, 19 de março de 1966 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura.  
 

BATISMO 
LIVRO 54 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Rio Largo e em virtude / da autorização supra, leva 
o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 24 de 
novembro de 1967 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 10 de março de 1968 a 27 de julho de 1969. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1968 a 1969. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Rio / Largo deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas 
que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
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lavrado antes da primeira página, estão nu / meradas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 24 de novembro 
de 1967 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
 

BATISMO 
LIVRO 55 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Rio Largo e em virtude / da autorização supra, leva 
o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 18 de 
agosto de 1969 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 27 de julho de 1969 a 12 de dezembro de 1970. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1969 a 1970. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Rio / Largo deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas 
que, / estão nu / meradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu 
uso: / Mons. Batista / Maceió, 18 de agosto de 1969 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigario Geral”    
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.   
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de S. Se / bastião de Pindoba e, em virtude da 
autorização supra, leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de 
encerramento, lavrado depois da última página, estando todas as suas fôlhas 
/ numeradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso Cônego 
Batista / Maceió, 27 de abril de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário / do Arcebispado”    
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 29 de maio de 1955 a 12 de maio e 1957. 
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N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São Sebatião, de Pindoba, de 
1955 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de S. Sebastião de Pindoba / contém duzentas (200) fôlhas que, por 
fôrça da autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da 
primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte 
rubrica / do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 27 de abril de 1955 / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretario do / Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados de Pindoba / e, em virtude da autorização, leva o presente / termo 
de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois da última página, 
estando todas as suas folhas nume / radas e por mim rubricadas com a 
seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / Maceió, 5 de outubro de 1957 / 
Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado / por especial 
delegação do Exmo. revmo. / Snr. Arcebispo Metropolitano”     
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 13 de maio e 1957 a 25 de julho de 1959. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São Sebatião, de Pindoba, de 
1957 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Pindoba, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, / estão 
numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. 
Batista / Maceió, 5 de outubro de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei, / 
Secretario do Arcebispado / por especial delegação do Exmo. e Rvmo. / Snr. 
Arcebispo Metropolitano”  
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BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados de Pindoba / e, em virtude da autorização supra, leva o presente / 
termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois da última 
página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim rubricadas com 
a seguinte rubrica de meu uso / Cônego Batista / Maceió, 19 de agosto de 1959 
/ Cônego João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 25 de julho de 1959 a 27 de janeiro de 1962. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São Sebatião, de Pindoba, de 
1959 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Pindoba, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 19 de agosto de 
1959 / Cônego João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 1913 a 1923. 
N.º DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, da Levada, de 1913 até 1923. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Livro incompleto, com batizados, apenas, até a 
letra “M”. 
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ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23  
DATA: 1938 a 1946. 
N.º DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, da Levada, de 1938 até 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta com 
manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23  
DATA: 1938 a 1950. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, da Levada, de 1938 até 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta com 
manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A lista do ano de 1938 até 1946 é uma cópia 
do índice anterior. De 1946 a 1948, só estão os nomes que começam com a 
letra “A”. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23  
DATA: 1946 a 1948. 
N.º DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, da Levada, de 1946 até 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta com 
manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
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BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livo para nelle serem feitos os / 
lançamentos de baptismos da Parochia de N. / Senhora das Graças no Bairro 
da Levada desta / Capital, cujas folhas vão por mim rubricadas / com a rubrica 
“Vigº Tobias” de que uso, o que / faço em virtude da autorisação do Exmo Snr. 
/ Governador do Bispado, Monsenhor Jonas de Araujo / Batinga, dada em 
petição de 27 de janeiro de / 1913 e archivada na forma do estylo. E para / 
constar fiz este termo, que assigno. / Maceio. 28 de Janeiro de 1913. / Vigario, 
Antonio Tobias Costa.” 
RUBRICA: Vigº Tobias (Vigário Antonio Tobias Costa) 
DATA: 22 de janeiro de 1913 a 12 de agosto de 1917. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1913 a 1917. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez, algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este Livro 200 folhas, que vão por / 
mim rubricadas com a rubrica “Vigº Tobias” / de que uso, destinado aos 
lançamentos de / baptismos da Parochia de N. S. das Graças / da Levada, o 
que fiz em virtude da / autorisação do Exmo Snr Governador do Bispado / retro 
declarada. E para constar fiz este termo / que assigno. / Maceió, 28 de janeiro 
de 1913. / Vigario, Antonio Tobias Costa.”      
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23    
RUBRICA: Mons. Mauricio 
DATA: 29 de agosto de 1917 a 9 de março de 1923. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1913 a 1923. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, muitas 
folhas rasgadas e frágeis. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este Livro 200 folhas, que vão por / 
mim rubricadas com a rubrica “Vigº Tobias” / de que uso, destinado aos 
lançamentos de / baptismos da Parochia de N. S. das Graças / da Levada, o 



- 246 -  

que fiz em virtude da / autorisação do Exmo Snr Governador do Bispado / retro 
declarada. E para constar fiz este termo / que assigno. / Maceió, 28 de janeiro 
de 1913. / Vigario, Antonio Tobias Costa.”       
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
 

BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra / declaro aberto, 
numerado este livro que / contem trezentas folhas e por mim ru / bricadas com 
a rubrica - Pe Guimarães Lobo, / de que uso e que deverá servir para / 
lançamentos de termos de baptismo da / Parochia de N. S. das Graças da 
Levada / Maceió, 23 - de janeiro de 1924 / Pe José Guimarães Lobo, 
secretario.” 
RUBRICA: Pe Guimarães Lobo (Pe José Guimarães Lobo) 
DATA: 9 de março de 1923 a 16 de janeiro de 1929. 
N.º DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1923 a 1929. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas, poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (300) trezentas fo / lhas 
por mim rubricadas com a ru / brica - Pe Guimarães Lobo - de que uso. / Servirá 
para o fim indicado no termo / de abertura. / Maceió, 23 de janeiro de 1924 / 
Pe José Guimarães Lobo, secretario.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto / o 
presente livro que servirá para os lança / mentos de baptisados da parochia de 
Nossa Senho / ra das Graças (Levada) desta Capital, numerado e / rubricado 
com a rubrica que uso. / Leva no fim o termo de encerramento. / Secretaria do 
Arcebispado, 6 de abril de 1929. / Conego Fernando ALyra, secretario interino.” 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego fernando Alves Lyra) 
DATA: 7 de janeiro de 1929 a 26 de abril de 1931. 
N.º DE FOLHAS: 300. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1929 a 1931. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro trezentas folhas 
numera / das e rubricadas com a rubrica que uso. / Serve para o fim indicado 
no termo / de abertura. Declaro-o encerrado conforme / a autorisação da 
primeira pagina. / Secretaria do Arcebispado, 6 de abril de 1929. / Conego 
Fernando ALyra, secr. int”      
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da au [corroído, +/- 4 palavras] / 
numerado e rubricado [+/- 4 palavras] / folhas e rubricadas com [corroído, +/- 
4 palavras] / Cavalcante e que deve [corroído, +/- 4 palavras] / batisado de 
Paroquia [corroído, +/- 3 palavras] / Maceió [corroído, +/- 4 palavras] / Padre 
P. Ca [corroído, +/- 3 palavras]”         
RUBRICA: Pe Cavalcante (Pe P. Cavalcante Oliveira) 
DATA: 26 de abril de 1931 a 13 de outubro de 1935. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
Levada, de 1931 a 1935. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, a primera folha está rasgada pela metade. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas folhas / por 
mim rubricadas com a rubrica - Pe Cavalcante / de meu uso. Servirá para o fim 
indicado / no termo de abertura / Maceió, 20 de outubro de 1931 / Padre P. 
Cavalcante Oliveira, secretario interino”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lançados os 
termos / de baptisados feitos na parochia de Nossa Senhora das Graças, da 
Le / vada. Contem duzentas (200) folhas e vae por mim / rubricado com a 
rubrica de que uso - Pe Diégues Neto - / Maceió, 4 de dezembro de 1937. / 
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Padre Manoel Diégues Neto. Pró-Secretario do Arcebis / pado. Por autorisação 
do Ilmo e Rvmo Monsenhor Vigario / Geral do Arcebispado.”      
RUBRICA: Pe Diegues Neto (Pe Manoel Diégues Neto) 
DATA: 1 de janeiro de 1935 a 16 de fevereiro de 1938. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1935 a 1938. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas e vae por 
mim / rubricado. Servirá para o fim declarado no termo de abertura. / Maceió, 
4 de dezembro de 1937. / Padre Manoel Diégues Neto. Pró-Secretario do 
Arcebispa / do. Por autorização do Ilmo e Rvmo Monsenhor Vigario Geral do / 
Arcebispado. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, / declaroaberto 
este livro, que vai por / mim rubricado com a rubrica / de que uso: “Pe José 
Bernardino Souto” e / que servirá para nêle serem lan / çados os 
assentamentos dos baptisa / dos feitos na Paroquia de N. Senhora / das 
Graças, da Levada. O numero de / suas folhas vai declarado no ter / mo de 
encerramento. / Maceió, 17 de Março de 1943. / Pe José Bernardino Souto.” 
RUBRICA: Pe José Bernardino Souto (Pe José bernardino Souto) 
DATA: 18 de fevereiro de 1938 a 3 de fevereiro de 1942. 
N.º DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1938 a 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e poucas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de / cento e 
noventa e oito folhas to / das numeradas e por mim ru / bricadas com a rubrica 
de que uso: / “Pe José Bernardino Souto”. O fim a que / se destina vai 
declarado no termo de / abertura. / Maceió, 17 de Março de 1943 / Pe José 
Bernardino Souto.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser / feito o registo 
dos batizados da paróquia / de Nossa Senhora das Graças, nesta Capital, e, / 
em virtude da autorização supra, leva o presente / termo e tambem o de 
encerramento na última / página, estando todas as folhas numeradas / e 
rubricadas com esta rubrica Cônego Batista / Maceió, 7 de dezembro de 1951 
/ Cônego João batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 11 de janeiro de 1942 a 5 de abril de 1946. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1942 a 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro de registo de batizados da paróquia 
/ das Graças, em Maceió, contém duzentas folhas e, / por força da autorização 
da Autoridade Arquidio / cesana, lavrada na primeira página, estão todas / por 
mim numeradas e rubricadas a rubrica / de que faço uso e é assim: Cônego 
Batista / Maceió, 7 de novembro de 1951. / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do Arcebispado”    
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro servirá para nêle / ser feito o registo 
dos batizados da paróquia / de Nossa Senhora das Graças, desta Capital / e, 
em virtude da autorização supra, leva / êste termo de abertura e bem assim o 
de / encerramento na última página, estando / todas as folhas numeradas e 
por mim / rubricadas com a rubrica de meu / uso que é a seguinte: Cônego 
Batista / Maceió, 18 de outubro de 1951 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 5 de abril de 1946 a 11 de abril de 1948 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1946 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registo de batizados / da 
paróquia de Nossa Senhora das Graças, / desta Capital, contém (200) 
duzentas folhas / que se acham numeradas e por mim rubri / cadas com a 
minha rubrica que é: Cônego Batista / Maceió, 18 de outubro de 1951 / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro e no mesmo / será feito o 
registo dos batizados da paró / quia de Nossa Senhora das Graças, desta / 
Capital, e, por foça da autorização supra, leva / êste têrmo de abertura e bem 
assim o de en / cerramento na última página, estando todas / as folhas 
numeradas e por mim rubricadas / com a minha rubrica que é: Cônego Batista 
/ Maceió, 18 de outubro de 1951 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / 
do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 5 de maio de 1948 a 31 de dezembro de 1950 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1948 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e poucas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste presente livro de registo de batizados 
da / paróquia de Nossa Senhora das Graças, desta / Capital, contém (200) 
duzentas folhas todas / numeradas e por mim rubricadas com / a rubrica de 
meu uso que é assim: Cônego Batista / Maceió, 18 de outubro de 1951 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado Nota: A folha 200 
encontra-se / entre as de nº 130 e 131. Cônego Batista” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A folha 200 está entre as de número 130 e 131, 
porém, seguindo a ordem das datas. 
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BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Na. Sa. / das Graças e, em virtude da autorização 
supra, leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / 
Maceió, 27 de janeiro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretario d 
Arcebis / pado.”     
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 28 de maio de 1955 a 28 de outubro de 1956. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1955 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Na. Sa. das Graças / contém duzentas (200) fôlhas todas que, por 
fôrça da autorização do Exmo. Ordinário Dioesano, la / vrada antes da primeira 
página, estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica do meu 
uso: Cônego Batista / Maceió, 27 de janeiro de 1956 / Mons. João Batista 
Vanderlei, Secretário do Arcebispado”      
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro está numerado como “1”, mas não é 
uma cópia do número “1” já existente da mesma paróquia. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Na. / Sa. das Graças e, em virtude da autorização 
supra, leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / 
Maceió, 27 de janeiro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretario do / 
Arcebispado.”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 28 de outubro de 1956 a 12 de janeiro de 1958. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1956 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Na. Sa. das Graças / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça 
da autorização do Exmo. Ordinário Dioesano, la / vrada antes da primeira 
página, estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica do meu 
uso: Cônego Batista / Maceió, 27 de janeiro de 1956 / Mons. João Batista 
Vanderlei, Secretário do Arcebispado”      
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia das Graças - Maceió / e, em virtude da autorização 
supra, leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, 
lavrado / depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas 
e por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / 
Maceió, 31 de maio de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 12 de janeiro de 1958 a 27 de fevereiro de 1959. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1958 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez e poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Nª Sª das Graças - Maceió, deste Arcebis / pado, contém 
duzentas (200) folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Ordinário 
Dioesano, lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim 
rubricadas / com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 31 de 
maio de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da ParóquiaNa. Sa. das Graças, / Capital e, em virtude da 
autorização supra, leva o presente / termo de abertura e bem assim o de 
encerramento, lavrado / depois da última página, estando todas as suas folhas 
nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. 
Batista / Maceió, 21 de março de 1959 / Cônego João Batista Vanderlei / 
Secretario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 28 de fevereiro de 1959 a 18 de fevereiro de 1960. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1959 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos e 
poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Na. Sa. das Graças, deste Arcebis / pado, contém duzentas (200) 
folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Ordinário Dioesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 21 de março de 1959 / 
Cônego João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro contem 200 (duzentas) folhas numeradas 
e por / mim rubricadas com a rubrica Mons. A. Assunção de meu uso / Servirá 
para o registro dos batizados efetuados na paróquia de / N. S. das Graças em 
Maceió, transcrição do Livro nº 22 de / mesma Paróquia, que se encontra 
ilegível, pelo uso do tempo. / Maceió, 18 de Maio de 1988 / [carimbo]”.  
RUBRICA: Mons. A. Assunção (Monsenhor Antônio Assunção Araujo). 
DATA: 1 de janeiro de 1967 a 17 de dezembro de 1967. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
da Levada, de 1967. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
paróquia / de N. Senhora das Graças contém 200 / (duzentas)folhas 
numeradas e por mim rubricadas com a / rubrica “Mons. A Assunção” do meu 
uso. / Maceió, 18 de Maio de 1988 / Mons. Antônio Assunção Araujo”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. É cópia de outro livro; Os registros não ocupam 
todas as folhas, vão até a página 69. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro que vae por mim rubricado / com 
a rubrica “Vigº Tobias” de que uso, para nêlle / serem feitos os lançamentos de 
matrimonios da / Parochia de Nossa Senhora das Graças da Levada, / o que 
fiz em virtude da autorisação do Exmo. / Snr. Governador do Bispado. E para 
constar fiz / este termo, que assigno. / Maceió, 11 de Fevereiro de 1913 / 
Vigario, Antonio Tobias Costa.”  
RUBRICA: Vigº Tobias (Vigário Antonio Tobias Costa). 
DATA: 15 de janeiro de 1913 a 30 de outubro de 1929. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, da Levada, de 1913 a 1929. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas folhas soltas e rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este Livro duzentas folhas (200), que 
/ vão por mim rubricadas com a rubrica “Vigº Tobias”, / de que uso, o que fiz 
em virtude da autorização / Diocesana. E para constar fiz este termo, que / 
assigno. / Maceió, 11 de Fevereiro de 1913. / Vigario, Antonio Tobias Costa”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  A capa informa que o livro vai até o ano de 
1928, porém ele vai até 1929. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Conego fernando Alves Lyra (Cônego fernando Alves Lyra). 
DATA: 31 de novembro de 1929 a 29 de setembro de 1945. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, da Levada, de 1929 a 1945. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, a 
folha de número “1” está faltando, a de número “2” está rasgada. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro duzentas folhas, / 
numeradas e rubricadas com a rubri / ca que uso, servindo para o fim indica / 
do no termo de abertura. / Em virtude da autorização da folha numero / um 
declaro encerrado o presente livro. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 27 
de / fevereiro de 1930. / Conego Fernando Alves Lyra, secretario in / terino do 
Arcebispado”.          
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para / nêle ser feito o registo 
dos casa / mentos da Paróquia de Nossa / Senhora das Graças, desta Capital, 
/ e, em virtude a autorização supra, / leva o presente termo e abertura e / bem 
assim o de encerramento lavra / do na última página, estando todas / as suas 
folhas numeradas e por / mim rubricadas com a seguinte / rubrica, de meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 19 de outubro de 1951 / Cônego João Batista 
Vanderlei, / Secretário do Arcebispado.”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 24 de outubro de 1945 a 28 de dezembro de 1955. 
Nº DE FOLHAS: 202. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, da Levada, de 1945 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas folhas soltas e rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de resgito / de casamentos 
da Paróquia de / Nossa Senhora das Graças, desta / cidade, contém duzentas 
(202), digo / duzentas e duas folhas, todas nu / meradas e por mim rubricadas 
/ com esta rubrica: Cônego Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro, que vai ser por mim rubricado com a rubri 
/ ca – Santos – de que uso, tem de servir para nelle se / lançarem os assentos 
de baptizados da Freguezia do Pilar / nas Alagoas; do que para constar fiz este 
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termo. Recife / 12 de Julho de 1867. / Conego Joaquim Ferreira dos Santos / 
Encarregado do Governo do Bispado.” 
RUBRICA: Santos (Cônego Joaquim Ferreira dos Santos) 
DATA: 1 de abril de 1867 a 10 de janeiro de 1875. 
Nº DE FOLHAS: 202. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, de 
Pilar, de 1867 a 1875. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, todas as folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro que consta de duzentas e duas 
folhas, vai / por mim rubricado sem cousa que duvida faça do / que para constar 
fiz este termo. Recife 13 de Julho / de 1867. / Conego Joaquim Ferreira dos 
Santos / Encarregado do Governo do Bispado.” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o comum, por isso 
está, no arquivo, em um armário diferente dos demais da mesma paróquia. 
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lançados / os 
registros dos baptisados feitos na Fregue / zia de Nossa Senhora do Pilar, e 
ira por / mim numerado e rubricado com a rubrica / Peixôto de que uso. Jaraguá 
12 de setembro de 1878. / Vigrº Collado - Pedro [ilegível, 1 palavra] Bernardo 
Peixº.”  
RUBRICA: Peixôto (Vigário Pedro [ilegivel, 1 palavra] Bernardo Peixoto) 
DATA: 2 de abril de 1878 a 12 de setembro de 1880. 
Nº DE FOLHAS: 104. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, de 
Pilar, de 1878 a 1880. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro por mim numerado / e 
rubricado com a rubrica Peixôto de que / uso de sento [sic] e quatro folhas o 
qual servirá para / nelle serem lançados os registros dos baptisados / da 
Freguesia de Nossa Senhora do Pilar. / e para constar fiz o presente termo que 
que / assigno. Jaraguá 12 de Setembro de / 1878 / Vigrº Collado - Pedro 
[ilegivel, 1 palavra] Bernardo Peixº.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 29 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para / n~ele ser feito o 
registo dos batizados / da paróquia de Pilar, estando suas folhas numeradas e 
por mim rubri / cadas com esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 17 de janeiro 
de 1952 / Cônego João batista Vanderlei, por especial / delegação do Exmo. e 
Rvmo. Snr. Arcebispo Me / tropolitano.”      
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)  
DATA: 9 de dezembro de 1951 a 31 de outubro de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 202. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, de 
Pilar, de 1951 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem êste livro de batizados da / paróquia 
do Pilar duzentas e duas (202) / folhas, sua numeração está porém muito / 
irregular pois faltam os numeros 141 / ate 149 e as 151, havendo todavia / de 
201 até 220, todas as folhas estão / rubricadas com esta rubrica: Cônego 
Batista / Maceió, 17 de janeiro de 1951 / Cônego João Batista Vanderlei, por 
especial / delegação do Exmo. Rvmo. Snr. Arcebispo Metro / politano.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro está com a numeração desorganizada, 
como citado no termo de encerramento, porém, a ordem das datas está 
correta. 
 

BATISMO 
LIVRO 30 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Pilar / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 11 de 
março de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)  
DATA: 3 de novembro de 1954 a 1 de setembro de 1957. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, de 
Pilar, de 1954 a 1957. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Pilar / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da autorização 
do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, estão 
numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: Cônego 
Batista / Maceió, 11 de março de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei, Sec. 
do Arcebispado”   
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 31 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Na. Sa. do Pilar / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / Maceió, 4 de 
setembro de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei, / por especial delegação do 
Exmo. Rvmo. Snr. / Arcebispo Metropolitano / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 29 de setembro de 1957 a 27 de dezembro de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, 
de Pilar, de 1957 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Na. Sa. do Pilar, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) 
folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 4 de setembro de 
1957 / Mons. João Batista Vanderlei, / por especial delegação do Exmo. e 
rvmo. Snr. / Arcebispo Metropolitano / Secretário do Arcebispado”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 32 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Pilar / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Cônego Batista / Maceió, 23 
de janeiro de 1960 / Mons. João Batista Vanderlei, / por especial delegação do 
Exmo. Ordinário / Diocesano / Secretario do Arcebispado”      
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 27 de dezembro de 1959 a 29 de abril de 1962. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, de 
Pilar, de 1959 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Pilar, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 23 de janeiro de 1960 
/ Cônego João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 33 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Pilar / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / Maceió, 5 de 
maio de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 27 de abril de 1962 a 20 de setembro de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, de 
Pilar, de 1962 a 1964. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Pilar, dêste Arcebispado, / contém duzentas (200) folhas que, 
por força da autoriza / ção do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, lavrada an 
/ tes da primeira página, estão numeradas e por mim ru / bricadas com a 
seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 5 de maio de 1962 / 
Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 34 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / Paróquia de Na. Sa. do Pilar e em virtude / da autorização supra, 
leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 17 de 
junho de 1964 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 29 de setembro de 1964 a 11 de dezembro de 1966. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, de 
Pilar, de 1964 a 1966. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Nossa / Senhora do Pilar deste Arcebispado, contem / duzentas 
(200) folhas que, por força da autorização do Exmo. Rvmo. / Arcebispo 
Diocesano, lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 17 de 
junho de 1964 / Mons. João Batista Vanderlei, / Vigário Geral” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 35 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / Paróquia de Pilar e / leva o presente “Termo de Abertura” e bem / 
assim o de encerramento, lavrado depois da última página, estando / tôdas as 
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suas folhas numeradas e por mim rubricadas com a seguinte / rubrica de meu 
uso: Mons. Batista / Maceió, 7 de novembro de 1966 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigário Geral”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 11 de dezembro de 1966 a 9 de dezembro de 1968. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, de 
Pilar, de 1966 a 1968. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Pilar deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, / 
estão nu / meradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: 
/ Mons. Batista / Maceió, 7 de novembro de 1966 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigário Geral”   
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CORRESPONDÊNCIA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para registro da corres / 
pondencia official do Exmo Sr. Bispo Diocesano / com os Rvmos parochos desta 
Diocese e vae / por mim numerado e rubricado com a rubrica / - Pe. Passos - 
de que uso, fazendo eu este termo / de abertura e no fim o de encerramento, 
onde / declaro o numero de suas folhas. / Maceio, 24 de Fevereiro de 1902 / 
Pe Arthur Passos, Secrº do Bispado.”  
RUBRICA: Pe. Passos (Padre Arthur Passos)   
DATA: 23 de agosto de 1901 a 16 de janeiro de 1921. 
Nº DE FOLHAS: 98. 
CONTEÚDO: Registros da correspondência oficial entre os Bispos e os 
Párocos de 1901 a 1921. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas corroídas por insetos, e outras soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro noventa e oito folhas / 
todas por mim numeradas e rubricadas / com a rubrica - Pe Passos - de que 
uso, e / ha de servir para o fim declarado no ter / mo de abertura. Maceió, 24 
de Fevereiro de 1902 / Pe. Arthur Passos” 
OBSERVAÇÕES: A última correspondência é do ano de 1901, diferente da 
capa que diz ser de 1902. Está preenchido até a página 25v. 
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TERMOS DE JURAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para serem / escripturados 
os termos de juramen / tos havidos na Secretaria Episcopal. / Tem o numero 
de folhas determina / do no termo de encerramento, todas nu / meradas e 
rubricadas com a rubri / ca Pe. A. Sª. de que uso. / Maceió, 10 de Maio de 
1904. / Pe. Alfredo Silva” 
RUBRICA: Pe. A. Sª (Padre Alfredo Silva) 
DATA: 13 de maio de 1904 a 16 de junho de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de termos de juramentos para posse de padres de 
1904 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro noventa e oito folhas / 
todas por mim numeradas e rubricadas / com a rubrica Pe. A. Sª. De que uso. 
Servirá / para o que se declara no termo de abertura. Maceió, 10 de Maio de / 
1904. Pe. Alfredo Silva”    
OBSERVAÇÕES: Capa com a data errada, diz que vai até 1958, mas na 
verdade vai até 1948. Preenchido até a folha 9v. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lançadas / as 
actas das sessões ordinarias da com / missão central encarregada de 
promover um / patrimonio para a creação do bispado de / Alagoas. Maceió, 23 
de janeiro de 1898, / Pe José Vieira Marques” 
DATA: 23 de janeiro de 1898 a 22 de setembro de 1901. 
CONTEÚDO: Registros de ata das sessões da Comissão Central do 
Patrimônio para a criação da Diocese de Alagoas, de 1898 a 1901. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com muitas manchas causadas pela 
acidez.  
OBSERVAÇÕES: Não está numerado nem rubricado, não há termo de 
encerramento. 
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FACULDADES DA SANTA SÉ 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23  
DATA: 1940 a 1941. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros das faculdades concedidas pela Santa Sé, decenais, 
quinquenais e prorrogações de 1940 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Preenchido até a página 72. Não há termos de abertura e 
encerramento, nem rubrica. 
 

DECRETOS E CIRCULARES 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle serem lançados as 
co / pias de decretos e portarias emanadas do Governo Archi / diocesano; e 
em virtude da autorisação supra vae por mim / numerado e rubricado com a 
rubrica - C Luiz Barbosa - de / que uso. / Maceií 21 de Setembro de 1922 / 
Conego Luiz Barbosa, Secretario do Arcebispado.” 
RUBRICA: C Luiz Barbosa (Cônego Luiz Barbosa) 
DATA: 1919 a 1947. 
Nº DE FOLHAS: 202. 
CONTEÚDO: Registros de cópias de decretos e cartas circulares emitidas pelo 
governo arquidiocesano do ano de 1919 a 1947. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro duzentas e duas (202) 
folhas / todas por mim numeradas e rubricadas com a rubrica / Conego Luiz 
Barbosa, conforme autorisação do Exmo Mons / Vigario Capitular e servirá 
para o fim desi / gnado no termo de abertura. / Maceio, 23 de Setembro de 
1923 / Conego Luiz Barbosa, Secretaria do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: O Livro tem início com carta de 1921, porém logo após a 
primeira página a ordem é seguida normalmente. A rubrica utilizada muda 
conforme as páginas se seguem, de C Luiz Barbosa passa a Conego Luiz 
Barbosa. 
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DECRETOS E CIRCULARES 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle / ser feita a copia 
dos “Decretos”, “Circulares”, / “Mandamentos” e outros atos do Governo do / 
Arcebispado e, em virtude da autorização supra, / estão todas as suas folhas 
numeradas e por / mim rubricadas com a rubrica de que / faço uso: Cônego 
Batista / Maceió, 15 de julho de 1947 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: junho de 1947 a junho de 1951. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de cópias de decretos e cartas circulares emitidas pelo 
governo arquidiocesano do ano de 1947 a 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com muitas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro, que servirá para / 
nêle ser feita a copia dos decretos, circulares, / mandamentos etc [?] do 
Governo do Arcebispado, du / zentas (200) folhas que, em virtude da 
autorização / exarada na primeira folha, vão numeradas e / rubricadas com 
esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 15 de julho de 1947 / Cônego João 
Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
 

PROVISÕES 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para registro das provisões / e 
portarias passadas por S. Exª. Rvma o Sr. Bispo / Diocesano e vae por mim 
numerado e rubrica / do com a rubrica - Pe, Passos de que uso, fazendo / eu 
este termo de abertura e no fim o de encerra / mento, onde declaro o numero 
de suas folhas. / Maceió, 5 de Fevereiro de 1902. / Padre, Arthur Alfredo 
Passos, Secetario do Bispº.”  
RUBRICA: Pe. Passos (Padre Arthur Alfredo Passos)  
DATA: 27 de dezembro de 1901 a 31 de julho de 1918. 
Nº DE FOLHAS: 98. 
CONTEÚDO: Registros das provisões e portarias passadas pelos Bispos de 
1901 a 1918. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e algumas folhas corroídas por insetos.  
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OBSERVAÇÕES: O livro tem início no ano de 1901, diferente da capa que diz 
ser em 1902. O termo de encerramento não está presente. 
 

PROVISÕES 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem / lançados 
os registros de Provisões e as Porta / rias emanadas do Governo 
Arquidiocesano; vae / por mim numerado e rubricado com a / rubrica: << Mons. 
Mauricio >> de que uso. O / numero de suas folhas vae indicado no ter / mo 
de encerramento. / Maceió, 20 de Agosto de 1918. / Monsenhor José Mauricio 
da Rocha, Secre / tario do Bispado”  
RUBRICA: Mons. Mauririco (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
DATA: 22 de agosto de 1918 a 20 de dezembro de 1952. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros das provisões e portaria passadas pelo Governo 
Arquidiocesano de 1918 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez, e algumas folhas corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cem folhas / 
que vão por mim numeradas e rubricadas / com a rubrica: << Mons. Mauricio 
>>, de que / uso. O fim a que se destina vae mencionado / no termo de 
abertura. / Maceió, 20 de Agosto de 1918. / Monsenhor José Mauricio da 
Rocha. Secretario / do Bispado.” 
 

PROVISÕES 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser feito / o registo 
das provisões baixadas pelo Governo Ar / queidiocesano e, em virtude da 
autorização supra, leva / êste termo de abertura e tambem o de encerramento 
/ lavrado na última página, estando todas as folhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a rubrica / de que faço uso e é assim: Cônego Batista / Maceió, 
19 de abril de 1952 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do / 
Acebispado.”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 2 de janeiro de 1953 a 20 de dezembro de 1977. 
Nº DE FOLHAS: 100. 



- 266 -  

CONTEÚDO: Registros das provisões e portaria passadas pelo Governo 
Arquidiocesano de 1953 a 1977. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro de registo de provisões desta Cúria 
/ Metropolitana contém cem (100) folhas que, por força / da autorização 
exarada na primeira página estão nu / meradas e todas por mim rubricadas 
com a / seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 21 de abril de 
1952 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do Arcebispado”  
OBSERVAÇÕES: O livro tem início no ano de 1953, diferente do que diz a 
capa, que tem 1952. Está preenchido, apenas, até a página 96v. 
 

PROVISÕES 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Cº AAssunção (Cônego Antônio Assunção Araújo) 
DATA: 14 de fevereiro de 1978 a 5 de agosto de 2003. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros das provisões e portaria passadas pelo Governo 
Arquidiocesano de 1978 a 2003. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

IMPEDIMENTOS 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para no mesmo / ser feito o 
registo de documentos secretos / desta Cúria Metropolitana. / Maceió 27 de 
novembro de 1953 / Conego João Batista Vanderlei, Secretário do / 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 28 de dezembro de 1945 a 19 de abril de 1974. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Lista de dispensas de impedimentos secretos da Cúria de 
Maceió de 1945 até 1974. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, apenas com manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente ivro, que servirá, nesta / 
Curia, para o registo de documentos secretos, cem / (100) folhas que vão por 
mim rubricadas com / a seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 27 de 
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novembro de 1953 / Conego João Batista Vanderlei, Secretario do / 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: O conteúdo do livro é, apenas, uma lista do conteúdo mais 
completo dos documentos mencionados. Está preenchido até a folha 3. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 9 de março de 1897 a 30 de dezembro de 1900. 
Nº DE FOLHAS: 90. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa do cemitério do Jaraguá de 1897 até 1900. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 1 de janeiro de 1902 a 31 de dezembro de 1910. 
Nº DE FOLHAS: 120. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa do cemitério do Jaraguá de 1902 até 1910. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. As 
folhas só estão numeradas até a de número 57. O livro está preenchido até a 
folha 107. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23  
DATA: março de 1948 a janeiro de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 201. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa da Associação de Proteção à Maternidade 
e à Infância do bairro do Pinheiro de 1948 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro está preenchido até a folha 56. 
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CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23   
DATA: 8 de junho de 1979 a 11 de março de 1988. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa do Apostolado da Oração de São José da 
Laje de 1979 a 1988. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, capa parcialmente solta. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: janeiro de 1958 a 1963. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa da Escola Nossa Senhora de Nazaré de 
1958 a 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro está preenchido até a folha 3v. A última folha contém apenas uma linha 
com descrição de 1964, mas sem informações. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 26 de janeiro de 1925 a 4 de abril de 1936. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Contas de Dom Santino Maria Coutinho para a construção do 
Palácio Arquiepiscopal de 1925 até 1936. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro está preenchido até a folha 65. Há alguns documentos, relativos a contas, 
avulsos dentro do livro, e uma foto não identificada. 
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CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 8 de janeiro de 1949 a março de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa da Ação Social Arquidiocesana de 1949 até 
1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro está preenchido até a folha 78. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: dezembro de 1939 a março de 1943. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa do Arcebispado de 1939 até 1943. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro está preenchido até a folha 58. Nas últimas 4 folhas há aguns rabiscos, 
mas são apenas cálculos. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 1959 a 1962. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa do Centro Social Rural da Arquidiocese de 
Maceió de 1959 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro está preenchido até a folha 2. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 1940 a 28 de novembro de 1955. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
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CONTEÚDO: Movimento de caixa do Arcebispado, administração de Dom 
ranulpho, de Maceió de 1940 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro está preenchido até a folha 80. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: abril a agosto de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa não identificado de 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro está preenchido até a folha 6. Não há nada no livro que identifique de 
onde o mesmo possa ser. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 15 de dezembro de 1959 a maio de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa do Centro Socio-Pedagógico da 
Arquidiocese de Maceió de 1959 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro está preenchido até a folha 7. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 22 de janeiro de 1940 a janeiro de 1951. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa do Seminário Arquidiocesando de Maceió 
de 1940 a 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro está preenchido até a folha 15. 
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CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 1932 a 1937. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa do Colégio São José de 1932 a 1937; e do 
Jornal o Semeador de 1933 a 1937. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: O livro é dividido em dois, a primeira parte é referente as 
despesas do Colégio São José, que vai até a folha 13v, a segunda parte é 
referente as despesas d’O Semeador que vai da folha 20 até 21. Não há termos 
de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 1954 a 1962. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa da Associação de Proteção à Maternidade 
e à Infância do bairro do Pinheiro de 1954 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 6. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 1953 a 1957. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa da Ação Social Arquidiocesana de 1952 a 
1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 3. 
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CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 1959 a 1960. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa da Campanha de Educação Rural de 1959 
a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 1. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 1955 a 1963. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa da Fundação Arquidiocesana de 
Assistência Social de 1955 a 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 6. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 15 de fevereiro de 1929 a 30 de novembro de 1933. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa do Asilo Bom Pastor de 1929 a 1933 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 15. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 1940 a 1955. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa das contas gerais da administração de Dom 
Ranulpho de 1940 a 1955. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 11. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 1958 a 1964. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa da Ação Social Arquidiocesana de 1958 a 
1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 4. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: - 
Nº DE FOLHAS: 54. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Marechal Deodoro, sem data. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos, sem capa. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Não está encapado, as folhas foram encontradas de maneira avulsa e 
alocadas em um envelope. 
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: não identificada 
DATA: 29 de fevereiro de 1802 a 4 de maio de 1811. 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1802 a 1811. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, com manchas 
causadas pela acidez, muito frágil e com folhas corroídas por insetos. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro de duzentas folhas, e vão / 
todas numeradas, e rubricadas p. mim co / mo está [ilegível, 1 palavra] no 
principio dommo, e pª. Cons / tar fiz este [ilegível, 1 palavra] por minha rubrica / 
[ilegível, +/- 5 palavras] / [rubrica]” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. Há uma rubrica que não foi 
identificada. 
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: não identificada 
DATA: 19 de abril de 1810 a 21 de setembro de 1817 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1810 a 1817. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez, muito frágil, muitas folhas corroídas, e folhas 
com a tinta sobressaindo no verso. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Há uma rubrica 
que não foi identificada. O livro não deveria ser manuseado pelo seu estado 
de conservação. A última data localizada foi 21 de setembro de 1817, pois, 
pelo estado das folhas, o melhor a fazer pela conservação do livro foi não 
seguir adiante. 
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: não identificada 
DATA: 26 de junho de 1817 a 25 de setembro de 1827 
N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1817 a 1827. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez, muito frágil, muitas folhas corroídas, e folhas 
com a tinta sobressaindo no verso. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Há uma rubrica 
que não foi identificada. O livro não deveria ser manuseado pelo seu estado 
de conservação. A última data localizada foi 25 de setembro de 1827, pois, 
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pelo estado das folhas, o melhor a fazer pela conservação do livro foi não 
seguir adiante. 
 

BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Sampayo. 
DATA: 5 de maio de 1825 a 25 de junho de 1835.  
N.º DE FOLHAS: 237. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1825 a 1835. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, com manchas 
causadas pela acidez, frágil, muitas folhas corroídas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Hey por / findo este livro de Baptismo de / 
Alagôas vinte e quatro de junho de 1835. O Vigrº Domingos Je. da Sª” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. O termo de encerramento está 
localizado na folha 217, após o mesmo seguem-se justificações de batismo do 
ano de 1847 até 1852. 
 

BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Macedo. 
DATA: 9 de novembro de 1827 a 12 de abril de 1828.  
N.º DE FOLHAS: 113. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1827 a 1828. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, com manchas causadas 
pela acidez, frágil, muitas folhas corroídas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro não 
segue uma ordem crescente das datas, está desordenado. 
 

BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Silva (Vigário Domingos José da Silva). 
DATA: 12 de novembro de 1834 a 19 de agosto de 1840.  
N.º DE FOLHAS: 205. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1834 a 1840. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, com manchas causadas 
pela acidez, frágil, muitas folhas corroídas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro de setenta e sete folhas nu 
/ meradas e rubricadas por mim, por ordem qe tive / do Exmo. e Rvmo. Bispo 
Diocezano o Snr. D. / João da Purificação Marques Perdigão. / Alagôas 5 de 
Janrº d 1836 / O pe. Domingos Jozé da Silva / Vigrº Geral das Alagôas” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. O livro não segue uma ordem 
crescente das datas, está desordenado. Está dividido em duas partes, a 
primeira que vai até a folha 77 contendo termo de encerramento, a segunda 
começa logo após, porém iniciando com a folha 55, sem termo de abertura e 
encerramento, a rubrica é a mesma. 
 

BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Serve este livro para se lan / carem os acentos de 
Bapti / zados, da Freguezia de N. Snrª / da Comssam das Alagôas, o qual / vai 
nomerado e rubricado / por mim, com a minha firma / custumada [?] de qe uso 
Silva / e leva no fim o termo de en / cerramento, Alagôas 16 de / Março d 1840 
/ O Pe. Domingos Je. da Silva / Vigrº Geral das Alagôas” 
RUBRICA: Silva (Vigário Domingos José da Silva). 
DATA: 16 de fevereiro de 1840 a 8 de junho de 1841.  
N.º DE FOLHAS: 92. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1840 a 1841. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, com manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos, em algumas 
folhas a tinta sobressai no verso. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Após a última data do ano 
de 1841 há alguns poucos avulsos de datas diversas. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Silva 
DATA: 26 de setembro de 1841 a 14 de novembro de 1854. 
Nº DE FOLHAS: 14. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1841 a 1854. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, sem capa. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não está 
encapado, as folhas foram encontradas de maneira avulsa e alocadas em um 
envelope, com muitas em falta. 
 

BATISMO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Silva (Vigário Domingos José da Silva). 
DATA: 30 de dezembro de 1841 a 25 de janeiro de 1844.  
N.º DE FOLHAS: 192. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1841 a 1844. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez, muitas corrosões causadas por insetos, na 
maior parte das folhas a tinta sobressai no verso. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Silva (Vigário Domingos José da Silva). 
DATA: 14 de maio de 1854 a 5 de agosto de 1860.  
N.º DE FOLHAS: 282. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1854 a 1860. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, com manchas 
causadas pela acidez, corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro de cento e quatro meias fo 
/ lhas qe vão rubricadas por mim com a firma / Silva De qe uzo e para constar 
fis este termo / em qe me assigno Alags 28 de Julho d 1850 / O Conego Vigrº 
Domingos Jozé da Silva” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. Está dividido em duas partes, a 
primeira que vai até a folha 104, contendo termo de encerramento, a segunda 
começa logo após, porém iniciando com a folha 17 indo até 195, sem termo de 
abertura e encerramento, a rubrica é a mesma. Da folha 1 da primeira parte 
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até a folha 19v da segunda, o livro segue um padrão diferente do comum, 
estando os registros em tabelas. 
 

BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de – servir para nelle se / rem lançados 
os assentos de baptisados / havidos na freguezia de N. S. da Com / ceição da 
Cidade das Alagôas, durante / o tempo que regeu o Rdo Frei João / das Chagas 
de Christo, como Coadjutor / pro parocho; o qual vae por mim aber / to, 
numerado, rubricado e encerrado, po / autorisação que me foi dada pelo Exmo. 
/ e Revmo. Snrº Vigario Capitular Deão Dr. / Joaquim Francisco de Faria; e a 
ru / brica de que uso é – [sic] Ma / ceió 27 de Julho de 1865. / Pe. Ignacio 
Joaquim da Costa, Vigrº da Vara.” (Segunda parte) 
RUBRICA: Silva (Vigário Domingos José da Silva) / Costa (Pe. Ignacio 
Joaquim da Costa). 
DATA: 12 de março de 1850 a 29 de junho de 1864.  
N.º DE FOLHAS: 163. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1850 a 1864. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, com manchas 
causadas pela acidez, corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Está dividido em duas 
partes, a primeira que vai até a folha 126, não contém termos de abertura e 
encerramento, sendo a rubrica utilizada “Silva”, a segunda começa logo após, 
indo até a folha 37, contém termo abertura, a rubrica utilizada é “Costa”. Da 
folha 1 até a 58 da primeira parte o livro segue um padrão diferente do comum, 
estando os registros em tabelas. 
 

BATISMO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Não identificada. 
DATA: 4 de novembro de 1860 a 12 de janeiro de 1863.  
N.º DE FOLHAS: 145. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1860 a 1863. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez, corrosões causadas por insetos, muitas folhas 
soltas e rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Possivelmente 
há uma rubrica, mas todas as folhas estão corroídas na parte superior, onde a 
rubrica geralmente fica, tornando a identificação impossível. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para o lançamento dos / 
assentos de baptisados da freguezia de N. S. da Con / ceição da Cidade das 
Alagoas, o qual em virtude de / commissão [?] que me foi dada pelo Exmo e 
Remo. [Ilegível, 1 palavra] / Vigário Capitular do Bispado, em officio de 19 de / 
Dezembro do anno [ilegível, 2 palavras]. Vai por mim aberto, nu / merado e 
rubricado, como consta do termo de encerramento. / Maceió 16 de janeiro de 
1865. / Vigario Encomendado Ignacio Joaquim da Costa.” 
RUBRICA: Costa (Vigário Ignacio Joaquim da Costa). 
DATA: 11 de agosto 1864 a 7 de maio de 1867.  
N.º DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1864 a 1867. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Duarte (Vigário Francisco Peixoto Duarte). 
DATA: 7 de maio de 1867 a 1 de janeiro de 1872.  
N.º DE FOLHAS: 140. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1867 a 1872. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro, que tem de servir para nele 
/ serem lançados os registros dos baptisados da / freguesia das Alagoas, de 
cem folhas, / que vão por mim numeradas, e rubri / cadas com a rubrica = 
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Duarte = / Maceió 22 de maio de 1867 / O Virgº de Maceió Francº Peixoto 
Duarte” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Duarte (Vigário Francisco Peixoto Duarte). 
DATA: 25 de janeiro de 1872 a 22 de abril de 1878.  
N.º DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1872 a 1878. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro possui 
um tamanho maior que o comum, é preciso ter cuidado ao manusear, pois é 
pesado. 
 

BATISMO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 23 
DATA: 22 de abril de 1878 a 2 de novembro de 1880.  
N.º DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1878 a 1880. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

BATISMO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para registro de baptisa / dos da 
freguezia de N. S. da Conceição da / cidade das Alagoas, o qual por mim foi 
nu / merado e rubricado com a rubrica Pe. Bram, / de que uso. Alagoas 24 de 
Janeiro de / 1881. / O Vigrº Antonio Mel C. Bram” 
RUBRICA: Pe. Bram (Pe. Antonio Manoel de Castilho Brandão) 
DATA: 2 de novembro de 1880 a 30 de junho de 1887.  
N.º DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1880 a 1887. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, muitas 
manchas causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro consta de 150 folhas por mim / 
numeradas e rubricadas com a rubrica / Pe. Bram de que uso e é destinado ao 
regis / tro de baptisados da freguezia de / N. S. da Conceição da cidade das 
Ala / goas. Alagoas 24 de Janeiro 1881 / O Vigrº Antonio Mel C. Brandão.” 
 

BATISMO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para registro de assentos / de 
baptisados havidos na freguezia de N. S. / da Conceição da cidade das 
Alagoas e / vai por mim numerado e rubricado com / a rubrica Cº Bram, de que 
uso, por auto / risação do Rv Provisor do Bispado. / Alagoas 26 de Outubro de 
1889. / Vigrº Cº Antonio Mel Cast. Bram” 
RUBRICA: Cº Bram (Cônego Antonio Manoel de Castilho Brandão) 
DATA: 2 de outubro de 1887 a 27 de fevereiro de 1892.  
N.º DE FOLHAS: 148. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1887 a 1892. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, muitas 
manchas causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento quarenta oito folhas por 
/ mim numeradas e rubricadas assim: / Cº Bram, e servirá para registro de assen 
/ tos de baptisados desta freguezia. / Alagoas 26 de Outubro de 1887 / O Vigrº 
Conego Antonio Mel Castilho Brandão.” 
OBSERVAÇÕES: Há um termo de abertura no início que parece ser de outro 
livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 17 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para registro / de assentos de 
baptisados havi / dos na freguezia de N. S. da Con / ceição da cidade das 
Alagoas e / vai por mim numerado e rubrica / do com a rubrica assim: Cº Bram, 
em virtude de autorisação do Rvmo Governador do / Bispado. / Alagoas 26 de 
Outubro de 1892. / Vigrº Conego Antonio Mel Castilho Brandão” 
RUBRICA: Cº Bram (Cônego Antonio Manoel de Castilho Brandão) 
DATA: 28 de fevereiro de 1892 a 26 de março 1897.  
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N.º DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1892 a 1897. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro o numero de duzentas folhas 
por mim nume / radas e rubricadas assim = Cº Bram = por autorisa / ção de S. 
Excia. Revma., e é destinado para nelle se faze / rem o registro de baptisados 
havidos nesta freguezia / de N. S. da Conceição das Alagoas. / Alagoas 12 de 
janeiro de 1892 / Conego Antonio Mel de Castilho Brandão.” 
 

BATISMO 
LIVRO 18 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro, para nelle se lançarem / os 
assentos dos baptisados da freguesia de N. Se / nhora da Conceição de 
Alagoas, e vai por mim / numerado e rubricado, com a rubrica – Sª Lessa - / 
de que uso, e leva no fim termo de encerramento. / E para constar faço este 
termo q. assigno / Maceió, 15 de Maio de 1897. / Conego Manoel Antonio da 
Sº Lessa, / Vigrº Geral Foraneo” 
RUBRICA: Sª Lessa (Cônego Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 27 de março 1897 a 1 de novembro de 1899.  
N.º DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1897 a 1899. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cem folhas, todas numeradas 
/ e rubricadas p. mim, com a rubrica Sª Lessa / de q. uso, e servirá pª o registro 
dos baptisa / dos da freguesia de N. Senhora da Com / ceição, de Alagoas. E 
para constar faço / este termo, que assigno. / Maceió, 15 de Maio de 1897 / 
Conego Manoel Antonio da Sª Lessa, Vigrº Geral Foraneo.” 
 

BATISMO 
LIVRO 19 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servira este livro, q. consta de cento e quarenta 
folhas, / todas numeradas e rubricadas, p. mim, com a rubrica / Pe Sª Lessa, 
de q. uso, pª os assentos de baptisados da fre / guezia de N. Senhora da 
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Conceição, de Alagoas, e / leva no fim termo de encerramento. E para cons / 
tar faço este termo q. assigno. / Maceió, 28 de Setembro de 1899. / Pe Manoel 
Antonio da Sª Lessa, / Vigrº Geral Foraneo.” 
RUBRICA: Pe Sª Lessa (Pe Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 23 de abril de 1899 a 9 de novembro de 1902. 
Nº DE FOLHAS: não identificado. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1899 a 1902. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, folhas rasgadas, páginas em desordem. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e quarenta e oito folhas, 
p. / mim numeradas e rubricadas, com a rubrica - Sª / Lessa de q. uso, e servirá 
pº o fim indicado no / termo de abertura. E pª constar faço este ter / mo q. 
assigno. / Maceió, 28 de Setembro de 1899 / Pe. Manoel Antonio da Sª Lessa 
/ Vigario Geral Foraneo”.     
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. No termo de abertura consta que há 140 folhas, 
mas a última está numerada como 148, e várias estão em desordem, não há 
como contar pela fragilidade das folhas. 
 

BATISMO 
LIVRO 20 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Diacono J Braga 
DATA: 20 de novembro de 1902 a 19 de janeiro de 1908. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1902 a 1908. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, capa 
parcialmente solta, muitas folhas soltas e rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento e cinquenta folhas, 
todas por mim numera / das e rubricadas com a rubrica - Diacono J Braga - de 
que uso e ser / virá para o fim declarado no termo de abertura. / Maceió, 12 de 
Novembro de 1902 / Diacono Julio Braga”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. Está faltando a folha 
Nº 1. 
 

  



- 284 -  

BATISMO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir para ‘nelle serem lançados os 
asentamentos / dos baptisados da Freguesia de N. Senhora da Conceição de 
Alagôas, / e, em virtude da autorisação supra, vae rubricado com a rubrica / 
<< Clº F. J. Valente de Lima. >> de que uso. / Secretaria do Bispado de 
Alagôas, em Maceió, 25 de Abril de 1912 / Clerigo Franklin José Valente de 
Lima.” 
RUBRICA: Clº F. J. Valente de Lima (Clerigo Franklin José Valente de Lima) 
DATA: 5 de maio de 1912 a 14 de novembro de 1915. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1912 a 1915. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas folhas em pedaços. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas, que, em virtu / de da autoisação inserta na primeira folha, vão por mim 
/ rubricadas com a rubrica: << Clº F. J. Valente de Lima >>, de / que uso. / 
Secretaria do Bispado de Alagôas, em Maceio, 26 de / Abril de 1912. / Clarigo 
Franklin José Valente de Lima.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nelle serem lançados / 
os assentamentos dos baptizados da Freguezia de / Nossa Senhora da 
Conceição de Alagoas e em vir / tude da autorização supra, vai por mim nume 
/ rado e rubricado com a rubrica: << Mons. Mauricio >> / de que uso. / Maceió, 
21 de Dezembro de 1915 / Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario / 
do Bispado.” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
DATA: 14 de novembro de 1915 a 15 de agosto de 1919. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1915 a 1919. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, capa 
parcialmente solta, muitas folhas soltas. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas, / que, em virtude da autorização inserta na primeira / folha, vão por mim 
numeradas e rubricadas com / a rubrica << Mons. Mauricio >> de que uso, o 
seu fim / acha-se mencionado no termo de abertura / Maceió 21 de Dezembro 
de 1915 / Mons. José Mauricio da Rocha, Seretario do / Bispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Após o último registo de 1919, há um avulso 
de 1914. 
 

BATISMO 
LIVRO 24 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servira este livro pra nelle serem / lançados os 
assentamentos de bapti / sados da Freguezia de N. Senhora da / Conceição 
de Alagôas, e, em virtude / da autorisação supra, vae por mim / rubricado com 
a rubrica - << Conego / Lima >>, de que uso. O numero de suas folhas conta 
no termo de / encerramento. / Maceió, 24 de Maio de 1920. / Conego Franklin 
J. V. de Lima, / Secret. Do Bispado.”. 
RUBRICA: Conego Lima (Cônego Franklin J. V. de Lima) 
DATA: 5 de março de 1919 a 24 de dezembro de 1923. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1919 a 1923. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas (200) folhas, / 
todas por mim rubricadas com a / rubrica - Conego Lima, de que uso. / O fim a 
que está destinado cons / ta no termo de abertura. / Maceió, 24 de Maio de 
1920. / Conego Franklin J. V. de Lima, / Secret. Do Bispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há, antes do primeiro registro, um registro de 
1913. 
 

BATISMO 
LIVRO 25 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra / declaro aberto, 
numeradoe rubricado este / livro, contendo 100 (cem) folhas, com a / rubrica - 
Pe GuimarãesLobo - de meu uso. / Maceió, 16 - 1 - 924, / Pe José Guimarães 
Lobo, secretario”. 
RUBRICA: Pe GuimarãesLobo (Pe José Guimarães Lobo) 
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DATA: 28 de dezembro de 1923 a 5 de junho de 1927. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1923 a 1927. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Declaro encerrado este livro conten / do 100 
(cem) folhas, por mim rubri / cadas e sujo fim vem especifica / do na 
autorisação do principio. / Maceio - 16 de janeiro de 1924 / Pe José Guimarães 
Lobo, secretario”.  
OBSERVAÇÕES: Há alguns registros avulsos após o último de 1927. 
Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 26 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro que contem cem (100) folhas / 
todas numeradas e por mim rubricadas, com / a rubrica - Pe GuimarãesLobo, 
de meu uso, para / nelle serem inscriptos os termos de baptismo da / freguezia 
de Alagôas. / Secretaria do Arcebispado, aos 30 - de ja / neiro de 1928 / 
Conego J. GuimarãesLobo, secret.”.    
RUBRICA: Pe GuimarãesLobo (Cônego J. Guimarães Lobo)  
DATA: 12 de junho de 1927 a 29 de outubro 1929. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1927 a 1929. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cem (100) folhas todas nu 
/ meradas e por mim rubricadas com a rubrica - / Pe Guimaraes Lobo, de meu 
uso. / Secretariado Arcebispado, aos 30 de janeiro / de 1928 / Conego J. 
Guimaraes Lobo, secret”.   
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 27 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação retro, declaro / aberto o 
presente livro que servirá para / os lançamentos dos baptisados da / parochia 
de Alagôas. Vae numera / do e rubricado, com a rubrica que / uso, levando no 
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fim o termo de en / cerramento. / Secretaria do Arcebispado de Maceió. / 25 
de outubro de 1929. / Conego Fernando Alves Lyra, secretario / interino do 
Arcebispado.”. 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 29 de setembro de 1929 a 2 de outubro de 1933. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1929 a 1933. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de trezentas 
folhas (300) / todas numeradas e rubricadas, com a rubri / ca que uso. Serve 
para o fim mencionado no / termo de abertura. Em virtude da autorisação / 
recebida, declaro - o encerrado. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 25 de 
outubro / de 1929 / Conego Fernando Alves Lyra, secretario interino / do 
Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Após o termo de encerramento há alguns 
registros sem referência de ano. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23  
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra 
DATA: 6 de outubro de 1936 a 8 de janeiro de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1936 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, muita folhas picadas, 
manchas causadas, livro de desfazendo, pela acidez.  
OBSERVAÇÕES: Há alguns registros avulsos dentro. Digitalizado 
 

CASAMENTO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Reinan 
DATA: 28 de maio de 1831 a 6 de maio de 1848. 
Nº DE FOLHAS: não identificado. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1831 a 1848. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas corrosões causadas por insetos, muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. As folhas estão 
em desordem e a numeração só aparece em algumas, já que o livro está muito 
corroído, não há como contar pela fragilidade das folhas. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro deve servir para nelle se lança / rem os 
assentos de cazamentos da Fregª de / N. Snrª da Concam da Cidade das Alags/ 
o qual vai numerado e rubricado por mim / por Comissão qe tive de S. Excia 
Rma. Alags/ 2 de Maio de 1837 / O Vigrº Domingos J. da Silva” 
RUBRICA: Silva (Vigário Domingos José da Silva) 
DATA: 31 de janeiro de 1837 a 8 de maio de 1841. 
Nº DE FOLHAS: 82. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1837 a 1841. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas corrosões causadas por insetos, muito frágil. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este Livro de oitenta e duas / folhas 
numeradas e rubricadas por / mim, por comissão qe tive de S. Excia / Rma O 
Snr. D. João da Purificação / Marques Perdigão. Alags 2 de Maio / d 1837 / O 
Vigrº Domingos Jozé da Silva.” 
 

CASAMENTO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Serve este Livro para nelle se lançarem / os acentos 
[sic] de Casamentos desta Frgª de No / sa [sic] Senhora da Comcam das 
Alagôas o qual vai / numerado e robricado [sic] por mim com a mi / nha firma 
custumada de que uzo = Sil / va = e leva no fim o termo de enser / ramto 
Alagôas 7 de Julho d 1851 / O Pe. Domingos Je da Silva / Vigrº Geral das Alags” 
RUBRICA: Silva (Vigário Domingos José da Silva) 
DATA: 13 de junho de 1841 a 2 de setembro de 1859. 
Nº DE FOLHAS: 189. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1841 a 1859. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, muitas corrosões causadas por insetos, e folhas 
rasgadas, muito frágil. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este Livro de cento e oitenta move 
[sic] meias / folhas as quais vão por mim Rubricadas sem / coiza qe duvida faça 
e pª constar fis este termo / em qe me assigno. Alags 7 de Julho d 1851 / O Pe. 
Domingos Je da Silva / Vigrº Geral das Alagôas.” 
 

CASAMENTO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Albuqe  
DATA: 26 de maio de 1860 a 14 de fevereiro de 1871. 
Nº DE FOLHAS: 141. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1860 a 1871. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lan / çados os 
registros dos casamentos da / freguesia de Nossa Senhora da Con / ceição da 
cisade das Algoas, e irá / pr mim rubricado e numerado, segundo / ordem 
superior, com a rubrica de meu uso. / Maceió 1º de março de 1872 / O Conego 
Vigr Francisco Peixoto Duarte” 
RUBRICA: Duarte (Cônego Francisco Peixoto Duarte) 
DATA: 12 de setembro de 1871 a 26 de julho de 1880. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1871 a 1880. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, muitas 
manchas causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro de cincoenta folhas / por 
mim numeradas e rubricadas / com a rubrica = Duarte = de que / uso; no qual 
livro serão lançados / os registros de casamentos da frgª / de Nossa Senhora 
da Conceição da / cidade das Alagoas, em virtude / da autorisação do Exmo. 
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Snr. Vigario / Capitular. Maceió 1º de março de [corroído, 1 palavra] / O Conego 
Vigrº Francisco P. Duarte” 
 

CASAMENTO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Getulio 
DATA: 18 de julho de 1880 a 10 de setembro de 1890. 
Nº DE FOLHAS: 99. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1880 a 1890. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, muitas 
manchas causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro pr regis / tro de assentos de 
casamentos havi / dos nesta freguezia de N. S. da Con / ceição das Alagoas. 
Tem o numero de folhas declarado no termo de en / cerramento e vai por mim 
numera / do e rubricado assim: = Cº Bram. = por / comissão de S. Excia. Rvma. 
/ Alagoas 10 de Agosto de 1891. / Vigr Conego Antonio Mel. Castilho Bram.”. 
RUBRICA: Cº Bram. (Conego Antonio Manoel Castilho Brandão)  
DATA: 12 de setembro de 1891 a 18 de abril de 1907. 
Nº DE FOLHAS: 147. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1891 a 1907. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro, que ha de servir para registro / dos 
assentos de casamentos havidos na fre / guezia de N. S. da Conceição das 
Alagoas, / tem o numero de Cento quarenta tres fo / lhas por mim numeradas 
e rubricadas / por comissão de S. Excia. Rvma. / Alagoas 10 de Agosto de 
1891. / Vigrº. Cº Antonio Mel Castilho Brandão.”.   
OBSERVAÇÕES: Capa com a data errada. Digitalizado. 
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CASAMENTO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro, que vae por / mim numerado 
e rubricado, com a ru / brica = Sª Lessa = de que uso, pª o registro / de 
casamento da freguesia de N. Se / nhora da Conceição da cidade de Ala / 
goas, e leva no fim termo de encerra / mento. E para constar faço este termo, 
/ que assigno. / Maceió, 16 de janeiro de 1908. / Mons. Manoel Antonio da Sª 
Lessa. / Vigario Geral.”.   
RUBRICA: Sª Lessa (Mons. Manoel Antonio da Sª Lessa) 
DATA: 4 de maio de 1907 a 27 de novembro de 1920. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1907 a 1920. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro duzentas (200) folhas, q. / vão 
p. mim numeradas e rubricadas, com / a rubrica = Sª Lessa = de que uso, des 
/ tinadas pª o registro de casamentos da / freguesia de N. Senhora da 
Conceição, / da cidade de Alagoas, e leva no prin / cipio termo de abertura. E 
para / constar faõ este termo, q. assigno. / Maceió, 16 de janeiro de 1908. / 
Mons. Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigrº Geral.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há dentro do livro uma correspondência de 
1917 enviada a Monsenhor Jonas Batinga, com um pedido do Vigário 
Francisco Maria d’Albuquerque, da Paróquia de Pilar. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem / lançados os 
assentamentos de casamen / tos da Parochia de Alagôas; e em virtu / de da 
autorisação supra vae por mim / [corroído +/- duas palavras] rubrica “Pe João 
Lessa / [corroído +/- duas linhas].”. 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa)  
DATA: 19 de fevereiro de 1921 a 26 de setembro de 1942. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Marechal Deodoro, de 1921 a 1942. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, capa 
solta, algumas folhas soltas e rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas (200) folhas, / 
todas por mim rubricadas com a ru / brica: “Pe João Lessa” de que uso. O fim 
/ a que está destinado consta no termo / de abertura. / Maceió, 11 de Março 
de 1921 / Pe João Guimarães Lessa, / secretario interino do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Sampayo. 
DATA: 5 de abril de 1826 a 1 de janeiro de 1836. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1826 a 1836. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, capa 
solta, muitas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro de cento enoventa [sic] / 
eoito [sic] folhas as quaes vão por mim / rubricadas [corroído, 1 palavra] cauza, 
q duvida faça. / E para constar fiz este termo por mim / assignado.  Mda [?] 19 
de Outubro de / 1926 / Manoel Vieyra de Lemos Sampayo [ilegível, 1 palavra] 
/ Vigrº Capitular.”  
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Silva (Vigário Domingos José da Silva). 
DATA: 10 de abril de 1837 a 16 de junho de 1843. 
Nº DE FOLHAS: 88. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1837 a 1843. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, muitas 
corrosões causadas por insetos e folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
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ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Silva (Vigário Domingos José da Silva). 
DATA: 21 de junho de 1845 a 16 de julho de 1853. 
Nº DE FOLHAS: 188. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1845 a 1853. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, muitas 
corrosões causadas por insetos e folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Silva 
DATA:31 de outubro de 1853 a 18 de setembro de 1857. 
Nº DE FOLHAS: 57. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1854 a 1856. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, sem capa. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. As folhas foram 
encontradas de maneira avulsa e alocadas em um envelope, com muitas em 
falta. 
 

ÓBITO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro há-de-servir para nelle serem / lançados 
os assentos de obitos havidos na fre / guezia de N. S. da Conceição da Cidade 
das / Alagoas durante o tempo que a regeu / o Rdo Frei João das Chagas de 
Christo, como / Coadjutor pro parocho, e vai por mim aber / to, numerado e 
rubricado com a rubrica / de que uso – Costa, por autorisação que / me foi 
concedida pelo Exmo e Rmo Sº [?] Vigario / Capitular do Bispado Deão Dor 
Joaquim / Francisco de Farias, e no fim tem o termo / de encerramento. / 
Maceió 27 de Junho de 1865. / Pe. Ignacio Joaquim da Costa, Vigr da Vara.” 
(Segunda parte) 
RUBRICA: Albuqe / Costa (Pe. Ignacio Joaquim da Costa). 
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DATA: 5 de agosto de 1858 a 13 de março de 1864. 
Nº DE FOLHAS: 138. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
Marechal de Deodoro, de 1858 a 1864. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, muitas 
corrosões causadas por insetos e folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro desoito folhas, todas por / mim 
numeradas e rubricadas, do que / para constar mandei fazer este termo / que 
assigno / Maceió 27 de Junho de 1865 / Pe. Ignacio Joaquim da Costa, Vigrº 
em comissão” 
OBSERVAÇÕES: Está dividido em duas partes, a primeira que vai até a folha 
120, não contém termos de abertura e encerramento, sendo a rubrica utilizada 
“Albuqe”, a segunda começa logo após, indo até a folha 18, contém termos de 
abertura e encerramento, a rubrica utilizada é “Costa”. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
RUBRICA: Costa (Pe. Ignacio Joaquim da Costa). 
DATA: 15 de dezembro de 1867 a 24 de julho de 1869. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1867 a 1869. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, muitas 
corrosões causadas por insetos e folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de servir para se registrarem os 
assentamen / tos dos Obitos da Freguezia de Nossa Senhora da Conceição 
da / Cidade de Alagôas; e para constar faço termo por aucthori / zação de Sua 
Excellencia Reverendissima o Senhor Dom Fran / cisco Cordeiro Ayres, e me 
assigno. Villa de Santa Luzia do Norte / 24 de Março de 1869. O Vigario Manoel 
Pereira Baracho” 
RUBRICA: Baracho (Vigário Manoel Pereira Baracho). 
DATA: 2 de agosto de 1869 a 24 de setembro de 1876. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
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CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1869 a 1876. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, em algumas folhas a tinta ultrapassa o verso. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro tem cento e cincoenta folhas, 
rubricadas e nomeradas por / mim, pela aucthorisão [sic] decclarada no termo 
de abertura; e vae com a ru / brica = Baracho = de que uzo; e para constar 
faço este termo, em que / me assigno. Villa de Santa Luzia do Norte 24 de 
Março de 1869 / O Vigario Manoel Pereira Baracho” 
OBSERVAÇÕES: O termo de abertura encontra-se na última folha, e o de 
encerramento na primeira folha. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
DATA: 4 de outubro de 1876 a 28 de maio de 1883. 
Nº DE FOLHAS: 101. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1876 a 1883. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrsões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lança / dos os 
assentos de Obitos desta fraguesia de / N. Snrª da Conceição das Alagoas, o 
qual, / por autorisação do Rmo Provisor do Bis / pado, datada de 16 de Junho 
de 1883, vai / por mim numerado e rubricado com a / rubrica – Pe. Je. Candido 
– de que uso e para / constar fiz este termo. / Alagôas 2 de Julho de 1883. / 
Pe. José Candido de Vasconcellos.” 
RUBRICA: Pe. Je. Candido (Pe. José Candido de Vasconcellos). 
DATA: 6 de julho de 1883 a 19 de outubro de 1889. 
Nº DE FOLHAS: 92. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1883 a 1889. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrsões causadas por insetos. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro 92 folhas todas por mim / 
numeradas e rubricadas com a rubrica = / Pe. Je. Candido – de que uso. / 
Alagoas 2 de julho de 1883. / Pe. José Candido de Vasconcellos.” 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Cº Bram (Cônego Antônio Manoel de Castilho Brandão) 
DATA: 20 de outubro de 1889 a 18 de setembro de 1924. 
Nº DE FOLHAS: 99. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1889 a 1924. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrsões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro, que servirá para / 
lançamento de assentos de oitos havidos / nesta fraguezia, o numero de 
noventa e / nove folhas por mim numeradas e assim = / Cº Bram = rubricadas, 
por autorisa / ção do Governo do Bispado. / Alagoas 20 de Outubro de 1889 / 
Vigrº Cº Antonio Mel Castilho Brandão” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto / o 
presente livro que servirá para os lançamen / tos de obitos da parochia de 
Alagôas. Vae / numerado e rubricado coma rubrica que / uso e leva no fim o 
termo de encerramento. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 26 de outubro 
/ de 1921. / Conego Fernando Alves Lyra, secretario interino / do Arcebispado”. 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra)  
DATA: 19 de junho de 1928 a 19 de dezembro de 1932. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1928 a 1932. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro numerado e rubricado com 
/ a rubrica que uso, o numero de duzentas / (200) folhas. Servirá para o fim 
menciona / do no termo de abertura. Em virtude da / autorisação da folha 
numero um, decla / ro - o encerrado. Secretaria do Arcebis / pado de Maceió, 
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26 de outubro de 1929. / Conego Fernando Alves Lyra, secreta / rio interino do 
Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Das duzentas folhas, somente nove estão preenchidas. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1826 - 1834. 
Nº DE FOLHAS: 38. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1826 a 1834. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 1 e 2 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1825 - 1841. 
Nº DE FOLHAS: 53. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1825 a 1841. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Não tem cópias do número 1. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1825 - 1830. 
Nº DE FOLHAS: 40. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1825 a 1830. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Não há cópias do número livro 1 nem do 1 e 2. 
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ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1834 - 1838. 
Nº DE FOLHAS: 53. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1834 a 1838. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Não tem cópias do número 1 nem do 1 e 2. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1841 - 1847. 
Nº DE FOLHAS: 58. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1841 a 1847. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1847 - 1852. 
Nº DE FOLHAS: 58. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1847 a 1852. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1851 - 1859. 
Nº DE FOLHAS: 40. 
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CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1851 a 1859. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1860 - 1864. 
Nº DE FOLHAS: 30. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1860 a 1864. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1864 - 1868. 
Nº DE FOLHAS: 61. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1864 a 1868. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1868 - 1874. 
Nº DE FOLHAS: 37. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1868 a 1874. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
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ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1874 - 1879. 
Nº DE FOLHAS: 40. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1874 a 
1879. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1879 - 1884. 
Nº DE FOLHAS: 37. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1879 a 1884. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem há rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1884 - 1889. 
Nº DE FOLHAS: 40. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1884 a 1889. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1889 - 1894. 
Nº DE FOLHAS: 44. 
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CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1889 a 1894. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 13 e 14 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1884 - 1894. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1884 a 1894. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Do ano de 1884 a 1889 são cópias do livro 13, os que são do ano de 1889 a 
1894 não são cópias o livro 14, são continuação. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 15a 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1894 - 1898. 
Nº DE FOLHAS: 54. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1894 a 1898. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 15b 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1894 - 1898. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, de 1894 a 1898. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
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OBSERVAÇÕES: Há um termo de abertura inserto no livro que não é dele. 
Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. É uma cópia do livro 
15a, porém há alguns registros do livro 16, que não está no arquivo. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
DATA: Não identificada. 
Nº DE FOLHAS: 29. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, de batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, poucas 
corrosões causadas por insetos, muitas folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Não há identificação no livro, é impossível saber qual a data do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “E [corroído, 1 palavra] e livro a [sic] de servir para 
nelle se lançarem / os [corroído, 1 palavra] tos dos [corroído, 1 palavra] dos da 
freguesia de Nossa / Senhora dos Praseres de Maceio; ira rubricado e / 
[corroído, 1 palavra] do por mim, e no fim levará outro ter / mo [corroído, +/- 4 
palavras] e não servirá se / ter [?] pago primeiro o [corroído, 1 palavra]. 
Alagoas, [corroído, 1 palavra] de Dezembro / de 1832. / [corroído, +/- 4 
palavras] 
RUBRICA: Arroxellas. 
DATA: [?] de maio de 1823 a 4 de agosto de 1834. 
Nº DE FOLHAS: 118. 
CONTEÚDO: Registros de batismos da Paróquia Nossa Senhora dos 
Prazeres, Catedral de Maceió, de 1826 a 1834. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, manchas causadas pela acidez, 
muitas corrosões causadas por insetos, todas as folhas tem uma tentativa de 
restauro sobre papel manteiga, a leitura é muito difícil, algumas folhas estão 
soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
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BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Santos. 
DATA: 5 de junho de 1825 a 9 de janeiro de 1830. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1825 a 1830. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, manchas causadas pela acidez, 
muitas corrosões causadas por insetos, a leitura é muito difícil por conta das 
corrosões, principalmente nas primeiras folhas, algumas folhas estão soltas, 
algumas estão com uma mancha de aspecto úmido, provavelmente o livro foi 
molhado. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e noventa e [corroído, 1 
palavra] / folhas e q vai por mim numerado e / rubricado sem cousa q’ duvida 
fa [corroído, +/- 1 palavra] / constar foi este termo em q’ me [corroído, +/- 2 
palavras] / [ilegível, 1 palavra] 28 de Junho de 1825 / Jeronimo [corroído, 1 
palavra] da [corroído, 1 palavra] / V. C. D.” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. Não há cópias do livro 1. 
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Arroxelas. 
DATA: 25 de junho de 1834 a 26 de junho de 1838. 
Nº DE FOLHAS: 303. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1834 a 1838. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, muitas corrosões causadas por insetos, algumas folhas 
com tentativa de restauro sobre papel manteiga, a leitura é muito difícil por 
conta das corrosões e da tinta sobrepassando o verso da folha, algumas folhas 
estão soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro trezentas e tres folhas, / que 
ficão todas numeradas, e rubricadas / por mim com a minha rubrica = / 
Arroxelas = de que uzo Cidade das / Alagoas 19 de Dezembro de 1832. / 
Cyprno Lopes d Arroxelas / Vig. [ilegível, 1 palavra]” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. 
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BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Silva (Pe. Domingos José da Silva). 
DATA: 24 de agosto de 1841 a 10 de agosto de 1847. 
Nº DE FOLHAS: 205. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1841 a 1847. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, manchas causadas pela acidez, 
muitas corrosões causadas por insetos, a leitura é muito difícil por conta das 
corrosões e da tinta sobrepassando o verso da folha, algumas folhas estão 
soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este Livro de duzentas e sinco folhas 
/ numeradas e Rubricadas por mim. Alagôas / 14 de Outubro d 1843. / O Pe. 
Domingos Je da Silva / Vigrº Geral das Alags” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Serve este livro para nelle se lança / rem os acentos 
de Baptizados da / Frgª de N. Snrª dos Prazeres da Ci / dade de Maceió, o qual 
vai rubricado / com a minha firma custumada de / que uzo = Silva = E leva no 
fim / o termo de enserramento. Alagôas / 19 de Novembro d 1846 [?] / O Vigrº 
Domingos Je da Silva” 
RUBRICA: Silva (Pe Domingos José da Silva). 
DATA: 10 de agosto de 1847 a 23 de junho de 1852. 
Nº DE FOLHAS: 197. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1847 a 1852. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, a leitura é muito difícil por conta das corrosões 
e da tinta sobrepassando o verso da folha, algumas folhas estão soltas e 
rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro de sento e noventa e sete / 
/197/ meias folhas q.’ vão numeradas, e / rubricadas por mim de qe para 
constar / fis este termo, q,’ assigno. O Vigrº Domingos J.e da Silva” 
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BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle se lansarem os 
baptisados desta Freguesia de / Nossa Senhora dos prazeres da Cidade de 
Maceio, e commetto ao reverendo Parocho res / pectivo para o numerar e 
rubricar com a sua rubrica = Cordeiro = levando no fim o termo / de 
encerramento Maceió em visita 24 de Novembro de 1854 / O Vigrº Visitador 
Francisco Hollanda [ilegível, 1 palavra]” 
RUBRICA: Cordeiro (Pe. João Barbosa Cordeiro). 
DATA: 29 de abril de 1851 a 18 de fevereiro de 1860. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1851 a 1860. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas corrosões causadas por insetos, folhas soltas e rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro, cuja serventia [ilegível, 1 palavra] 
declarada no principio contem cem folhas / as quaes serão numeradas, e 
rubricadas pelo Reverendo Parocho João Barbosa / Cordeiro por mim 
autorisado para este fim, e para constar fis este termo de em / cerramento 
Maceió em Visita 24 de Novembro de 1854 / O Vigrº Visitador Francisco 
Hollanda [ilegível, 1 palavra]” 
 

BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Duarte. 
DATA: 6 de julho de 1874 a 9 de novembro de 1879. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1874 a 1879. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, o meio do livro está muito danificado com 
folhas muito rasgadas e há muita dificuldade de passar as páginas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
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BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Peixôto. 
DATA: 2 de dezembro de 1879 a 31 de agosto de 1884. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1879 a 1884. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, manchas causadas pela acidez, 
muitas corrosões causadas por insetos, o meio do livro está muito danificado 
com folhas muito rasgadas e há muita dificuldade de passar as páginas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Conego Costa (Cônego Antonio José da Costa). 
DATA: 26 de setembro de 1884 a 27 de março de 1889. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1884 a 1889. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, algumas folhas o meio do livro estão 
rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento noventa e oito folhas 
in / clusivel [sic] a do termo de abertura e esta do encerramento / todas por 
mim numeradas e rubricadas para o fim / indicado no termo de abertura a 
[ilegível, 1 palavra] com a rubrica de / que uso = Conego Costa; e para que 
conste abri este ter / mo de enserramento. Maceio 22 de Julho de 1884 / 
Conego Antonio Jose da Costa” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Hade [sic] servir este livro para nelle se lançarem 
as / notas dos Baptizados feitos na Freguesia de Nossa Senhora / dos 
Praseres de Maceio, o qual vai por mim rubricado e / numerado em todas as 
suas folhas com a rubrica de que / uso = Costa = e para constar fis este termo 
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de abertura e va / e na ultima o termo de encerramento. Maceio 8 de Mar / ço 
de 1889 / Conego Antonio Jose da Costa” 
RUBRICA: Costa (Cônego Antonio José da Costa). 
DATA: 30 de março de 1889 a 24 de maio de 1894. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1889 a 1894. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem [corroído, +/- 5 palavras] / todas rubr 
[corroído, +/- 5 palavras] / termo de ab [corroído, +/- 5 palavras] / E para constar 
[corroído, +/- 5 palavaras] / tudo de confe [corroído, +/- 5 palavras] / e Rvmº 
Dor Provi [corroído, +/- 3 palavras] / Ma [corroído, 5 palavras] / [corroído, 1 
linha]” 
 

BATISMO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle se lançarem os / 
assentos dos baptisados da freguesia de N. Se / nhora dos Prazeres, desta 
cidade, e vai p. / mim numerado e rubricado com a rubrica = / Sª Lessa = de 
que uso e leva no fim Termo de / enceramento. E para constar faço este Ter / 
mo q. assigno. / Maceió, 20 de Junho de 1898. / Conego Manoel Antonio da 
Sª Lessa, Vigrº Geral Foraneo.” 
RUBRICA: Sª Lessa (Cônego Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 8 de maio de 1898 a 17 de fevereiro de 1901. 
Nº DE FOLHAS: 197. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1898 a 1901. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e noventa e sete (197) 
folhas, / todas p’ mim numeradas e rubricadas com / a rubrica = Sª Lessa de 
q. uso, e servirá pª o / fim declarado no Termo de abertura. / E pª constar faço 
este Termo q. assigno. / Maceió, 20 de Junho de 1898. / Conego Manoel 
Antonio da Sª Lessa, / Vigrº Geral Foraneo.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
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BATISMO 
LIVRO 17 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro pª o lançamento dos assentos dos 
/ baptisados da freguesia de N. Senhora dos Pra / zeres, de Maceió, e vae p. 
mim numerado e rubri / cado, com a rubrica - Sª Lessa - de que uso, e le / va 
no fim termo de enceramento/ o q. faço em vir / tude de delegação do Exmo 
Mons. Governados des / te Bispado. E para constar lavro este ter / mo, q. 
assigno. / Maceió, 18 de Fevereiro de 1901. / Mons. Manoel Antonio da Sª 
Lessa.” 
RUBRICA: Sª Lessa (Cônego Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 18 de fevereiro de 1901 a 26 de outubro de 1903. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1901 a 1903. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e noventa e oito folhas, 
q. / vão todas p. mim numeradas e rubricadas com / a rubrica - Sª Lessa - de 
q. uso, e servirá pª o / fim declarado no termo de abertura. E para / constar 
faço este termo q. assigno. / Maceió, 18 de Fevereiro de 1901 / Mons. Manoel 
Antonio da Sª Lessa.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 18 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para regis / tro de assento de 
baptisados effectua / dos na parochia de Nossa Senhora / dos Prazeres de 
Maceió e contem / o numero de folhas mencionadas / no termo de 
encerramento, as quaes / vão por mim numeradas, e Pe. A. Sª, / e digo, e 
assim rubricadas “Pe. A. Sª”, por / commissão de S. Excia Rv, ma, como / consta 
da auctorisação supra. / Maceió, 31 de Outubro de 1903. / Pe. Alfredo Silva” 
RUBRICA: Pe. A. Sª (Pe. Alfredo Silva) 
DATA: 27 de setembro de 1903 a 14 de agosto de 1906. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1903 a 1906. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro, destinado ao registro de / 
baptisados da parochia de Nossa Senhora / dos Prazeres em Maceio, cento 
noventa e / oito folhas (198), todas por mim nume / radas e rubricadas assim: 
“Pe. A. Sª” / Maceió, 31 de Outubro de 1903 / Pe. Alfredo Silva.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 19 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro, que vae por mim / numerado 
e rubricado, com a rubrica = Sª Lessa = / de q. uso, para o registro de 
baptisados, / da Parochia de N. Senhora dos Prazeres, / de Maceió e leva no 
fim termo de encer / ramento; o q. faço por autorização do / Exmo Snr. Bispo 
diocesabo. E para cons / tar faço este termo, em q. assigno / Maceió, 12 de 
Julho de 1906. / Mons. Manoel Antonio da Sª Lessa.” 
RUBRICA: Sª Lessa (Mons. Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 16 de agosto de 1906 a 27 de setembro de 1908. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1906 a 1908. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos, algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro, destinado pª assentos / de 
baptisados, da Parochia de N Senho / ra dos Prazeres de Maceió, de duzentas 
/ folhas, todas p. mim numeradas e rubrica / das com a rubrica = Sª Lessa = 
de q. uso, / tendo no principio termo de abertura. E para constar faço este 
termo em q. assigno. / Maceió, 12 de Julho de 1906. / Mons. Manoel Antonio 
da Sª Lessa.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
Há um envelope anexo no fim do livro com pedaços de folhas do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 20 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro, que vae por mim numerado / e 
rubricado com a rubrica – Sª Lessa – de q. / uso, pª o lançamento dos assentos 
dos baptisados / da freguesia de N. Senhora dos Prazeres, de / Maceió, e leva 
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no fim termo de encerramento; o / que para constar faço este termo q. assigno. 
/ Maceió, 24 de Outubro de 1908. / Mons. Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigario 
Geral.” 
RUBRICA: Sª Lessa (Mons. Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 13 de setembro de 1908 a 26 de outubro de 1910. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1908 a 1910. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e noventa e oito folhas, 
/ todas por mim numeradas e rubricadas, com / a rubrica = Sª Lessa = de que 
uso, e servirá / para o fim indicado no termo, que as /signo. Maceió, 24 de 
Outubro de / 1908. / Mons. Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigario Geral.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 21 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle [corroído, 1 palavra] 
lançados / os assentamentos dos baptisad [corroído, +/- 2 palavras] tuados na 
/ parochia de Nossa Senhora do [corroído, +/- 1 palavra] res de Ma [corroído, 
+/- 1 palavra] / e, em virtude da autoriz [corroído, +/- 1 palavra] supra, vai 
[corroído, 1 palavra] / mim numerado e rub [corroído, +/- 1 palavra] com a 
[corroído, +/- 2 palavras] / “Pe. Mauricio” / Maceió, 17 de Nove [corroído, +/- 1 
palavra] 1910 / Padre José Mauricio [corroído, +/- 2 palavra] , Secret [corroído, 
+/- 3 palavras]” 
RUBRICA: Pe. Mauricio (Pe. José Mauricio da Rocha) 
DATA: 4 de dezembro de 1910 a 9 de junho de 1913. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1910 a 1913. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos, algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Conem este livro o numero de cento e 
noventa / e oito folhas que vão por mim numeradas e / rubricadas com a rubrica 
“Pe.” Mauricio” e desti / na-se ao mencionado na primeira folha. / Maceió, 17 
de novembro de 1910. / Padre José Mauricio da Rocha Secretario do Bispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
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BATISMO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lan / çados os 
assentamentos dos baptisados e / fectuados no Curato da Sé e em virtude / 
da autorização supra, vai por mim nume / rado e rubricado com a rubrica <<Cº” 
Mauricio>> / de que uso. / Maceió, 1º de Julho de 1913 / Conego José Mauricio 
da Rocha” 
RUBRICA: Cº Mauricio (Cônego José Mauricio da Rocha) 
DATA: 8 de junho de 1913 a 25 de setembro de 1917. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1913 a 1917. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas / que, em virtude da autorização inserta na pri / meira folha, vão por mim 
numeradas e rubri / cadas com a rubrica << Cº Mauricio >> de que uso; / o seu 
fim acha-se mencionado no termo de aber / tura. / Maceió, 1º de Julho de 1913 
/ Conego José Mauricio da Rocha.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 6 de outubro de 1917 a 12 de janeiro de 1922 
Nº DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1917 a 1922. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Catedral deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, 
[rasurado, 2 linhas] / estão nu / meradas e por mim rubricadas com a seguinte 
rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 9 de outubro de 1968 / Mons. 
João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
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OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
Estão faltando as folhas de número 1 a 37. As datas estão desordenadas. O 
livro só está preenchido até a folha 163. 
 

BATISMO 
LIVRO 24 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para n’elle serem lançados / 
os assentamentos de baptisados do Curato da Se Metro / politana. Vae por 
mim numerado e rubricado com a / rubrica – Cº Luiz Barbosa – de que uso. / 
Maceió 18 de Maio de 1922 / Conego Luiz Barbosa / Secretario Geral do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Cº Luiz Barbosa (Cônego Luiz Barbosa) 
DATA: 10 de maio de 1921 a 6 de janeiro de 1924. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1921 a 1924. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos, poucas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro duzentas folhas (200), 
todas por mim numeradas e rubricadas com a rubrica – Cº Luiz Barbosa -  / 
servirá para o fim [corroído, +/- 1 palavra] no termo de abertura. / [corroído, +/- 
4 palavras] de 1922 / [corroído, 1 linha] / [corroído, +/- 2 palavras] 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 25 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro que vae por mim rubricado com / 
a rubrica – Pe Guimarães Lobo, de que uso, para os lan / çamentos de termos 
de baptisados da parochia de / N. Senhora dos Prazeres. / Maceió, 13 de 
fevereiro de 1924 / Pe José Guimarães Lobo, secretario do arcebispado” 
RUBRICA: Pe Guimarães Lobo (Pe José Guimarães Lobo). 
DATA: 6 de janeiro de 1924 a 15 de agosto de 1926. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1924 a 1926. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro cento e noventa / e oito 
folhas por mim rubricadas com / a rubrica – Pe. Guimarães Lobo, de que uso 
e  / cujo fim vem determinado no termo de abertura. / Maceió, 13 de Fevereiro 
de 1924 / Pe. José Guimarães Lobo, secretario do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 26 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra / declaro aberto 
este livro que contem 200 / [corroído, +/- 1 palavra] entas) folhas, todas 
numeradas e por / mim rubricadas com a rubrica - / Pe. Guimarães Lobo, de 
meu uso; e que / deverá servir para os termos de bapti / sados da parochia de 
N. S. dos Prazeres / de Maceió. / Secretaria do Arcebispado, 18 de Maio / de 
1927 / Conego J. Guimarães Lobo, secret.” 
RUBRICA: Pe Guimarães Lobo (Pe José Guimarães Lobo). 
DATA: 15 de agosto de 1926 a 21 de julho de 1929. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1926 a 1929. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos, poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro duzentas (200) / folhas, 
todas numeradas e por / mim rubricadas com a rubrica / de meu uso – Pe. 
Guimarães Lobo, e / que servirá para os termos de bap / tisados da freguesia 
de N. S. dos / Prazeres. / Secretaria do Arcebispado, 18 / de Maio de 1927 / 
Conego J. Guimarães Lobo, secret.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 27 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, hac vice, declaro 
aberto o presente / livro que servirá para os lançamentos de baptisados da 
parochia / de Maceió. Vae numerado e rubrica [sic] que uso levando no fim / o 
termo de encerramento digo vae numerado e rubricado / com a rubrica que 
uso, levando no fim o termo de encer / ramento. / Secretaria do Arcebispado 
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de Maceió, 14 de março de 1933. / Conego Fernando Alves Lyra, secretario 
interino do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego Fernando Alvces Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 22 de julho de 1929 a 3 de julho de 1932. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1929 a 1932. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos, poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente livro o numero de 
tresentas (300) folhas / numeradas, rubricadas com a rubrica que uso, e ser / 
ve para o fim indicado no termo de abertura. / Em virtude da autorisação do 
Exmo. Mons. Vigario / Geral declaro-o encerrado. / Secretaria do Arcebispado 
de Maceió, 14 de março de 1933. / Conego Fernando Alves Lyra, secr. int. do 
Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. O 
livro tem um tamanho maior que o normal, sendo pesado. O termo de 
encerramento informa que há 300 folhas no livro, porém só há 200. 
 

BATISMO 
LIVRO 28 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto o 
presente / livro que servirá para os lançamentos de baptisados da / Freguesia 
de Maceió. Vae numerado e rubricado com a / rubrica que uso, levando no fim 
o termo de encerra / mento. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 23 de maio 
de 1934. / Conego Fernando Alves Lyra, Secretario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego Fernando Alvces Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 3 de julho de 1932 a 24 de julho de 1934. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1932 a 1934. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente livro o numero de cem 
(100) folhas / numeradas e rubricadas com a rubrica que uso, ser / vindo para 
o fim indicado no termo de abertura. / Em virtude da auctorisação contida digo 
emanada / do Exmo. Mons. Vigario Geral, declaro-o presente livro / encerrado. 
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/ Secretaria do Arcebispado de Maceió, 23 de maio de 1934. / Conego 
Fernando Alves Lyra, Secretario. Do Arcebispa / do de Maceió.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. O 
livro tem um tamanho maior que o normal. Há no fim do livro 5 folhas anexadas 
com batismos realizados na Paróquia do Bom Parto, de 1931 a 1933. 
 

BATISMO 
LIVRO 29 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro abert [sic] 
/ o presente livro que servirá para o lançamen / to dos baptisados da parochia 
de Maceió. Vae / numerado e rubricado com a rubrica que / uso levando no fim 
o termo de encerramento. / E, para constar escrevi e assigno este termo. / 
Secretaria do Arcebispado de Maceió, 1 de agosto de / 1938. Conego 
Fernando Alves Lyra, Secretario do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego Fernando Alvces Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 1 de maio de 1935 a 30 de maio de 1937. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1935 a 1937. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O termo de abertura se encontra na última folha 
do livro. Não há termo de encerramento. O índice do livro consta no início do 
mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 30 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, de / claro aberto 
este livro que contem (200) du / zentas folhas numeradas e por mim rubri / 
cadas com a rubrica “Conego João Lessa” / de que uso e que servirá para o 
lança / mento dos assentos de baptisados / da freguezia de Maceió. / Maceió, 
24 de Julho de 1939 / - Conego João Lessa -, / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa) 
DATA: 30 de maio de 1937 a 15 de agosto de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1937 a 1939. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas folhas / 
todas numeradas e por mim rubrica / das com a rubrica de meu uso “Conego / 
João Lessa”. / Maceió, 24 de Julho de 1939 / Conego João Lessa, / Secratario 
do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 31 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da auctorisação supra, / declaro aberto 
este livro que contem / (200) duzentas folhas, todas numeradas / e por mim 
rubricadas com a rubrica / “Conego João Lessa”, de que uso e que há / de 
servir para nelle serem lançados / os assentamentos de baptisados da 
Freguezia Nª Senhora dos Prazeres / de Maceió. / Maceió, 24 de Janeiro de 
1940 / Conego João Lessa / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa) 
DATA: 15 de agosto de 1939 a 30 de novembro de 1941 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1939 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas / folhas 
todas numeradas e por mim / rubricadas com a rubrica “Conego / João Lessa” 
de que uso. / Maceió, 24 de Janeiro de 1940 / Conego João Lessa, secratario 
/ do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 32 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nele serem / lançados 
os registros dos baptisados feitos na / Paroquia de Maceió; vai pelo Revmo. 
Cone / go João Lessa, secretario do Arcebispado, nu / merado e rubricado com 
a rubrica: “Cone / go João Lessa”, de que usa. O numero de fo / lhas que 
contem, vai indicado no termo / de encerramento. / Maceió, 26 de Novembro 
de 1942. / Padre José Bernardino Souto pelo / secretario do Arcebispado.” 
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RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa) 
DATA: 7 de setembro de 1941 a 1 de maio de 1944. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1941 a 1944. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de / duzentas 
(200) folhas que vão pelo / Revmo. Conego João Lessa numera / das e 
rubricadas com a rubrica: / “Conego João Lessa” de que usa. / O fim a que se 
destina vai menci / onado no termo de abertura. / Pelo secretario do 
Arcebispado, Cone / go João Lessa, / Padre José Bernardino Souto” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO 33 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nele serem / feitos os 
registros de batizados da Paroquia / de Nossa Senhora dos Prazeres de 
Maceió e, / de acordo com a autorização supra, vai por / mim rubricado com a 
rubrica de meu uso: / Cônego Batista / Maceió, 9 de novembro de 1944 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 2 de maio de 1944 a 29 de setembro de 1946. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1944 a 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro duzentas (200) / 
folhas todas por mim numeradas e rubrica / das com a rubrica de que uso, de 
acordo / com a autorização axarada na primeira pagina, / onde se acha o termo 
de abertura. / Maceió, 9 de novembro de 1944 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
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BATISMO 
LIVRO 34 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para no mesmo ser / feito o registro 
dos batizados da paroquia / de Nossa Senhora dos Prazeres (Catedral) de / 
Maceió e, obedecendo à autorização supra, leva / o presente termo e mais o 
de encerramento na / última página, estando suas folhas numeradas / e 
rubricadas com esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 4 de março de 1947 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 3 de setembro de 1946 a 9 de abril de 1949. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1946 a 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro duzentas (200) 
folhas / que estão de acordo com a autorização exarada na / primeira pagina, 
numeradas por mim e rubricadas / com a rubrica do meu uso: Cônego Batista 
/ Maceió, 4 de março de 1947 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do 
/ Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
DATA: 25 de junho de 1939 a 13 de dezembro de 1975. 
Nº DE FOLHAS: 188. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Capelania Militar da Polícia Militar de 
Alagoas, de 1939 a 1975. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro está dividido como se fossem três livros 
em um só. A primeira parte data de 1939 (a capa diz 1932, mas está errado) 
até 1941, não tem termo de abertura, encerramento, nem rubrica. A segunda 
parte data de 1953 até 1975, possui o seguinte termo de abertura: “Tem êste 
livro 50 folhas, e deverá servir para / registro de Batizados 1/1ª via da 
Capelania - / Militar da Polícia Militar da Alagoas, / sendo tôdas as folhas 
rubricadas com a sigla M. C. L. / de meu uso. / Rio de Janeiro, 28 de maio de 
1953. / padre Maurilio Cesar de Lima capcapl. / Chanceler Adjunto”; e de 
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encerramento: “Tem êste livro 50 folhas, e deverá servir para registro e 
Batizados 1/1ª via da Capelania - / Militar da Policia Militar de Alagoas, / sendo 
todas as folhas rubricadas com a sigla M. C. L. / de meu uso. / Rio de Janeiro, 
28 de maio de 1953. / padre Maurilio Cesar de Lima / Chanceler - Adjunto 
capcapl.”. A terceira parte são as segundas vias desses registros de 1953 a 
1975, e possui o seguinte termo de abertura: “Tem êste livro 50 folhas, e 
deverá servir para / registro de Batisados 1/2ª via da Capelania - Militar da 
Polícia Militar de Alagoas, / sendo tôdas as folhas rubricadas com a sigla M. 
C. L. / de meu uso. / Rio de Janeiro, 28 de maio de 1959. / padre Maurilio Cesar 
de Lima / Chanceler - Adjunto / capcapl.”, e não possui termo de encerramento. 
Todas as partes têm seus índices no início. 
 

BATISMO 
LIVRO 39 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Catedral / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / Maceió, 1 de 
agosto de 1960 / Monsenhor João Batista Vanderlei, Secretario do 
Arcebispado”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 13 de julho de 1960 a 27 de fevereiro de 1963. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1960 a 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, algumas corrosões provocadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Catedral, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 1 de agosto de 
1960 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado”  
OBSERVAÇÕES: Na capa diz que vai até 1962, mas vai até 1963. 
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CASAMENTO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle se lansarem os 
assentos / de casamentos desta Freguesia de Nossa Senhora dos Prasêres / 
da Cidade de Maceió, o qual vai numerado, e rubricado com / a rubrica, de que 
uso = Silva = levando no fim o termo de / encerramento. Maceió em Visita 14 
de Desembro de 1850 / Antonio Joaquim da Silva / Visor” 
RUBRICA: Silva (Antonio Joaquim da Silva) 
DATA: 28 de abril de 1849 a 30 de novembro de 1878*. 
Nº DE FOLHAS: 245*. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora dos 
Prazeres, Catedral de Maceió, de 1849 a 1878. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas corrosões provocadas por insetos, muitas folhas rasgadas, livro 
muito frágil. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. *As últimas folhas estão 
muito corroídas, dificultando a leitura, a data final é a última que se pôde 
localizar. *Última folha a ser localizada. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para lançamento dos / 
Casamentos celebrados na Freguesia de / Nossa Senhora dos Prazeres de 
Maceió, / e vai por mim numerado e rubricado com / a rubrica – C. Marcolino, 
de que uso. / Palacio da Soledade do Recife 17 de Julho de / 1894. / Conego 
Marcolino P. do Amaral, / Provisor do Bispado.” 
RUBRICA: C. Marcolino (Cônego Marcolino P. do Amaral) 
DATA: 6 de setembro de 1894 a 9 de fevereiro de 1907. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora dos 
Prazeres, Catedral de Maceió, de 1894 a 1907. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cem folhas, que vão por mim 
/ numeradas e rubricadas com a rubrica – C. Marcolino, de / que uso e servirá 
para o fim indicado no termo de aber / tura. Palácio da Soledade do Recife 17 
de Julho de 1894 / C. Marcolino P. do Amaral, / Provisor do Bispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro possui um tamanho maior que o normal. 
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CASAMENTO 
LIVRO 3b 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para registro de casa / mentos 
que se effectuaram na parochia de / N. S. dos Prazeres de Maceió, o qual 
contem / o numero de folhas mencionadao no termo de em / cerramento e vai 
por mim assim = P. J. Anjos, ru / bricado em virtude da auctorisação supra. / 
Maceió, e de Abril de 1907 / Pe. José Antonio dos Anjos.” 
RUBRICA: P. J. Anjos (Pe. José Antonio dos Anjos) 
DATA: 11 de fevereiro de 1907 a 20 de agosto de 1919. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora dos 
Prazeres, Catedral de Maceió, de 1907 a 1919. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez 
e poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro duzentas folhas por assim: - / 
P. J. Anjos rubricadas em virtude da auctorisa / ção de S. Excia Revma o Snr. 
Bispo Diocesano exara / da na primeira folha. / Maceió 3 de Abril de 1907 / Pe. 
José Antonio dos Anjos.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este liv [corroído, +/- 4 palavras] / çados 
os assentamentos [corroído, +/- 4 palavras] / to da Sé, e em vir [corroído, +/- 4 
palavras] / pra vae por mim ru [corroído, +/- 4 palavras] / << Mons. Mauricio >> 
[corroído, +/- 4 palavras] / de suas folhas vae [corroído, +/- 4 palavras] / 
encerramento. / Maceió, 15 de Fev [corroído, +/- 3 palavras] / Monsenhor José 
Mau [corroído, +/- 3 palavras] / rio do Bispado.” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
DATA: 1 de março de 1919 a 14 e dezembro de 1928. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora dos 
Prazeres, Catedral de Maceió, de 1919 a 1928. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, com manchas causadas pela acidez e 
muitas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “[corroído, +/- 2 plavras] livro o numero de 
duzentas folhas, / [corroído, +/- 3 palavras] da autorização inserta na pri / 



- 322 -  

[corroído, +/- 3 palavras] por mim rubricadas com a rubri [corroído, +/- 3 
palavras] cio >> de que uso. O fim a que / [corroído, +/- 3 palavras] mencionado 
no termo de abertura / [corroído, +/- 3 palavras] Fevereiro de 1918. / [corroído, 
+/- 2 palavras] Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro consta no início do mesmo. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, / declaro aberto 
este livro que contem / (200) duzentas folhas numeradas e / por mim rubricadas 
com a rubrica / “Conego João Lessa” - de que uso e que / servirá para o 
lançamento dos ca / samentos da Cathedral. / Maceió, 25 de abril de 1939 / 
Conego João Lessa, secretario / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa)  
DATA: 8 de janeiro de 1929 a 28 de novembro 1936. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1929 a 1936. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas (200) folhas, / 
todas numeradas e por mim rubricadas / com a rubrica de meu uso -”Conego 
João / Lessa”. / Maceió, 25 de Abril de 1939 / Conego João Lessa, secretario 
/ do Arcebispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há, antes do primeiro registro, registros de 
1925, 1934 e 1930, e após, um de 1934. Após o termo de encerramento há 
dois proclamas de casamento, um de 1919 e outro de 1920. O índice do livro 
conta no inicio do mesmo. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação retro, declaro aber / to o 
presente livro que servirá para os lan / çamentos da Matriz, digo dos 
casamentos / realisados na parochia de Maceió. Vae / numerado e rubricado 
com a rubrica / que uso e leva no fim o termo de encer / ramento. / Secretaria 
do Arcebispado de Maceió, 20 de dezem / bro de 1929. / Conego Fernando 
Alves Lyra, secreta / rio interino”.   
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
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DATA: 8 de janeiro de 1929 a 2 de junho de 1938. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1929 a 1938. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas, / numeradas e rubricadas com a rubrica que / uso. Serve para o fim no 
termo de abertura / indicado. Em virtude da autorisação da / primeira folha, 
declaro - o encerrado. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 20 de dezem / 
bro de 1929. Conego Fernando Alves Lyra, secreta / rio interino.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há, antes do primeiro registro, registros de 
1925, 1934 e 1930, e após, um de 1934. Do ano 1929 até 1936, é uma cópia 
do livro Nº 5. Na capa diz que vai até o ano de 1937, mas vai até 1938, as 
páginas estão em desordem. O índice do livro conta no inicio do mesmo. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra / declaro aberto 
este livro que contem (200) / duzentas folhas todas numeradas e por mim / 
rubricadas com a rubrica “Conego João Les / sa” de que uso e que servirá para 
nelle / serem lançados os assentamentos de casa / mentos da freguezia de 
Maceió. / Maceió, 17 de Fevereiro de 1840 / Conego João G. Lessa, secretario 
do / Arcebispado.”.  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João G. Lessa)  
DATA: 4 de dezembro de 1936 a 28 de julho de 1943. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1936 a 1943. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas / folhas 
todas numeradas e por mim / rubricadas com a rubrica “Conego / João Lessa” 
de que uso. / Maceió, 17 de Fevereiro de 1940 / Conego João G. Lessa”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Do ano 1936 até 1938, os registros são cópia 
do livro Nº 6. Há registros aleatórios após o último de 1943. O índice do livro 
conta no inicio do mesmo. 
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CASAMENTO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle serf eito o registro dos 
casamentos da paróquia de Na. Sa. / dos Prazeres, de Maceió e, em virtude 
da autorização supra, leva o pre / sente têrmo de abertura e bem assim o de 
encerramento, lavrado depois da última página, estando todas as / suas folhas 
numeradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: / Cônego 
Batista / Maceió, 25 de fevereiro de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei, / 
Secretário do Arcebispado”. 
RUBRICA: Cônego Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 31 de julho de 1943 a 13 de setembro de 1945. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora dos 
Prazeres, Catedral de Maceió, de 1943 a 1945. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de casamentos da 
Paróquia de Na. Sa. dos Prazeres de / Maceió dêste Arcebispado contém 
duzentas (200) folhas que, por força da autorização do Exmo. Ordinário 
Diocesano, lavrada antes da primeira página, estão numeradas e por mim 
rubricadas / com a seguinte rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 25 
de fevereiro de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Preenchido até a folha 48. O índice do livro 
conta no inicio do mesmo. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nele sere / feitas os 
registros de casamentos da Paroquia / de Nossa Senhora dos Prazeres de 
Maceió / e, de acordo com a autorização supra, vai por / mim rubricado com a 
rubcia do meu uso: / Cônego Batista / Maceió, 9 de novembro de 1944. / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado”. 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 31 de julho de 1943 a 5 de novembro de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora dos 
Prazeres, Catedral de Maceió, de 1943 a 1954. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro, que vai servir para os / 
registros de casamento da Paróquia de Nossa Se / nhora dos Prazeres, 
duzentas (200) folhas, todas, / conforme autorização exarada na primeira 
pagina, por mim numeradas e rubricadas com arubri / ca de que uso: Cônego 
Batista / Maceió, 9 de nuvembro de 1944 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario / do Arcebispado.”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Do ano de 1943 até 1945, os registros são 
cópias do livro Nº 8. O índice do livro conta no inicio do mesmo. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
casamentos da paróquia de Nossa / Senhora dos Prazeres (Catedral) e, [em 
virtude da autorização supra], leva o pre / sente têrmo de aberturae bem assim 
o de encerramento, lavrado depois da última página, estando todas as / suas 
folhas numeradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: / 
Cônego Batista / Maceió, 17 de fevereiro de 1956 / Mons João Batista 
Vanderlei, por especial / delegação de Exmo Revm. Snr. Arcebispo 
Metropolitano / Secretario do bispado  
RUBRICA: Cônego Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 12 de novembro de 1954 a 30 de outubro de 1965. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora dos 
Prazeres, Catedral de Maceió, de 1954 a 1965. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de casamentos da 
Paróquia de Na. Sa. dos Prazeres (Catedral) / dêste Arcebispado contém 
duzentas (200) folhas que, por força da autorização / do Exmo. Ordinário 
Diocesano, [lavrada antes da primeira pagina], estão numeradas e por mim 
rubricadas / com a seguinte rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió 17 
de fevereiro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, por especial delegação / 
do Exmo. Revmo. Snr. Arcebispo Metropolitano”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O índice do livro conta no inicio do mesmo. 
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ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
RUBRICA: Albuqe (Cônego Affonso d’Albuquerque Mello). 
DATA: 29 de junho de 1861 a 12 de janeiro de 1865. 
Nº DE FOLHAS: 89. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1861 a 1865. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas corrosões causas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro tem outenta e nove folhas / todas 
numeradas, e rubricadas por / mim com a rubrica – Albuquerque / de que uso, 
e para constar fiz este ter / mo, em que me assigno. Alagoas, / em 20 de 
Janeiro de 1863 / O Visor Vigr. G.l F Conego Affonso d’Albuqe Mello” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. A capa do livro informa que o 
mesmo é da Paróquia de Marechal Deodoro, porém é da Catedral. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para serem lan / çados ‘nelle 
os assentos de óbitos da freguesia / de N. Senhora dos Prazeres da Cidade 
de / Maceió; no qual vae com as folhas numera / das e rubricadas por mim, 
com a rubrica = / Pe Amancio = de que uzo, por authorisação q. / recebi do 
Exm. e Revm. Sr. D. Vigario Capi / tular Joaquim Francisco de Faria. / Maceió 
6 de março de 1865. / Pe Mel. Amancio das Dôres Chaves.”. 
RUBRICA: Pe Amancio (Pe Manoel Amancio das Dôres Chaves)  
DATA: 9 de janeiro de 1865 a 20 de dezembro de 1866. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1865 a 1866. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, poucas 
folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro tem cincoenta folhas (50) todas / 
por mim numeradas e rubricadas com a ru / brica = Pe Amancio = de que uzo; 
e, para / constar, fiz este termo em que me assigno. / Maceió 6 de março de 
1865. / Pe Mel. Amancio das Dôres Chaves.” 
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ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem / lançados os 
registros de Obitos da Freguesia / de Nossa Senhora dos Prazeres de Maceió, 
/ e irá por mim numerado, e rubricado com / a rubrica – Peixôto – de que uso. 
/ Jaraguá 14 de Fevereiro de 1880 / Vigario Collado – Pedro de S Bernardo 
Peixôto”. 
RUBRICA: Peixôto (Vigário Pedro de S. Bernardo Peixôto) 
DATA: 16 de maio de 1880 a 11 de abril de 1894. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1880 a 1894. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas rasgadas, em algumas folhas a tinta ultrapassa o verso 
dificultando a leitura. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro de dusentas folhas por / 
mim numeradas erubricadas com a ru / brica – Peixôto de que uso para nelle 
serem / lançados os registros dos obitos da Fregue / sai de Nossa Senhora 
dos Prazeres de / Maceió, por authorisação que me foi / concedido pelo Exmo 
e Rvmo Snr. Monsenhor / Andrade Vigario Capitular / Jaraguá 14 de Fevareiro 
de 1880 / Vigrº Collado – Pedro de S. Bernardo Peixôto” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÓBITO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Auctorisado pelo Exmº e Rm.º Senrº Doutor 
Provisor do / Bispado de Olinda numero e rubrico o presente livro / para n’elle 
se lancarem os assentos d’obitos da Fre / guesia de N. S. dos Praseres da 
cidade de Maceió / com a rubrica – Costa; e para constar fiz este ter / mo de 
abertura e na ultima o termo de incerra / mento. Maceio 21 de Março de 1889 
/ Conego Antonio Jose da Costa”.  
RUBRICA: Costa (Cônego Antonio José da Costa) 
DATA: 4 de março de 1889 a 25 de julho de 1920. 
Nº DE FOLHAS: 196. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1889 a 1920. 



- 328 -  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas folhas rasgadas, em algumas folhas a tinta ultrapassa o verso 
dificultando a leitura. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento e noventa e seis 
folhas todas / numeradas, e rubricadas para o fim indicado no ter / mo de 
abertura a [ilegível, 1 palavra] com a rubrica de que uso – Costa e / para que 
consta abri este termo de encerramento / Maceio 21 de Março de 1889 / 
Conego Antonio Jose da Costa” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1884 - 1892 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1884 até 1892. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1892 – 1900 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1892 até 1900. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez OBSERVAÇÕES: Digitalizado 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1901 – 1909 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1901 até 1909. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1909 – 1917 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1909 – 1917. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1917 – 1924 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1917 – 1924. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez, e com a capa parcialmente solta. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1924 – 1931 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1924 – 1931. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1931 – 1936 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1931 – 1936. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1937 – 1942 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1937 – 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez, e com algumas folhas danificadas.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1943 – 1948 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1943 – 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1948 – 1954 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1948 – 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez, e com a capa parcialmente solta.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1954 – 1959 
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Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1954 – 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1959 – 1965 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia São José, de São José da Lage de 1959 – 1965. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez, e com a capa parcialmente solta. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 24 
DATA: 28 de setembro de 1884 a 21 de setembro de 1886 
Nº DE FOLHAS: 143 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1884 a 1886 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, algumas rasuras de tinta, primeira e 
segunda folhas soltas e com danos causados por insetos, e capa parcialmente 
solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e quarenta e três (143) 
folhas numeradas / e rubricadas com a rubrica = Conego Jacintto = de que 
uso, des - / tinado para nelle se lançarem os assentos dos baptizados desta / 
nova freguesia de São José da Lage, creada por Lei provincial nº / novecentos 
e um (901) de 14 de junho do anno passado. / E para constar faço este termo 
que assigno. / Freguesia de São José da Lage 13 de outubro de 1884. / O 
Conego Jacintto Francisco de Oliveira. / Vigario Encomendado. 
RUBRICA: Conego Jacintto (Jacintto Francisco de Oliveira). 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para n’elle se lançarem / os 
assentos de baptizados desta Freguesia de / S. José da Lage e vai por mim 
numerado e / rubricado com a rubrica = Barbosa = de / que uso e lera no fim 
termo de encerramento / e que faço por autorização de S. Excia Rvma / o 
Senhor [?] Bispo Diocesano D José Pereira da / Silva Barros, a mim concedida 
por em / respeitável despacho de ... de Setembro / de 1886, em vista [?] na 
Freguesia de [ilegível]. / E para constar faço este termo que as / signo. S. José 
da Lage, 22 de outubro / de 1886. O Vigário Francisco Joaquim da Costa 
Barbosa” 
RUBRICA: Barbosa (Vigário Francisco Joaquim da Costa Barbosa) 
DATA: 21 de setembro de 1886 a 06 de novembro de 1887 
Nº DE FOLHAS: 103 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1886 a 1887 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, e capa totalmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e tres folhas (103) / 
numeradas e rubricadas com a rubrica / = Barbosa = de quem uso, destinado 
para / n’elle se lançarem os assentos de baptisa / dos d’esta Freguesia de S. 
José da Lage. / E para constar lavrei este termo que / assigno. S. José da 
Lage, 22 de outubro de 1886. O Vigário Francisco Joaquim da Costa Barbosa” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para n’elle se lançarem os 
assentos dos baptisa / dos desta Freguesia de S. José da Lage e vai por mim 
/ numerado e rubricado com a rubrica = Barbosa, de que / uso e lera no fim 
termo de encerramento ; e que faço por / autorização S. Excia Rvma / o S. 
Bispo Diocesano, a mim / concedida por em respeitável despacho de 12 de 
Desembro / de 1887. E para constar faço este termo em que me / assigno. S. 
José da Lage, 15 de jan. de 1887. O Vigário Francisco Joaquim da Costa 
Barbosa”  
RUBRICA: Barbosa (Vigário Francisco Joaquim da Costa Barbosa) 
DATA: 20 de novembro de 1887 a 14 de julho de 1888 
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Nº DE FOLHAS: 94 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1887 a 1888 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, e capa totalmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro noventa e quatro folhas (94) 
nu / meradas e rubricadas com a rubrica = Barbosa = de que uso, destinado 
para n’elle se lançarem / os assentos de baptisados d’esta Freguesia de / S. 
José da Lage. E para constar faço este / termo que assigno. / S. José da Lage, 
15 de janeiro de / 1888. O Vigário Francisco Joaquim da Costa Barbosa” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para n’elle se lançarem / os 
assentos dos baptisados d’esta Freguesia / de S. José da Lage, e vai por mim 
numera / do e rubricado com a - rubrica Barbosa / de que uso e lera no fim 
termo de encer / ramento; o que faço por autorização de / S. Excia Rvma / o 
Senhor Governador do Bis / pado Padre Doutor Jeronymo Thomé da Silva, / a 
mim concedida por seu respeitável / despacho de 06 de setembro do corren / 
te anno de 1888. E para constar faço / este termo que me [corroído]. Freguesia 
de / S. José da Lage, [corroído] de novembro / de 1888. [Corroído]”  
RUBRICA: Barbosa (Vigário Francisco Joaquim da Costa Barbosa) 
DATA: 25 de setembro de 1888 a 07 de abril de 1890 
Nº DE FOLHAS: 150 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1888 a 1890 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, e capa totalmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e cincoenta folhas / 
(150) numeradas e rubricadas com / a rubrica = Barbosa = de que uso, des / 
tinado para n’elle se lançarem os / assentos de baptisados d’esta Fre / guesia 
de S. José da Lage. Para / constar faço este termo que assigno. / Freguesia 
de S. José da Lage, 22 / de novembro de 1888. O Vigário Francisco Joaquim 
da Costa Barbosa” 
OBSERVAÇÕES: Último registro na folha de encerramento. Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para n’elle se lançarem os as / 
sentos de baptisados desta Freguesia de S.José da La / ge e vai por mim 
numerado e rubricado com a ru / brica = Barbosa = de que uso e lera no fim 
termo de / encerramento, e que faço por autorização de S. Excª / Rvma, o 
senhor Governador do Bispado. E para cons / tar faço este termo que assigno. 
S. José da Lage, / Vigário Francisco Joaquim da Costa Barbosa.” 
Rubrica: Barbosa (Vigário Francisco Joaquim da Costa Barbosa) 
DATA: 3 de março de 1890 a 15 de janeiro de 1893 
Nº DE FOLHAS: 201 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1890 a 1893 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, e capa totalmente solta. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Termo de abertura na 
última folha. Digitalizado. 
 
BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 24 
DATA: 1 de janeiro de 1890 a 31 de dezembro de 1894 
Nº DE FOLHAS: 100 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1890 a 1894 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, e capa totalmente solta. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura nem de encerramento. 
Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 24 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para lançamento / dos baptizados 
feitos na Freguesia da / Lage, no Estado de Alagoas, e vai por / mim numerado 
e rubricado com a ru / brica – C. Marcolino, de que uso. / Palácio da Soledade 
de Outubro de 1894 / Conego Marcolino P. do Amaral, / Provisor do Bispado” 
RUBRICA: C. Marcolino (Cônego Marcolino P. do Amaral) 
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DATA: 1 janeiro de 1895 a 26 de novembro de 1896. 
Nº DE FOLHAS: 102 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1895 a 1896. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular. Manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, e capa totalmente solta. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Na última folha há um 
registro separado de 30 de abril de 1897. Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para lançamento de bapti / sados 
da freguesia de S. José da Lage, / e vai por mim numerada e rubricado com / 
a rubrica – S.ª Lessa18 N. - de que uso, e lera / no fim termo de encerramento. 
/ Maceió, 26 de outubro de 1896. / Pe Manuel Antonio da Silva Lessa, / Vigarª 
Geral Foraneo, de Alagoas.” 
RUBRICA: S.ª Lessa. (Manuel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 26 de outubro de 1896 a 16 de agosto de 1898 
Nº DE FOLHAS: 150 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1896 a 1898 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, e capa totalmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e cincoenta folhas to / 
das por mim numeradas e rubricadas com / a rubrica - S.ª Lessa - de que uso, 
e servirá / para o fim declarado no termo de abertura. / Maceió, 26 de outubro 
de 1896. / Pe Manuel Antonio da Sª Lessa, / Vigarª Geral Forâneo, de 
Alagoas”” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
 

BATISMO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro, q. vai p. mim nu / merado e 
rubricado, com a rubrica - S.ª Lessa - / de que uso, pª. os assentos de 
baptismos, da / freguesia de S. Jose da Lage, deste Estado / e leva no fim 
termo de encerramento. E pa / ra constar faço este termo, q. assigno. / Maceió, 
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22 de janeiro de 1899 / C. Manoel Antonio da Sª Lessa / Vigrº Geral Foraneo 
de Alagoas” 
RUBRICA: S.ª Lessa. (Manuel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 16 de agosto de 1898 a 07 de agosto de 1900 
Nº DE FOLHAS: 190 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1898 a 1900 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, e capa totalmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem o presente livro cento e noventa folhas 
/ (190) todas p. mim numeradas e rubricadas / com a rubrica Sª Lessa - de q. 
uso, e servirá / pª. O fim indicado no termo q. assigno. / Maceió, 22 de janeiro 
de 1899 / Conego Manoel Antonio da Sª Lessa / Vigário Geral Foraneo de 
Alagoas” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para n’elle se lançarem os 
assentos / dos baptisados d’esta Parochia de São José da Lage / do Bispado 
das Alagoas e vai por mim numera / da e rubricada com a rubrica de que uso 
- Vigario / Pires - e leva no fim termo de encerramento o que / faço por 
autorização de S. Ecia Rma a mim / concedida por seu respectavel despacho. 
Para / constar faço este termo que assigno. / São José da Lage, 9 de Agosto 
de 1900. / O Vigario, Manoel Pires de Carvalho.” 
RUBRICA: Vigario Pires (Vigário Manoel Pires de Carvalho) 
DATA: 09 de agosto de 1900 a 26 de outubro de 1903. 
Nº DE FOLHAS: 199 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1900 a 1903. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, e danos causados por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para lançamento de assentos 
/ de baptizados effectuados na parochia de S. José da La / ge e no termo de 
encerramento menciona-se o nu / mero de folhas que vão por mim numeradas 
e / assim “Clº M. Rocha” rubricadas em virtude da auctorisa / ção supra de S. 
Exça Revma. / Maceió, 2 de janeiro de 1904 / Clerigo José Mauricio da Rocha.” 
RUBRICA: Clº M. Rocha (Clérigo José Mauricio da Rocha) 
DATA: 26 de outubro de 1903 a 7 de outubro de 1904. 
Nº DE FOLHAS: 98 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1903 a 1904 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, e capa parcialmente 
solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro, que ha de servir para 
lançamento / de baptisados effectuados na parochia de S. José da / Lage, o 
numero de 98 folhas que foram por mim / numeradas assim “Clº M. Rocha” 
rubricadas em / virtude da auctorisação de S. Exça Revmª o Sr Bispo 
Diocesano / Maceió, 2 de janeiro de 1904 / Clarigo José Mauricio da Rocha”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Na última folha, já após o termo de 
encerramento há uma justificação de batismo de junho de 1904, e um registro, 
de maio de 1904, também de batismo. 
 

BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lançados os / 
termos de baptisados da parochia de S. José da / Lage e contem duzentas 
folhas que vão por mim / numeradas e rubricadas com a rubrica “Clº O. Cunha” 
de que uso em virtude da auctori / sação supra. / Maceió, 22 de julho de 1904. 
/ Clerigo Octavio Fontes Cunha”” 
RUBRICA: Clº O. Cunha (Clérigo Octavio Fontes Cunha) 
DATA: 17 de outubro de 1904 a 20 de janeiro de 1907. 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1904 a 1907 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro de assentamentos de / 
baptizados da parochia de S. José da / Lage duzentas folhas que foram por 
mim / numeradas e rubricadas com a rubrica Clº O. Cunha de que uso, em 
virtude de auctorização de S. excia vma o Snr. Bispo Diocesano. / Maceió, 22 
de julho de 1904. / Clerigo Octavio Fontes Cunha.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lançados os 
assentos de baptisa / dos feitos na Parochia de S. José da Lage, e vai por mim 
numerado / e rubricado com a rubrica “Clº J. Mauricio.” de que uso, em virtude 
da / autorização supra. / Maceió, 9 de Outubro de 1906. / Clerigo José Mauricio 
Sobrinho”  
RUBRICA: Clº J. Mauricio (Clérigo José Mauricio Sobrinho). 
DATA: 19 de janeiro de 1907 a 13 de dezembro de 1908. 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1907 a 1908. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, duas últimas folhas 
mais danificadas que as outras. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro, cujo fim se acha 
determinado no termo / de abertura o numero de duzentas folhas que vao por 
/ mim numeradas e rubricadas com a rubrica “Clº J. Mauricio” / de que uso em 
virtude de autorização de S. Excia Revmª in / serta na primeira folha. Maceió, 
9 de outubro de 1906 / Clerigo José Mauricio Sobrinho” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro, que vae por mim numerado / e 
rubricado, com a rubrica - S.ª Lessa - de que / uso, para o lançamento dos 
assuntos de bapti / sados, da freguesia de S. José da Lage, e / leva no fim 
termo de encerramento; o que pa / ra constar faço este termo que assigno. / 
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Maceió, 20 de Março de 1909. / Mons. Manoel Antonio da S.ª Lessa, / Vigario 
Geral.”  
RUBRICA: S.ª Lessa (Mons. Manoel Antonio da S.ª Lessa) 
DATA: 13 de dezembro de 1908 a 26 de junho de 1910 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1909 a 1910. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro duzentas folhas, todas por 
mim / numeradas e rubricadas, com a rubrica - S.ª Lessa - / de que uso, 
destinado para o lançamento dos / assentos de baptisados da freguesia de S. 
José / da Lage, leva no principio termo de abertura / o que para constar faço 
este termo, que assigno / Maceió, 20 de Março de 1909 / Mons. Manoel Antonio 
da S.ª Lessa / Vigario Geral.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 
BATISMO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lança / dos 
os assentamentos dos baptizados feitos na pa / rochia de S. José da Lage e, 
em virtude da / autorização supra, vai por mim numerado e / rubricado com a 
rubrica “Pe” Maruricio” de que / uso. / Maceió, 29 de Agosto de 1920 / Padre 
José Mauricio da Rocha, Secretario do / Bispado.”  
RUBRICA: Pe Mauricio (Padre José Mauricio da Rocha). 
DATA: 26 de junho de 1910 a 10 de dezembro de 1911. 
Nº DE FOLHAS: 198 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1910 a 1911. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cento e 
noventa / e oito folhas, que em virtude da autorização in / serta na primeira 
folha, vai por mim numera / do erubricado coma rubrica “Pe” Mauricio / e 
destina-se ao fim mencionado no termo de / abertura. / Maceió, 29 de Agosto 
de 1910 / Pedro José Mauricio da Rocha, Secretario do / Bispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lançados os 
/ assentamentos dos baptizados da Freguezia de S. José da / Lage e em 
virtude da autorização supra vai por / mim numerado e rubricado com a rubrica 
Cº” / Mauricio” de que uso. / Secretaria do Bispado em Maceió, 20 de Fevereiro 
/ de 1912. Conego José Mauricio da Rocha, Secretario do Bis / pado”.  
RUBRICA: Cº Mauricio (Cônego José Mauricio da Rocha). 
DATA: 10 de dezembro de 1911 a 18 de novembro de 1913. 
Nº DE FOLHAS: 198 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1911 a 1913. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa parcialmente solta 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cento e 
noventa e oito fo / lhas que, em vitude da autorização supra digo da autorização 
/ inserta na primeira folha, vão por mim numerados e rubri / cados com a rubrica 
“Cº” Mauricio” de que uso; o seu fim / acha-se mencionado no termo de 
abertura. / Secretaria do Bispado em Maceió, 20 de Fevereiro de 1912. / 
Conego José Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Registros aleatórios após o termo de 
encerramento, formando mais três páginas, que não são incluídas no termo. 
 

BATISMO 
LIVRO 17 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este Livro para nelle serem feitos os 
lançamentos / de Baptizados da Prochia de S. José da Lage e vae / por mim 
rubricado com a rubrica “Pe Tobias”, contendo o numero / de folhas declarado 
no termo de encerramento. Do que, para / contar, fiz este termo. / Maceió, 6 
de Novembro de 1913. << 1914 >> / Padre, Antonio Tobias Costa, Secretario 
interino do Bispado.”.  
RUBRICA: Pe Tobias (Padre Antonio Tobias Costa). 
DATA: 17 de novembro de 1913 a 20 de fevereiro de 1916 
Nº DE FOLHAS: 100 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1913 a 1916. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este Livro cem folhas, que vão por 
mim rubricadas / com a rubrica “Pe Tobias” de que uso, e destina-se ao fim 
decla / rado no termo de abertura. Do que fiz este termo: / Maceió, 6 de 
Novembro de 1913 / Padre, Antonio Tobias Costa, Secretario interino do 
Bispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Dois registros aleatórios após o termo de 
encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 18 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servira este livro para nelle serem lançados os / 
assentamentos dos baptizados da Freguezia de São / José da Lage, e em 
virtude da autorização supra / vae por mim rubricado com a rubrica “Mons. / 
Mauricio” de que uso; contem o numero de fo / lhas que se declara no termo 
de encerramento / Maceio, 29 de janeiro de 1916 / Mons. José Mauricio da 
Rocha, Secretário do Bispado”.  
RUBRICA: Mons. Mauricio (Mons. José Mauricio da Rocha). 
DATA: 7 de fevereiro de 1916 a 13 de janeiro de 1918 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1916 a 1918. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, algumas corrosões 
coladas com fita adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas / em virtude da autorização inserta na primeira [corroído] / vão por mim 
rubricadas com a rubrica “Mons [corroído] / ricio” de que uso; o seu fim acha-
se mencio [corroído] / termo de abertura. / Maceió, 29 de Janeiro de 1916. / 
Mons. José Mauricio da Rocha, Secreta [corroído]”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Uma folha (frente e verso) com registros 
aleatórios após o termo de encerramento. 
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BATISMO 
LIVRO 19 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lançados / 
os assentamentos de baptisados da Freguezia de / S. José da Lage e em 
virtude da autorização supra / vae por mim numerado digo rubricado com a ru 
/ brica “Mons. Mauricio” de que uso. O numero / de [ilegível] folha, vae 
mencionado no termo de en / cerramento / Maceió, 6 de Novembro de 1917. / 
Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario do / Bispado”.  
RUBRICA: Mons. Mauricio (Mons. José Mauricio da Rocha). 
DATA: 13 de janeiro de 1918 a 12 de outubro de 1919 
Nº DE FOLHAS: 190. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1918 a 1919. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, algumas corrosões 
coladas com fita adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cento e 
noventa / folhas, que em virtude da autorização inserta na / primeira folha, vão 
por mim rubricadas com a ru / brica “Mons. Mauricio” de que uso. O fim a que 
/ se destina vae mencionado no termo de abertura / Maceió, 6 de Novembro 
de 1917 / Mons. José Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 20 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lan / çados 
os assentamentos dos baptizados da Fre / guezia de S. José da Lage; e, em 
virtude da / autorização supra vai por mim rubricado com / a rubrica “Mons. 
Mauricio” de que uso. / O numero de suas folhas vae indicado no ter / mo de 
encerramento. / Maceió, 21 de Novembro de 1918. / Monsenhor José Mauricio 
da Rocha, Secretario / do Bispado.”.  
RUBRICA: Mons. Mauricio (Mons. José Mauricio da Rocha). 
DATA: 12 de outubro de 1919 a 1 de maio de 1920 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1919 a 1920. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa parcialmente 
solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas / que, em virtude da autorização inserta [?] na / primeira folha, vão por 
mim rubricadas com / a rubrica: “Mons. Mauricio” de que uso. / O fim a que se 
destina vem indicado no / termo de abertura. / Maceió, 21 de Novembro de 
1918 / Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secreta / rio do Bispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 21 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle / serem lançados 
os assentamentos de / baptizados da Freguezia de S. José / da Lage; e em 
virtude da autorisa / ção supra vae por mim rubricado com / a rubrica “Pe João 
Lessa” de que uso. O nu / mero de suas paginas consta no termo / de 
encerramento. / Maceió, 17 de Janeiro de 1922 / Pe João Guimarães Lessa, 
secre / tario interino do Arcebispado.”.  
RUBRICA: Pe João Lessa (Pe João Guimarães Lessa). 
DATA: 1 de maio de 1921 a 15 de setembro de 1922 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1921 a 1922. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa parcialmente 
solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas (200) / folhas, 
todas por mim rubricadas / com a rubrica “Pe João lessa”, de / que uso. O fim 
a que está desti / nado consta no termo de abertura. / <aceió, 17 de Janeiro 
de 1922 / Pe João Guimarães Lessa, secre / tario interino do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Um registro, na última folha, datado de 1920. Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir o presente livro, na parochia de S. José 
da / Lage, para o lançamento dos assentamentos de baptisados / Vae por mim 
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numerado e rubricado com a rubrica - Cº Luiz Barbosa - de que uso. / Maceio, 
27 de Outubro de 1922 / Conego Luiz Barbosa, Secretario do Arcebispado”.  
RUBRICA: Cº Luiz Barbosa (Cônego Luiz Barbosa). 
DATA: 12 de setembro de 1922 a 19 de março de 1923. 
Nº DE FOLHAS: 100 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1922 a 1923. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa totalmente solta, 
fim de todas as folhas com mancha grande, aparentemente de água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cem (100) folhas todas por 
mim numeradas e ru / bricadas com a rubrica - Cº Luiz Barbosa - de que uso 
e, em obedien / cia da auctorisação [ilegível], nelle escrevi os fins a que / se 
destina: o lançamento dos assentamentos de baptisados / da parochia de S. 
José da Lage / Maceio, 28 de Outubro de 1923. / Conego Luiz Barbosa, 
Secretario do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Registro avulso, após o termo de encerramento 
de junho de 1923. 
 

BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro, na Parochia de S. José da 
Lage / para o assentamento de baptisados e conforme a autorisação / supra 
vae por mim numerado e rubricado com a rubrica / Conego Luiz Barbosa - de 
que uso. / Maceió 19 de Maio de 1923 / Conego Luiz Barbosa - Secretario do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Conego Luiz Barbosa (Cônego Luiz Barbosa). 
DATA: 20 de março de 1923 a 6 de abril de 1924. 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1923 a 1924. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa parcialmente 
solta, fim de algumas folhas com mancha grande, aparentemente de água. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro 200 folhas por mim 
numera / das e rubricadas com a rubri [rasurado] com a rubrica - Conego 
[rasurado] / Barbosa -  de que uso e servirá para o fim [ilegível] ne [rasurado] / 
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de abertura. / Maceio 11 de Maio de 1923 / Conego Luiz Barbosa / Secretario 
do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 24 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra / abro este livro 
que servirá para lançamen / tos de termos de baptismo da freguesia / de S. 
José da Lage, numero e rubrico / com a rubrica Pe GuimarãesLobo, de que / 
uso. / Maceió, 20 de Maio de 1924 / Pe José Guimarães Lobo, secretario”.  
RUBRICA: Pe GuimarãesLobo (Pe José Guimarães Lobo). 
DATA: 6 de abril de 1924 a 17 de abril de 1925. 
Nº DE FOLHAS: 201 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1924 a 1925. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (2001) duzentos / e uma 
folhas que vão por mim / numeradas e rubricadas com a / rubrica - Pe 
GuimarãesLobo, de que / uso e servirá para o fim exposto / no termo de 
abertura. / maceió, 20 de Maio de 1924 / Pe José Guimarães Lobo, secretario”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Registro avulso após o termo de encerramento 
de abril de 1925. 
 

BATISMO 
LIVRO 25 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para registro dos Baptizados 
/ da freguezia de São Jose da Lage, e vae rubricado com / a rubrica “PePe 
GuimarãesLobo” da qual usa o Secreta / rio effectivo. Contem o numero de 
folhas que esta / indicado no termo de encerramento. / Maceió 14 de Janeiro 
de 1925 / Seminarista Victor Ribeiro [rasurado]”.  
RUBRICA: Pe GuimarãesLobo (Pe José Guimarães Lobo). 
DATA: 17 de abril de 1925 a 30 de outubro de 1926. 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1925 a 1926. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa totalmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
(200) folhas / que vão rubricadas com a rubrica “Pe GuimarãesLobo” da / qual 
usa o Secretario effectivo. O fim a que se destina / está indicado no termo de 
abertura. / Maceió 14 de Janeiro de 1925 / Seminarista Victor E, Ribeiro Mazzei 
- Secretario - interino do / Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 26 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra decla / ro aberto 
este livro que contem (200) duzen / tas folhas numeradas e por mim ru / 
bricadas com a rubrica - Pe GuimarãesLobo, de / meu uso e que devera servir 
para os ter / mos de baptismo da freguezia de S. José da / Lage. / Secretaria 
do Arcebispado, 26 de Fevereiro de 1927 / Conego J. Guimarães Lobo, 
secret.”.  
RUBRICA: Pe GuimarãesLobo (Pe José Guimarães Lobo). 
DATA: 01 de novembro de 1926 a 26 de agosto de 1928. 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1926 a 1928. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa totalmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas folhas / 
todas numeradas e por mim rubricadas / com a rubrica - Pe GuimarãesLobo. 
De que / uso. / Secretaria do Arcebispado 26 de Fevereiro de 1927 / Conego 
J. Guimarães Lobo, secret”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Registro aleatório antes do primeiro registro do 
livro, de abril de 1926. 
 

BATISMO 
LIVRO 27 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto o 
pre / sente livro, que servirá para os lançamentos de / baptisados da parochia 
de São José da Lage, / cujas folhas são numeradas e rubricadas com / o 
carimbo do Rv. Pe Guimarães Lobo, secretario do / Arcebispado, conforme 
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usa. Leva no fim o termo de / encerramento. / Secretaria do Arcebispado de 
Maceió, 12 de julho de 1928. / Conego Fernando ALyra, secre. int.”.  
RUBRICA: Pe GuimarãesLobo (Pe José Guimarães Lobo). 
DATA: 26 de agosto de 1928 a 02 de dezembro de 1929. 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1928 a 1929. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas, todas 
numeradas e rubri / cadas com o carimbo do Rv. Pe Guimarães Lôbo, 
secretario do / Arcebispado conforme usa. Serve para o fim indicado no / termo 
de abertura. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 12 de julho de 1928. / 
Conego Fernando ALyra, secr. int.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 28 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto / o 
presente livro que servirá para o lança / mento dos termos de baptisados da 
paró / chia de São José da Lage. / Vae numerado e rubricado com a ru / brica 
que uso e leva no fim o / termo de encerramento. / Secretaria do Arcebispado 
de Maceió, / 15 de fevereiro de 1930. / Conego Fernando Alves Lyra, secretario 
interino / do Arcebispado”.  
RUBRICA: Não consta (Cônego Fernando Alves Lyra). 
DATA: 2 de dezembro de 1929 a 26 de outubro de 1930. 
Nº DE FOLHAS: 300 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1929 a 1930. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa parcialmente 
solta, última folha rasgada ao meio. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro trezentas folhas / 
numeradas e rubricadas com a rubrica / que uso. Em virtude da autorisação / 
da primeira folha declaro iniciado / o presente livro que servirá para o / fim 
indicado no termo de abertu / ra. Secretaria do Arcebispado de / Maceió, 15 de 
fevereiro de 1930. / Conego Fernando Alves Lyra, secretario / interino do 
Arcebispado.”.  
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OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O termo de encerramento se encontra no verso 
da capa, foi coberto pela plastificação do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 29 
ARMÁRIO 25 
DATA: 27 de outubro de 1930 a 24 de janeiro de 1932. 
Nº DE FOLHAS: 300 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1930 a 1932. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa totalmente solta, 
muitas folhas rasgadas em pedaços. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica, provavelmente perderam-se pela desintegração do livro. Começa 
na página três. 
 
BATISMO 
LIVRO 30 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, declaro aberto o / 
presente livro que servirá para os lançamentos de / baptisados da parochia de São 
José da Lage, sen / do numerado e rubricado com a rubrica de que uso / e levando no 
fim o termo de encerramento. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 31 de março de 
1932. / Conego Fernando Alves Lyra, secretario interino”.  
RUBRICA: Não consta (Cônego Fernando Alves Lyra). 
DATA: 1 de janeiro de 1932 a 22 de fevereiro 1933. 
Nº DE FOLHAS: 300 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da Lage, de 
1932 a 1933. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, algumas 
rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa totalmente solta, folhas rasgadas 
e tentativas de restauro que danificam mais o livro. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro trezentas folhas [corroído] radas 
e rubricadas / com a rubrica que uso e servi [corroído] o fim indica / do no termo de 
abertura e [corroído] de da autori / sação supra contida decla [corroído] encerrado. / 
Secretaria do Arcebispado [corroído] aceió 31 de maço de 1932. / Conego Fernando 
Alves Lyra [corroído] cretario interino”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 31 
ARMÁRIO 25 
DATA: 26 de fevereiro de 1933 a 27 de abril de 1934 
Nº DE FOLHAS: 300 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1933 a 1934. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa totalmente solta, 
folhas rasgadas e tentativas de restauro que danificam mais o livro. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro trezentas folhas 
numera / das e rubricadas com a rubrica que uso, ser / vindo para o fim 
indicado no termo de abertura. / Em virtude da autorização contida neste livro, 
decla / ro - o encerrado. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 13 de Março 
de 1933. / Conego Fernando Alves Lyra, secretario interino do / Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura, provavelmente, 
devido a desintegração do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 32 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, declaro / aberto o 
presente livro que servirá para os lan / çamentos de baptisados da Fregezia 
de São José / da Lage. Vae numerado e rubricado com a ru / brica de que uso, 
e levando no fim o termo de encer / ramento. E para constar fiz este termo que 
assigno. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 13 de junho de 1934. / 
Conego Fernando ALyra, secretario do Arcebispado”.  
RUBRICA: Não consta (Cônego Fernando Alves Lyra). 
DATA: 27 de abril de 1934 a 29 de abril de 1935. 
Nº DE FOLHAS: 300 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1934 a 1935. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa totalmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o numero de 
trezentas / folhas todas numeradas e rubricadas com a ru / brica que uso, 
servindo para o fim indicado no / termo de abertura. Em virtude da autorisação 
do / Exmo. e Rvmo. Mons. Vigario Geral declaro - o encerra / do. Secretaria do 
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Arcebispado de Maceió, 13 de junho de 1934. / Conego Fernando Alyra 
Secretario do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 33 
ARMÁRIO 25 
DATA: 30 de abril de 1935 a 10 de julho de 1936. 
Nº DE FOLHAS: 300 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1935 a 1936. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos, capa totalmente solta. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 34 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto o 
presen / te livro, que servirá para os lançamentos de / baptisados da freguezia 
de São José da / Lage. Vae numerado e rubricado com / a rubrica que uso, 
levando no fim o / termo de encerramento. E, para constar fiz este termo que 
assigno. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 15 de janeiro de 1936. / 
Conego Fernando Lyra, Secretario do Arcebispado”.  
RUBRICA: Não consta 
DATA: 10 de julho de 1936 a 19 de outubro de 1937. 
Nº DE FOLHAS: 300 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1936 a 1937. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o numero de 
trezentas folhas, / (300 fls) todas numeradas e rubricadas com a rubrica que / 
uso, servindo para o fim indicado no termo de abertu / ra. Em virtude da 
autorisação contida neste livro / declaro - o encerrado. E para constar escrevi 
e as / signo este termo. Secretaria do Arcebispado de Maceió, 15 de / janeiro 
de 1936. / Conego Fernando Alves Lyra Secretario do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 35 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra declaro aberto o / 
presente livro que servirá para os lançamentos / de baptisados da parochia de 
São José da Lage. / Vae numerado e rubricado com a rubrica que / uso, 
levando no fim o termo de encerramento. E / para constar escrevi e assigno 
este termo. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 17 de dezembro de 1936 / 
Conego Fernando Alyra, Secretario do Arcebispado”.  
RUBRICA: Não consta. 
DATA: 12 de outubro a 25 de dezembro de 1938. 
Nº DE FOLHAS: 301 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1937 a 1938. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas rasuras de tinta, danos causados por insetos. Capa parcialmente 
solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o numero de 
trezentas / (300) folhas numeradas e rubricadas com a rubrica / de que uso, 
servindo para o fim indicado no termo / de abertura. Em virtude da autorisação 
do exm. Mons. / Vigario Geral, nele contida declaro - o encerrado. / E, para 
constar escrevi e assigno este termo. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 
17 de dezembro de 1936. / Conego Fernando ALyra Secretario do 
Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 36 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra declaro aberto o / 
presente livro que servirá para os lançamentos de / baptisados da parochia de 
São José da Lage. Vae nu / merado e rubricado com a rubrica de que uso, le / 
vando no fim o termo de encerramento. / E, para constar escrevi e assigno este 
termo. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 9 de janeiro / de 1939 / Conego 
Fernando Alves Lyra, secretario do Arcebis / pado”.  
RUBRICA: Não consta. 
DATA: 1 de janeiro de 1939 a 8 de outubro de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Serve o presente livro para os lançamentos 
de / baptisados da parochia de São José da Lage, con / tendo duzentas (200) 
folhas todas numeradas e ru / bricadas, com a rubrica de que uso. Em virtude 
/ da autorisação nelle contida declaro - o encerra / do. E, para constar escrevi 
e assigno este termo. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 9 de janeiro de 
1939. / Conego Fernando Alves Lyra, Secretario do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 37 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra / declaro aberto 
este livro que contem / (200) duzentas folhas todas numera / das e por mim 
rubricadas com a rubrica “Conego João Lessa” de que / uso, e servirá para 
nelle serem lan / çados os assentamentos de baptisados / da freguezia de S. 
José da Lage / Maceió, 25 de Agosto de 1939 / Conego João Lessa / secretario 
do Arcebispado”.  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa). 
DATA: 10 de outubro de 1939 a 14 de julho de 1940. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1939 a 1940. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas / folhas 
todas numeradas e por mim / rubricadas com a rubrica “Conego / João Lessa” 
de que uso. / Maceió, 25 de Agosto de 1939 / Conego João Lessa / secretario 
do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 38 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, / declaro aberto 
este livro que contem 200) / duzentas folhas, todas numeradas e por mim / 
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rubricadas com a rubrica “Conego João Lessa” / de que uso e que servirá para 
nelle serem / lançados os assentamentos dos baptisados da / freguezia de S. 
José da Lage. / Maceió, 219 de Junho de 1940 / Conego João Guimarães 
Lessa, / secretario do Arcebispado.”.  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Guimarães Lessa). 
DATA: 14 de julho de 1940 a 5 de abril de 1941. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1940 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas / folhas 
todas numeradas e por mim / rubricadas com a rubrica “Conego / João Lessa” 
de que uso. / Maceió, 19 de Junho de 1940 / Conego João G. Lessa, secretario 
/ do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 39 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da auctorisação supra, / declaro aberto 
este livro que con / tem (200) duzentas folhas todas nu / meradas e por mim 
rubricadas com / a rubrica “Conego João Lessa” de / que uso e que servirá 
para nelle serem lançados os assenta / mentos de baptisados da fregue / zia 
de S. Jose da Lage. / Maceió, 30 de Abril de 1941 / Conego João G. Lessa, 
secretario / do Arcebispo.”.  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Guimarães Lessa). 
DATA: 5 de abril de 1941 a 6 de fevereiro de 1942. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1941 a 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Declaro encerrado este livro / que contem 
(200) folhas todas / numeradas e por mim ru / bricadas com a rubrica Cone / 
go “João Lessa” de que uso. / Maceió, 30 de Abril de 1941 / Conego João G. 
Lessa / secretario do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 40 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, / declaro aberto 
este livro, que contem / (150) folhas) duzentas folhas todas nume / radas e por 
mim rubricadas com a ru / brica “Conego João Lessa” de que uso e / que 
servirá para nelle serem lançados / os assentamentos de baptisados da / 
Parochia de S. Jose da Lage. / Maceió, 12 de Novembro de 1941 / Conego 
João G. Lessa, secretario / do Arcebispo.”.  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Guimarães Lessa). 
DATA: 1 de janeiro de 1942 a 15 de outubro de 1942. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Declaro encerrado este livro que / contem 
(150 folhas todas numeradas / e por mim rubricadas com a rubrica / “Conego 
João Lessa” de que uso. / Maceió, 12 de Novembrol de 1941 / Conego João 
Lessa, secretario / do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 41 
ARMÁRIO 25 
DATA: 16 de outubro de 1942 a 20 de fevereiro de 1943. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1942 a 1943. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 42 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, declaro aberto 
este / livro que vai por mim numerado e rubricado com / a rubrica de que uso 
“JoséBernardinoSouto”. O nume / ro de suas folhas vai indicado no termo de 
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en; cerramento. Maceió, 1º de Março de 1943. / Padre José Bernardino Souto, 
Secretario. / Servirá este livro para nele serem lançados os / assentamentos 
dos baptisados da Paroquia de / São José da Lage/ Maceio, 1º de Março de 
1943. / Padre José Bernardino Souto, secretario.”.  
RUBRICA: JoséBernardinoSouto (Padre José Bernardino Souto). 
DATA: 20 de fevereiro de 1943 a 18 de março de 1944. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1943 a 1944. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas / 
(200) folhas que vão por mim numeradas e / rubricadas com a rubrica 
“JoséBernardinoSouto” / de que uso. O fim a que se destina vai men / cionado 
no termo de abertura. / Maceió, 1º de Março de 1943. Padre José Bernardino 
Souto”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 43 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Abrimos este livro de batizados / da paroquia de S. 
José da Lage, que / será rubricado pelo Revmo, Secretario, Padre José 
Bernardino Souto. Maceió, aos 20 de Agosto de 1943. / Ranulpho, Arcebispo 
Metropolitano.”.  
RUBRICA: JoséBernardinoSouto (Padre José Bernardino Souto). 
DATA: 18 de março de 1944 a 7 de março de 1945. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1944 a 1945. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Encerramos este livro de registro / de 
batizados da paroquia de S. José / da Lage. / Maceió, aos 20 de Agosto de 
1943. / Ranulpho, Arcebispo Metropolitano.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 44 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nele ser feito / o registro dos 
batizados da Paroquia de S. José / da Lage e de conformidade com a 
autorização / supra vão todas as suas folhas numeradas / e rubricadas com a 
rubrica de que faço / uso: Cônego Batista / Maceió, 7 de fevereiro de 1945. / 
Cônego João Batista Vanderlei Secretario do / Arcebispado.”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 8 de março de 1945 a 22 de abril de 1946. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1945 a 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente livro, que se destina / ao 
arquivo paroquial de S. José da Lage, deste / Arcebispado, duzentas (200) 
folhas que, conforme / autorização lavrada na primeira folha, por mim / foram 
numeradas e rubricadas com a rubrica do / meu uso que é a seguinte: Cônego 
Batista / Maceió, 7 de fevereiro de 1945 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 45 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro destina-se ao arquivo paroquial / 
de S. José da Lage, deste arcebispado e nele será fei / to o registro dos 
batizados daquela, estando todas / as suas folhas por mim numeradas, 
conforme auto / rização supra, e rubricadas com a rubrica de / que faço uso: 
Cônego Batista / Maceió, 2 de fevereiro de 1946. Cônego João Batista 
Vanderlei, secretario do Arcebis / pado.”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 22 de abril de 1946 a 16 de fevereiro de 1947. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1946 a 1947. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro que se destina ao arquivo 
pa / roquial de S. José da Lage, deste Arcebispado, contem / duzentas (200) 
folhas por mim numeradas e, de / acôrdo com a autorização exarada na 
primeira pági / na, todas rubricadas com a rubrica de que faço / uso: Cônego 
Batista / Maceió, 2 de fevereiro de 1946. / Cônego João Batista Vanderlei, 
secretário do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 46 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle / ser feito o registro 
de batizados da paróquia / de S. José da Lage e, conforme a autorização / 
supra, todas as suas folhas estão por mim / numeradas e rubricadas com a 
rubrica / de que faço uso: Cônego Batista / Maceió, 31 de janeiro de 1947 / 
Conego João Batista Vanderlei, secretario / de Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 16 de fevereiro de 1947 a 17 de fevereiro de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1947 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos, todas as folhas soltas e se despedaçando. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro (200) duzentas 
folhas / todas por mim, conforme autorização exarada na / primeira página 
numeradas e rubricadas com / a minha rubrica: Cônego Batista / Maceió, 31 
de janeiro de 1947. / Conego João Batista Vanderlei, secretario do 
Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 47 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nêle ser feito / o registro dos 
batizados da paróquia de / S. José da Lage e, em virtude da autoriza / ção 
supra, leva este termo de abertura e sen / do assim o de encerramento na 
última página, estan / do todas as folhas numeradas e por mim / rubricadas 
com esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 14 de abril de 1948 / Cônego João 
Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado”.  
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RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 23 de fevereiro de 1948 a 4 de fevereiro de 1949. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1948 a 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem êste livro dos registros de bati / 
zados da paróquia de S. José da Lage duzentas / (200) folhas por mim 
numeradas e rubrica / das com a rubrica seguinte: Conêgo João Batista 
Vanderlei, Secretario do / Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 48 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para no mesmo ser feito / o registro 
dos batizados da paróquia de S. José da / Lage e, de acôrdo com a autorização 
supra leva / o presente termo e o de encerramento na última / página, estando 
todas as folhas numeradas e / rubricadas assim: Cônego Batista / Maceió, 18 
de setembro de 1948 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 4 de fevereiro de 1949 a 24 de janeiro de 1950. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1949 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro dos registros de batizados da / 
Paróquia de S. José da Lage contem duzentas (200) / folhas que estão, em 
virtude da autorização exarada / na primeira página, numeradas e por mim 
rubri / cadas, com a rubrica de meu uso: Conêgo João Batista Vanderlei, 
Secretario do Arce / bispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 49 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para no mesmo ser feito o / registro 
dos batizados da paróquia de S. José da Lage / e, em virtude da autorização 
supra, leva o presente termo / e também o de encerramento na última página, 
estando / todas as suas folhas numeradas e rubricadas com / a rubrica de meu 
uso que é assim: Cônego Batista / Maceió, 13 de janeiro de 1950 / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 4 de fevereiro de 1950 a 12 de novembro de 1950. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro de registro de / 
batizados da paróquia de S. José da Lage du / zentas (200) folhas que se 
acham numeradas, / devendo ser observada a seguinte irregularida / de: a 
folha 197 se acha entre os numeros 22 / e 23, a folha 198 entre os numeros 
27 e 28, / a folha 199 entre os numeros 142 e 143 e a folha / 200 entre os 
numeros 170 e 171, e todos estão / rubricados com a seguinte rubrica: Cônego 
Batista / Maceió, 13 de janeiro de 1950 / Cônego João Batista Vanderlei, 
secretario do / Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 50 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro / para nêlle ser feito o 
registro dos / batizados da paróquia de S. José / da Lage e, em virtude da 
autorização / supra, êste termo de abertura e / também na última página o de 
encer / ramento, estando todas as suas fo / lhas numeradas e rubricadas com 
/ esta rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 8 de novembro de 1950 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secre / tário do Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 12 de novembro de 1950 a 8 de julho de 1951. 
Nº DE FOLHAS: 200. 



- 360 -  

CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1950 a 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, parece ter sido molhado na parte inferior. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro / que vai servir para 
o registro / de batizados da paróquia de S. José / da Lage, (200) duzentas 
folhas / que estão, de acôrdo com a auto / rização exarada na primeira pági / 
na, numeradas, e por mim rubrica / das com a seguinte rubrica: Cônego Batista 
/ Maceió, 8 de novembro de 1950 / Cônego João Batista Vanderlei, secretario 
/ do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 51 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser / feito o registro 
dos batizados da paróquia de / São José da Lage e, em virtude da autorização 
/ supra, leva êste termo e bem assim o de encerra / mento na última página, 
estando suas folhas / numeradas e rubricadas assim: Cônego Batista / Maceió, 
10 de setembro de 1951. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do / 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 8 de julho de 1951 a 12 de maio de 1952. 
Nº DE FOLHAS: 219. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1951 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de batizados da paróquia / 
de São José da Lage contem (219) duzentas e / dezenove folhas que, por força 
da autorização / exarada na primeira página, estão numeradas / e por mim 
rubricadas com a rubrica de / que faço uso e é assim: Cônego Batista / Maceió, 
10 de setembro de 1951. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do / 
Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 51 B 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser / feito o registo 
dos batizados da paróquia / de S. José da Lage e por força da auto / rização 
supra leva êste termo de abertura / e bem assim o de encerramento na última 
/ página, estando todas as folhas numeradas / e rubricadas por mim com a 
rubrica / de meu uso que e assim: Cônego Batista / Maceió, 12 de outubro de 
1951. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 1 de janeiro de 1951 a 22 de setembro de 1951. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, muitas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registo / de batizados da 
paróquia de S. José da / Lage tem duzentas (200) folhas, que em / virtude da 
autorização exarada na primeira / página estão numeradas e por mim rubrica 
/ das com a rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 12 de outubro de 
1951. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Os registros contidos no livro são cópias dos livros originais. 
O livro está localizado em um armário distante dos outros da mesma paróquia, 
pois chegou ao arquivo após a reordenação dos armários. 
 

BATISMO 
LIVRO 52 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro que há de servir para o registro e 
batizados / da paroquia de S. José da Lage e / vai por mim aberto, numerado 
e rubricado com a / rubrica Cônego Batista / de que uso. / Leva no fimo termo 
de encerramento e o numero / de folhas. / Maceió, 19 de agosto de 1952 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 12 de maio de 1952 a 21 de junho de 1953. 
Nº DE FOLHAS: 250. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1952 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro há de servir para o registro de 
batizados / da paroquia de S. José da Lage / contém duzentas e concoenta 
folhas, vai por mim / aberto, rubricado e numerado com a / rubrica Cônego 
Batista / de que uso. / Maceió, 19 de agosto de 1952 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 53 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro que há de servir para o registro e 
batizados / da paroquia de S. José da Lage e / vai por mim aberto, numerado 
e rubricado com a / rubrica Cônego Batista / de que uso. / Leva no fimo termo 
de encerramento e o numero / de folhas. / Maceió, 19 de agosto de 1952 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 21 de junho de 1953 a 29 de agosto de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 250. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1953 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro há de servir para o registro de 
batizados / da paroquia de S. José da Lage / contém duzentas e concoenta 
folhas, vai por mim / aberto, rubricado e numerado com a / rubrica Cônego 
Batista / de que uso. / Maceió, 19 de agosto de 1952 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 54 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de S. José / da Lage e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 20 
de junho de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do 
Arcebispado”.  
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RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 29 de agosto de 1954 a 14 de abril de 1955. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1954 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de S. José da Lage / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista. / Maceió, 20 de julho de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário / do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 4 B 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da paróquia de S. José / da Lage e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 24 
de maio de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 1 de janeiro de 1955 a 25 de junho de 1955. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
muitas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de S. José da Lage / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 24 de maio de 1955. / Cônego João Batista Vanderlei, 
Sec. do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Os registros contidos no livro são cópias dos livros originais. 
O livro está localizado em um armário distante dos outros da mesma paróquia, 
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pois chegou ao arquivo após a reordenação dos armários. Está preenchido até 
a folha 160. 
 

BATISMO 
LIVRO 55 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de S. José / da Lage e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 20 
de junho de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 14 de abril de 1955 a 15 de janeiro de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1955 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de S. José da Lage / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista. / Maceió, 20 de julho de 1954 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário do / Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 56 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de S. José / da Lage e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 24 
de maio de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei, / Secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
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DATA: 15 de janeiro de 1956 a 14 de setembro de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de S. José da Lage / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista. / Maceió, 24 de maio de 1955 / Cônego João Batista 
Vanderlei.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 57 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de S. José da Lage / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas fôlhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 2 de 
outubro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 14 de setembro de 1956 a 16 de abril de 1957. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1956 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de / S. José da Lage, dêste Arcebis / pado, contém (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 5 de outubro de 1956 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 58 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de S. José da Lage / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 5 de 
outubro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 16 de abril de 1957 a 6 de dezembro de 1957. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de / S. José da Lage, dêste Arcebis / pado, contém (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 5 de outubro de 1956 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 59 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de S. José da Lage / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 19 
de setembro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 6 de dezembro de 1957 a 6 de julho de 1958. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1957 a 1958. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de / S. José da Lage, dêste Arcebis / pado, contém (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 19 de setembro de 
1956 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 60 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de S. José da Lage / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 19 
de setembro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 7 de julho de 1958 a 31 de julho 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de São José, São José da 
Lage de 1958 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de / S. José da Lage, dêste Arcebis / pado, contém (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 19 de setembro de 
1956 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: O ano de 1959 não está no livro. Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 61 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de S. José da Lage / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 28 
de janeiro de 1959 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 1 de janeiro de 1959 a 23 de agosto de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de / S. José da Lage, dêste Arcebis / pado, contém (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 28 de janeiro de 1959 
/ Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 1 B 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de S. José da Lage / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 28 
de janeiro de 1959 / Conego João Batista Vanderlei, / Secretario do 
Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 1 de janeiro de 1959 a 23 de agosto de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / S. José da Lage, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) 
folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 28 de janeiro de 
1959. / Cônego João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: É uma cópia do Livro Nº 61 de São José da Laje. O livro 
está localizado em um armário distante dos outros da mesma paróquia, pois 
chegou ao arquivo após a reordenação dos armários. 
 
BATISMO 
LIVRO 62 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de S. José da Lage / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 21 
de agosto de 1959 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 23 de agosto de 1959 a 5 de maio de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1959 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de / S. José da Lage, dêste Arcebis / pado, contém (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 21 de agosto de 1959 
/ Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 3 B 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de S. José da Lage / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 21 
de agosto de 1959 / Conego João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 23 de agosto de 1959 a 5 de maio de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1959 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos.. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / S. José da Lage, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) 
folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 21 de agosto de 
1959 / Cônego João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: É uma cópia do Livro Nº 62 de São José da Laje. O livro 
está localizado em um armário distante dos outros da mesma paróquia, pois 
chegou ao arquivo após a reordenação dos armários. 
 

BATISMO 
LIVRO 63 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de S. José da Lage / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego Batista / Maceió, 24 
de março de 1960 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 31 de julho 1960 a 13 de maio de 1961. 
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Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1960 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de / S. José da Lage, dêste Arcebis / pado, contém (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 24 de março de 1960 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 63 B 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de S. José da Lage / e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. Batista / Maceió, 24 de 
março de 1960 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei). 
DATA: 31 de julho de 1960 a 13 de maio de 1961. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1960 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / S. José da Lage, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) 
folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 24 de março de 
1960 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: É uma cópia do Livro Nº 63 de São José da Laje. O livro 
está localizado em um armário distante dos outros da mesma paróquia, pois 
chegou ao arquivo após a reordenação dos armários. 
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BATISMO 
LIVRO 64 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de S. José da Lage e em virtude / da autorização 
supra, leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando / todas as suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso: Mons Batista / 
Maceió, 20 de junho de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Mons Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei). 
DATA: 13 de maio de 1961 a 27 de março de 1962. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1961 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de São / José da Lage, dêste Arcebispado, contém / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons Batista / Maceió, 20 de junho de 
1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 65 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de S. José da Lage e em virtude / da autorização 
supra, leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando / todas as suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso: Mons Batista / 
Maceió, 11 de outubro de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Mons Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei). 
DATA: 26 de março de 1962 a 12 de fevereiro de 1963. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1962 a 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de São / José da Lage, deste Arcebispado, contém / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons Batista / Maceió, 11 de outubro de 
1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 66 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de S. José da Lage e em virtude / da autorização 
supra, leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando / todas as suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso: Mons Batista / 
Maceió, 13 de setembro de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário 
do Arcebispado”.  
RUBRICA: Mons Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei). 
DATA: 12 de fevereiro de 1963 a 7 de dezembro 1963. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de São / José da Lage, deste Arcebispado, contém / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons Batista / Maceió, 13 de setembro 
de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 67 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de S. José da Lage e em virtude / da autorização 
supra, leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando / todas as suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso: Mons Batista / 
Maceió, 13 de setembro de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário 
do Arcebispado”.  
RUBRICA: Mons Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei). 
DATA: 7 de dezembro 1963 a 7 de setembro de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1963 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de São / José da Lage, deste Arcebispado, contém / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons Batista / Maceió, 13 de setembro 
de 1962 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 68 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nele ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de S. José da Lage e em virtude / da autorização 
supra, leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando / todas as suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso: Mons Batista / 
Maceió, 11 d eoutubro de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Mons Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei). 
DATA: 7 de setembro de 1964 a 6 de junho de 1965. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1964 a 1965. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos batizados da 
Paróquia de São / José da Lage, deste Arcebispado, contém / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Revmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons Batista / Maceió, 11 de outubro de 
1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE CASAMENTO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 25 
DATA: 1884 - 1904 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos casamentos contidos nos livros 
da Paróquia São José, de São José da Lage, de 1884 até 1904. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE CASAMENTO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 25 
DATA: 1904 - 1919 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos casamentos contidos nos livros 
da Paróquia São José, de São José da Lage, de 1904 até 1919. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE CASAMENTO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 25 
DATA: 1919 - 1935 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos casamentos contidos nos livros 
da Paróquia São José, de São José da Lage, de 1919 até 1935. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
 

ÍNDICE DE CASAMENTO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 25 
DATA: 1935 - 1946 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos casamentos contidos nos livros 
da Paróquia São José, de São José da Lage, de 1935 até 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
ÍNDICE DE CASAMENTO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 25 
DATA: 1946 - 1958 
Nº DE FOLHAS: 200 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos casamentos contidos nos livros 
da Paróquia São José, de São José da Lage, de 1946 até 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle se lancarem os 
assentos dos casa / mentos desta nova freguesia de Sam José da Lage, e vai 
por mim / numerado e rubricado com a rubrica = Conego Jacintho = de que / 
uso, e leva no fim termo de encerramento: o que faço por au / torisação de S. 
Excia. Revma o Senr. Don José Pereira da Silva Barros / Bispo desta Diocese 
de Pernambuco, a mim concedida por seo res / peitavel despacho de 9 deste 
corrente mes E para constar faço este / termo que assigno. Freguesia de Sam 
José da Lage, 16 de outubro de 1884. / O Vigario Conego Jacintho Francisco 
de Oliveira.”.  
RUBRICA: Conego Jacintho (Cônego Jacintho Francisco de Oliveira). 
DATA: 17 de outubro de 1884 a 29 de março de 1889. 
Nº DE FOLHAS: 145. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1884 a 1889. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e quarenta e cinco (145) 
folhas nume / radas e rubricadas com a rubrica = Conego Jacintho = de que / 
uso e destinado para nelle se lançarem os ssentos dos ca / samentos desta 
nova freguesia de Sam José da Lage, creada / por lei provincial numero 
novecentos e um de quatorze / de junho do anno passado. E para constar faço 
este termo / que assigno. Freguesia de Sam José da Lage, 16 de 8brº de 1884. 
/ O Vigario Conego Jacintho Francisco de Oliveira”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 26 
DATA: 26 de março de 1889 a 4 de maio de 1902. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1889 a 1902. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos, página solta, e folhas muito deterioradas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. O livro tem um tamanho maior que o normal, por isso está 
localizado, no arquivo, em um armário distante dos demais da mesma 
Paróquia. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para n’elle serem lançados / 
os assentamentos dos casamentos da Parochia de / S. José da Lage e vae 
por mim numerado e ru / bricado com rubrica - Pe Passos - de que uso, fa / 
zendo eu este termo de abertura e no fim o de / encerramento, em virtude da 
autorização supra. / Maceió, 16 de Maio de 1902. / O secº do Bispado, Pe 
Arthur Passos.”.  
RUBRICA: Pe Passos (Pe Arthur Passos). 
DATA: 5 de maio de 1902 a 29 de janeiro 1905. 
Nº DE FOLHAS: 99. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1902 a 1905. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro noventa e nove folhas, 
todas / por mim numeradas e rubricadas com a rubrica - / = Pe Passos - de 
que uso, e servirá para para o fim / declarado no termo de abertura. / Maceió, 
16 de Maio de 1902 / Pe Arthur Passos, Secretario do Bispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lançados / os 
termos de casamento effectuados na / parochia de S. José da Lage e suas 
folhas / vão por mim numeradas e rubricadas / com a rubrica << Clº. 
JAlbuquerque. >> de que / uso em virtude da auctorização supra. / Maceió, 25 
de Abril de 1905. / Clerigo Julio Ferreira d’ Albuquerque.”.  
RUBRICA: Clº JAlbuquerque (Clérigo Julio Ferreira de Albuquerque). 
DATA: 29 de janeiro 1905 a 16 de maio de 1911. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1905 a 1911. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas que vão / 
por mim numeradas e rubricadas com / a rubrica << Clº JAlbuquerque >> de 
que uso, / em virtude da auctorisação de S. Excia. / Revdmª exarada na 
primeira folha. / Maceió, 25 de Abril de 1905. / Clerigo Julio d’ Albuquerque”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lançados os 
/ assentamentos dos casamentos da parochia de São José / da Lage e, em 
virtude da autorisação supra, vae por / mim numerado e rubricado com a 
rubrica “Cº” Mauri / “cio” de que uso. / Secretaria Episcopal de Alagôas, em 
Maceió, 20 de Setembro / de 1911. / Conego José Mauricio da Rocha, 
Secretario do Bispado”.  
RUBRICA: Cº Mauricio (Cônego José Maurício da Rocha). 
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DATA: 17 de maio de 1911 a 5 de junho de 1918. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1911 a 1918. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos, capa solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cento e 
noventa / e oito folhas, que em virtude da autorização inser / ta na primeira 
folha , vae por mim numerado e / rubricado com a rubrica “Cº” Mauricio” de que 
uso, / o seu fim se acha mencionado no termo de abertura. / Secretaria 
Episcopal de Alagoas, em Maceió, 20 de Setembro / de 1911 / Conego José 
Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lan / çados 
os assentamentos dos casamentos da Fre / guezia de S. José da Lage e, em 
virtude / da autorização supra vae por mim rubri / cado com a rubrica: << Mons. 
Mauricio >> de / que uso. O numero de suas folhas vae men / cionado no termo 
de encerramento. / Maceió, 21 de Dezembro de 1918 / Monsenhor José 
Mauricio da Rocha, Secre / tario di Bispado.”.  
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Maurício da Rocha). 
DATA: 8 de junho de 1918 a 21 de fevereiro de 1925. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1918 a 1925. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, danos 
causados por insetos, capa solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas, / que, em virtude da autorização inserta na / primeira folha, vae por mim 
rubricado com a / rubrica << Mons. Mauricio >> de que uso. O fim / a que se 
destina vae mencionado no ter / mo de abertura. / Maceió, 21 de Dezembro de 
1918 / Monsenhor J. Mauricio da Rocha, Secretario / do Bispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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CASAMENTO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra de / claro aberto, 
numerado este livro que con / tem duzentas e quarenta e oito folhas (248) e 
por mim ru / bricado com a rubrica - Pe. Guimarães Lobo - / de que uso / 
Maceió, 7 de Novembro de 1923 / Pe José Guimarães Lobo, secretario”.  
RUBRICA: Pe. Guimarães Lobo (Pe José Guimarães Lobo). 
DATA: 21 de fevereiro de 1925 a 26 de novembro de 1932. 
Nº DE FOLHAS: 248. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1925 a 1932. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, declaro aberto / o 
presente livro destinado aos registros de casamen / tos da freguezia de São 
José da Lage, numera / do, rubricado com a rubrica que uso, levando no / fim 
o termo de encerramento. / E, para constar fiz este termo que assigno. / 
Secretaria do Arcebispado de Maceió, 10 de outubro de 1932. / Conego 
Fernando Alves Lyra, secretario interino”.  
RUBRICA: não contém. 
DATA: 26 de novembro de 1932 a 3 de fevereiro de 1936. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1932 a 1936. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Em virtude da autorisação contida neste livro 
de / claro encerrado o mesmo que é numerado e / rubricado com a rubrica que 
uso: Contem du / zentas folhas, servindo para o fim indicado no / termo de 
abertura. E, para constar escrevi / este termo e o assigno. / Secretaria do 
Arcebispado de Maceió, 10 de outubro de 1932. / Conego Fernando Alves 
Lyra, Secr. int”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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CASAMENTO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização anterior digo da / folha 
anterior, declaro aberto o presente livro / que servirá para os lançamentos de 
ca / samentos effectuados na parochia de / S. José da Lage. Vae numerado e 
ru / bricado com a rubrica que uso, levan / do no fim o termo de encerramento. 
/ E, para constar escrevi e assigno es / te termo - Secretaria do Arcebispado 
de / Maceió, 16 de março de 1936. / Conego Fernando Alves Lyra, Secretario 
do Arcebis / pado”.  
RUBRICA: não contém. 
DATA: 4 de fevereiro de 1936 a 20 de fevereiro de 1940. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1936 a 1940. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro, o numero de 
duzentas / folhas todas numeradas e rubricadas / com a rubrica que uso, 
servindo para / o fim indicado no termo de abertura. / Em virtude da autorisação 
neste livro conti / da declaro - o encerrado. E, para cons / tar escrevi e assigno 
este termo. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 16 de março de 1936. / 
Conego Fernando Alves Lyra, Secretario do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra / declaro aberto 
este livro que contem / (100) cem folhas, todas numeradas e / por mim 
rubricadas com a rubrica / “Conego João Lessa” de que uso e que / servirá 
para nelle serem lançados / os C assentamentos de bapt, digo, / de 
casamentos da freguesia de / S. José da Lage. / Maceió, 25 de Novembro de 
1934 / Conego João Lessa, secretario do / Arcebispado.”.  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa). 
DATA: 20 de fevereiro de 1940 a 12 de março de 1942. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1940 a 1942. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (100) cem folhas / todas 
numeradas e por mim ru / bricadas com a rubrica “Conego / João Lessa” de 
que uso. / Maceió, 25 de Novembro de 1939 / Conego João Lessa, secretario 
do / Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra / declaro aberto 
este livro que contem (200) / duzentas folhas todas numeradas e por mim / 
rubricadas com a rubrica “Conego João / Lessa” de que uso e que servirá para 
/ nelle serem lançados os assentamentos / de casamentos da parochia de S. 
José / da Lage. / Maceió, 5 de Fevereiro de 1942 / Conego João G. Lessa, 
secretario / do Arcebispado.”.  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa). 
DATA: 14 de março de 1942 a 19 de agosto de 1945. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1942 a 1945. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Declaro que este livro con / tem (200) 
duzentas folhas todas / numeradas e por mim rubricadas / com a rubrica 
“Conego João Lessa” / de que uso. / Maceió, 5 de Fevereiro de 1942 / Conego 
João G. Lessa, secre / tario do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para no mesmo / ser feito o 
registro dos casamentos da paroquia / de S. José da Lage, deste Arcebispado, 
estan / do todas as suas folhas numeradas e / rubricadas com esta rubrica: 
Cônego Batista / Maceió, 29 de janeiro de 1945. / Cônego João Batista 
Vanderlei, por especial / delegação do Exmo. e Revmo. Snr. Arcebispo Me / 
tropolitano.”.  
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RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 19 de agosto de 1945 a 25 de janeiro de 1950. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1945 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro duzentas (200) 
folhas, / devendo nele ser feito o registo dos casamentos / da Paroquia de S. 
José da Lage, deste Arce / bispado, conforme o termo de abertura lavrado / na 
primeira pagina. Todas as suas folhas / estão por mim numeradas e rubricadas 
com / a seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 29 de janeiro de 1945 / 
Conego João Batista Vanderlei, por especial delegação / do Exmo. Revmo. 
Snr. Arcebispo Metropolitano”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para no mesmo ser feito / o registro 
dos casamentos da paróquia de S. / José da Lage e, em virtude da autorização 
supra, / leva êste termo de abertura e mais o de encerramen / to lavrado na 
última página, estando todas as / suas folhas numeradas e por mim rubricadas 
/ com a rubrica de que uso: Cônego Batista / Maceió, 15 de abril de 1948 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do / Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 25 de janeiro de 1950 a 30 de dezembro de 1952. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1950 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente livro de registro de / 
casamento da paróquia de S. José da Lage (200) / duzentas folhas que, em 
virtude da autorização / exarada na primeira página, vão por mim / numeradas 
e rubricadas com a rubrica de / que faço uso e é assim: Cônego Batista / 
Maceió, 15 de abril de 1948. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / de 
Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
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CASAMENTO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle / ser feito o registro 
dos casamentos / da paróquia de S. José da Lage e / em virtude da autorização 
supra, / leva êste têrmo de abertura e bem / assim o de encerramento lavrado 
na / última página, estando todas as suas / folhas numeradas e por mim rubri 
/ cadas com a rubrica de meu uso / que é a seguinte: Cônego Batista / Maceió, 
7 de outubro de 1952.”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 1 de janeiro de 1953 a 13 de março de 1955. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1953 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de casa / mentos da 
paróquia de São José / da Lage contém duzentas (200) / folhas que, por força 
da autorização / lavrada na primeira página, estão / numeradas e por mim 
rubricadas / com esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 7 de outubro de 1952 
/ Cônego João Batista Vanderlei, Secre / tário de Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro irá servir para / nêle ser feito o 
registro dos casa / mentos da paróquia de São José da / Lage e em virtude da 
autorização supra / leva êste têrmo de abertura e bem assim / o de 
encerramento lavrado na última / página, estando todas as suas folhas / 
numeradas e por mim rubricadas / com a seguinte rubrica: Cônego Batista / 
Maceió, 7 de outubro de 1952. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / 
do Arcebispado.”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 13 de março de 1955 a 2 de setembro de 1957. 
Nº DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1955 a 1957. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro dos casamentos / da 
paróquia de São José da Lage / contém 199 folhas e estão todas / numeradas 
e por mim rubricadas / com a rubrica de meu uso que / é a seguinte: Cônego 
Batista / Em virtude da autorização que se / acha exarada na primeira página 
/ leva êste têrmo de encerramento e / o de abertura lavrado na primeira / 
página. / Maceió, 7 de outubro de 1952 / Cônego João Batista Vanderlei, / 
Secretário de Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 2 B 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
casamentos da paróquia de São José / da Lage e, em virtude da autorização 
supra, leva o pre / sente têrmo de abertura e bem assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando todas as / suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / 
Maceió, 24 de maio de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei / Secretário do 
Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 1 de janeiro de 1955 a 20 de novembro de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1955 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de casamentos da 
Paróquia de São José da Lage / dêste Arcebispado contém duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização / do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 24 de maio de 1955 / 
Cônego João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Os registros contidos no livro são cópias dos livros originais. 
O livro está localizado em um armário distante dos outros da mesma paróquia, 
pois chegou ao arquivo após a reordenação dos armários. 
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CASAMENTO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
casamentos da paróquia de S. José / da Lage e, em virtude da autorização 
supra, leva o pre / sente têrmo de abertura e bem assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando todas as / suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 
27 de setembro de 1957 / Mons João Batista Vanderlei, / Secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei). 
DATA: 2 de setembro de 1957 a 17 de novembro de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1957 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de casamentos da 
Paróquia de S. José da Lage / dêste Arcebispado contém duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização / do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 27 de setembro de 1957 
/ Mons João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 17 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
casamentos da paróquia de S. José / da Lage e, em virtude da autorização 
supra, leva o pre / sente têrmo de abertura e bem assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando todas as / suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / 
Maceió, 5 de junho de 1959 / Cônego João Batista Vanderlei, / Secretário do 
Arcebispado”.  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei). 
DATA: 17 de novembro de 1959 a 8 de junho de 1963. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia São José, de São José da 
Lage, de 1957 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
danos causados por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de casamentos da 
Paróquia de S. José da Lage / dêste Arcebispado contém duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização / do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 5 de junho de 1959 / 
Cônego João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 25 
DATA: 1865. 
Nº DE FOLHAS: 45. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos no livro da 
Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do Jaraguá, de 1865. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta e flácida, 
manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 
ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 25 
DATA: 1883 – 1892 - 1896. 
Nº DE FOLHAS: 58. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos no livro da 
Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do Jaraguá, de 1883, 1892 e 1896. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta e flácida, manchas 
causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. As 
datas mencionadas estão informadas na capa do livro, porém é confuso tentar 
saber de qual data é cada batismo, ou se todos os anos dentro do período 
1883 – 1896 estão inclusos, já que não há nenhuma informação no corpo do 
livro. 
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BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 25 
RUBRICA: Costa 
DATA: 8 de dezembro de 1865 a 6 de janeiro de 1876. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1865 a 1876. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
da metade pro fim o livro está deteriorado, muitas folhas rasgadas e apenas 
pedaços de algumas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro tem cento r noventa e oito folhas / 
(198) todas numeradas e rubricadas por mim / com a rubrica - P. Je Marques 
- de que uso; e para / constar fis este termo em que eu assigno / Maceió 28 de 
Outubro de 1871. / Pe José Vieira Marques.” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. A rubrica informada no termo de 
encerramento não é a mesma presente no corpo do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro, que por mim i / rá rubricado, e 
numerado com a ru / brica - Duarte - de que uso, para / nelle serem lançados 
os registros de / baptisados da Freguesia de Nossa Sa / Mãe do Povo de 
Jaraguá. / Maceió, 23 de março de 1876 / Conego Francisco P. Duarte / Vigario 
de Maceió”  
RUBRICA: Duarte (Cônego Francisco P. Duarte)  
DATA: 9 de janeiro de 1876 a 28 de maio de 1883 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1876 a 1883. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez e poucas folhas com rasuras e corrosões. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro por mim nume / rado, e 
rubricado com a rubrica / - Duarte - de que uso, para nelle / serem lançados os 
registros de bapti / sados da freguesia de Nossa Senho / ra Mãe do Povo de 
Jaraguá / Maceió 23 de março de 1876 / Conego Vigrº Franco P. Duarte” 
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BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 25 
RUBRICA: P. Je. Marques 
DATA: 24 de junho de 1883 a 16 de janeiro de 1896 
Nº DE FOLHAS: 178. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1883 a 1896. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
folhas com rasuras e corrosões, algumas estão coladas no fim do livro. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. As folhas 1, 2 
e 3 estão faltando. Após o ano de 1888, os seguintes estão fora de ordem. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Serve este livro para o registro dos nas / cimentos 
e obitos dos filhos de escravas nasci / dos desde o dia 28 de Setembro de este 
[sic] anno de / 1871, data da lei nº 2:040; na freguesia de / Nossa Senhora Mai 
[sic] do Povo do Jaraguá; e/ tem o numero de folhas mencionado no termo / 
de encerramento. Para constar mandei / passar o presidente [sic], em que 
assigno. / Maceio, 10 de Novembro de 1871. / Silverio Fernandes de Araujo 
Jorge” 
RUBRICA: Jorge (Silverio Fernandes de Araujo Jorge) 
DATA: 4 de novembro de 1887 a 9 de março de 1894. 
Nº DE FOLHAS: 79. 
CONTEÚDO: Lista com registros de nascimentos e óbitos de filhos de 
escravos beneficiados pela Lei do Ventre Livre, de 1872 a 1881; registros de 
batismos gerais de 1887 a 1894; e lançamentos de certidões por despacho de 
1898 a 1932, da paróquia Nossa Senhora Mão do Povo, do Jaraguá. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez e poucas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento e tem um tamanho maior 
que o normal. O livro tem o conteúdo muito diverso, porém o que prevalece 
são os batismos de 1887 a 1894. Provavelmente, não seria utilizado para os 
outros fins que não os que constam no termo de abertura, mas foi reutilizado. 
A rubrica é a mesma em todas as folhas. Os registros de nascimento e óbito 
de escravos só vão até a folha 3. Após isso, se inicia o índice dos registros de 
batismo que vão até a folha 71. Os registros de batismo de 1887 a 1894 não 
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são apenas de escravos. Da folha 71v até 72v estão os lançamentos 
posteriores autorizados. Após isso o livro não está mais preenchido. 
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Tem o presente livro duzentas folhas / todas 
rubricadas e numeradas por / mim, com a rubrica - Sª Lessa - de / que uso, e 
servirá para o lançamen / to dos assentos dos baptisados da fre / guesia de N. 
Senhora Mãe do Povo, / de Jaraguá, e leva no fim o termo / de encerramento. 
/ Maceió, 14 de Março de 1897 / Pe Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigrº Geral 
Foraneo.” 
RUBRICA: Sª Lessa (Pe Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 4 de janeiro de 1894 a 27 de maio de 1901 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1894 a 1896. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez e poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro duzentas folhas, q. vão / todas 
por mim numeradas e rubri / cadas, com a rubrica - Sª Lessa - de / que uso, e 
servirá para o fim decla / rado no termo de abertura [ilegivel, 1 palavra] / 
Maceió, 14 de Março de 1897 / Pe. Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigrº Geral 
Foraneo.”  
OBSERVAÇÕES: A partir do ano de 1899 as datas estão desordenadas.  
 

BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para n’elle serem / lançados 
os assentos dos baptisados que / forem feitos na parochia de Nossa Se / nhora 
Mãe do Povo de Jaraguá e vae / por mim numerado e rubricado, com / a rubrica 
- Pe Passos -, de que uso, fazen / do eu este termo de Abertura e no fim / o de 
Encerramento, onde declaro o nu / mero de suas folhas. Tudo faço em vir / 
tude da auctorização supra. / Maceió, 30 de julho de 1902. / Pe. Arthur Passos, 
Secrº do Bispado.”   
RUBRICA: Pe Passos (Pe Arthur Passos)  
DATA: 2 de junho de 1901 a 5 de novembro de 1905. 
Nº DE FOLHAS: 96. 
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CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1901 a 1905. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez e algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro noventa e seis folhas, / 
todas por mim numeradas e rubricadas, / com a rubrica - Pe Passos -, de que 
uso, e / servirá para o fim declarado no termo de / Abertura. / Maceió, 30 de 
julho de 1902. / Pe. Arthur Passos, Secretario do Bispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado 
 

BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem 
escripturados os termos / de baptismos da freguezia de N. S. Mãe do Povo de 
Jaraguá e con / forme autorização supra vai por mim numerado e rubricado / 
com a rubrica - Pe. J Braga - de que uso. E para constar fiz este termo que 
assigno. / Maceió, 5 de fevereiro de 1906. Pe Julio Braga”  
RUBRICA: Pe. J Braga (Pe Julio Braga)   
DATA: 5 de novembro de 1905 a 18 de dezembro de 1910. 
Nº DE FOLHAS: 194. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1905 a 1910. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (194) cento e noventa e 
quatro folhas, / todas por mim numeradas e rubricadas com a rubrica = Pe. / J 
Braga = de que uso, e servirá para o fim mencionado no / termo de abertura. 
E para constar fiz este termo que assigno. / Maceió, 5 de Fevereiro de 1906. 
Pe Julio Braga.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
 

BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro para nelle serem lançados / 
os assentamentos dos baptizados da parochia de Nos / sa Senhora Mãe do 
povo de Jaraguá, e, em virtude / da autorização supra, vae por mim numerado 
e ru / bricado assim: “Pe Mauricio”. / Maceió, Paço Episcopal, 30 de Novembro 
de 1910 / Padre José Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado”  
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RUBRICA: Pe. Mauricio (Pe José Mauricio da Rocha) 
DATA: 12 de dezembro de 1910 a 20 de setembro de 1914. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1910 a 1914. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez e poucas folhas com fita adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro, que vae por mim 
numerado / e rubricado assim: “Pe Mauricio”, o numero de cen / to e noventa 
e oito e destina-se ao fim / mencionado no termo de abertura inserto na pri / 
meira folha. / Maceió, Paço Episcopal, 30 de Novembro de 1910. / Padre José 
Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado.”  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lançados os / 
assentamentos dos (casamentos) da Freguezia de Nossa / Senhora Mãe do 
Povo de Jaraguá e, em virtude da / autorização supra, vae por mim numerado 
e rubri / cado com a rubrica << Mons. Mauricio >> de que uso. / Maceió, 9 de 
Outubro de 1914 / Monsenhor José Mauricio da Rocha.” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
DATA: 30 de agosto de 1914 a 2 de outubro de 1917. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1914 a 1917. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas, / que, em virtude da autorização da primeira folha, / vão por mim 
numeradas e rubricadas com a / rubrica << Mons. Mauricio >> de que uso; o 
seu fim / está mencionado no termo de abertura. / Maceió, 9 de Outubro de 
1914 / Monsenhor José Mauricio da Rocha.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há um erro no termo de abertura, que diz que 
o livro é de assentamentos de casamentos. 
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BATISMO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir [corroido, +/- 2 palavras] para nelle 
serem lan / çados os assentos de baptizados da Fre / guezia [ilegivel, 1 palavra] 
Mãe do Povo de Jara / guá e, [corroído, 1 palavra] autorização supra, vae / por 
mim [corroído, 1 palavra] com a rubrica: Mons. / Mauricio [corroído, +/- 2 
palavras] O numero de suas / folhas vae [corroído, 1 palavra] no termo de 
encerramen / to. / Maceió, [corroído, +/- 2 palavras] zembro de 1918. / 
Monsenhor [corroído, 1 palavra] Mauricio da Rocha, Secreta / rio do B 
[corroído, 1 palavra]”  
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha)  
DATA: 13 de janeiro de 1918 a 20 de junho de 1922. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1918 a 1922. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, a primeira folha rasgada. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas, / que, em virtude da autorização inserta na / primeira folha, vão por mim 
rubricadas com / a rubrica: << Mons. Mauricio >> de que uso/ o fim a que se 
destina está mencionado no / termo de abertura. / Maceió,5 de dezembro de 
1918 / Mons. José Mauricio da Rocha, Secretario do / Bispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Após a folha 200, há algumas folhas anexadas, 
numeradas de 1 a 8, com batismos aleatórios de 1920 a 1922. 
 

BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Ha de servir este livro, na parochia de N. S. Mãe do 
/ Povo de Jaraguá, para o lançamento dos assentos de bapti / sados. [Corroído, 
+/- 2 palavras] virtude da auctorisação supra, vae po mim / numerado [corroído, 
1 palavra] rubricado com a rubrica - Cº Luis Barbosa - / de que uso / Maceió, 
1º de Junho de 1922 / Conego Luis Barbosa / Secretario do Arcebispado”  
RUBRICA: Cº Luis Barbosa (Cônego Luis Barbosa) 
DATA: 22 de julho de 1922 a 6 de junho de 1926. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1922 a 1926. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez e a primeira folha colada com fita adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas (200) folhas, 
todas por mim / numeradas e rubricadas com a rubrica - Cº Luis Barbosa - / de 
que uso. Servirá para o fim designado no termo / de abertura. / Maceió 2 de 
junho de 1922. / Conego Luis Barbosa; Secretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A folha de número 101 está no fim do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro que contem 200 / (duzentas) 
folhas, todas numeradas e por mim / rubricadas com a rubrica de meu uso - 
Pe Gui / marães Lobo - para os lançamentos de baptis / mos da parochia de 
N. Sa. Mãe do Povo de / Jaraguá. / Maceió, 20 de Agosto de 1926 / Conego J. 
Guimarães Lobo, secret. Do Arceb.” 
RUBRICA: Pe Guimarães Lobo (Cônego J. Guimarães Lobo)  
DATA: 13 de maio de 1926 a 31 de março de 1929. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1926 a 1929. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmnete solta e manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas / todas 
numeradas e por mim rubricadas / com a rubrica - Pe Guimarães Lobo - de / 
meu uso e que servirá para os fins / mencionados no termo de abertura. / 
Maceió 20 de Agosto de 1926. / Conego J. Guimarães Lobo, se / cretario do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação do verso, declaro aberto 
o presen / te livro que servirá para nelle serem feitos os assenta / mentos de 
baptisados da parochia de Jaraguá. / Vae numerado e rubricado com a rubrica 
que / uso e leva no fim o termo de encerramen / to. Secretaria do Arcebispado 
de Maceió, 24 de / julho de 1929. Conego Fernando Lyra, secretario in / terino 
do Arcebispado.”  
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RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 5 de maio de 1929 a 30 de dezembro de 1932. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1929 a 1932. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro trezentas folhas, 
(300) / numeradas e rubricadas com a rubrica / que uso, servindo para o fim 
indicado no / termo de abertura. Em virtude da autori / sação constante da 
primeira pagina decla / ro-o encerrado. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 
24 de julho / de 1929. / Conego Fernando ALyra, secretario interino do Arcebis 
/ pado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro / aberto o 
presente livro que servirá para / os lançamentos de baptisados da fr [corroído, 
+/- 1 palavra] zia de Jaraguá. Vae numerado e [corroído, +/- 1 palavra] bricado 
com a rubrica que uso, [corroído, +/- 2 palavras] / no fim o termo de encerramen 
[corroído, +/- 1 palavra] / E para constar escrevi e assigno este [corroído, +/- 1 
palavra] / mo. Secretaria do Arcebispado de [corroído, +/- 1 palavra] / ceió, 7 
de janeiro de 1 [corroído, +/- 1 palavra]. Conego [corroído, +/- 5 palavras].”  
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 3 de janeiro de 1932 a 30 de janeiro de 1938. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1932 a 1938. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, as duas primerias folhas rasgadas, a parte de cima de todas as folhas 
está com a tinta borrada, o livro parece ter sido molhado. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o numero de 
trezentas / folhas (300) numeradas e rubricadas com a rubri / ca que uso, 
servindo para o fim indicado no / termo de abertura. Em virtude da autorisa / 
ção contida neste livro declaro-o encerrado. / E, para constar escrevi e assigno 
este termo. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 8 de janeiro de 1936. / 
Conego Fernando Alves Lyra, Secretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado.  
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BATISMO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra declaro / aberto o 
presente livro que servirá para os / lançamentos de baptisados effectuados na 
/ frguezia de Nossa Senhora Mãe do Povo, / de Jaraguá; E numerado e 
rubricado com / a rubrica que uso, levando no fim o / termo de encerramento / 
E, para constar fiz e assignei este termo. / Secretaria do Arcebispado de 
Maceió, 31 de outubro de 1935. / Conego Fernando Alves Lyra, Secretario do 
/ Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 3 de março de 1935 a 17 de setembro de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1935 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro, o numero de 
trezentas (300) / folhas todas numeradas e rubricadas com a ru / brica que uso, 
servindo para o fim indica / do no termo de abertura. Em virtude da / 
autorisação contida neste livro declaro-o / encerrado. E, para constar escrevi 
e assi / gnei este termo. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 31 de outubro 
/ de 1935. / Conego Fernando Alves Lyra, Secretario do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Declaro aberto este livro que contem / duzentas 
folhas (200) todas numeradas / e por mim rubricadas com a rubrica / “Conego 
João Lessa” de que uso e ser / virá para nelle serem lançados os / 
assentamentos de baptisados da fre / guezia de Jaraguá. / Maceió, 23 de 
Agosto de 1939 / Conego João Lessa / Secretario do Arcebispado”  
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa) 
DATA: 15 de agosto de 1939 a 10 de abril de 1942. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1939 a 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, muitas manchas causadas pela acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas / folhas 
todas numeradas e por / mim rubricadas com a rubrica / “Conego João Lessa” 
de que uso. / Maceió, 23 de Agosto de 1939 / Conego João Lessa / Secretario 
do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 25 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, / declaro aberto 
este livro, que contem / (200) duzentas folhas todas numeradas / e por mim 
rubricadas com a rubrica / “Conego João Lessa” de que uso e que / servirá 
para nelle serem lançados os / assentamentos de baptisados da paróquia / de 
Jaraguá. / Maceió, 6 de Julho de 1942 / Conego João G. Lessa, secretario do 
/ Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa) 
DATA: 10 de abril de 1942 a 22 de outubro de 1944. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1942 a 1944. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, muitas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Declaro aberto, digo, encerrado este / livro 
que contem (200) duzentas fo / lhas todas numeradas e por mim / rubricadas 
com a rubrica “conego / João Lessa” de que uso: [sic] / Maceió, 6 de Julho de 
1942 / Conego João G. Lessa, secretario / do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há, no início do livro, duas folhas soltas que 
não o pertencem, com óbitos de 1857. 
 

BATISMO 
LIVRO 17 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livropara nêlle / serem feitos os 
registros dos batizados da / Paróquia de Nossa Senhora Mãe do Povo de / 
Jaraguá, contendo duzentas (200) folhas, todas / por mim numeradas e 
rubricadas, conforme / autorização supra, com a rubrica de meu / uso: Cônego 
Batista / Maceió, 13 de dezembro de 1944. / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário do Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vandelei) 
DATA: 22 de outubro de 1944 a 4 e novembro de 1947. 
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Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1944 a 1947. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, muitas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro que vai servir para registo 
/ dos batizados da Paróquia de Nossa Senhora Mãe do Povo / de Jaraguá, 
duzentas (200) folhas, todas por mim numera / das e rubricadas, conforme 
autorização exarada na primeira / pagina, com a rubrica de que uso: Cônego 
Batista / Maceió, 13 de dezembro de 1944. / Conego João Batista Vanderlei, 
Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 18 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro há de servir para o registro de 
batisados / de Jaraguá. Passo a abrir e rubricar com o meu / cognome que diz: 
Cônego Batista e no fim lançarei o com / petente termo de encerramento. / 
Maceió, 9 de dezembro de 1947 / Cônego João Batista Vanderlei, / Secretario 
do Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vandelei) 
DATA: 12 de outubro de 1947 a 23 de novembro de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1947 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez e algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro de batismo tem cem folhas todas 
numeradas e / por mim rubricadas, sem erro nem vício que faça dúvida. / 
Maceió, 9 de dezembro de 1947 / Cônego João Batista Vandeleri, / Secretário 
do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 19 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro há de servir para o registro de 
batisados / de Jaraguá Passo a abrir e rubricar com o meu / cognome que diz: 
Cônego Batista e no fim lançarei o com / petente termo de encerramento. / 
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Maceió, 2 de fevereiro de 1950 / Cônego João Batista Vanderlei, por / especial 
delegação do Exmo. Revmo. Snr. Arcebispo Metropolitano”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vandelei) 
DATA: 23 de novembro de 1948 a 25 de dezembro de 1949. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de Batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1948 a 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro de batismo tem cem folhas todas 
numeradas e / por mim rubricadas, sem erro nem vício que faça dúvida. e mais 
2 folhas / anexadas com os números 101 e 102. / Maceió, 2 de fevereiro de 
1950 / Cônego João Batista Vandeleri, por / especial delegação do Exmo. e 
Revmo. Snr. Arce / bispo Metropolitano.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Os batismos presentes nas duas folhas 
anexadas, como consta no termo de encerramento, não estão assinados. 
 

BATISMO 
LIVRO 21 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro irá servir para nêle ser / feito o 
registro dos batizados da paróquia de / Jaraguá e em virtude da autorização 
supra leva / o presente têrmo de abertura e bem assimo de / encerramento na 
última página, estando todas as / suas folhas numeradas e por mim rubricadas 
/ com a minha rubrica que é assim: Cônego Batista / Maceió, 11 de agosto de 
1951 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)  
DATA: 29 de julho de 1951 a 4 de janeiro de 1953. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1951 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registro de batizados / da 
paróquia de Jaraguá contem 195 (cento e / noventa e cinco) folhas que, por 
força da / autorização que se acha lavrada na primeira / página, estão todas 
numeradas e rubricadas / por mim com esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 
11 de agosto de 1951 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do 
Arcebispado.”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Jara / guá e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Cônego João Batista 
Vanderlei, / Secretario do Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)  
DATA: 4 de janeiro de 1953 a 12 de junho de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1953 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, poucas manchas causadas pela 
acidez, muitas folhas corroídas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Jaraguá / contém duzentas (200) fôlhas que, por força da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Cônego João Batista Vanderlei Secretario / do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Jaraguá / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 27 de 
janeiro de 1956 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretario do / Arcebispado”  
RUBRICA: Cônego Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)   
DATA: 13 de junho de 1954 a 2 de outubro de 1955. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1954 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, poucas manchas causadas pela 
acidez, muitas folhas corroídas. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Jaraguá / contém duzentas (200) fôlhas que, por força da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 27 de Janeiro de 1956 / Mons. João Batista 
Vanderlei, Secretario do / Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 24 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Jaraguá / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / têrmo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Cônego Batista / Maceió, 16 
de abril de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretario do / Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 2 de outubro de 1955 a 25 de dezembro de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1955 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas corroídas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Jaraguá dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas que, 
por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 17 de abril de 1957 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 25 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Jaraguá / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / têrmo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
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rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Cônego Batista / Maceió, 14 
de maio de 1959 / Cônego João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”   
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)  
DATA: 25 de dezembro de 1956 a 16 de fevereiro de 1958. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1956 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Jaraguá, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 14 de maio de 
1959 / Cônego João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Jaraguá / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / têrmo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / Maceió, 27 de 
janeiro de 1960 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado / 
por especial delegação do Exmo. Snr. / Arcebispo Metropolitano”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 16 de fevereiro de 1958 a 4 de abril de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
Jaraguá, de 1958 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Jaraguá, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 27 de janeiro de 
1960 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado / por especial 
delegação do Exmo. / Snr. Arcebispo Metropolitano”.  



- 403 -  

OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Provavelmente é o livro nº 26, mas não está 
numerado. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Jaraguá / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / têrmo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / Maceió, 25 de 
junho de 1960 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 4 de abril de 1959 a 6 de março de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1959 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Jaraguá, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 25 de junho de 
1960 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Provavelmente é o livro nº 27, mas não está 
numerado. 
 

BATISMO 
LIVRO 28 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Jaraguá / e, em virtude da autorização supra, leva o 
presente / têrmo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / depois 
da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Mons. Batista / Maceió, 25 de 
junho de 1960 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 6 de março de 1960 a 19 de março de 1961. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1960 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Jaraguá, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 25 de junho de 
1960 / Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 29 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Jaraguá e em virtude / da autorização supra, leva 
o presente “Termo de Abertura e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 2 de 
maio de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 19 de março de 1961 a 24 de março de 1962. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1961 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Jaraguá, dêste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, 
por força da autorização do Exmo. e Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrado 
antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas com a 
seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 2 de maio de 1961 / 
Mons. João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro, por mim rubricado e / 
numerado, com a rubrica = P Je. Marques / de que uso, para nelle se lançarem 
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os regis / tros dos casamentos da freguesia de / Nossa Senhora Mai [sic] do 
Povo de Jaragua / por assim me autorizar S. Exccia Rma o Snr. / Vigario 
Capitular, levando no fim o termo / de encerramento Maceio 28 de Outubro de 
/ 1881 P José Vieira Marques.” 
RUBRICA: P Je Marques (Pe. José Bieira Marques) 
DATA: 2 de setembro de 1882 a 2 de dezembro de 1916. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora Mãe do 
Povo, do Jaraguá, de 1882 a 1916. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e noventa e oito folhas 
/ q vão todas por mim numeradas e rubrica / das com a rubrica – P Je. Marques 
de que uso, / destinado para lançamento dos casamentos / da freguesia de 
Nossa Senhora Mai [sic] do / Povo em Jaraguá; e para constar faço este que / 
assigno. Maceió 28 de Outubro de 1881. / P Je. Vieira Marques”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 3a 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle serem lançados os 
as / sentamentosde casamentos da Freguezia de Nossa / Senhora Mãe do 
Povo de Jaraguá, e em virtude da / autorização supra, vae por mim rubricado 
com a / rubrica: << Mons. Mauricio >> de que uso. O numero / de suas folhas 
vae mencionado no termo de encerramen / to. / Maceió, 26 de Novembro de 
1917 / Mons. José Mauricio da Rocha, Secretario do Bispa / do” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Mons. José Mauricio da Rocha) 
DATA: 20 de janeiro de 1917 a 28 de novembro de 1931. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora Mãe do 
Povo, do Jaraguá, de 1917 a 1931. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, algumas folhas estão com uma mancha forte na parte lateral, o livro, 
possivelmente, foi molhado nesse local. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas, que, / em 
virtude da autorização inserta na primeira folha, / vão por mim rubricadas com 
a rubrica: << Mons. Mau / ricio >> de que uso. O fim a que se destina vae 
indicado / no termo de abertura. / Maceió, 26 de Novembro de 1917 / 
Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado”. 
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OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 3b 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra declaro aberto / o 
presente livro que servira para os lançamentos / dos casamentos realisados 
na parochia de Jaraguá. / Vae numerado e rubricado com a rubrica de que / 
uso e leva no fim o termo de encerramento. / E, para constar este termo escrevi 
e assigno. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, 6 de julho de / 1936. Conego 
Fernando Lyra, Secretario do Arcebis / pado.”  
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 25 de agosto de 1932 a 1 de abril de 1935. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora Mãe do 
Povo, do Jaraguá, de 1932 a 1935. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, algumas folhas estão com manchas fortes nas laterais, o livro, 
possivelmente, foi molhado. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cem folhas 
todas nume / radas e rubricadas com a rubrica de que uso, deven / do servir 
para o fim indicado no termo de abertura / em virtude da autorisação nelle 
contida, declaro-o / encerrado. E, para constar escrevi e assigno este termo. / 
Secretaria do Arcebispado de Maceió, 6 de julho de 1936. / Conego Fernando 
Lyra, Secretaria do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro só está preenchido até a folha 41. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação s [corroído, +/- 3 
palavras] / o presente livro [corroído, 1 palavra] servira [corroído, +/- 3 palavras] 
/ tos dos [corroído, +/- 6 palavras] / Vae [corroído, +/- 8 palavras] / [corroído, 
+/- 3 linhas]” 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 2 de janeiro de 1932 a 5 de maio de 1942. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora Mãe do 
Povo, do Jaraguá, de 1932 a 1942. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, e algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o numero de 
duzentas / folhas, numeradas e rubricadas com a rubri / ca que uso e em 
virtude da autorisação / do Exmo. Mons. Vigario Geral, declaro-o encerrado. / 
Serve para o fim indicado no termo de a / bertura. / Secretaria do Arcebispado 
de Maceió, 12 de maio de 1932. / Conego Fernando Alves Lyra, secretario 
interino / do Arcebispado”.   
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro só está preenchido até a folha 41. As 
datas a partir de 25 de agosto até 1 de abril não constam no livro, estando no 
livro de número 3b. As datas estão desordenadas. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para se [corroído, +/- 1 
palavra] / lançados n’elle os assentos de obitos / da freguezia de N. S. Mai [sic] 
do [corroído, +/- 1 palavra] / de Jaraguá; o qual vae com as folhas / numeradas 
e rubricadas por mim: com a / rubrica = Costa = de que uso, por autho / risação 
q recebi do Exm. E Rvº Sr.Dr. Vi / gario Capitular Joaquim Francisco de / 
Farias. Maceió 13 de setem / bro de 1 {corroído, +/- 1 palavra] / [corroído, +/- 
1 palavra] Ignacio Joaquim da Costa” 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 21 de agosto de 1865 a 21 de fevereiro de 1874. 
Nº DE FOLHAS: 148. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1865 a 1874. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, e muitas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nele serem / lançados os 
registros de obitos da / freguesia de N. S. Mãe do Povo / de Jaraguá, e irá por 
mim nu / merado, e rubricado com a / rubrica – Duarte – de que uso. / Maceió 
20 de março de 1874 / Conego Francisco P. Duarte Vigrº de Maceió” 
RUBRICA: Duarte (Vigário Francisco P. Duarte) 
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DATA: 11 de fevereiro de 1874 a 22 de agosto de 1879. 
Nº DE FOLHAS: 152. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1874 a 1877. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, e algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro de cento, e cincoen / ta e 
duas folhas, por mim nume / radas, e rubricadas com a rubri / ca – Duarte – de 
que uso, para / nelle serem lançados os regis / tros dos obitos da freguesia / 
de N. Sª Mãi [sic] do Povo de / Jaraguá. Maceió 20 de março de / 1874 – 
Conego Francisco P. Duarte / Vigrº de Maceió” 
 

ÓBITO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para n’elle se lançarem / os 
assentos de obitos da Freguesia de Nossa Senho / ra Mai do Povo de Jaraguá, 
e vai por mim nu / merado e rubricado com a rubrica P Je Marques, e / leva no 
fim termo de encerramento; o que faço / por autorisação de S Excia Rma 
Monsenhor Vigario / Capitular á [sic] mim concedida por seu respeitável / 
despacho de 11 de Agosto de 1879. E para constar / faço este termo em que 
me assigno. / Maceio 20 de Agosto de 1880. / P José Vieira Marques Pro 
Parocho” 
RUBRICA: P Je Marques (Pe. José Vieira Marques) 
DATA: 1 de setembro de 1879 a 20 de fevereiro de 1894. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1879 a 1894. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e cincuenta folhas, que 
vão por / mim numeradas e rubricadas, com a rubrica de / que uso P Je 
Marques, destinado para o lançamento / dos obitos da freguesia de Nossa 
Senhora Mai [sic] / do Povo de Jaraguá. E para constar faço este que / assigno 
Maceio 20 de Agosto de 1880 P José Vieira Marques.” 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
DATA: 2 de maio de 1884 a 24 de novembro de 1889. 
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Nº DE FOLHAS: 164. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1884 a 1889. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez e poucas folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há ubrica. 
O livro possui um tamanho maior que o comum. A primeira folha está 
numerada como 118. Não há cópias de registros de outros livros. 
 

ÓBITO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle se / lançarem os 
assentos de obitos da / freguesia de N. Senhora Mãi [sic] do Po / vo, de 
Jaraguá, e vae por mim / numerado e rubricado, com a ru / brica – Sº Lessa – 
de que uso, e le / va no fim termo de encerramento. / Maceio 14 de Março de 
1897 / Pe Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigrº Geral Foraneo.” 
RUBRICA: Sª Lessa (Pe Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 22 de fevereiro de 1896 a 17 de julho de 1917. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1896 a 1917. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez e tentativa de restauro com fita adesiva na 
última folha. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e cincoenta folhas, / 
todas pº mim numeradas e rubricadas / com a rubrica – Sª Lessa – de que uso 
/ destinadas pª o lançamento de obi / tos da freguesia de N. Senhora Mai [sic] 
/ do Povo, de Jaraguá. / Maceio, 14 de Março de 1897 / Pe. Manoel Antonio 
da Sº Lessa, Vigrº G. Foraneo.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÓBITO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle serem lan / çados 
os assentamentos de obitos da Fregue / zia de Nossa Senhora Mãe do Povo 
de Jara / guá, e, em virtude da autorização supra, vae / por mim rubricado com 
a rubrica: << Mons. / Mauricio >> de que uso. O numero de suas / folhas vae 
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mencionado no termo de encerra / mento. / Maceio 26 de Novembro de 1917 
/ Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario do / Bispado.” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
DATA: 18 de julho de 1916 a 20 de junho de 1926. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1916 a 1927. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de duzentas 
folhas, que, / em virtude da autorização inserta na primeira folha, / vão por mim 
rubricadas com a rubrica << Mons. Mau / ricio >> de que uso. O fim a que se 
destina, vae menciona / do no termo d abertura. / Maceio, 26 de Novembro de 
1917 / Monsenhor José Mauricio da Rocha, Secretario do Bispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÓBITO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, declaro aberto o 
presente livro / que servirá para nelle serem lançados digo, escriptos os lança 
/ mentos dos obitos ocorridos na parochia de Jaraguá, cujos supul / tamentos 
hajam sido feitos no Cemiterio parochial. Contem o nu / mero de folhas, 
numeradas e por mim rubricadas com a rubri / ca Con. Lyra, secr. int. de que 
uso, indicada no termo de encerramen / to que leva ao fim. Secretaria do 
Arcebispado de Maceió 20 – 12 – 928. / Conego Fernando Alyra, secr. int.” 
RUBRICA: Con. Lyra, secr. int. (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 4 de julho de 1927 a 22 de outubro de 1933. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1927 a 1933. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cem folhas, (100) todas 
nume / radas e por mim rubricadas com a rubrica Con. / Lyra, secr. int, de que 
uso. Em face da autorisação nelle / contida, declaro-o encerrado e que serve 
para o fim / indicado no termo de abertura. / Secretaria do Arcebispado de 
Maceió, 20 de dezembro de 1928. / Conego Fernando Alyra, Secr, int.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado 
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ÓBITO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, decla / ro aberto 
o presente livro que servirá / para nelle serem feitos os lança / mentos dos 
obitos verificados na / parochia de Jaraguá. Vae nume / rado e rubricado com 
a rubrica / que uso, do que para constar / fiz o presente termo que assigno bem 
/ como o de encerramento que le / va no fim. Secretaria do / Arcebispado de 
Maceió, 30 de janeiro de / 1936. Conego Fernando Lyra, Secretario / do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 24 de outubro de 1933 a 9 de abril de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1933 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, com manchas causadas 
pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o nu / mero de 100 
folhas (cem) nume / radas e rubricadas com a rubrica / que uso, servindo para 
o fim indi / cado no termo de abertura. / Em virtue da autorisação da folha um 
/ declaro-o encerrado. E, para cons / tar escrevi e assigno este termo. / 
Secretaria do Arcebispado de Maceió, 30 / de janeiro de 1936. Conego 
Fernando Lyra, / Secretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÓBITO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra / declaro aberto 
este livro que contem / (200) duzentas folhas numeradas e / por mim rubricadas 
com a rubrica / “Conego João Lessa” – de que uso e / que servirá para o 
lançamento / de obitos da Parochia de Jara / guá. / Maceió, 19 de Julho de 
1939 / Conego João Lessa, secretario / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa) 
DATA: 10 de abril de 1939 a 10 de novembro de 1944. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1939 a 1944. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) duzentas / folhas, 
todas numeradas e por / mim rubricadas com a rubrica / de meu uso – “Conego 
João Lessa.” / Maceió, 19 de Julho de 1939 / Conego João Lessa, secretario / 
do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÓBITO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser feito / o registo 
dos óbitos da paróquia de Jaraguá, deste / Arcebispado, e, conforme a 
autorização supra, leva / todas as suas folhas por mim numeradas / e 
rubricadas com a seguinte rubrica / de que uso: Cônego Batista / Maceió, 9 de 
julho de 1946 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de março de 1946 a 10 de novembro de 1949. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1946 a 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro, que se destina ao arquivo 
/ paroquial de Jaraguá, duzentas (200) folhas, / todas, de acordo com a 
autorização do Ordinário / Diocesano, exarada na primeira pagina, rubri / cadas 
com a rubrica seguinte de que faço / uso: Cônego Batista / Maceió, 9 de Julho 
de 1946 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÓBITO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
DATA: 1 de março de 1946 a 30 de junho de 1946. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros civis de óbito do cemitério do bairro do Jaraguá, de 
1946 e uma lista do numero de registros. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, sem capa, muitas manchas 
causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não está 
encapado, as folhas foram encontradas de maneira avulsa e alocadas em um 
envelope. 
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ÓBITO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser / feito o registo 
dos obitos ocorridos na Paróquia / de Jaraguá, estando todas as folhas 
numeradas e / rubricadas com esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 23 de 
janeiro de 1950 / Cônego João Batista Vanderlei, por especial / delegação do 
Exmo. Revmo. Snr. Arcebispo Metropolitano.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 10 de novembro de 1949 a 30 de dezembro de 1951. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1949 a 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro cem (100) folhas / e 
vai servir para registo de obitos da Paróquia / d [sic] Jaraguá, conforme o termo 
d [sic] abertura lavrado / por mim na primeira folha, estando todas elas / 
numeradas e rubricadas assim: Cônego Batista / Maceió, 23 de janeiro de 1950 
/ Cônego João Batista Vanderlei, por especial / delegação do Exmo. e Revmo. 
Snr. Arcebispo Metro / politano.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

ÓBITO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para nêle ser feito o / registo dos 
obitos ocorridos na paróquia de Jaraguá / e, por força da autorisação supra, 
leva o presente termo / de aberturae bem assim o de encerramento lavrado na 
/ última página, estando suas folhas todas numeradas e / rubricadas com a 
minha rubrica: Cônego Batista / Maceió, 8 de julho de 1952. / Cônego João 
Batista Vanderlei, Secretário do Arce / bispado. 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de janeiro de 1952 a 11 de junho de 1952. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de óbito da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, do 
Jaraguá, de 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registo de obitos da 
paróquia de / Jaraguá contém 200 (duzentas) folhas que, em virtude da / 
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autorização do Exmo. Ordinario Arquidiocesano, lavrada / no primeiro página 
deste livro, estão por mim numeradas / e rubricadas com a rubrica de meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 8 de Julho de 1952. / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro está preenchido só até a folha 22v. 
 

BATISMO 
LIVRO 21 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Vig. Bonnet (Vigário João da Costa Silva Bonnet) 
DATA: 20 de dezembro de 1856 a 30 de outubro de 1859 
Nº DE FOLHAS: 138. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
Atalaia, de 1856 a 1859. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro possui 
um tamanho maior que o comum. As datas estão desordenadas. 
 

BATISMO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle se lançarem os / 
assentos de baptismo des’ta Freguesia, o qual vae / numerado e rubricado por 
mim, por concessão do / Exmo Prelado Diocesano; tendo no fim termo de / 
encerramento. / Do que para constar, fiz este assento em que me assigno. / O 
Vigro João da Costa Silva Bonnet.” 
RUBRICA: Bonnet (Vigário João da Costa Silva Bonnet) 
DATA: 23 de abril de 1863 a 28 de fevereiro de 1866. 
Nº DE FOLHAS: 82. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1863 a 1866. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, com 
manchas causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. As datas estão 
desordenadas. 
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BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Duarte. 
DATA: 1 de janeiro de 1869 a 28 de agosto de 1870. 
Nº DE FOLHAS: 88. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1869 a 1870. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Há uma folha 
solta dentro do livro com batismos de 1830. Não foi numerado, o numero de 
folhas foi identificado somente por contagem. Possui um tamanho maior que o 
comum. 
 

BATISMO 
LIVRO 24 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Serve este livro para nelle serem [registrados] / os 
baptisamentos da freguesia da Atalaia, [corroído +/- 1 palavra] / numerado e 
rubricado com a rubrica – Silva - / de que uso, em vitude da auctorisação 
superior / Murici, 27 de Abril de 1872. / O vigario José Roberto da Silva.” 
RUBRICA: Silva (Vigário José Roberto da Silva) 
DATA: 6 de janeiro de 1871 a 18 de junho de 1873. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1871 a 1873. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta com manchas causadas 
pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento e cincoenta folhas, / 
que forão por mim numeradas e rubricadas / com a rubrica – Silva – de que 
uso, em - / virtude da autorisação supra. / Murici, 27 de Abril de 1872. / O 
vigario José Roberto de Silva.” 
OBSERVAÇÕES: Há uma folha solta dentro do livro com batismos de 1892. 
As datas estão desordenadas. Possui um tamanho maior que o comum. 
 

BATISMO 
LIVRO 25 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Cardoso. 
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DATA: 6 de janeiro de 1874 a 2 de julho de 1876. 
Nº DE FOLHAS: 140. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1874 a 1876. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Há um termo de abertura depois da segunda folha que não 
pertence ao livro. Não há termo de abertura e encerramento. As datas estão 
desordenadas. As duas primeiras folhas contém batismos de 1877 que 
parecem não pertencer ao livro. Estão faltando as folhas de numero 1 ao 19. 
 

BATISMO 
LIVRO 26 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de servir para o lançamento dos / 
assentos dos baptisados da Freguesia de Nossa Senhora das / Brotas 
d’Atalaia, que vai numerado e rubricado / com o signal, de que uso – Pe. 
Sousa, contendo no / fim o termo de encerramento. Fui autorisado / pelo Rmo 
Exmo Governador do Bispado, em despa / cho de 10 de Abril de 1876: e para 
constar fis este / termo, que assigno. Pilar 5 de Março de 1877 / O Vigario 
Encomdo José de Sousa Barbosa.” 
RUBRICA: Pe. Sousa (Vigário José de Sousa Barbosa) 
DATA: 13 de agosto de 1876 a 11 de junho de 1877. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1874 a 1877. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cincoenta folhas, todas 
nome / radas e rubricadas por mim com o signal de que / uso – Pe. Sousa – 
para o, que fui autorisado peçlo Exmo / e Rmo Governador do Bispado, como 
fica dito no ter / mo d’abertura: e para contar fis este termo, / que assigno. Pilar 
5 de Março de 1877. / O Vigrº Encomdo José de Sousa Barbosa.” 
OBSERVAÇÕES: Há 10 folhas no fim do livro com batismos de 1890 que não 
pertecem ao mesmo. 
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BATISMO 
LIVRO 27 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Pe. Sousa (Vigário José de Sousa Barbosa) 
DATA: 29 de agosto de 1877 a 26 de dezembro de 1879. 
Nº DE FOLHAS: 96. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1877 a 1879. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas folhas rasgadas, estrutura flácida. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. As datas estão 
desordenadas. O livro possui um tamanho maior que o comum. 
 

BATISMO 
LIVRO 28 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Pe. Sousa (Vigário José de Sousa Barbosa) 
DATA: 2 de janeiro de 1881 a 31 de maio de 1883. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1881 a 1883. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causdas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Há um termo de encerramento no início do livro que não 
pertence ao mesmo. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 29 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Sª Lessa. 
DATA: 01 de janeiro 1894 a 2 de junho de 1895 
Nº DE FOLHAS: 89. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1894 a 1895. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causdas por insetos, todas as folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. As datas estão 
fora de ordem. 
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BATISMO 
LIVRO 30 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Tem o presente livro cem (100) folhas, / todas p. 
mim numeradas e rubricadas, / com a rubrica – Sª Lessa – de q. uso, e / servirá 
pª o lançamento dos baptisados da / freguesia de N. Senhora das Brotas, deste 
Es / tado, e leva no fim termo de encerramento. / E para constar faço este 
termo q assigno. / C. Manoel Antonio da Sª Lessa / Vigrº Geral Foraneo.” 
RUBRICA: Sª Lessa (C. Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 28 de janeiro de 1894 a 28 de agosto de 1895. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1894 a 1895. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cem folhas, todas nume / 
radas e rubricadas p. mim com a ru / brica Sª Lessa, de que uso, e servirá pª / 
o fim indicado no termo de abertura. / Maceió, 15 de Abril de 1898. / C. Manoel 
Antonio da Sª Lessa, / Vigrº Geral Foraneo.” 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causdas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não é uma cópia do livro 29. Há pedaços de uma folha com 
batismos de 1859 no fim do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO 31 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Tem o presente livro cento e quarenta e / nove 
folhas (149) folhas [sic], todas p. mim nu / meradas e rubricadas com a rubrica 
- / Sª Lessa – de q. uso, e servirá pª o lança / mento dos assentos dos 
baptisados da / freguesia de N. Senhora das Brotas, de / Atalaia, e leva no fim 
termo de encer / ramento. E para constar faço este ter / mo q. assigno. Maceió, 
24 de Abril / de 1898. / C. ManoelAntonio da Sª Lessa, / Virgº Geral Foraneo.” 
RUBRICA: Sª Lessa (C. Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 13 de janeiro de 1895 a 25 de janeiro de 1897. 
Nº DE FOLHAS: 139. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1895 a 1897. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causdas por insetos. 
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OBSERVAÇÕES: O termo de abertura está na última folha. Não há termo de 
encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 32 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Tem o presente livro 99 folhas, todas nume / radas 
e rubricadas por mim, com a rubri / ca - Sª Lessa – de que uso, e servirá para 
o / lançamento dos assentos dos baptisados da / freguesia de N. Senhora das 
Brotas, de / Atalaia, deste Estado, e leva no fim o / termo de encerramento. / 
Maceió, 4 de Julho de 1896. / Pe. Manoel Antonio da Sª Lessa, / Virgº Geral 
Foraneo.” 
RUBRICA: Sª Lessa (C. Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 27 de janeiro de 1897 a 11 de outubro de 1897. 
Nº DE FOLHAS: 99. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1897. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causdas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro noventa e nove folhas, u / 
meradas e rubricadas, por mim, com a / rubrica – Sª Lessa – de q. uso, tendo 
no prin / cipio o termo de abertura, devendo servir / pª o lançamento dos 
assentos dos bapti / sados da freguesia de N. Senhora das Bro / tas de Atalaia, 
deste Estado. / Maceió, 4 de Julho de 1896. / Pe. Manoel Antonio da Sª Lessa, 
/ Vigrº Geral Foraneo.” 
 

BATISMO 
LIVRO 33 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Sª Lessa (C. Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 24 de outubro de 1897 a 4 de janeiro de 1898. 
Nº DE FOLHAS: 147. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1897 a 1898. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, corrosões causdas por insetos, folhas rasgadas e se 
despedaçando. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Após a folha 
147 há 10 folhas com registros de 1895, termos de abertura e encerramento 
que não fazem parte do livro. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: P. Je. Dos Anjos. 
DATA: 18 de março de 1907 a 5 de maio de 1909. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1907 a 1909. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causdas por insetos, algumas folhas com tentativa de restauro em 
papel manteiga. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro contem 200 (duzentas) folhas numeradas 
e por / mim rubricadas com a rubrica Mons. A. Assunção de meu uso / Servirá 
para o registro dos batizados efetuados na paróquia de / Nossa Senhora das 
Brotas de Atalaia / Maceió, 27 de julho de 1987 / Mons. Antonio Assunção 
Araujo / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. A. Assunção (Mons. Antonio Assunção Araujo). 
DATA: 30 de janeiro de 1915 a 21 de abril de 1917. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1915 a 1917. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
paróquia / de N. Senhora das Brotas de Atalaia contém 200 / (duzentas) folhas 
numeradas e por mim rubticadas com a / rubrica Mons. A. Araujo do meu uso. 
/ Maceió, 27 de julho de 1987 / Mons. Antonio Assunção Araujo / Secretáro do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. É uma cópia e não o original. 
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BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “[Êste livro] contem 200 (duzentas) folhas 
numeradas e por / [mim rubricadas] com a rubrica Mons. A. Assunção de meu 
uso / [Servirá para] o registro dos batizados efetuados na paróquia de / N. 
Senhora das Brotas, de Atalaia / Maceió, 11 de agosto de 1987 / Mons. Antonio 
Assunção Araujo / Secretário do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. A. Assunção (Mons. Antonio Assunção Araujo). 
DATA: 21 de abril de 1917 a 20 de abril de 1919. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1917 a 1919. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, algumas tentativas de restauro em papel 
manteiga, algumas folhas com manchas fortes mostrando que o livro 
aparentemente foi molhado. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. É uma cópia e 
não o original. 
 

BATISMO 
LIVRO 49 
ARMÁRIO 26 
DATA: 9 de março de 1930 a 18 de novembro de 1933. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1930 a 1933. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta e corrosões causadas por 
insetos. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
Não há rubrica. É uma cópia e não o original. 
 

BATISMO 
LIVRO 52 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro contem 200 (duzentas) folhas numeradas 
e por / mim rubricadas com a rubrica Mons. A. Assunção de meu uso / [Servirá 
para o registro] dos batizados efetuados na [paróquia] de / [N. Senhora] das 
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Brotas, de Atalaia / Maceió, 27 de ju [corroído, +/- 1 palavra] de 1987 / Mons. 
[Antonio Assunção] Araujo / [Secretário do Arcebispado]” 
DATA: 14 de março de 1936 a 16 de abril de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1936 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez e 
muitas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
paróquia / de N. Senhora das Brotas de Atalaia contém 200 / (duzentas) folhas 
numeradas e por mim rubticadas com a / rubrica Mons. A. Araujo do meu uso. 
/ Maceió, 27 de julho de 1987 / Mons. Antonio Assunção Araujo / Secretáro do 
Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. É uma cópia e não o original. 
 

BATISMO/ATA 
LIVRO 53 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Cônego Fernando Alves Lyra / Pe. Marques. 
DATA: 16 de abril de 1936 a 22 de dezembro de 1940 / 6 de dezembro de 1929 
a 3 de novembro de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1936 a 1940; e registros de Ata das reuniões do Apostolado da 
Oração de 1929 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos e muitas folhas soltas... 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o numero de cem 
(100) / folhas, todas numeradas e rubricadas com a ru / brica de meu uso, 
devendo servir para o fim / indicado no termo de abertura e em virtu / de da 
autorisação nelle contida de / claro-o encerrado. E, para conatar escre / vi e 
assigno este termo. / Secretaria da Archidiocese de Maceió, 12 a – [sic] / 
fevereiro de 1937. Conego Fernando Lyra, Secre / tario da Archidiocese”** 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O livro é dividido em duas partes, da folha 1 até 
a folha 100 é um livro de batismos de 1936 a 1940, logo após se inicia uma 
nova numeração com atas de reuniões do Apostolado da Oração de 1929 a 
1940. Entre os dois há uma folha com 3 registros de casamentos de 1940. O 
termo de encerramento contido é o do livro de batismos. As datas do livro de 
batismo estão desordenadas. Não há termo de abertura. 
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BATISMO 
LIVRO 55 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Cônego João G. Lessa. 
DATA: 23 de outubro de 1939 a 25 de janeiro de 1941. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1939 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de / duzentas 
folhas, numeradas e / por mimrubricadas com a ru / brica de que uso. O fim a 
que / se destina está indicado no / termo de abertura. / Maceió, 11 de Fevereiro 
de 1939 / Conego João Lessa / secretario do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 56 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, declaro / aberto 
este livro que contem (200) duzentas folhas / todas numeradas e por mim 
rubricadas com a / rubrica “Conego João Lessa” de que uso e que / servirá 
para nelle serem lançados os assenta / mentos de baptisados da parochia de 
Atalaia. / Maceió, 12 de Fevereiro de 1941 / Conego João G. Lessa, secretario 
do / Arcebispado. 
RUBRICA: Cônego João Lessa. (Cônego João G. Lessa) 
DATA: 25 de janeiro de 1941 a 29 de junho de 1942. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1941 a 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 57a 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Cônego João Lessa. (Cônego João G. Lessa) 
DATA: 25 de julho de 1942 a 28 de fevereiro de 1944. 
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Nº DE FOLHAS: 195. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1942 a 1944. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas folhas rasgadas e faltando. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. *A 
numeração informada é o número da última folha presente no livro, porém 
como, aparentemente, muitas folhas estão faltando, é possível que essa não 
seja a numeração exata. 
 

BATISMO 
LIVRO 57b 
ARMÁRIO 26 
DATA: 26 de julho de 1942 a 26 de dezembro de 1942 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. Os registros são cópias do ano de 1942 do livro 57a. Está 
preenchido aé a folha 53. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nele / serem 
registrados os batizados feitos na / paroquia de Atalaia deste Arcebispado e, / 
de acrodo com a autorização supra, vai por / mim numerado e rubricado com 
a rubrica / do meu uso: Cônego Batista, [levando na] / ultima pagina o termo 
de [encerramento] / Maceió [corroído +/- 4 palavras] / Cônego João [Batista 
Vanderlei] [corroído +/- 2 palavras] / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 12 de março de 1944 a 23 de setembro de 1945. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1944 a 1945. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, manhcas causadas pela acidez, 
quase todas as folhas estão muito corroídas e com tentaticas de restauro em 
papel manteiga. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem [este] livro, que se destina ao 
arquivo / [paroquial] de [Atalaia], duzentas (200) folhas que / [corroído +/- 2 
palavras] do com [corroído +/- 3 palavras] Exmo. Snr. Arcebispo / [corroído +/- 
3 palavras] [rubricado] com a rubrica / [corroído 1 linha] / [corroído +/-3 
palavras] de 1943 / [Cônego João] Batista Vanderlei, [Secretário do] 
Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 59 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de outubro de 1945 a 14 de abril de 1947. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1945 a 1947. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, as primeiras folhas estão 
despedaçadas, o livro parece ter sido molhado, manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. A data inicial indicada é a primeira que pôde 
ser identificada, pelo estado das folhas que estão em pedaços não se pôde 
localizar datas anteriores. 
 

BATISMO 
LIVRO 60 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para no mesmo / ser feito o 
registro do [sic] batizados da Paróquia / de Atalaia, neste Arcebispado, e, em 
virtude / da autorização supra, leva o presente termo / e bem assim o de 
encerramento lavrado na ul / tima página e todas as folhas numeradas / e 
rubricadas com esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 10 de julho de 1948. / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 20 de abril de 1947 a 19 de dezembro de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1947 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro d registo de bati / 
zados da Paróquia de Atalaia duzentas (200) / folhas todas por mim 
numeradas e rubricadas / com a seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 10 
de Julho de 194 [corroído +/- 1 palavra] / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 61 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para no mesmo ser / feito o registo 
dos batizados da paróquia de / Atalaia, [corroído +/= 1 palavra] força da 
autorização supra, / leva [corroído +/- 2 palavras] abertura e o de encerramento 
na / [ultima folha] bem como todas as folhas nu / [meradas e rubricadas] assim: 
Cônego Batista / [corroído +/- 2 palavras] de julho de 1949. / [Conego] João 
Batista Vanderlei, Secretario / [do Bispado].” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de janeiro de 1949 a 31 de dezembro de 1949. 
Nº DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, muitas manchas 
causadas pela acidez e manchas de aspecto úmido, provavelmente o livro foi 
molhado, todas as folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro de registos / de 
batizados da paróquia de Atalaia 199 (cento / e noventa e nove) folhas todas 
numeradas e / rubricadas com a seguinte rubrica: Cônego Batista / Maceió, 4 
de Julho de 1949 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para / no mesmo ser feito o 
registro dos bati / zados da paróquia de Atalaia e / leva êste têrmo de abertura 
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e tambem / o de encerramento lavrado na última / página, estando todas as 
suas folhas / numeradas e por mim rubricadas com / esta rubrica de meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 12 de janeiro de 1952 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secreta / rio do Arcebispar [sic], por especial delegação / do Exmo. 
e Revmo. Snr. Arcebispo Metropolitano” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de janeiro de 1953 a 1 de janeiro de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1953 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO:” Contém o presente livro de registro / de 
batizados de Atalaia duzentas (200) / folhas que vão por mim numeradas e / 
rubricadas com esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 12 de janeiro de 1952 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do / Arcebispado, por especial 
delegação do Exmo. e revmo. / Snr Arcebispo Metropolitano”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de Ata / laia - e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 5 de 
novembro de 1953 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)  
DATA: 1 de janeiro de 1954 a 9 de janeiro de 1955. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1954 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosão causada por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Atalaia - / contém duzentas (200) fôlhas que, por força da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do meu uso: 
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Cônego Batista / Maceió, 5 de novembro de 1953 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretario do / Arcebispado”.    
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados da Paróquia de Ata / laia - e, em virtude da autorização supra, leva  
o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado depois 
da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 28 de 
dezembro de 1955 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretario / do 
Arcebispado.”   
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei)   
DATA: 21 de fevereiro de 1955 a 24 de março de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 197. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1955 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosão causada por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 70 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Atalaia / e, em virtude da autorização supra, leva  o 
pre / sente termo de abertura e bem assim o de encerramento, / lavrado depois 
da última página, estando todas as suas / folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso Mons. Batista / Maceió, 16 de 
dezembro de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de outubro de 1961 a 18 de fevereiro de 1963. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1961 a 1963. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosão causada por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Atalaia dêste Arcebispado, / contém duzentas (200) folhas que, 
por força da autoriza / ção do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, lavrada an 
/ tes da primeira página, estão numeradas e por mim ru / bricadas com a 
seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 16 de dezembro de 
1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 71 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Atalaia e em virtude / da autorização supra, leva  o 
presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso Mons. Batista / Maceió, 19 de 
março de 1963 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 10 de março de 1963 a 23 de maio de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1963 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez 
e por tinta de caneta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Ata / laia deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, 
por força da autorização do Exmo. e Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrada 
antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas com a 
seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 19 de março de 1963 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 72 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Atalaia e [em virtude / da autorização supra], leva  
o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso Mons. Batista / Maceió, 12 de 
junho de 1964 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado. / 
Vigário Geral”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 25 de maio de 1964 a 23 de maio de 1965. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1964 a 1965. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Atalaia / deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, 
[por força da autorização do Exmo. e Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrada 
antes da primeira página], estão nume / radas e por mim rubricadas com a 
seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 12 de junho de 1964 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado / Vigario Geral”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 73 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Atalaia e [em virtude / da autorização supra], leva  
o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 7 de 
junho de 1965 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado.”  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 23 de maio de 1965 a 17 de julho de 1966. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1965 a 1966. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 



- 431 -  

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Na / Sa das Brotas de Atalaia deste Arcebispado, contem / 
duzentas (200) folhas que, [por força da autorização do Exmo. e Rvmo. / 
Arcebispo Diocesano, lavrada antes da primeira página], estão nume / radas e 
por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / 
Maceió, 7 de junho de 1965 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do 
Arcebispado”.  
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 74 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Atalaia e [em virtude / da autorização supra], leva  
o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 28 de 
junho de 1966 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado.”   
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei)  
DATA: 18 de julho de 1966 a 30 de julho de 1967. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, 
de Atalaia, de 1966 a 1967. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Atalaia deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas que, 
por força da autorização do Exmo. e Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrada 
antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas com a 
seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 28 de junho de 1966 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Os registros só vão até a folha 199. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Silva 
DATA: 8 de abril de 1872 a 18 de abril de 1874. 
Nº DE FOLHAS: 94. 



- 432 -  

CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora das 
Brotas, de Atalaia, de 1872 a 1874. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, algumas folhas soltas, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTUA: “Servirá este livro pª nelle serem lançados os registros 
de / casamentos, feitos na Freguesia da Villa de Atalaia, vae pº / mim 
numerado e rubricado com a rubrica – Vigro Getulio - / de que uso. Pilar 11 de 
obro [?] de 1881 / O Vigro Collado Pe. Getulio V. Augusto da Costa” 
RUBRICA: Vigro Getulio (Vigário Getulio V. Augusto da Costa) 
DATA: 7 de janeiro de 1881 a 4 de novembro de 1884. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia de Nossa Senhora das 
Brotas, Atalaia, de 1881 a 1884. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro pº mim numerado e 
rubricado com a rubri / ca – Vigario Getulio – de que uso de cincoenta folhas o 
qual servirá pª / nelles serem lançados os registros de casamentos da 
Freguedia da / Villa de Atalaia de que pª constar fis o presente termo e me / 
assigno. Pilar 11 de obro [?] de 1881. / O Vigro Getulio Vespasiano Augusto da 
Costa” 
 

CASAMENTO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTUA: “[corroído +/- 2 palavras] livro cento e cincoenta folhas, 
todas / [por] mim numeradas e rubricadas, com a / [rubrica] – Sª Lessa – de 
que uso, e servirá / pª assentos de casamento da freguesia / de N. Senhora 
das Brotas, de Atalaia; / leva no fim termo de encerramento. / Maceió, 15 de 
Janeiro de 1898 / Conego Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigrº geral Foraneo.” 
RUBRICA: Sª Lessa (Cônego Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 27 de novembro de 1897 a 1 de dezembro de 1900. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
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CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora das 
Brotas, de Atalaia, de 1897 a 1900. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e cincoenta folhas, to / 
das pº mim numeradas e rubricadas, com a / rubrica Sª Lessa, de que uso, e 
servirá pª o / fim declarado no termo de abertura. / Maceió, 15 de Janeiro de 
1898. / Conego Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigrº Geral Foraneo.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTUA: “Há de servir este livro que, em virtude da autorisação 
supra / vae por mim rubricado com a rubrica – “Pe. C. Vasconcellos”, de / que 
uso, para nelle serem lançados os registros dos casamen / tos feitos na 
Parochia de Nossa Senhora das Brótas de / Atalaia. Maceió, 12 de Novembro 
de 1915. / Padre Cicero de Vasconcellos, Secretario inte / rino do Bispado.” 
RUBRICA: Pe. C. Vasconcellos (Cônego Cícero de Vasconcellos) 
DATA: 4 de outubro de 1914 a 5 de fevereiro de 1921. 
Nº DE FOLHAS: 189. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora das 
Brotas, de Atalaia, de 1914 a 1921. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez e poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTUA: “Há de servir este livro para nelle / serem lançados os 
assentamentos de / casamentos da Freguezia de Atalaia; / e em virtude da 
autorisação supra / vae por mim rubricado com a rubri / ca “Pe. João Lessa”, 
de que uso. O numero / de suas paginas consta no termo do / encerramento. / 
Maceió, 8 de Julho de 1921 / Pe. João Guimarães Lessa, secretario / interinodo 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Pe. João Lessa (Pe. João Guimarães Lessa) 
DATA: 11 de junho de 1921 a 14 de junho de 1924. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
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CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora das 
Brotas, de Atalaia, de 1921 a 1924. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cem (100) folhas / todas 
por mim rubricadas com / a rubica “Pe. João Lessa”, de que / uso. O fim a que 
está destinado / consta no termo de abertura. / Maceió, 8 de Julho de 1921. / 
Pe. João Guimarães Lessa, secretario / interino do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Con. Lyra, secr. int. (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 10 de novembro de 1928 a 22 de fevereiro de 1936. 
Nº DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora das 
Brotas, de Atalaia, de 1928 a 1936. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
tentativas de restauro em papel manteiga em algumas folhas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. A 
capa informa que é um livro de batismo, mas na verdade é de casamento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 20 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da auctorisação supra, declaro / aberto 
este livro que contem (200) duzentas fo / lhas todas numeradas e por mim 
rubricadas com / a rubrica “Conego João Lessa” de que uso e ser / virá para 
nelle serem lançados os assentamen / tos de casamentos da parochia de 
Atalaia. / Maceió, 3 de Março de 1941 / Conego João G. Lessa / secretario do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Guimarães Lessa) 
DATA: 25 de janeiro de 1941 a 26 de abril de 1947. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora das 
Brotas, de Atalaia, de 1941 a 1947. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez e poucas folhas corroídas por insetos. 
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OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Durmont [?] 
DATA: 4 de abril de 1839 a 11 de setembro de 1852. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1839 a 1852. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas soltas, e rasgadas, corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Accioly (Vigário Manoel Maria de Moraes Accioly) 
DATA: 20 de abril de 1837 a 25 de novembro de 1894. 
Nº DE FOLHAS: 147. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1837 a 1894. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas soltas, estrutura flácida. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. As datas estão 
muito desordenadas e confusas, não dá pra saber ao certo quando o livro se 
inicia e termina, aparentemente o livro serviu para conter registros que não 
foram repassados para os livros das respectivas datas. Só está preenchido até 
a folha 121. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro servirá para n’elle se lançar os assentos 
de baptizados / desta Freguesia, o qual vai por mim numerado e rubricado / 
com a rubrica de que uzo = Accioli. Sam bento 1 de Outubro / de 1856 / Vigº 
Manoel Maria de Moraes Accioly.” 
RUBRICA: Accioli (Vigário Manoel Maria de Moraes Accioli) 
DATA: 5 de outubro de 1856 a 29 de novembro de 1863. 
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Nº DE FOLHAS: 96. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1856 a 1863. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Certifico ter este livro noventa e seis folhas, 
excetuando a do termo / de abertura e encerramento a sellar [?], e as quais 
forão por mim nu / meradas e rubricadas com a rubrica de que uso. Accioli. 
Sam / Bento 1 de Outubro de 1856 / Vigº Manoel Maria de Morais Accioli” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Serve este livro pª n’elle se lançarem os assentos 
de bap / tisados da Freguezia d S. Bento d’esta província. Maceio 14 / de 
Outubro de 1863. / O Promotor Ecclesiastico. / Umbelino Guedes de [?] Mello.” 
RUBRICA: Umbelino (Umbelino Guedes de Mello) 
DATA: 3 de dezembro de 1863 a 10 de dezembro de 1865. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1863 a 1865. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cincoenta folhas numeradas / 
e rubricadas pº mim com a rubrica Umbelino / de que uzo, uso das duas em q. 
se achao os termos / de abertura e encerramento. Maceoó 14 de Outubro / de 
1863. / O Promotor Ecclesiastico / Umbelino Guedes de Mello” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Há este livro de servir para n’elle se / lançarem os 
assentos dos Baptisados na / freguesia de S. Bento, desta comarca de / Porto 
Calvo, vae por mim numerado e / rubricado com a rybrica de qe uso = P. Je. 
Gomes = / e leva no fim o termo de encerramento decla / rando o numero das 
folhas qe contem = Porto / Calvo 24 de Janeiro de 1866. / P. Je. Gomes Lima / 
Vigº [ilegível].” 
RUBRICA: P. Je. Gomes (Pe. José Gomes Lima) 
DATA: 12 de dezembro de 1865 a 4 de janeiro de 1870. 
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Nº DE FOLHAS: 99. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1865 a 1870. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este Livro para os / assentos de baptisados 
da Fre / guesia de São Bento de Por / to Calvo, e vai rubricado com / a minha 
rubrica = Pas e / Lima = de que uso, por facul / dade do Exmo Rmo Snrº Go / 
vernador do Bispado, exa / rada na petição [?] do Vmo [?] Vi / gario da mesma 
Freguesia / a qual me foi apresentada. / Villa de Porto Calvo 3 de / Março de 
1870 / Vigrº Luis Laurindo Pas e Lima” 
RUBRICA: Pas e Lima (Vigário Luis Laurindo Pas e Lima) 
DATA: 30 de janeiro de 1871 a 22 de maio de 1875 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1871 a 1875. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos, poucas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Pas e Lima (Vigário Luis Laurindo Pas e Lima) 
DATA: 2 de setembro de 1880 a 11 de junho de 1886. 
Nº DE FOLHAS: 184. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1880 a 1886. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, poucas folhas soltas, algumas folhas oltas e 
a maioria rasgada na parte lateral. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e oitenta e quatro folhas 
/ de papel, exclusive [sic] as dos termos de abertura / e encerramento, as quaes 
forão por mim pº / authorisação do Exmo Monsenhôr Vigario / Capitular 
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numeradas, e rubricadas com / a rubrica Pas e Lima = de que uso. / Porto 
Calvo 16 de Fevereiro 1881 - / Vigrº Luis Laurindo Pas e Lima” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Este Livro servirá para n’elle se lançarem / os 
assentos de baptisados da Freguesia de / S. Bento, o qual vai numerado e 
rubricado / com a minha rubrica = Pe. Ivo = [por con] / senso de S. Excia Rma / 
Porto Calvo 18 de Junho de 1886. / Vigario Ivo José Pereira da Costa” 
RUBRICA: Pe. Ivo (Vigário Ivo José Pereira da Costa) 
DATA: 11 de junho de 1886 a 19 de janeiro de 1890. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1886 a 1890. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Este Livro servirá para nelle se lançarem os 
assentos de baptisados / da Freguesia de Sam Bento de Maragogy, vai 
rubricado / com a minha rubrica = Santos Silva = de que uso = por / faculdade 
do Exmº Rvmº Snr Governador do Bispado, / Padre Doutor Jeronymo Thomé 
da Silva, exarada / na petição do Vigario da mesma Freguesia = / Villa 
Maragogy 20 de Janeiro de 1890 / Vigario José Pereira Santos Silva.” 
RUBRICA: Santos Silva (Vigário José Pereira Santos Silva). 
DATA: 20 de janeiro de 1890 a 2 de agosto de 1892. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1890 a 1892. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro, que há de servir para assentos de 
baptisados / da Freguesia de Sam Bento de Maragogy consta / de dusentas 
folhas, as quaes vão enumeradas e ru / bricadas por mim na forma do estyllo. 
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/ Villa Maragogy 20 de Janeiro de 1890 / Vigario José Pereira dos Santos 
Silva.” 
 

BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “[Este livro] tem de servir para os assentamen / [tos] 
dos baptizados da freguesia de Sam bento, / [do] Estado das Alagoas, da 
Diocese de Olinda. / [Vai] por mim numerado e rubricado com a rubri / [ca] – 
Pe. Alleluia -, de que uso, sem cousa que du / [vida] faça; autorisado para isso 
pelo Illm. E Revmo. / [corroído +/- 1 palavra] Conego Doutor Francisco do Rego 
Maria, Pro / [corroído +/- 1 palavra] Vigario Geral. / [corroído +/- 2 palavras] 
Soledade do Recife, 23 de Junho de 1892. / Pe. Valeriano d’Alleluia Correia, / 
Escrivão da Camara Ecclesiastica.” 
RUBRICA: Pe. Alleluia (Pe. Valeriano d’Alleluia Correia) 
DATA: 2 de agosto de 1892 a 2 de outubro de 1894. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1892 a 1894. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos, algumas folhas danificadas e com 
tentativas de restauro em papel manteiga. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro, cujo destino fica in / dicado no 
termo de abertura, / consta de cento e noventa e oi / to folhas, que foram por 
mim / numeradas e rubricadas com / a rubrica – Pe. Alleluia -, por au / torisação 
especial do Illmº e Revmº / Snrº Conego Dor Francisco do / Rego Maia, Provisor 
e Vigario / geral: do que fiz este termo, em que / me assigno. Soledade, 23 de 
Junho de 1892. / Pe. Valeriano d’Alleluia Cor [reia] / Escrivão da Camara 
Ecclesi [astica]” 
 

BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: C. Marcolino (Cônego Marcolino P. do Amaral) 
DATA: 18 de outubro de 1894 a 2 de janeiro de 1899. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1894 a 1899. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos, algumas folhas danificadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro duzentas folhas por mim / 
numeradas e rubricadas com a rubrica - / C. Marcolino, de que uso e servirá 
para / o fim indicado no termo do principio. / Palacio da Soledade 18 de 8brº 
de 1894. / C. Marcolino P. do Amaral / Provisor do Bispado.” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Pe. Mauricio 
DATA: 15 de janeiro de 1907 a 2 de janeiro de 1909. 
Nº DE FOLHAS: 58. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1907 a 1909. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, não tem capa, manchas causas pela 
acidez, todas as folhas estão soltas, corrosões causadas por insetos, e folhas 
pela metade. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Livro 
incompleto. As folhas foram encontradas de maneira avulsa soltas dentro de 
uma pasta de plástico, sendo a mesma retirada e colocado um envelope de 
papelão no lugar. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Pe. Mauricio 
DATA: 1 de janeiro de 1911 a 8 de março de 1914. 
Nº DE FOLHAS: 197. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia de Santo Antônio de Pádua, 
Maragogi, de 1911 a 1914. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta, as primeiras folhas estão 
muito danificadas, totalmente ilegíveis, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, a capa foi retirada pois estava prejudicando 
muito o corpo do livro já que estava muito deteriorada... 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Livro 
incompleto. A data é a primeira que dá pra ser identificada, pela situação do 
livro. 
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BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos / 
batizados da Paróquia de Maragogi / e, em virtude da autorização supra, leva 
o presente / termo de abertura e bem assim o de encerramento, lavrado / 
depois da última página, estando todas as suas folhas nume / radas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso / Cônego Batista / Maceió, 11 
de fevereiro de 1957 / Mons. João Batista Vanderlei, Secretario do 
Arcebispado”        
RUBRICA: Cônego Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 24 de fevereiro de 1957 a 27 de março de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1957 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / Maragogi, dêste Arcebis / pado, contém duzentas (200) folhas 
que, por força da auto / rização do Exmo. e Rvmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / 
com a seguinte rubrica de meu uso. Cônego Batista / Maceió, 12 de fevereiro 
de 1957 / Monsenhor João Batista Vanderlei, / Secretário do Arcebispado”  
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de Maragogi e em virtude / da autorização supra, leva 
o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 27 de 
abril de 1964 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 21 de setembro de 1963 a 10 de abril de 1965. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1963 a 1965. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez 
e poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Ma / ragogi deste Arcebispado, contem / duzentas (200) folhas 
que, por força da autorização do Exmo. Rvmo. / Arcebispo Diocesano, lavrado 
antes da primeira página, estão nume / radas e por mim rubricadas com a 
seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 27 de abril de 1964 / 
Monsenhor João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado”  
OBSERVAÇÕES: Está preenchido, apenas, até a folha 98. É informado na 
capa que é uma segunda via. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Durmont / Accioli 
DATA: 8 de junho de 1835 a 4 de setembro de 1854 
Nº DE FOLHAS: 44. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santo Antônio de Pádua, 
de Maragogi, de 1835 a 1854. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos, algumas folhas 
soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este Livro quarenta e quatro folhas de 
papel, que estão por mim / rubricadas com a rubrica de que uso = Accioli = 
Freguezia de S. Bem / to 19 de Janº de 1850. / O Bel Manoel Mª de Morais 
Accioli / Vigº Collado e da Vara [ilegível +/- 1 palavra] Freguezia”  
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. Há uma certidão de batismo 
avulsa dentro do livro. Há duas rubricas, até a folha 24 é “Durmont” e da 25 em 
diante “Accioli”. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro servirá para n’elle se lan / çar os assentos 
de cazamentos desta / Freguesia de Sam Bento o qual vae / por mim numerado 
e rubricado com / a rubrica de Accioli de que uzo. / Sam Bento de Porto Calvo 
3 de Já / neiro de 1857. / Vigario Manoel Maria de Moraes Accioli” 
RUBRICA: Accioli (Vigário Manoel Maria de Moraes Accioli). 
DATA: 16 de setembro de 1856 a 24 de junho de 1874. 
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Nº DE FOLHAS: 96. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santo Antônio de Pádua, 
de Maragogi, de 1856 a 1874. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Certifico ter este livro noventa e seis folhas, 
incluzive / a do termo de abertura a sellarse, as quaes forão por / mim 
numeradas e rubricadas com a rubrica / de Accioli de que uso. Sam Bento 3 
de / Janeiro de 1857 / Vigrº Manoel Maria de Morais Accioli.”  
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este Livro para n’elle se lançarem / os 
assentos de casamentos da Freguesia de / São Bento, o qual vai por mim 
aberto, nume / rado e rubricadocom a rubrica = Pas e Lima = / de que uso, por 
authorisação do Rmo Dor / Provisor / Porto Calvo 19 de Julho de 1873 / Vigrº 
Luis Laurindo Pas e Lima” 
RUBRICA: Pas e Lima (Vigário Luis Laurindo Pas e Lima) 
DATA: 16 de fevereiro de 1874 a 23 de outubro de 1886. 
Nº DE FOLHAS: 100 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santo Antônio de Pádua, 
de Maragogi, de 1874 a 1886. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro tem de servir para os assentos dos / 
casamentos da freguesia de Sam bento, do Es / tado das Alagoas, da Diocese 
de Olinda. Vae por / mim numerado e rubricado com a rubrica - Pe. / Alleluia-, 
de que uzo, sem cousa que duvida fa / ça; authorisado para isso pelo Illmº e 
Revmo. / Senr. [sic] Conego Doutor Francisco do Rego Maia, / Provisor e 
Vigario Geral. / Soledade, do Recife, 23 de Junho [de 1892] / Pe. Valeriano 
d’Alleluia [Correia] / Escrivão da Camara [Ecclesiastica]” 
RUBRICA: Pe. Alleluia (Pe. Valeriano d’Alleluia Correia). 
DATA: 12 de agosto de 1892 a 28 de outubro de 1901. 
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Nº DE FOLHAS: 194. 
CONTEÚDO: Registros de óbitos da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1893 a 1901. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro para assentamentos de casamen / 
tos, como foi indicado no termo de abertura / consta de cento e noventa e seis 
folhas, que / foram por mim numeradas e rubricadas com / a rubrica – Pe. 
Alleluia – de que uso; por au / thorisação especial do Illmo. E Revmo. Snhr. / 
Conego Doutor Francisco do Rego Maia, / Pro / visor e Vigario Geral do que 
fis este termo, / em que me assigno. Soledade, 23 de Junho de 1892. / Pe. 
Valeriano d’Alleluia Correia, / Escrivão da Camara Ecclesiastica.” 
OBSERVAÇÕES: A primeira folha e o verso dela contem um termo de abertura 
e registros de óbito. 
 

BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro ha de servir pª nelle se lan / çar os 
assentos de baptisados desta Fregue / sai de Sta Maria Magdalena da Villa / 
da Imperatris o ql vai pr mim no / merado, e rubricado com a rubrica de que / 
uzo – Pe. Getulio – e pª constar faço este ter / mo, e me assigno. Vª da 
Imperatris 27 de / Fevereiro de 1860. / O Vigro Encommendado Pe. Getulio 
Vespasiano Au / gusto da Costa.” 
RUBRICA: Pe. Getulio (P. Getulio Vespasiano Augusto da Costa) 
DATA: 2 de outubro de 1859 a 17 de julho de 1860. 
Nº DE FOLHAS: 117. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1859 a 1860. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa muito desgastada e corroída por 
insetos que acaba sujando o corpo do livro, manchas causadas pela acidez, 
folhas com corrosões causadas por insetos e algumas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cessenta e oito folhas, as 
quaes / vão pr mim numeradas, e rubricadas, sem / cousa que duvida faça; e 
pª constar faço este / termo, e assigno. Vª da Imperatris 27 de Feve / reiro de 
1860. / O Vigro Encomend. Pe. Getulio Vespasiano Augto da Costa.” 
OBSERVAÇÕES: O livro está dividido em duas partes, a primeira vai até a 
folha 68, com termos de abertura e encerramento, logo após se inicia uma 
nova numeração que vai até a folha 49, sem termos de abertura e 
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encerramento, porém seguindo as datas da primeira parte. As datas estão fora 
de ordem. A quantidade de folhas indicada é a soma da primeira e da segunda 
parte. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Getulio (Vigário Getulio Vespasiano Augusto da Costa) 
DATA: 15 de janeiro de 1863 a 13 de novembro de 1864. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União do Palmares, de 1863 a 1864. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, muitas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Bonnet. 
DATA: 2 de outubro de 1864 a 30 de setembro de 1866. 
Nº DE FOLHAS: 91. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1864 a 1866. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, sem capa, manchas causadas pela 
acidez, algumas folhas soltas, corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: B. Conª [?] 
DATA: 24 de outubro de 1866 a 1 de janeiro de 1869. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1866 a 1869. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta e desgastada, 
manchas causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
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BATISMO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Duarte. 
DATA: 1 de janeiro de 1869 a 17 de outubro de 1871. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1869 a 1871. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas soltas, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O tamanho do 
livro é maior que o comum, é também pesado. 
 

BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Silva (Vigário José Roberto da Silva) 
DATA: 1 de outubro de 1871 a 17 de fevereiro de 1873 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1871 a 1873. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa solta muito desgastada e 
corroída por insetos que acaba sujando o corpo do livro, manchas causadas 
pela acidez, algumas folhas soltas, folhas muito corroídas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O Livro possui 
um tamanho maior que o comum. 
 

BATISMO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Silva. 
DATA: 2 de agosto de 1872 a 10 de novembro de 1872. 
Nº DE FOLHAS: 126. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1872. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa desgastada, manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas soltas, poucas corrosões causadas por 
insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
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BATISMO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Silva. 
DATA: 1 de outubro de 1873 a 3 de fevereiro de 1875. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1873 a 1875. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa desgastada e corroída por 
insetos que acaba sujando o corpo do livro, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos nas folhas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para registro dos / baptisados 
da freguesia d – S. Maria Mag / dalena da Imperatriz, o qual vai por / mim 
numerado e rubricado com a ru / brica = Silva = do que, em virtude da / 
auctorisação superior Murici 29 de / abril de 1875. / O vigario José Roberto da 
Silva” 
RUBRICA: Silva (Vigário José Roberto da Silva) 
DATA: 7 de fevereiro de 1875 a 31 de dezembro de 1876. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1875 a 1876. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa desgastada, manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas soltas, corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
RUBRICA: Silva (Vigário José Roberto da Silva) 
DATA: 30 de dezembro de 1876 a 6 de março de 1880. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1876 a 1880. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, só há a parte de tráz da capa que 
está desgastada, manchas causadas pela acidez, algumas folhas soltas, 
corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO 17 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para registro dos bapti / samentos 
da friguisia [sic] de Santa Maria Magdale / na da Imperatriz o qual vai numerado 
e / rubricado por mim com a rubrica = Silva = / de que uso; Sendo [?] para isto 
autorisado pelo Reve / rendissimo Senhor Dor Provisor do Bispado. / Muricy 28 
de março de 1883. / O vigario José Roberto da Silva.” 
RUBRICA: Silva (Vigário José Roberto da Silva) 
DATA: 23 de agosto de 1882 a 14 de junho de 1885. 
Nº DE FOLHAS: 299. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1882 a 1885. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta e desgastada, manchas 
causadas pela acidez, algumas folhas soltas, corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este Livro dusentas e noventa e 
nove / folhas as quaes vão por mim numeradas e rubri / cadas com a rubrica 
= Silva = de que uso. / Sendo para isto autorisado pelo Reverendissi / mo 
Senhor Doutor Provisor do Bispado. / Muricy 28 de março de 1883. / O vigario 
José Roberto da Silva” 
 

BATISMO 
LIVRO 18 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para o registro de baptisados 
/da freguesia de Santa Maria Magdalena da Imperatriz, o qual / vai numerado 
e rubricado com a rubrica – Silva – de que / uzo, e assignadoem virtude de 
auctorisação do Rmo Snr. Dor / Provisor do Bispado. Muricy 18 de Julho de 
[1886]. / O vigario José Roberto da Silva.” 
RUBRICA: Silva (Vigário José Roberto da Silva) 
DATA: 24 de junho de 1885 a 20 de janeiro de 1888. 
Nº DE FOLHAS: 298. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1885 a 1888. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, sem capa, manchas causadas pela 
acidez, algumas folhas soltas, corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este tivro [sic] dusentas e noventa e 
oito folhas, as quaes / todas vão por mim numeradas e rubricadas com a 
rubrica - / Silva -, de que uso, e assignados, em virtude da autorisação / do Rmo 
Snr. Dor Provisor do Bispado / Muricy 18 de julho de 1886 / O vigario José 
Roberto da Silva.” 
 

BATISMO 
LIVRO 19 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Serve este livro para registro de / baptisados da 
freguesia de Santa / Maria Magdalena da villa da Im / peratriz, o qual tem o 
numero de fo / lhas mencionado no termo de encer / ramento. E para constar 
por co / missão do Diocesano, faço este termo / de abertura e assigno. / Muricy 
23 de outubro de 1888. / O vigario José Roberto da [Silva].” 
RUBRICA: Silva (Vigário José Roberto da Silva) 
DATA: 24 de janeiro de 1888 a 13 de julho de 1889. 
Nº DE FOLHAS: 248. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1888 a 1889. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, desgastada e muito corroída 
que acaba sujando o corpo do livo, manchas causadas pela acidez, folhas 
soltas e muito corroídas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro o numero de dusentas e / 
quarenta e oito folhas que forão por / mim numeradas e rubricadas com a / 
rubrica – Silva -, de que uso. / E para constar, e por comissão do Dioce / sano 
de 28 de maio do corrente anno, faço / este termo de encerramentoi e assigno. 
/ Muricy 23 de outubro de 1888. / O vigario José Roberto da Silva” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 26 
DATA: 14 de julho de 1889 a 7 de fevereiro de 1894. 
Nº DE FOLHAS: 346. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1889 a 1894. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas folhas soltas e algumas coladas com fita adesiva. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
 

BATISMO 
LIVRO 21 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para assentos de baptismos 
da freguesia de / Santa Maria Magdalena da Imperatriz, o qual vai numerado / 
a typos e por mim rubrido [sic] com a rubrica – Silva, - de que / uso, por 
commissão do Rmo Snr. Dor Maia, Provisor do Bispado, / de 18 de junho 
próximo findo, e leva no fim termo de encerramento. / Muricy 19 de agosto de 
1892. O vigario José Roberto da Silva.” 
RUBRICA: Silva (Vigário José Roberto da Silva) 
DATA: 7 de fevereiro de 1894 a 25 de janeiro de 1896. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1894 a 1896. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, poucas 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro tresentas e duas paginas 
numeradas a typos e / por mim rubricadas com a rubrica – Silva, - de qu euzo, 
em / virtude de auctorisação do Rmo Sr. Dor Maia, Provizor do Bispado, / de 18 
de junho próximo findo. Muricy 19 de agosto d 1892. / O vigario José roberto 
da Silva.” 
 

BATISMO 
LIVRO 68 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser / feito o registro 
dos batizados da paróquia / de União dos Palmares e, por força de man / dato 
supra, leva este termo de abertura e bem / assim o de encerramento lavrado 
na última pági / na, estando todas as suas folhas numeradas / e por mim 
rubricadas assim: Cônego Batista / Maceió, 28 de junho de 1951. / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 13 de setembro de 1950 a 14 de fevereiro de 1951. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1950 a 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro de registro de batizados da 
paróquia / de União dos Palmares contem duzentas (200) / folhas que, por 
força da autorização lavrada na / primeira página, estão numeradas e 
rubricadas / com a rubrica de meu uso: [sic] / Maceió, 28 de junho de 1951. / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do Arcebispado.” 
 

BATISMO 
LIVRO 69 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser / feito o registo 
(o registo) [sic] dos batizados da / paróquia de União dos Palmares, deste / 
Arcebispado, e, em virtude da autorização supra, / leva êste termo de abertura 
e bem assim o / de encerramento lavrado na última página, / estando todas as 
folhas numeradas e, / rubricadas com esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 
12 de julho de 1952. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 14 de fevereiro de 1951 a 22 de novembro de 1951. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registo de batizados / da 
paróquia de União dos Palmares, neste / Arcebispado, contém 198 (cento e 
noventa e / e oito) folhas que, em virtude da autorização / do Exmo. Ordinario 
Arquidiocesano, lavrada / na primeira página, vão numeradas e / rubricadas 
com a rubrica de meu / uso: que é a seguinte: Cônego Batista / Maceió, 12 de 
julho de 1952. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
 

BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 26 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para no mesmo / ser feito o 
registo dos batizados da paróquia / de União dos Palmares e, em virtude da 
auto / rização supra, leva êste termo de abertura e / também o de encerramento 
na última página, / estando todas as folhas numeradas e / rubricadas com esta 
rubrica: Cônego Batista / Maceió, 28 de junho de 1951. / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretário / do Arcebispado.” 
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RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 25 de novembro de 1951 a 29 de abril de 1952. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1951 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de batizados da paróquia / 
de União dos Palmares, contém (200) duzentas / folhas que, em virtude da 
autorização exarada / na primeira página, estão numeradas e por / mim 
rubricadas com esta rubrica: [sic] / Maceió, 28 de junho de 1951. / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado.” 
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser / feito o registo 
dos batizados da paróquia de / União dos Palmares e, por força da auto / 
rização acima lavrada, leva êste termo de / abertura e bem assim o de 
encerramento na / última página, estando todas as folhas numera / das e 
rubricadas assim: Cônego Batista / Maceió, 12 de julho de 1952. / Cônego João 
Batista Vanderlei, Vigario Substituto, / digo Secretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 29 de abril de 1952 a 15 de dezembro de 1952. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registo de batizados /  da 
paróquia de União dos Palmares, deste / Arcebispado, contém 200 (duzentas) 
folhas / que, por força da autorização do Exmo. Or / dinario Arquidiocesano, 
exarada na primeira / página, vão numeradas e rubricadas com / a rubricade 
meu uso, assim: Cônego Batista / Note-se que a folha 198 está localizada / 
depois da de 49, a folha de numero 199 / está depois da de numero 189 e 
finalmente / a de numero 200 acha-se entre os numeros / 196 e 197. / Maceió, 
12 de Julho de 1952 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do / 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: As folhas 196, 197, 198 e 199 não estão localizadas em 
ordem certa, como se vê no termo de encerramento, porém, a ordem das datas 
não foi alterada. 
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BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro que há de servir para o registro de 
batizados / da paroquia de União dos Palmares / vai por mim aberto, numerado 
e rubricado com a / rubrica Cônego Batista / de que uso. / Leva no fim o termo 
de encerramento e o numero / de folhas. / Maceió, 26 de novembro de 1952 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 15 de dezembro de 1952 a 4 de novembro de 1953. 
Nº DE FOLHAS: 250. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, União 
dos Palmares, de 1952 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro que há de servir para o registro de 
batizados / da paroquia de União dos Palmares / contém duzentas e cincoenta 
folhas, vai por mim / aberto, rubricado e numerado com a / rubrica Cônego 
Batista / de que uso. / Maceió, 26 de novembro de 1952 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretário / do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de União / dos Palmares e, em virtude da autorização 
supra, leva o presente termo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando todas as suas folhas / numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / 
Maceió, 13 de novembro de 1953 / Cônego João Batista Vandelei, Secretário 
/ do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 4 de novembro de 1953 a 24 de abril de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1953 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, poucas 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de União dos Palmares / contém duzentas (200) folhas que, por força 
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da autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira 
página, estão numeradas e por mim rubricadas, com a seguinte rubrica / do 
meu uso: Cônego Batista / Maceió, 13 de novembro de 1953 / Cônego João 
Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado.” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de União dos Palmares e / leva o presente “Termo de 
Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado depois da última página, 
estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim rubricadas com a 
seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 21 de junho de 1967 / 
Mons. João Batista Vandelei / Vigário Geral.” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 12 de junho de 1967 a 5 de fevereiro de 1968. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1967 a 1968. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez e uma 
folha solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / União dos Palmares deste Arcebispado, contém / duzentas (200) 
folhas que, / estão nu / meradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica 
do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 21 de junho de 1967 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigario Geral” 
 

BATISMO 
LIVRO 98 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de União dos Palmares e em virtude/ da autorização 
supra, leva o presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / 
Maceió, 3 de abril de 1968 / Irmã Juliana, auxiliar do / Secretário do 
Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 5 de fevereiro de 1968 a 18 de outubro de 1968. 
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Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1968. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez e uma 
folha solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / União dos Palmares deste Arcebispado, contém / duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização do Exmo. Rvmo. / Arcebispo Diocesano, 
lavrado antes da primeira página, estão nu / meradas e por mim rubricadas 
com a seguinte rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 3 de abril de 1968 
/ Irmã Juliana auxiliar / do Secretário do Arcebispado” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registro dos 
batizados / da Paróquia de União dos Palmares e / leva o presente “Termo de 
Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado depois da última página, 
estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim rubricadas com a 
seguinte / rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 3 de abril de 1968 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Vigario Geral” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 18 de outubro de 1968 a 5 de abril de 1969. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1968 a 1968. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez e uma 
folha solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de / União dos Palmares deste Arcebispado, contém / duzentas (200) 
folhas que, estão nu / meradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica 
do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 3 de abril de 1968 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigario Geral” 
 

CASAMENTO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Tem o presente livro cento e cincoenta folhas, / 
todas numeradas e rubricadas pº mim com / a rubrica – Sª Lessa – de q. uzo, 
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e servirá pª / os assentos de casamentos da fregeuzia de / Santa Maria 
Magdalena da União, des / te Estado, e leva no fim o termo de encerramen / 
to. E para constar faço este termo em q. as / signo. Maceió, 24 de Julho de 
1895 / Pe. Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigrº geral Forense” 
RUBRICA: Sª Lessa (Pe. Manoel Antonio da Sª Lessa) 
DATA: 20 de abril de 1895 a 12 de fevereiro de 1903. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1895 a 1903. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, há 
uma mancha mais forte que as outras na parte superior de todas as folhas, 
possivelmente o livro foi molhado nessa parte, poucas corrosões causadas por 
insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e cincoenta (150) folhas, 
/ numeradas e rubricadas pº mim com a ru / brica – Sª Lessa – de q. uso, tendo 
no prin / cipio o termo de abertura, devendo servir pª o lamçamento dos 
assentos de casamentos da / freguesia de Santa Maria Magdalena, / da União, 
neste Estado. E pª constar / faço este termo em q. me assigno. / Maceió 24 de 
Julho de 1895 / Pe. Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigrº Geral Forense.” 
 

CASAMENTO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para assentos de cazamentos 
da fregue / zia de Santa Maria Magdalena da Imperatriz, o qual vai nu / merado 
a typo e por mim rubricado com a rubrica – Silva / de que uzo, por commissão 
do Rmo Senhor Doutor Maia. Pro - / visor do Bispado com data de 18 de junho 
do corrente anno, / levando no fim termo de encerramento. / Muricy 13 / de 
Agosto de 1892. Vigario – José Roberto da Silva. / O Vigrº Anto da Puresa [sic]” 
RUBRICA: Silva (Vigário José Roberto da Silva) 
DATA: 25 de novembro de 1892 a 17 de janeiro de 1895 / 14 de fevereiro de 
1903 a 18 de maio de 1908. 
Nº DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 192 a 1895, e de 1903 a 1908. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, poucas 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro tresentas e noventa e oito 
paginas numeradas a / typo e por mim rubricadas com a rubrica – Silva – d que 
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uzo, / por commissão do Rmo Senhor Doutor Maia, Provizor do Bispado / com 
data de 18 de junho do corrente anno. Muricy 13 de agosto de / a892. O vigario 
José Roberto da Silva.” 
OBSERVAÇÕES: Há duas assinaturas no fim do termo de abertura. O livro 
está dividido em duas partes, a primeira, de 1892 a 1895, vai até a página 105, 
em seguida se inicia a segunda parte, de 1903 a 1908, e vai até a página 398. 
Foi numerado contando com os versos das folhas, por isso contém 398 
páginas, porém tem 199 folhas. 
 

CASAMENTOS 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
casamentos da Paróquia de União / dos Palmares e, em virtude da autorização 
supra, leva o pre / sente termo de abertura e bem assim o de encerramento, 
lavrado depois da última página, estando todas as / suas folhas numeradas e 
por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / 
Maceió, 15 de outubro de 1964 / Mons. João Batista Vandelei / Vigario Geral” 
RUBRICA: Mons. Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 5 de abril de 1964 a 3 de dezembro de 1969. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1964 a 1969. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, poucas 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de casamentos da 
Paróquia de União dos Palmares / deste Arcebispado contém duzentas (200) 
folhas que, por força da autorização / do Exmo. Ordinário Diocesano, lavrada 
antes da primeira página, estão numeradas e por mim rubricadas / com a 
seguinte rubrica do meu uso: Mons. Batista / Maceió, 15 de outubro de 1964 / 
Mons. João Batista Vanderlei / Vigario Geral” 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 27 
DATA: 1913 a 1915 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Passo de Camaragibe, de 1913 
até 1915. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez 
e uma folha solta. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. Está preenchido até a folha 39. O ano de 1913 está localizado 
após o de 1914. O ano de 1915 vai, apenas, até a letra A. Há uma carta avulsa 
dentro do livro, enviada para um padre da Paróquia. 
 
ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
DATA: 1921 a 1928. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Passo de Camaragibe, de 1921 
até 1928. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez e 
muitas folhas rasgadas e soltas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
DATA: 1928 a 1939. 
Nº DE FOLHAS: 72. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Passo de Camaragibe, de 1928 
até 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, o livro está plastificado, sem muitas 
avarias, porém, não é o estado adequado. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. Digitado e impresso, está plastificado. 
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ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
DATA: 1929 a 1939. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Passo de Camaragibe, de 1929 
até 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
poucas folhas rasgadas e soltas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. 
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
DATA: 1939 a 1940. 
Nº DE FOLHAS: 72. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Passo de Camaragibe, de 1939 
até 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, o livro está plastificado, sem muitas 
avarias, porém, não é o estado adequado. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. Digitado e impresso, está plastificado. A capa informa que o livro 
pertence a “Paróquia do Senhor Bom Jesus”, de Matriz de Camaragibe, mas a 
Paróquia em questão só foi fundada em 1972.  
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
DATA: 1939 a 1946 / 1952. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Passo de Camaragibe, de 1939 
até 1946 e 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas caisadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas e soltas. 
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OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. O livro vai do ano de 1939 até 1946 e há um vácuo até 1952. 
 

ÍNDICE DE BATISMO E CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
DATA: 1946 a 1949 / 1938 a 1966. 
Nº DE FOLHAS: 72. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Passo de Camaragibe, de 1946 
até 1949; e de casamento de 1938 a 1966. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, o livro está plastificado, sem muitas 
avarias, porém, não é o estado adequado. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. Digitado e impresso, está plastificado. O livro está divido em duas 
partes. A primeira é dos livros de batismo de 1946 a 1949 e a segunda é de 
casamentos de 1938 a 1966. A capa informa que o livro pertence a “Paróquia 
do Senhor Bom Jesus”, de Matriz de Camaragibe, mas a Paróquia em questão 
só foi fundada em 1972.  
 

ÍNDICE DE BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
DATA: 1948 - 1954 
Nº DE FOLHAS: 72. 
CONTEÚDO: Lista, por ordem alfabética, dos batismos contidos nos livros da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Passo de Camaragibe, de 1948 
até 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, o livro está plastificado, sem muitas 
avarias, porém, não é o estado adequado. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento, 
nem rubrica. Digitado e impresso, está plastificado. 
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Não identificada. 
DATA: 19 de maio de 1890 a 29 de outubro de 1891. 
Nº DE FOLHAS: 101. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1890 a 1891. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. A rubrica é de 
difícil leitura, não pôde ser identificada. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: C. Marcolino. 
DATA: 4 de novembro de 1891 a 6 de junho de 1894. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1891 a 1894. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cem folhas que vão por mim / 
numeradas e rubricadas com a rubrica – C. Mar / colino, de que uso e servirá 
para o fim indicado / no termo a principio. / Palacio da Soledade do Recife 5 
de Agosto / de 1894. / C. Marcolino P. do Amaral, / Provisor.” 
OBSERVAÇÕES: Apesar de ser mencionado no termo de encerramento, o 
livro não possui termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “[corroído +/- 3 palavras] [este] livro para 
lançamentos de / [batizados] da Freguezia de Cama / [ragybe], Estado de 
Alagoas, e vai / por mim numerado e rubricado com a / rubrica – C. Marcolino, 
de que uso / Palacio da Soledade do Recife 4 de / Agosto de 1894. / Conego 
Marcolino P. do Amaral / Provisor do Bispado.” 
RUBRICA: C. Marcolino. 
DATA: 6 de junho de 1894 a 14 de outubro de 1897. 
Nº DE FOLHAS: 97. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1894 a 1897. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
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BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro pº mim numerado e 
rubricado / com a rubrica – Sª Lessa – de q. uso, pª os assentos debaptisados 
da freguesia de Nossa Senhora da Concei / ção, do Passo de Camaragibe e 
leva no fim termo de en / cerramento. E para constar lavro este termo q. 
assigno / Maceió, 23 de Janeiro de 1899. / Conego Manoel Antonio da Sª 
Lessa, / Vigrº Geral Foraneo, de Alagoas.” 
RUBRICA: Sª Lessa (Cônego Manorl Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 26 de outubro de 1897 a 25 de janeiro de 1899. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1897 a 1899. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem o presente livro, que servirá pª os 
assentos de baptisados / da freguesia de N. Senhora da Conceição, do Passo 
de Camaragibe / cem (100) folhas, todas numeradas e rubricadas pº mim, com 
a / rubrica – Sª Lessa – de que uso, e leva no principio termo de abertura. / E 
para constar lavro este termo q. assigno. / Maceió, 23 de Janeiro de 1899 / 
Conego Manoel Antonio da Sª Lessa, / Vigrº Geral Foraneo, de Alagoas.” 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Cº J. Mauririco. 
DATA: 27 de abril de 1905 a 8 de dezembro de 1908. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1905 a 1908. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas e coladas com fita adesiva. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. A 
última folha, frente e verso, está datilografada. 
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BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro, para nelle se lançarem / os 
assentos dos baptisados da freguesia de Nª Se / nhora da Conceição, do 
Passo de Camaragibe, / e vae por mim numerado e rubricado, com a ru / brica 
– Sª Lessa – de que uso, e leva no fim ter / mo de encerramento. E para constar 
faço este / termo que assigno / Maceió, 29 de Maio de 1908 / Mons. Manoel 
Antonio da Sª Lessa, / Vigario Geral.” 
RUBRICA: Sª Lessa (Monsenhor Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 8 de dezembro de 1908 a 6 de janeiro de 1913 / 25 de dezembro de 
1889 a 4 de maio de 1890. 
Nº DE FOLHAS: 216. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
Passo de Camaragibe, de 1908 a 1913 e de 1889 a 1890. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, a 
maior parte do livro está com tentativas de restauro em papel manteiga. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. O livro está 
dividido em duas partes, a primeira vai da folha 1 até a 199, do ano de 1908 a 
1913, logo após se inicia outra numeração, de 38 a 54, do ano de 1889 a 1890. 
 

BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Mons. Batista. 
DATA: 1 de fevereiro de 1914 a 20 de outubro de 1916. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1914 a 1916. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registro de batizados da 
Paróquia de Passo / do Camaragibe deste Arcebispado, contem ;/ duzentas 
(200) folhas que, / estão nu / meradas e por mim rubricadas com aseguinte 
rubrica do meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 7 de maio e 1969 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Vigario Geral” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. O livro só inicia o 
ano de 1914 a partir a folha 33. Da folha 1 a folha 6 há registros avulsos de 
anos diversos entre 1901 a 1958. Da folha 6v a 32v o livro está em branco. 
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Não parece ser um livro original, provavelmente os registros foram copiados 
de outro. 
 

BATISMO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Mons. Mauricio. 
DATA: 1 de janeiro de 1917 a 1 de janeiro de 1919 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1917 a 1919. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas folhas rasgadas e coladas com fita adesiva. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. Há 
algumas folhas soltas no início do livro, do que seria o seu índice, porém está 
incompleto e danificado. A folha 11 está datilografada. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Pe. João Lessa. 
DATA: 28 de dezembro de 1921 a 27 de dezembro de 1924. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1921 a 1924. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas rasgadas e coladas com fita adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas (200) [fo] / lhas 
todas por mim rubricadas / com a rubrica “Pe. João Lessa”, de / que uso. O fim 
a que está desti / nado consta no termo de abertura. / Maceió, 16 de Fevereiro 
de 19 [corroído +/- 2 números] / Pe. João Guimarães Lessa, secr / tario interino 
do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra / abri, numerei este 
livro que servirá para / nelle serem lançados os termos de baptismos / da 
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freguesia de Camaragibe e vae por / mim rubricado com a rubrica de que / uso 
– Pe. Guimarães Lobo - / Maceió, 13 de Agosto de 1925 / Pe. José Guimarães 
Lobo, secretario do / Arcebispado. 
RUBRICA: Pe. Guimarães Lobo (Pe. José Guimarães Lobo) 
DATA: 20 de novembro de 1924 a 25 de novembro de 1926. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1924 a 1926. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas rasgadas e coladas com fita adesiva. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cem (100) fo[lhas] / todas 
numeradas e por mim rubricadas / com a rubrica Pe. Guimarães Lobo, de que 
/ uso, devendo servir para o fim determi / nado no termo de abertura. / Maceió, 
13 de Agosto de 1925 / Pe. José Guimarães Lobo, secretario” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. No início do livro há duas folhas datilografadas 
com registros de 1905. 
 

BATISMO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra / decla / ro aberto, 
este livro que tem cento e noventa e oito folhas / tendo uma delas o numero 
118ª e as mais todas nume / radas e por mim rubricadas com a rubrica de meu 
/ uso – Pe. Guimarães Lobo, e deverá servir para os ter / mos de baptismo da 
freguezia de Passo de Camara / gibe. / Secretaria do Arcebispado, 20 de 
Março de 1928. / Conego José Guimarães Lobo, secret.” 
RUBRICA: Pe. Guimarães Lobo (Pe. José Guimarães Lobo) 
DATA: 18 de março de 1928 a 25 de fevereiro de 1930. 
Nº DE FOLHAS: 198. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1928 a 1930. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento e noventa e oi / to 
folhas, tendo uma nº 118ª e as mais todas nu / meradas e por mim rubricadas 
com a ru / brica Pe. Guimarães Lobo, de meu uso, e deve / rá servir para os 
termos de baptismo da fre / guezia de Passo de Camaragibe. / Secretaria do 
Arcebispado, 30 de Marçode 1928 / Conego José Guimarães Lobo, secret” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 



- 466 -  

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Pe. Cavalcante. 
DATA: 26 de fevereiro de 1932 a 9 de dezembro de 1934. 
Nº DE FOLHAS: 297. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1932 a 1934. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
muitas folhas rasgadas e com tentativa de restauro em papel manteiga. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 8 de dezembro de 1934 a 4 de julho de 1937. 
Nº DE FOLHAS: 299. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1934 a 1937. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas rasgadas e com tentativa de restauro em papel manteiga. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 20 de julho de 1937 a 14 de fevereiro de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 299. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1937 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas rasgadas e com tentativa de restauro em papel manteiga. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. 
 

  



- 467 -  

BATISMO 
LIVRO 17 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da auctorisação supra, / declaro aberto 
o presente livro, que servirá / para os lançamentos dos assentos de bapti / 
sados da Freguezia de Camaragibe. / Vae por mim numerado e rubricado com 
a rubrica Conego João G. Lessa, / de que uso. Leva no fim o termo de / 
encerramento. / Secretaria do Arcebispado de Maceió, / 24 de Fevereiro de 
1939. / Conego João Lessa, / Secretaria do Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego João G. Lessa (Cônego João Guimarães Lessa) 
DATA: 12 de fevereiro de 1939 a 11 de novembro de 1940. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1939 a 1940. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas rasgadas e com tentativa de restauro em papel manteiga. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o numero / de 
duzentas folhas (200) numeradas / e rubricadas com a rubrica – Conego / João 
G. Lessa – de que uso, servindo / para o fim indicado no termo de / abertura. 
Em virtude da autori / sação nelle contida declaro-o en / cerrado. / Secretaria 
do Arcebispado / de Maceió, 24 de Fevereiro de 1939 / Conego João Lessa / 
secretario do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 18 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da auctorisação supra, / declaro aberto 
este livro, que contem (200) / duzentas folhas, todas numeradas e por mim / 
rubricadas com a rubrica “Conego João Lessa” / de que uso e que servirá para 
nelle serem / lançados os assentamentos de baptisados / da freguezia de 
Camaragibe. / Maceió, 18 de Março de 1940 / Conego João Guimarães Lessa 
/ secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Guimarães Lessa) 
DATA: 11 de novembro de 1940 a 22 de fevereiro de 1942. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1940 a 1942. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) de duzentas folhas / 
todas numeradas e por mim rubricadas / e que servirá para o lançamento / dos 
assentamentos de baptisados da / freguezia de Camaragibe. / Maceió, 18 de 
Março de 1940 / Conego João G. Lessa / secretario do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 19 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra, / declaro aberto 
este livro que contem / (200) duzentas folhas, todas numeradas / e por mim 
rubricadas com a rubrica / “Conego João Lessa” de que uso, e que servi = / rá 
para nelle serem lançados os assen = / tamentos de casamentos da freguezia 
/ de Camaragibe. / Maceió, 20 de Julho de 1940 / Conego João G. Lessa, 
secretario / do Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Guimarães Lessa) 
DATA: 21 de fevereiro de 1942 a 2 de agosto de 1943. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1942 a 1943. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (200) de duzentas / folhas 
todas numeradas e por mim / rubricadas com s rubrica “Conego / João Lessa 
de que uso. / Maceió, 20 de julho de 1940 / Conego João G. Lessa, secretario 
/ do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. O termo de abertura diz que o livro servirá para 
registros de casamentos, porém a informação está errada, o livro é de registros 
de batismos. 
 

BATISMO 
LIVRO 20 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Pe. José Bernardino Santos. 
DATA: 7 de agosto de 1943 a 4 de março de 1945. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1943 a 1945. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Encerramos o presente livro de / registo de 
batizados da paroquia de / Maragogi, dizemos Camaragibe. / Maceió, aos 20 
de Agosto de 1943. / Ranulpho, Arcebispao Metropolitano.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 21 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para no mesmo / ser feito o 
registo dos batizados da paróquia / do Passo de Camaragibe e, de acordo com 
a / autorização supra, todas as suas folhas estão por mim rubricadas com a 
rubrica do / meu uso: Cônego Batista / Maceió, 4 de abril de 1945. / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretario do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 4 de março de 1945 a 2 de outubro de 1946. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1945 a 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, muitas folhas rasgadas e coladas com fita adesiva, a 
maioria das folhas foi prejudicada pelo tipo da tinta utilizada, que transpassa o 
verso. 
TERMO DE ENCERRAMNETO: “Contem este livro duzentas (200) folhas / 
que, em virtude da autorização lavrada na / primeira pagina, vão todas por mim 
rubrica / das com a rubrica de que uso: Cônego Batista / Maceió, 4 de abril de 
1945. / Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 22 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 3 de outubro de 1946 a 20 de janeiro de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1946 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa flácida, manchas causadas pela 
acidez, poucas folhas soltas, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro duzentas (200) / 
folhas que, de acordo com autorização exarada / na primeira página, estão 
numeradas e rubri / cadas com a rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 
31 de Janeiro de 1947 / Conego João Batista Vanderlei, Secretario do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 23 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorisação supra declaro / aberto 
este livro que servirá para nêle ser feito / o registo de Batisados da Paróquia 
de Passo de / Camaragibe, levando na última página o termo de encerramento, 
estando todas as suas folhas / numeradas e rubricadas assim: Cônego Batista 
/ Maceió, 25 de fevereiro de 1948 / Pe José Jesuflor / Pro-Secretário do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 20 de janeiro de 1948 a 2 de fevereiro de 1949. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1948 a 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente livro cento e cinquenta / 
(150) folhas todas numeradas e rubricadas com / a rubrica: Cônego Batista, de 
que usa o Revmo. / Cônego João Batista Vanderley, com autorização do / 
[Ilmo.] Revmo. Sr. Arcebispo. / Maceió, 25 de fevereiro de 1948 / Pe. José 
Jesuflor. / Pro-Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 24 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para nêle ser feito o registo / dos 
batizados da Paróquia d [sic] Passo do Camaragibe, / e, em virtude da 
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autorização supra, leva o presente / termo de abertura e o de encerramento na 
última página, bem como suas folhas toda por mim / numeradas e rubricadas 
com a rubrica de / que faço uso e é assim: Cônego Batista / Maceió, 23 de abril 
de 1949 / Cônego João Batista Vanderlei, Secret. do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 2 de fevereiro de 1949 a 13 de novembro de 1950. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1949 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém êste livro de registo / de batizados 
da Paróquia de Passo de / Camaragibe duzentas (200) folhas que, / por força 
da autorização exarada na / primeira página, estão por mim numeradas / e 
rubricadas assim: Cônego Batista / Maceió, 23 de abril de 1949 / Cônego João 
Batista Vanderlei, Secretario do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser feito / o registo 
dos casamentos da Paróquia de Passo / do Camaragibe, neste Arcebispado, 
e, por força / da autorização supra leva este termo e o de encer / ramento na 
última página, estando suas folhas / numeradas e rubricadas por mim, com a / 
rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 23 de abril de 1949 / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secret. Do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de janeiro de 1950 a 10 de junho de 1951. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Passo de Camaragibe, de 1950 a 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente livro de registo de 
casamentos / da Par´quia de Passo de Camaragibe duzentas (200) / folhas 
que, em virtude da autorização exarada na / primeira folha, vão por mim 
numeradas e rubri / cadas com a rubrica seguinte: Cônego Batista / Maceió, 
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23 de abril de 1949 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Da folha 1 até a folha 3 há casamentos de 1923 que não 
tinham sido registrados. O livro só está preenchido até a folha 68. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para no / mesmo ser feito o 
registo dos casamen / tos da paroquia de Passo de Camaragi / be e, de acôrdo 
com a autorização / supra, leva êste têrmo de abertura e / bem assim o de 
encerramento depois da / última página, estando todas as folhas / numeradas 
e rubricadas com a segui / te rubrica do meu uso: Cônego Batista / Maceió, 27 
de fevereiro de 1953 / Cônego João Batista Vanderlei, Secret. do / 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 16 de outubro de 1952 a 13 de novembro de 1953. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Passo de Camaragibe, de 1952 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de casamentos da / 
paróquia de Passo de Camaragibe, deste / Arcebispado, contém duzentas 
(200) / folhas que, em virtude da autorização / do Exmo. Ordinario 
Arquidiocesano, lavra / da antes da primeira página, vão por / mim numeradas 
e rubricadas com a / rubrica de meu uso: Cônego Batista / Além do presente 
termo acha-se antes / da primeira página o termo de abertura / por mim 
lavrado, com autorização su / perior. Maceió, 27 de fevereiro de 1953 / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Está preenchido até a folha 59v. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nêle ser feito o / registo dos 
batizados da Paróquia do S. Coração / de Jesus e, de acordo com a 
autorização supra / leva o presente termo de abertura e, na última / página, o 
de encerramento, estando suas folhas / numeradas por mim e rubricadas com 
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a / rubrica de que faço uso: Cônego Batista / Maceió, 10 de maio de 1947. / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 16 de fevereiro de 1947 a 28 de dezembro de 1950. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 
de Utinga, de 1947 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta e desgastada, manchas 
causadas pela acidez, muitas corrosões causadas por insetos, a capa acaba 
prejudicando o corpo do livro, porém não foi retirada porque é a original. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro, onde vão ser feitos os registos / 
de batizados da Paróquia de S. Coração de Jesus de / Utinga, contém (150) 
cento e cinquenta folhas / que estão por mim numeradas e rubricadas, confor 
/ me autorização exarada na primeira pagina, com / a a [sic] rubrica de meu 
uso: Cônego Batista / Maceió, 10 de maio de 1947 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretário do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal. 
 

BATISMO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para nêle ser feito o registo / dos 
batizados da Paróquia de Utinga e, conforme / autorização supra do Exmo. e 
Revmo. Snr. Arcebispo Metro / politano, leva o presente termo de abertura e 
mais o de / encerramento na última página, bem como suas folhas / todas 
numeradas e rubricadas assim: Cônego Batista / Maceió, 13 de junho de 1950. 
/ Cônego João Batista Vanderlei, Secretário do Arce / bispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 30 de dezembro de 1950 a 3 de junho de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 
de Utinga, de 1950 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta e desgastada, manchas 
causadas pela acidez, muitas corrosões causadas por insetos, a capa acaba 
prejudicando o corpo do livro, porém não foi retirada porque é a original. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro, de registo de batizados da 
Paróquia de / Utinga contém 150 (cento e cinquenta) folhas que / se acham 
numeradas e todas por mim rubri / cadas, com a seguinte rubrica: Cônego 
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Batista / Maceió, 13 de junho de 1950 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal. 
 

BATISMO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro servirá para nêle ser feito o / registo 
dos batizados da paróquia de Utinga e em virtude / da autorização supra leva 
êste termo de abertura e mais o / de encerramento lavrado depois da última 
página, estando / todas as folhas numeradas e rubricadas com a seguinte / 
rubrica de meu uso que é esta: Cônego Batista / Maceió, 22 de abril de 1954. 
/ Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 4 de junho de 1954 a 6 de julho de 1957. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 
de Utinga, de 1954 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta e desgastada, manchas 
causadas pela acidez, muitas corrosões causadas por insetos, a capa acaba 
prejudicando o corpo do livro, porém não foi retirada porque é a original. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da paróquia 
de / Utinga contém (150) cento e cinquenta folhas que vão / por mim, em 
virtude da autorização lavrada antes da primeira / folha numeradas e 
rubricadas a [sic] seguinte rubrica / de que uso e é assim: Cônego Batista / 
Maceió, 22 de abril de 1954 / Conego João Batista Vanderlei, Secretário do 
Arce / bispado.” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal. 
 

CASAMENTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle ser feito / o registo 
dos casamentos da Paróquia do S. Coração / de Jesus de Utinga e, em 
cumprimento do mandato / supra, leva este termo de abertura e, na ultima 
pagina o de / encerramento, estando suas folhas numeradas e ru / bricadas 
com a rubrica seguinte: Cônego Batista / Maceió, 10 de maio de 1947. / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secretario do / Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
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DATA: 18 de fevereiro de 1947 a 26 de dezembro de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, de Utinga, de 1947 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, sem capa, manchas causadas pela 
acidez, muitas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro, onde vão ser feitos os registos / 
de casamentos da Paróquia de S. Coração de Jesus de / Utinga, contém cento 
e cinquenta folhas (150) que, em obediência ao mandato exarado na primei / 
ra página estão numeradas e rubricadas com / a seguinte rubrica de meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 10 de maio de 1947 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário do / Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: O livro possui um tamanho maior que o normal. 
 

BATISMO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle serem lançados os 
as / sentamentos dos baptisados da Freguezia de Santo Antonio de / 
Bebedouro e, em virtude da autorização supra, vai por mim / numerado e 
rubricado com a rubrica << Mons. Mauricio >> / de que uso. / Maceió, 25 de 
Fevereiro de 1914. / Monsenhor J. Mauricio da Rocha” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
DATA: 15 de junho de 1913 a 6 de janeiro de 1921. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1913 a 1921. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, muitas folhas rasgadas e algumas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cento e 
cincoenta / folhas, que em virtude da autorização inserta na / primeira folha 
vão por mim numeradas e rubricadas / com a rubrica << Mons. Mauricio >> de 
que uso, o seu / fim acha-se mencionado no termo de abertura. / Maceio, 25 
de Fevereiro de 1914 / Monsenhor J. Mauricio da Rocha.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Há três registros do ano de 1919 na primeira 
folha do livro. 
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BATISMO 
LIVRO 2 e 3 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Pe. João Lessa. 
DATA: 24 de junho de 1923 a 6 de fevereiro de 1927. 
Nº DE FOLHAS: 196. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1923 a 1927. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, muitas folhas rasgadas, soltas e em falta. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. As 
primeiras 59 folhas estão faltando. A capa do livro informa que o mesmo tem 
início em 1 de janeiro de 1921, mas como as primeiras folhas estão em falta, 
não há como saber. 
 

BATISMO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Em vitude da autorização supra declaro / [este] livro 
que contem 202 (duzentas e duas) folhas / [todas] numeradas e por mim 
rubricadas com / arubrica – Pe. Guimarães Lobo, de meu uso / que deverá 
servir para os termos de baptis / mo de S. Antonio de Bebedouro. / Maceió, 5 
de Abril de 1927 / Conego J. Guimarães Lobo, secrt. Do Arcebis / [pado]” 
RUBRICA: Pe. Guimarães Lobo (Cônego José Guimarães Lobo) 
DATA: 6 de fevereiro de 1927 a 28 de setembro de 1931. 
Nº DE FOLHAS: 202. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1927 a 1931. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos, muitas folhas rasgadas e soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas e duas / (202) 
folhas todas numeradas e por mim ru / bricadas com a rubrica d emeu uso – 
Pe. Guimarães Lobo. / Maceió, 5 de Abril de 1927 / Conego J. Guimarães Lobo, 
secret. Do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 27 de setembro de 1931 a 25 de janeiro de 1938. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1931 a 1938. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo, capa flácida, manchas causadas 
pela acidez, corrosões causadas por insetos, muitas folhas rasgadas e soltas, 
de difícil manuseio. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro trezentas folhas 
(300) nume / radas e rubricadas com a rubrica que uso. / Serve para o fim 
indicado no termo de / abertura. Declaro-o encerrado em virtude da / 
autorisação do Exmo. [ilegível] Vigario Geral. / Secretaria do Arcebispado de 
Maceió, 9 de dezembro / de 1931. / Conego Fernando Alves Lyra, Secretario / 
interino do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de abertura. 
 

BATISMO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da utorisação supra, declaro aberto o 
pre - / sente livro, que servirá para o lançamento dos bapti - / sados da parochia 
de Santo Antonio de Bebedouro. / Vae numerado e rubricado com a rubrica de 
/ que uso, levando no fim o termo de encerra - / mento. E, para constar escrevi 
e assignei o pre - / sente livro, digo, o presente termo. / Secretaria do 
Arcebispado de Maceió, 22 de julho / de 1938. / Conego Fernando Alves Lyra, 
Secretario do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego Fernando Alves Lyra (Cônego Fernando Alves Lyra) 
DATA: 15 de janeiro de 1938 a 11 de outubro de 1941. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1938 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem o presente livro o numero de 
dusentas (200) / folhas numeradas e rubricadas com a rubrica, que / uso, 
servindo para o fim indicado no termo de a - / bertura. Em virtude da 
autorisação nelle contida / declaro-o encerrado. E para constar escrevi e 
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assignei / este termo. Secretaria do Arcebispado de Maceió, 22 de / julho de 
1938. Conego Fernando Alves Lyra, Secretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Conego João Lessa 
DATA: 26 de outubro de 1941 a 22 de dezembro de 1946. 
Nº DE FOLHAS: 197. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1941 a 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos e algumas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termos de abertura e encerramento. As 
datas estão desordenadas. 
 

BATISMO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir o presente livro / para nêle ser feito o 
registo dos / batizados da Paróquia do Bebedouro / desta Arquidiocese e em 
virtude da / autorização supra leva êste termo de / abertura e na última pagina 
o de em / cerramento, estando todas as folhas / numeradas e por mim 
rubricadas / com esta rubrica: Cônego Batista / Maceió, 5 de Junho de 1950 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Se / cretário do Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 2 de junho de 1950 a 17 de novembro de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1950 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos e algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registo / de batizados da 
paroquia de Bebe - / douro, neste Arcebispado, contém (200) / duzentas folhas, 
notando-se porem / que a folha (200) duzentos está colo - / cada entre as 
páginas 191 e 192. / Por força da autorização exara - / da na primeira página 
fiz o termo / de abertura e êste de encerramento, / bem como numerei todas s 
folhas / e rubriquei-as com a rubrica / de que faço uso: Cônego Batista / 
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Maceió, 6 de Junho de 1950. / Cônego João Batista Vanderlei, Secre / tario do 
Arcebispado / Cônego Batista” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 9A 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Bebe / douro e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando todas as suas fôlhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 28 de 
janeiro de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 21 de novembro de 1954 a 29 de junho de 1958. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1954 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Bebedouro / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica / de meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 28 de janeiro de 1955 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 9B 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados da Paróquia de Bebe / douro e, em virtude da autorização supra, 
leva o presente têrmo de abertu / ra e bem assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando todas as suas folhas / numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso Cônego Batista / Maceió, 28 de 
janeiro de 1955 / Cônego João Batista Vanderlei” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de janeiro de 1955 a 9 de setembro de 1958. 
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Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1955 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Bebedouro / contém duzentas (200) fôlhas que, por fôrça da 
autorização do Exmo. Ordinário Diocesano, la / vrada antes da primeira página, 
estão numeradas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica / de meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 28 de janeiro de 1955 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Os registros de 1955 até junho de 1958 são 
cópias do livro 9A. 
 

BATISMO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia Santo Antonio de Be / bedouro e, em virtude da 
autorização supra, leva o presente / termo de abertura e bem assim o de 
encerramento, lavrado / depois da última página, estando todas as suas folhas 
nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica do meu uso / Mons. 
Batista / Maceió, 3 de novembro de 1958 / Mons. João Batista Vanderlei / 
Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de julho de 1958 a 29 de outubo de 1961. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1958 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa flácida, com manchas causadas 
pela acidez, corrosões causadas por insetos e algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / S. Antonio de Bebedouro, dêste Arcebis / pado, contém duzentas 
(200) folhas que, por força da auto / rização do Exmo. e Revmo. Ordinário 
Diocesano, lavrada antes / da primeira página, estão numeradas e por mim 
rubricadas / com a seguinte rubrica de meu uso: Mons. Batista / Maceió, 3 de 
novembro de 1958 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
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BATISMO 
LIVRO 11A 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos / 
batizados da Paróquia de Bebedouro e, em virtude da autorização supra, leva 
o pre / sente termo de abertura e bem assim o de encerramento, / lavrado 
depois da última página, estando todas as suas / folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica do meu uso Mons. Batista / Maceió, 19 de 
dezembro de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 1 de novembro de 1961 a 5 de setembro de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1961 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa flácida, com manchas causadas 
pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Bebedouro dêste Arcebispado, / contém dusentas (200) folhas 
que, por força da autoriza / ção do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada an / tes da primeira página, estão numeradas e por mim ru / bricadas 
com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 19 de dezembro 
de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 11B 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 5 de novembro de 1961 a 6 de setembro de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1961 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de / Bebedouro, dêste Arcebispado, / contém dusentas (200) folhas 
que, por força da autoriza / ção do Exmo. e Revmo. Ordinário Diocesano, 
lavrada an / tes da primeira página, estão numeradas e por mim ru / bricadas 
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com a seguinte rubrica de meu uso: / Mons. Batista / Maceió, 19 de dezembro 
de 1961 / Mons. João Batista Vanderlei / Secretário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Os registros contidos no livro são cópias do 
Livro 11a. 
 

BATISMO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de [sic] e em virtude / da autorização supra, leva o 
presente “Termo de Abertura” e bem / assim o de encerramento, lavrado 
depois da última página, estando / tôdas as suas folhas numeradas e por mim 
rubricadas com a seguinte / rubrica de meu uso Mons. Batista / Maceió, [sic]” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 4 de setembro de 1964 a 19 de fevereiro de 1967. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1964 a 1967. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos, algumas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de batizados da 
Paróquia de Be / bedouro, deste Arcebispado, contém / duzentas (200) folhas 
que, / estão nume / radas e por mim rubricadas com a seguinte rubrica de meu 
uso: / Mons. Batista / Maceió, 5 de novembro de 1964 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigario Geral” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

BATISMO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Êste livro servirá para nêle ser feito o registo dos 
batizados / da Paróquia de Bebedouro / leva o presente “Termo de Abertura” 
e bem / assim o de encerramento, lavrado depois da última página, estando / 
tôdas as suas folhas numeradas e por mim rubricadas com a seguinte / rubrica 
de meu uso Mons. Batista / Maceió, 5 de novembro de 1964 / Mons. João 
Batista Vanderlei / Vigario Geral” 
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 4 de setembro de 1964 a 28 de julho de 1968. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1964 a 1968. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos, algumas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Não há termo de encerramento. A maioria dos 
registros de 1964 até fevereiro de 1967 são cópias do livro 12 de Bebedouro, 
há alguns que podem estar nos dois, ou em um só. 
 

BATISMO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 27 
RUBRICA: Cº Assunção. 
DATA: 26 de julho de 1970 a 17 de setembro de 1972.  
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de batismo da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1970 a 1972. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos, algumas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. As datas estão 
desordenadas. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para nelle serem lnçados / os 
assentamentos dos casamentos da Fraguezia de S. / Antonio de Bebedouro 
e, em virtude da autorização su / pra, vai por mim numerado e rubricado com 
a ru / brica << Mons. Mauricio >> de que uso. / Maceió, 25 de Fevereiro de 
1914 / Monsenhor J. Mauricio da Rocha.” 
RUBRICA: Mons. Mauricio (Monsenhor José Mauricio da Rocha) 
DATA: 23 de junho de 1913 a 29 de setembro de 1938. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santo Antônio de Pádua, 
de Bebedouro, de 1913 a 1938. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos, poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro o numero de cento e 
cincoenta fo / lhas, que, em virtude da autorização inserta na primei / ra folha, 
vão por mim numeradas e rubricadas com a / rubrica << Mons. Mauricio >> de 
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que uso; o seu fim acha- / se mencionado no termo de abertura. / Maceió, 25 
de Fevereiro de 1914 / Monsenhor J. Mauricio da Rocha.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, / declaro aberto 
este livro que contem / (100) cem folhas numeradas e por mim / rubricadas 
com a rubrica – “Conego João / Lessa” – de que uso e que servirá pa / ra os 
lançamentos de casamentos da / freguezia de Bebedouro. / Maceió, 2 de 
Agosto de 1939 / Conego João Lessa, / Secretario do Arcebispado” 
RUBRICA: Conego João Lessa (Cônego João Lessa) 
DATA: 4 de janeiro de 1939 a 23 de junho de 1952. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santo Antônio de Pádua, 
de Bebedouro, de 1939 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa flácida, manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (100) cem folhas / todas 
numeradas e por mim rubri- / cadas com a rubrica de meu uso - / “Conego João 
Lessa”. / Maceió, 2 de Agosto de 1939 / Conego João Lessa, / Secretario do 
Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro vai servir para / nêle ser feito o 
registo dos casamentos / da paroquia do Bebedouro. / Por força da autorização 
supra, / leva êste termo de abertura e tambem / o de encerramento lavrado na 
última / página, estando todas as suas folhas / numeradas e rubricadas com a 
ru / brica d emeu uso: Cônego Batista / Maceió, 20 de dezembro de 1952 / 
Cônego João Batista Vanderlei, Secre / tario do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 16 de novembro de 1952 a 14 de setembro de 1969. 
Nº DE FOLHAS: 202. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santo Antônio de Pádua, 
de Bebedouro, de 1952 a 1969. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, poucas 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro de registo de / [cas]amentos 
da paróquia do Bebedouro / [con]tém 202 (duzentas e duas) folhas / [qu]e em 
virtude da autorização do / [O]rdinário Arquidiocesano exarada / [sic].[pr]imeira 
página, estão numeradas / [e] por mim rubricadas com a rubri / ca de meu uso: 
Cônego Batista / Maceió, 20 de dezembro de 1952 / Cônego João Batista 
Vanderlei, Secre / tário do Arcebispado” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. 
 

CASAMENTO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 27 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para / nêle ser feito o registo dos 
casamentos / da paróquia de Bebedouro, neste Arce / bispado. / Por força da 
autorizaçãosupra, leva / o mesmo êste termo de abertura, bem como / o de 
encerramento lavrado na última / página, estando todas as folhas nu / meradas 
e por mim rubricadas / com esta rubrica: [Cônego Batista] / Maceió, 20 de 
dezembro de 1952 / Cônego João Batista Vanderlei, Secretário / do 
Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 3 de janeiro de 1954 a 18 de janeiro de 1970. 
Nº DE FOLHAS: 202. 
CONTEÚDO: Registros de casamento da Paróquia Santo Antônio de Pádua, 
Bebedouro, de 1954 a 1970. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez, poucas 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Êste livro de registo de casamen / tos da 
paróquia de Bebedouro, nesta / Capital, contém (202) duzentas e / duas folhas 
que, em virtude da / autorização exarada na primeira / página, vão por mim 
numeradas / e rubricadas com a rubrica de / que uso e é esta: Cônego Batista 
/ Maceió, 20 de dezembro de 1952 / Cônego João Batista Vanderlei, Secre / 
tario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Digitalizado. Os registros de 1954 até 1965 são cópias do 
livro 3 e Bebedouro. Os anos de 1966 a 1968 não estão no livro. Está 
preenchido. Apenas, até a folha 136v. 
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LEIS PROVINCIAIS 
TOMO I 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1835 a 1842. 
Nº DE FOLHAS: 262. 
CONTEÚDO: Compilação das leis provinciais de Alagoas de anos anteriores 
a 1835, e de 1835 a 1842. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
capa parcialmente solta, folhas soltas. 
 

LEIS PROVINCIAIS 
TOMO II 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1848 a 1850. 
Nº DE FOLHAS: 418. 
CONTEÚDO: Compilação das leis provinciais de Alagoas de 1848 a 1850. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
capa parcialmente solta. 
 

LEIS PROVINCIAIS 
TOMO III 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1851 a 1859. 
Nº DE FOLHAS: 487. 
CONTEÚDO: Compilação das leis provinciais de Alagoas de 1851 a 1859. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
capa solta. 
 

LEIS PROVINCIAIS 
TOMO IV 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1860 a 1867. 
Nº DE FOLHAS: 490. 
CONTEÚDO: Compilação das leis provinciais de Alagoas de 1860 a 1867. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
capa e folhas soltas. 
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LEIS PROVINCIAIS 
TOMO V 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1868 a 1870. 
Nº DE FOLHAS: 443. 
CONTEÚDO: Compilação das leis provinciais de Alagoas de 1868 a 1870. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 19 de novembro de 1943 a 22 de dezembro de 1958. 
Nº DE FOLHAS: 189. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, de 
Atalaia, de 1943 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
primeira folha rasgada e a última solta. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 22 de dezembro de 1958 a 5 de fevereiro de 1977. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, de 
Atalaia, de 1958 a 1977. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 98. 
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CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1967, 1973, 1976 e 2001. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, de 
Atalaia, de 1967, 1973, 1976 e 2001. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 68. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1 de fevereiro de 1940 a 2 de fevereiro de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 201. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, de 
Pilar, de 1940 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folgas rasgadas e soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1966, 1968, 1980, 1984, 1987, 1989, 1994, 1996, 1999, 2001, 2005. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, de 
Pilar, de 1966, 1968, 1980, 1984, 1987, 1989, 1994, 1996, 1999, 2001 e 2005. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
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Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 25. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 21 de novembro de 1940 a 19 de fevereiro de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1940 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1960, 1964, 1971, 2007. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1960, 1964 a 1971 e 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 75. 
 

CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1970, 1972, 1987, 1991, 1993, 1999, 2001, 2003 e 2005. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da 
Apresentação, de Porto Calvo, de 1970, 1972, 1987, 1991, 1993, 1999, 2001, 
2003 e 2005. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 28. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 21 de janeiro de 1942 a março de 1955. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1942 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1949 a 6 de abril de 1958. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1949 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 6 de abril de 1958 a 20 de março de 1966. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1958 a 1966. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, poucas manchas causadas pela 
acidez, capa parcialmente solta. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1966, 1967, 1970, 1971, 1973, 1976, 1980, 1985, 1988, 1990, 1991, 
1993, 1997 e 2001. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1966, 1967, 1970, 1971, 1973, 1976, 1980, 1985, 1988, 
1990, 1991, 1993, 1997 e 2001. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 26. 
 

CRISMA 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 30 
DATA: 19 de março de 1970 a 16 de dezembro de 1979, 1988, 1993, 1996, 
1998 e 2001. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 
Colônia Leopoldina, de 1970 a 1979, 1988, 1993, 1996, 1998 e 2001. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 21v. 
 

  



- 492 -  

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem regis / trados os 
assentos dos confirmados nesta Pa / rochia do Senhor Bom Jesus de Victoria. 
Con / tem o numero de paginas referido no ter / mo de encerramento, as quaes, 
por manda / do do Exmo. e Revmo. Sr. Bispo Diocesano, de / 21 de Janeiro 
de 1905, vão por mim numera / das e rubricadas com a rubrica que uso: / P. 
Eloy. / Residencia parochial em Victoria, 15 de Junho de / 1905 / Padre Eloy 
de Barros Loureiro Brandão, Pro-Parocho” 
RUBRICA: P. Eloy (Padre Eloy de Barros Loureiro Brandão) 
DATA: 15 de junho de 1905 a 1924. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Bom Jesus dos Pobres, de 
Quebrangulo, de 1905 a 1924. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, poucas folhas soltas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro duzentas folhas as quaes 
vão / todas por mim numeradas e rubricadas com a ru / brica – P. Eloy – de 
que uso; e servirá elle para aquillo / que foi mencionado no termo de abertura. 
/ Residencia parochial em Victoria, 16 de Junho / de 1905 / Pe. Eloy Brandão, 
Pro-Parocho” 
OBSERVAÇÕES: Vitória era o antigo nome da cidade de Quebrangulo. A 
paróquia de Quebrangulo pertence, hoje, a Diocese de Palmeira dos Índios. 
 

CRISMA 
LIVRO 1b 
ARMÁRIO 30 
DATA: 30 de dezembro de 1940 a 11 de fevereiro de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Bom Jesus dos Pobres, de 
Quebrangulo, de 1940 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. A paróquia de 
Quebrangulo pertence, hoje, a Diocese de Palmeira dos Índios. 
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CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 11 de fevereiro de 1954 a 14 de março de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Bom Jesus dos Pobres, de 
Quebrangulo, de 1954 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, capa 
parcialmente solta. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. A paróquia de 
Quebrangulo pertence, hoje, a Diocese de Palmeira dos Índios. 
 

CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 14 de março de 1959 a 3 de março de 1962. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Bom Jesus dos Pobres, de 
Quebrangulo, de 1959 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. A paróquia de 
Quebrangulo pertence, hoje, a Diocese de Palmeira dos Índios. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 13 de dezembro de 1942 a 19 de novembro de 1950. 
Nº DE FOLHAS: 189. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1942 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
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CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 19 de novembro de 1950 a 24 de fevereiro de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1950 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 28 de fevereiro de 1959 a 08 de novembro de 2002. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Rio Largo, de 1959 a 2002. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 76v. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 15 de agosto de 1952 a 2003. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de 
Utinga, de 1952 a 2003. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
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CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 22 de abril de 1942 a 14 de fevereiro de 1950. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São José, de São José da Laje, 
de 1952 a 2003. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 17 de março de 1947 a 7 de outubro de 1951. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São José, de São José da Laje, 
de 1947 a 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 7 de outubro de 1951 a 1988. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São José, de São José da Laje, 
de 1951 a 1988. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
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CRISMA 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 30 
DATA: 8 de abril de 1953 a 12 de março de 1955. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São José, de São José da Laje, 
de 1953 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 
CRISMA 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 30 
DATA: 12 de março de 1955 a 23 de novembro de 1958. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São José, de São José da Laje, 
de 1955 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 30 
DATA: 25 de março de 1972 a 2003. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São José, de São José da Laje, 
de 1972 a 2003. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 35. 
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CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 24 de janeiro de 1944 a 22 de março de 1998. 
Nº DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Glória, de 
Porto de Pedras, de 1944 a 1998. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 80. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 20 de dezembro de 1942 a outubro de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Ó, de São 
Miguel dos Campos, de 1942 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. A paróquia de 
São Miguel dos Campos pertence, hoje, à Diocese de Penedo. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 18 outubro de 1956 a 21 de outubro de 1956 / 26 de abril de 1993 a 
2002. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma das Paróquias Nossa Senhora do Ó, de São 
Miguel dos Campos, de 1956, e da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, 
Marechal Deodoro, de 1993 a 2002. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está 
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intitulado como da Paróquia de São Miguel dos Campos, porém, a partir da 
folha 14v se inicia uma nova numeração com registros da Paróquia de 
Marechal Deodoro. A paróquia de São Miguel dos Campos pertence, hoje, à 
Diocese de Penedo. 
 

CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1952 a 1960 e 1966. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Ó, de São 
Miguel dos Campos, de 1952, 1953, 1956, 1959, 1960 e 1966. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. As datas estão 
desordenadas. O livro está preenchido até a folha 90v. A paróquia de São 
Miguel dos Campos pertence, hoje, à Diocese de Penedo. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 2 de fevereiro de 1941 a 26 de abril de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 197. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1941 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez e poucas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 26 de abril de 1964 a 21 de novembro de 1973 / 1976, 1981, 1989, 
1990, 1991, 1995, 1996 e 1997. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
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CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1964 a 1973, 1976, 1981, 1989, 1990,1991,1995, 1996 e 1997. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 92v. 
 

CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 26 de junho de 1993 a 2007. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Graça, de 
Murici, de 1993 a 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 12v. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 10 de dezembro de 1940 a 16 de dezembro de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1940 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
poucas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
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CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 17 de dezembro de 1954 a 25 de março de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1954 a 1959. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 22 de março de 1959 a 13 de junho de 1986. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1959 a 1986. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 30 
DATA: 29 de setembro de 1973 a 31 de janeiro de 2001. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1973 a 2001. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 53. 
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CRISMA 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1986, 1988, 1990, 1997, 2000 e 2001. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
de Viçosa, de 1986, 1988, 1990, 1997, 2000 e 2001. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 16. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1939 a 1950, 1976 e 1977. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma do Palácio Episcopal de Maceió, de 1930 a 
1950, 1976 e 1977. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 63. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 21 de maio de 1952 a 10 de novembro de 1959 e 1963. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma do Palácio Episcopal de Maceió, de 1952 a 
1959, e 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 24v. 
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CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 8 de dezembro de 1954 a 29 de dezembro de 1962. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma do Palácio Episcopal de Maceió, de 1954 a 
1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, poucas 
manchas causadas pela acidez, poucas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. 
 

CRISMA 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 30 
DATA: 22 de dezembro de 1962 a 13 de novembro de 1971. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma do Palácio Episcopal de Maceió, de 1962 a 
1971. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, poucas 
manchas causadas pela acidez, poucas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. 
 

CRISMA 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 30 
DATA: 29 de novembro de 1971 a 07 de abril de 1983. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma do Palácio Episcopal de Maceió, de 1971 a 
1983. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, poucas manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 77. 
 

  



- 503 -  

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 24 de maio de 1964 a 12 de janeiro de 2005. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Senhor do Bonfim, do Poço, de 
1964 a 2005. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 28. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 11 de junho de 1973 a 26 de março de 2008. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma das Paróquias Santa Luzia de Siracusa, do 
Tabuleiro, e Nossa Senhora Auxiliadora, do Eustáquio Gomes, de 1973 a 
2008. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 42. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1 de novembro de 1947 a 22 de abril de 1987. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santa Rita de Cássia, do Farol, 
de 1947 a 1987. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
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CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 15 de fevereiro de 1970 a 2007. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santa Rita de Cássia, do Farol, 
de 1970 a 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 34. 
 

CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 3 de dezembro de 1984 a 19 de novembro de 2007. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santa Rita de Cássia, do Farol, 
de 1984 a 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 56. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 6 de abril de 1940 a 8 de dezembro de 1950. 
Nº DE FOLHAS: 195. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1940 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
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um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 8 de dezembro de 1950 a 18 de abril de 1956. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1950 a 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 30 
DATA: 18 de abril de 1956 a 11 de novembro de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1956 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 30 
DATA: 10 de novembro de 1960 a 2 de novembro de 1963. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1960 a 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
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um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 30 
DATA: 2 de novembro de 1963 a 17 de janeiro de 2005. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santa Maria Madalena, de 
União dos Palmares, de 1963 a 2005. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 17 de dezembro de 1939 a a 27 de maio de 1968 e 1972. 
Nº DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de São Luis do Quitunde, de 1939 a 1968 e 1972. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
algumas folhas rasgadas e coladas com fita adesiva. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Há um vácuo entre o ano 
de 1968 e 1972. Está preenchido até a folha 80v. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1945, 1962, 1970, 1983, 1984, 1988, 1990, 1991 e 1992. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1945, 1962, 1970, 1983, 1984, 1988, 1990, 1991 e 
1992. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 60v. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1992 a 2004. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santa Luzia de Siracusa, de 
Santa Luzia do Norte, de 1992 a 2004. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. Está preenchido até a 
folha 13. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1973, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994 a 2009. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Senhor Bom Jesus, de Matriz 
de Camaragibe, de 1973, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994 a 2009. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. As datas estão 
desordenadas. Está preenchido até a folha 30. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 26 de agosto de 1960 a 25 de maio de 2006. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
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CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do Vergel, de 1960 a 2006. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 9 de dezembro de 1984 a 27 de abril de 2007. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, do 
Salgadinho, de 1984 a 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 18 de dezembro de 1982 a 15de novembro de 2006. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, da 
Gruta de Lourdes, de 1982 a 2006. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 21. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1984, 1987, 1988, 1993, 1997, 1999, 2001 e 2007. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São Caetano de Thiene, de 
Jacuípe, de 1984, 1987, 1988, 1993, 1997, 1999, 2001 e 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 9v. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1985, 1990, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, e 2007. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santo Amaro, de Paripueira, 
de 1985, 1990, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, e 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 9v. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1 de novembro de 1953 a 15 de novembro de 1986. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São José, do Trapiche, de 1953 
a 1986. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 52v. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 9 de outubro de 1959 a 19 de maio de 1996. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São José, do Trapiche, de 1959 
a 1996. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 39v. 
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CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 22 de dezembro de 1985 a 30 de maio de 2004. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Divino Espírito Santo, da 
Jatiúca, de 1985 a 2004. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 35v. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1 de junho de 1983 a 21 de agosto de 2004. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora das Dores, do 
Jacintinho, de 1983 a 2004. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 29v. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 9 de junho de 1984 a 2000. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São Judas Tadeu, do Feitosa, 
1984 a 2000. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 22v. 
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CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 31 de março de 1948 a 27 de janeiro de 1962. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora das Graças, de 
Paulo Jacinto, de 1948 a 1962. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. A paróquia de 
Paulo Jacinto pertence, hoje, à Diocese de Pamleira dos Índios. Preenchido 
até a folha 50v. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 31 de março de 1948 a 2 de abril de 1961. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora das Graças, de 
Paulo Jacinto, de 1948 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. A paróquia de 
Paulo Jacinto pertence, hoje, à Diocese de Pamleira dos Índios. Apesar da 
semelhança nas datas com o livro anterior, os registros do Livro 2 de Paulo 
Jacinto não são cópias do Livro 1. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 15 de janeiro de 1961 a 1 de fevereiro de 1969 / 14 de novembro de 
1998 a 21 de maio de 2004. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Comunidade de Serra Grande, de 1961 
a 1969, e da Paróquia São João Batista de Santa Isabel, da Chã da Jaqueira, 
de 1998 a 2004. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está 
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dividido em duas partes, a primeira vai até a folha 22v, com registros de Serra 
Grande, comunidade de São José da Laje, e logo após é iniciada uma nova 
numeração que vai da folha 1 a 9, com registros da Paróquia de Chã da 
Jaqueira. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 4 de julho de 1968 a 2008. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, 
Catedral de Maceió, de 1968 a 2008. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. As datas estão 
desordenadas. O livro está preenchido até a folha 79v. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 8 de fevereiro de 1940 a 8 de dezembro de 1952. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Capela, de 1940 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta com manchas causadas 
pela acidez, algumas folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 2 de fevereiro de 1950 a 1999 . 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Capela, de 1950 a 1999. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. As datas estão 
desordenadas. O livro está em um armário distante dos outros da mesma 
paróquia pois todos os livros de Crisma chegaram após a reordenação dos 
armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1984, 1986, 1988, 1993 a 1998. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Menino Jesus de Praga, do 
Jardim das Acácias, de 1984, 1986, 1988, 1993 a 1998. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 10v. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1980, 1986, 1990, 1996, 1997, 2000, 2001 e 2003. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Livramento, 
de Cajueiro, de 1980, 1986, 1990, 1996, 1997, 2000, 2001 e 2003. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 11. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1947 a 1953, 1958, 1959, 1971, 1973 e 1993. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1947 a 1953, 1958, 1959, 1971, 1973 e 1993. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 61. O livro está em um armário distante dos outros da mesma 
paróquia pois todos os livros de Crisma chegaram após a reordenação dos 
armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1956 a 1961, 1983, 1987, 1994 a 2001, 2005 a 2008. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Bebedouro, de 1956 a 1961, 1983, 1987, 1994 a 2001, 2005 a 2008. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 63v. O livro está em um armário distante dos outros da mesma 
paróquia pois todos os livros de Crisma chegaram após a reordenação dos 
armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1941, 1945 a 1973, 1976, 1978, 1989, 1991 e 1995. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo de Camaragibe, de 1941, 1945 a 1973, 1976, 1978, 1989, 1991 e 
1995. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e a 
primeira folha rasgada no meio. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 152. O livro está em um armário distante dos outros da mesma 
paróquia pois todos os livros de Crisma chegaram após a reordenação dos 
armários. 
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CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 8 de dezembro de 1987 a 3 de maio de 2005. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São Paulo Apóstolo, do 
Salvador Lyra, de 1987 a 2005. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 24v.  
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 14 de outubro de 1945 a 28 de maio de 1988. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora das Graças, da 
Levada, de 1945 a 1988. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 13 de novembro de 1983 a 2006. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora das Graças, da 
Pitanguinha, de 1983 a 2006. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 11. 
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CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 13 de novembro de 1961 a 1 de dezembro de 1961 / 5 de julho de 1992 
a 21 de julho de 2007. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma das Paróquias Nossa Senhora da Piedade, 
de Anadia, de 1961, e São Maximiliano Kolbe, do Benedito Bentes I, de 1992 
a 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está dividido 
em duas partes, da folha 1 a folha 40v, contém crismas da Paróquia de Anadia, 
que hoje pertence a Diocese de Penedo. Da folha 41 a folha 76v contém 
crismas da Paróquia do Benedito Bentes I. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 17 de janeiro de 1986 a 23 de novembro de 2007. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São Pedro Apóstolo, da Ponta 
Verde, de 1986 a 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 19. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 17 de agosto de 1947 a 20 de junho de 1965 e 5 de maio de 2001. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São José Operário, de Fernão 
Velho, de 1947 a 1965 e 2001. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 88v. O livro está em um armário distante dos outros da mesma 
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paróquia pois todos os livros de Crisma chegaram após a reordenação dos 
armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1949, 1954 a 1972, 1977, 1988 a 2005. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São José Operário, de Fernão 
Velho, de 1949, 1954 a 1972, 1977, 1988 a 2005. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 69. O livro está em um armário distante dos outros da mesma 
paróquia pois todos os livros de Crisma chegaram após a reordenação dos 
armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 30 de junho de 1947 a 1 de novembro de 1959, 1973 e 1974. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1947 a 1959, 1973 e 1974. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa com algumas avarias, poucas 
manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. O livro está em 
um armário distante dos outros da mesma paróquia pois todos os livros de 
Crisma chegaram após a reordenação dos armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1959 a 1961, 1968 a 1973, 1977, 1980 a 2004, e 2011. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, 
do Jaraguá, de 1959 a 1961, 1968 a 1973, 1977, 1980 a 2004, e 2011. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa com algumas avarias, poucas 
manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
at´a folha 46. O livro está em um armário distante dos outros da mesma 
paróquia pois todos os livros de Crisma chegaram após a reordenação dos 
armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 27 de janeiro de 1957 a 30 de maio de 2004. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de 
Maragogi, de 1957 a 2004. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
at´a folha 28. O livro está em um armário distante dos outros da mesma 
paróquia pois todos os livros de Crisma chegaram após a reordenação dos 
armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 26 de novembro de 1950 a 19 de novembro de 1999, 2002 e 2007. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, 
do Bom Parto, de 1950 a 1999, 2002 e 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
at´a folha 38v. O livro está em um armário distante dos outros da mesma 
paróquia pois todos os livros de Crisma chegaram após a reordenação dos 
armários. 
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CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 20 de março de 1957 a 21 de novembro de 2006. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia São Sebastião, de Pindoba, de 
1957 a 2006. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 91. O livro está em um armário distante dos outros da mesma 
paróquia pois todos os livros de Crisma chegaram após a reordenação dos 
armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 25 de fevereiro de 1940 a 6 de abril de 1997. 
Nº DE FOLHAS: 192. 
CONTEÚDO: Registros de crisma da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Marechal Deodoro, de 1940 a 1997. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas corrosões causadas por insetos, 
manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 163. O livro está em um armário distante dos outros da mesma 
paróquia pois todos os livros de Crisma chegaram após a reordenação dos 
armários. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1940 a 1945 / 1989 a 1997*. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma das Paróquias Nossa Senhora das Graças 
da Levada, Santo Antônio de Pádua de Bebedouro, Santa Rita de Cássia do 
Farol, Nossa Senhora Mãe do Povo do Jaraguá e Senhor do Bonfim do Poço, 
entre 1940 e 1945.  
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 81. O livro engloba cinco paróquias de Maceió, todas com o mesmo 
período entre 1940 e 1945, somente a Paróquia da Levada tem mais crismas 
datadas de 1989 a 1997 no fim. 
 

CRISMA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1945 a 1946 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma do Palácio Arquiepiscopal de Maceió, 
Paróquia Santa Rita de Cássia do Farol, Nossa Senhora das Graças da 
Levada e Nossa Senhora Mãe do Povo do Jaraguá.  
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Apesar de 
haver o nome do crismante nas folhas, o livro não é rubricado. Está preenchido 
até a folha 35v. O livro está intitulado como “Paróquias de Maceió”, todas com 
o mesmo período entre 1945 e 1946. 
 

CRISMA 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1968 – 1970 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de crisma para declaração, provavelmente do Palácio 
Arquiepiscopal, de 1968 a 1970.  
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. O livro não é 
rubricado. Está preenchido até a folha 26v. O livro está intitulado como Livro 
de crisma para declaração”, está um pouco confuso, porém, provavelmente, 
deve ser apensas uma lista com crismas para que seriam repassadas para 
fazer declarações, já que também não possui o nome do crismante. A capa 
informa que o livro é do Palácio, e data de 1969 a 1970, porém no corpo do 
livro não há nenhuma informação sobre. 
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ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro que contem (50) / folhas 
todas numeradas e por mim rubricadas, / com a rubrica P. A Martins, de que 
uso, para nêle / serem escritas as atas das reuniões do Apostolado / da Oração 
da Sagrada Oração de Jesus, ereto nesta / paroquia de N. S. da Gloria de 
Porto de Pedras. / Porto de Pedras, 1 de Maio de 1957 / Padre Alipio Martins 
do Rego, Paroco.”. 
RUBRICA: P. A Martins (Padre Alipio Martins do Rego). 
DATA: 1 de março de 1957 a 3 de abril de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Atas das reuniões do Apostolado da Oração da Paróquia Nossa 
Senhora da Glória, de Porto de Pedras, de 1957 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Declaro encerrado este livro, que contem / 
50, cinquenta folhas, todas numeradas e por mim / rubricadas, com a rubrica 
P. A. Martins, de que / uso. / Porto de Pedras, 1 de maio de 1957 / Padre Alipio 
Martins do Rego, Paroco. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23                        
DATA: 30 de dezembro de 1955 a 30 de dezembro de 1962. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Atas das sessões da Escola Nossa Senhora de Nazaré, de 
Maceió, sobre a renovação de membros da diretoria. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, apenas com manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: O livro está preenchido até a folha 1v. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 23  
DATA: 20 de dezembro de 1958 a 1 de dezembro de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Atas das sessões da Associação de Proteção à Maternidade e 
à Infância do bairro do Pinheiro, sobre a renovação de membros da diretoria. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, apenas com manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
O livro está preenchido até a folha 3. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro de 200 páginas numeradas e por / mim 
rubricadas com a rubrica que uso - / “Mons. Assunção” déstina-se [sic] ao 
registro em / atas, de todas as Sessões realizadas em Assembléias no 1º 
Sínodo Arquidiocesano / de Maceió. / Maceió, 17 de Junho de 1988 / Mons. 
Antônio Assunção Araujo” 
RUBRICA: Mons. Assunção (Monsenhor Antônio Assunção Araújo) 
DATA: 19 de junho de 1988 a 16 de novembro de 2003. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de atas das sessões de assembleias do 1º Sínodo 
Arquidiocesano de Maceió, de 1988 a 2003. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Está preenchido até a folha 
74v. Há mais materiais sobre o Sínodo, porém não são livros, então para 
melhor acomodação ficarão em caixas. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro que contem cincoenta folhas, servirá para 
/ registro das atas do Conselho Arquidiocesano de Pas / toral. Todas as 
paginas serão rubricadas com a rubrica / “D. Miguel Fenelon Camara”. / 
Maceió, 30 de Novembro de 1977 / + Miguel Fenelon Camara / Arcebispo de 
Maceió.” 
RUBRICA: D. Miguel Fenelon Camara (Dom Miguel Fenelon Câmara) 
DATA: 6 e novembro de 1978 a 19 de dezembro de 1983. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões do Conselho Arquidiocesano de 
Pastoral, de 1978 a 1983. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cincoenta folhas (50) e é 
destinado a guardar / os registros do Conselho Arquidiocesano de Pastoral. / 
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Todas as paginas são rubricadas com a rubrica “D. Miguel Fenelon / Camara” 
/ Maceió, 30 de Novembro de 1977 / + Miguel Fenelon Câmara / Arcebispo de 
Maceió” 
OBSERVAÇÕES: Está preenchido até a folha 25. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Abrimos este livro, com as nossas / bênçãos, e o 
destinamos ao lança / mento das atas das sessõs da As / sociação constituida 
em prol da for / mação da “Bolsa S. José”, com séde / na Capela da Usina 
Serra Grande. / Maceió, aos 14 de Julho de 1943. / + Ranulpho, Arcebispo 
Metropo / litano.”.” 
DATA: 30 de setembro de 1943 a 31 de maio de 1960. 
Nº DE FOLHAS: 103. 
CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões da Associação para formação da 
Bolsa São José, de Serra Grande, de 1943 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa um pouco desgastada, 
manchas causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Está preenchido até a 
folha 85v. Na última folha há um pequeno índice do livro. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “O presente livro que / contem 50 (cincoenta) folhas 
tipogra / ficamente numeradas e por mim, / Pe Brás Severino Silva – S.C.J – 
vigário da / Paróquia de S. J. da Lage, rubricadas, / servirá de livro de Atas da 
“Campa / nha para Construção da Casa Paro / quial” desta cidade de São José 
da / Lage pertencente a arquidiocese de / Maceió – Alagôas. / São José da 
Lage, 18 / de setembro de 1963. / Pe. Brás Severino Silva S.C.J. / Pároco / 
Coadjutor.” 
DATA: 18 de setembro de 1963 a 4 de setembro de 1965 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de atas da campanha para a construção da Casa 
Paroquial de São José da Laje, de 1963 a 1965. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 



- 524 -  

OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Está preenchido até a 
folha 6. 
 

HISTÓRICO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Histórico da Casa Paroquial de São José da Laje, escrito 
cronologicamente. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
Está preenchido até a folha 28. Há dois exemplares. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 6 de fevereiro de 1942 a 1 de agosto de 1964. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões do Apostolado da Oração da 
Usina Serra Grande, de 1942 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
Não há descrições no livro, sabe-se do que se trata por seu conteúdo. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Livro para atas do “Apostolado da / Oração” de São 
José da / Laje / Será êste livro rubricado pela ru / brica da Presidente Dona 
Rosa de / Lima Brito. / São José da Laje, 1 de Novembro / de 1946.” 
DATA: 1 de novembro de 1946 a 2 de maio de 1952. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões do Apostolado da Oração de São 
José da Laje, de 1946 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta e muito danificada, manchas 
causadas pela acidez, corrosões causadas por insetos, pelo aspecto de 
algumas manchas, o livro parece ter sido molhado. 
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OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. O livro não está rubricado, 
como informa o termo de abertura. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Livro para atas do “Apostolado / da Oração” de São 
José da Laje / Será êste livro rubricado pela / rubrica da Presidente D. Ester / 
Moura de Vasconcelos. / São José da Laje, 24 de Abril / de 1952. / Diretor Pe. 
Teodoro Rietveld / Presidente / Ester Moura de Vasconcelos.” 
RUBRICA: Ester Moura de Vasconcelos 
DATA: 4 de abril de 1952 a 3 de maio de 1957. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões do Apostolado da Oração de São 
José da Laje, de 1952 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta e muito danificada, manchas 
causadas pela acidez, corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Existe um termo de encerramento, porém a folha foi colada 
na capa, aparecendo apenas o seu verso; folha está bem colada, talvez ao 
tentar separá-la ela seja rasgada. 
ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Contem este livro 100 folhas tipograficamente 
numeradas / e rubricadas com a chancela oficial do vigário da Paróquia. / 
Servirá para a escrituração das Atas das reuniões / do Apostolado do Coração 
de Jesus. / São José da Laje – Al, aos 10 de maio de 1986. / Brás [?].” 
RUBRICA: Brás [?] 
DATA: 11 de4 abril de 1986 a 7 de fevereiro de 1997. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões do Apostolado do Coração  de 
Jesus de São José da Laje, de 1986 a 1997. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
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LISTA DE PRESENÇA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Contem este livro 50 folhas tipograficamente 
numerados [sic] / e rubricados [sic] com a chancela oficial do vigário da 
Paróquia. / Servirá para matricula dos zeladores e zeladoras do apos / tolado 
do Coração de Jesus. / São José da Lage 18 de Abril de 1970 / Pe. Brás.” 
RUBRICA: Pe. Brás 
DATA: 1971 a 2004. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Lista de presença dos Zeladores e Zeladoras do Apostolado do 
Sagrado Coração de Jesus às reuniões, de 1971 a 2004. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Na última folha há um 
registro falando sobre a visita do Bispo e confissões em Murici. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro de 50 folhas por mim rubricadas / 
para nele serem lançadas as atas do 1º Congresso / Eucaristico Paroquial de 
São José da Lage, realizado / nos dias 16 a 19 de Março de 1954, em 
comemora / ção às Bodas de Diamante da fundação da Paróquia, / Bodas de 
Ouro da chegada dos Padres do Sagrado / Coração nesta Paróquia e Bodas 
de Prata da Inau / guração da nova Matriz / São José da Lage 16 d Março de 
1954. / + Ranulpho, Arcebispo Matropolitano.” 
RUBRICA: José Thews 
DATA: 18 a 19 de março de 1954. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de atas do 1º Congresso Paroquial de São José da 
Laje, de 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Está preenchido ate a folha 
7v. 
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ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 15 de abril de 2000 a 21 de setembro de 2010. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões da Pastoral da Igreja, de São 
José da Laje, de 2000 a 2010. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, capa colada com fita adesiva. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
Está preenchido ate a folha 22v. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro, que contem / 200 folhas que vão 
por mim / rubricadas com a rubrica que / uso Pe. José Monteiro, para n’ele / 
serem lançadas as atas das sessões / da Liga Jesus, Maria, Jesus da / 
Capelania de Serra Grande. / Serra Grande 28 de janeiro de 1947 / Padre José 
Monteiro, Capelão” 
RUBRICA: Pe. José Monteiro 
DATA: 8 de dezembro de 1946 a 10 de novembro de 1958. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de atas das sessões da liga Jesus, Maria, Jesus, de 
Serra Grande, de 1946 a 1958 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Está preenchido ate a folha 
27. 
 

INVENTÁRIO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Contém este livro cincoenta (50) folhas numeradas, 
/ e servirá para nele ser feito o arrolamento de / todos os objetos pertencentes 
a esta capelania, como / sejam, moveis, alfaias etc conforme encontrei ao / 
assumir esta capelania aos quatro (4) de janeiro / de mil novecentos e 
cincoenta e dois (1952), e como entrego aos treze (13) de outubro de mil no / 
vecentos e cincoenta e dois (1952). / Usina Serra grande 13 de outubro de 
1952 / Pe. Tarcísio José Maciel de Barros.” 
DATA: 1952. 
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Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Inventário de todos os bens pertencentes a capelania da Usina 
Serra Grande, de 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Não há rubrica. Está 
preenchido ate a folha 2. 
 

LIVRO DE PONTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1968. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Listas de presença de professores sem identificação de local, de 
1968. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa um pouco desgastada, 
manchas causadas pela acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Está 
preenchido até a folha 96. Não há nenhum tipo de descrição no livro. 
 

LIVRO DE PONTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO D EABERTURA: “Servirá êste livro de “Livro de Ponto” / para 
assinaturas dos Revmos. Snrs. / Professores. / Maceió, 06 de fevereiro de 
1963. / Pe. José Luis Soares. Reitor.” 
DATA: 1963. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Listas de presença de professores, provavelmente, do 
Seminário Arquidiocesano de Maceió, de 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas, 
possivelmente, por água ou algo líquido. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Não há rubrica. Está 
preenchido até a folha 194v. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 26 de janeiro de 1908 a 15 de fevereiro de 1914. 
Nº DE FOLHAS: 80. 
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CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões da dos Vicentinos de Alagoas, 
de 1908 a 1914. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, poucas folha rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
A ata da última folha está incompleta, possivelmente ainda havia mais folhas 
após a 80. 
 

LIVRO DE REGISTROS 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro que contém 200 folhas, / todas 
rubricadas com a abreviatura de que uso - / Pe. AM, para receber o lançamento 
dos fatos e docu / mentos relativos à Juventude Feminina / Catolica da 
Arquidiocese de Maceió. / Maceió, 7 de fevereiro de 1940. / Padre Adelmo 
Machado, Assistente Eclesiástico.” 
RUBRICA: Pe. AM (Padre Adelmo Machado) 
DATA: 1940 a 1947. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de acontecimentos e documentos relativos a 
Juventude Feminina Católica da Arquidiocese de Maceió, de 1940 a 1947. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém êste livro 200 folhas, todas / 
rubricadas, por mim, com a abreviatura / de que uso – Pe. AM, o qual se 
destina / a receber o lançamento dos fatos / e documentos relativos à 
Juventude / Feminina Católica da Arquidiocese / de Maceió. Maceió, 7 de 
fevereiro de 1940 / Padre Adelmo Machado, Assistente / Eclesiástico.” 
OBSERVAÇÕES: Há oito fotografias avulsas dentro do livro, sem descrição. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1977 a 1983. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Movimento financeiro da Campanha da Fraternidade na 
Arquidiocese de Maceió, de 1977 a 1983. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
Está preenchido até a folha 10. 



- 530 -  

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 19 de março de 1957. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registro de ata da sessão inaugural da Campanha de Educação 
Rural da Arquidiocese de Maceió, de 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
Está preenchido até a folha 1v. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro tem noventa e seis folhas / por mim 
numeradas e rubricadas assim: = / Pe. Diverchy = servira para nelle se fazer o 
lançamento das actas de sessão do apostolado / da Oração d’esta parochia 
de Nossa Senhora / da Conceição das Alagoas / Alagoas 17 de Setembro de 
1908 / Vigario Emilio Diverchy” 
RUBRICA: Pe. Diverchy (Vigário Emilio Diverchy) 
DATA: 4 de setembro de 1908 a 2 de setembro de 1932. 
Nº DE FOLHAS: 65. 
CONTEÚDO: Registros de atas das sessões do Apostolado da Oração da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Marechal Deodoro, de 1908 a 
1932. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, com manchas causadas 
pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. A última ata está 
incompleta, provavelmente havia mais folhas após a 65. Há uma caderneta de 
contas avulsa dentro do livro, de 1948, pertencente a Alya Souto, referente as 
contas do Apostolado. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 19 de junho de 1943 a 21 de junho de 1970. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões do Conselho Administrativo dos 
Bens Eclesiásticos do Arcebispado de Maceió... 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e de encerramento. Não há 
rubrica. Está preenchido até a folha 25v. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
RUBRICA: Sª Lessa (Monsenhor Manoel Antonio da Silva Lessa) 
DATA: 11 de agosto de 1927 a 18 de março de 1959. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões do Cabido Metropolitano de 
Maceió, de 1927 a 1959 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro de cem folhas, todas 
numeradas e rubricadas por mim, com / a rubrica = Sª Lessa =, de que uso, e 
servirá para o fim declarado no termo de / abertura; do que para constar faço 
este termo, que assigno. Maceió, 29 de Julho, de 1922. / O Deão – Mons. 
Manoel Antonio da Silva Lessa.” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura. O livro tem início na folha 12, 
provavelmente havia mais folhas antes. 
 

ORDENAÇÃO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem / inscriptos os 
termos de recepção da Prima Tonsura, Ordens Menores e Sacras; / suas 
folhas vão por mim numeradas / e rubricadas com a rubrica “Cº A. Tobias” / de 
que uso. Do que para constar / fiz este termo que assigno / Seminario de 
Maceió, 4 de Abril de 1920 / Conego Antonio Tobias Costa / Reitor do 
Seminario” 
RUBRICA: Cº A. Tobias (Cônego Antonio Tobias Costa) 
DATA: 1 de dezembro de 1901 a 15 de agosto de 1942. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Termos de ordenação de tonsura, ordens menores, ordens 
sacras e presbiterado do Seminário de Maceió, de 1901 a 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cincoenta folhas / que vão 
por mim numeradas e rubri / cadas com a rubrica “Cº A. Tobias” de que uso, e 
se destina ao fim / exarado já no Termo de abertura. / Do que para constar, fiz 
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este termo / que assigno. / Seminário de Maceió, 4 de Abril de 1920 / Conego 
Antonio Tobias Costa / Reitor do Seminário” 
 

ORDENAÇÃO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para lançamento / dos termos 
das ordenações in prima tonsura / et in minoribus feitas neste Bispado e vae / 
por mim numeradao e rubricado com a rubrica / - Pe. Passos – de que uso, 
fazendo eu este termo / de abertura e no fim o de encerramento, on / de declaro 
o numro de suas folhas. / Maceió, 24 de Fevereiro de 1902 / Pe. Arthur Passos, 
Secrº do Bispado.” 
RUBRICA: Pe. Passos (Pe. Arthur Passos) 
DATA: 1 de dezembro de 1901 a 19 de outubro de 1950. 
Nº DE FOLHAS: 98. 
CONTEÚDO: Termos de ordenação de tonsura, ordens menores, ordens 
sacras e presbiterado do Seminário de Maceió, de 1901 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez e 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro noventa e oito folhas, / 
todas por mim numeradas e rubricadas / com a rubrica – Pe. Passos – de que 
uso, e ser / virá para o fim declarado no termo de aber / tura. / Maceió, 24 de 
Fevereiro de 1902. / Pe. Arthur Passos, Secrº do Bispado. 
OBSERVAÇÕES: O livro contém algumas cópias do livro anterior. 
 

ORDENAÇÃO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro que contem 100 (cem folhas para 
/ receber o registro das ordenações dos seminaristas / dêste Seminário de 
Nossa Senhora d’Assunção. / Tôdas as folhas estão rubricadas com a 
abreviatura / de que uso – Pe. AM / Seminário de Maceió, 15 de agosto de 
1942. / Cônego Adelmo Machado, Reitor” 
RUBRICA: Pe. AM (Cônego Adelmo Machado) 
DATA: 15 de agosto de 1942 a 16 de dezembro de 1973. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Termos de ordenação de tonsura, ordens menores, ordens 
sacras e presbiterado do Seminário de Maceió, de 1942 a 1973. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem êste livro 100 (cem folhas que / 
estão por mim rubricadas com a firma Pe. AM., / de que uso. Destina-se êste 
livro a receber / o registro dos termos de prima tonsura, ordens / menores e 
sacras. / Do que para constar. Fiz êste termo que / assino. / Seminário de 
Maceió, 15 de agosto de 1942. / Cônego Adelmo Machado / Reitor do 
Seminário.” 
 

ORDENAÇÃO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Há de servir este livro para lançamento dos termos 
/ das ordenações in sacris feitas n’este Bispado / e vae por mim numerado e 
rubricado com a ru / brica – Pe. Passos – de que uso, fazendo eu este / termo 
de abertura e no fim o de encerramento, on / de declaro o numero de suas 
folhas. / Maceió, 24 de fevereiro de 1902. / Pe. Arthur Passos, Secrº do 
Bispado.” 
RUBRICA: Pe. Passos (Pe. Arthur Passos) 
DATA: 1 de dezembro de 1901 a 5 de agosto de 1978. 
Nº DE FOLHAS: 98. 
CONTEÚDO: Termos de ordenação in sacris do Seminário de Maceió, de 1901 
a 1978. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro noventa e oito folhas, todas 
/ por mim numeradas e rubricadas com a rubri / ca – Pe. Passos – de que uso 
e há de servir para o fim / declarado no termo de abertura. / Maceió, 24 de 
Fevereiro de 1902 / Pe. Arthur Passos, Secrº do Bispado” 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1 de setembro de 1912 a 3 de julho de 1923. 
Nº DE FOLHAS: 31. 
CONTEÚDO: Registros de atas das sessões da Pia Associação do Rosário, 
de Marechal Deooro, de 1912 a 1923. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta e desgastada. com 
manchas causadas pela acidez e de caneta. 
OBSERVAÇÕES: Não termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
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ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro contém, na realidade, 96 (noventa e / seis 
folhas, [sic] assim numeradas: 01 (um), 04 – 97 (qua / tro a noventa e sete) e 
100 (cem). Todas as fo / lhas estão rubricadas com a rubrica “Mons. A Assun 
/ ção”, de que uso. Nele serão registrados, em atas fiel / e cuidadosamente 
redigidas pelo Secretário em exer / cício, os assentos tratados nas reuniões do 
“Conse / lho para assuntos econômicos da Arquidiocese de / Maceió”. / Cúria 
Metropolitana de Maceió, 30 de Setem / bro de 1994. / Mons. Antônio 
Assunção Araújo” 
RUBRICA: Mons. A Assunção (Monsenhor Antônio Assunção Araújo) 
DATA: 27 de setembro de 1984 a 27 de junho de 2000. 
Nº DE FOLHAS: 96. 
CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões do Conselho para assuntos 
econômicos da Arquidiocese de Maceió, de 1984 a 2000. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Está preenchido até a folha 10v. Há Quatro documentos 
avulsos dentro do livro referentes ao Cenbtro Social Rural da Arquidiocese de 
Maceió. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 18 de fevereiro de 1999 a 18 de abril de 2002. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de atas das reuniões da Comissão de Pastoral de 
Maceió, de 1999 a 2002. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. 
Está preenchido até a folha 42v. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro de 100 (cem) folhas numeradas à 
/ máquina para registro das atas das reuniões do “Setor A” / da Área Pastoral 
da Arquidiocese de Maceió. / Maceió, 20 de junho de 1984 /  Irmã Th. do 
Menino Jesus Brandão Lima / Secretária” 
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DATA: 20 de junho de 1984 a 25 de fevereiro de 2002. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Ata das reuniões do setor A da Área Pastoral da Arquidiocese 
de 1984 a 2002. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ótimo. 
OBSERVAÇÕES: Não há rubrica nem termo de encerramento. Está 
preenchido até a folha 37v. Há documentos soltos dentro do livro, como listas 
de presença e cronogramas de celebrações. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para a lavratura das / atas de 
reuniões da Associação de Proteção à Ma / ternidade e à Infância, entidade 
particular, sem / fins lucrativos, sob forma de sociedade de união / liberal, 
beneficente e caritativa, fundada em nove / (9) de abril de 1944, com jurisdição 
e fôro nêste / municipio de Palmeira dos Índios Estado de Alagoas / 
mantenedora do Pôsto de Puericultura de Palmeira / dos Indios, - contendo 50 
folhas numeradas e ru / bricadas por mim, como presidente, em cm / primento 
as disposições estatuárias em vigor, / (capitulo III, ast. 13, Paragrafo VI) / 
Palmeira dos Índios, 3 de janeiro de 1963 / [rubrica ilegivel] / Presidente / (José 
Pinto de Barros)” 
RUBRICA: Ilegível (José Pinto de Barros) 
DATA: 1 de março de 1963 a 10 de outubro de 1963. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Atas das reuniões da Associação de Proteção à Maternidade e 
à Infância de Palmeira dos Índios, de 1963. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Está preenchido até a folha 
20v. Há documentos soltos dentro do livro, referentes à Associação, como seu 
estatuto, ofícios, e sugestões para o funcionamento da mesma. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 4 de outubro de 1939 a 25 de outubro de 1948. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
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CONTEÚDO: Atas das reuniões da Ordem terceira da Penitência de 1939 a 
1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 10v. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Contem este livro vinte e cinto folhas / todas 
numeradas, servirá para / nele serem escritas as atas das / sessões da 
Congregação Mariana desta / parochia. / Alagôas, 29 de janeiro 1938. / Padre 
Osman Carvalho. / Director da Congregação Mariana.” 
RUBRICA: Não identificada. 
DATA: 1 de agosto de 1936 a 19 de novembro de 1939. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Atas das reuniões da Congregação Mariana da Paróquia de 
Marechal Deodoro, de 1936 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. No termo de abertura 
consta que há vinte e cinco folhas, mas na verdade há 50, sendo dessas, 
somente oito preenchidas. Contém, dentro do livro um telegrama avulso. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle / ser feita a escrita 
da Receita e Despesa do / Patrimônio da matriz da paroquia de Mare / chal 
Deodoro, estando todas as suas / folhas numeradas e rubricadas, confor / me 
autorização supra, com a rubrica de / meu uso que é a seguinte: Cõnego 
Batista / Maceió, 8 de novembro de 1946. / Conego João Batista Vanderlei, 
Secretario do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1934 a 1964. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Movimento de caixa da Matriz da Paróquia de Marechal 
Deodoro, de 1934 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro cem (100) folhas, todas por 
/ mim numeradas e rubricadas, de acordo com / a autorização exarada na 
primeira pagina, / com a rubrica: Cônego Batista / Maceio, 8 de novembro de 
1946 / Conego João Batista Vanderlei, Se / cretario do Arcebispado.” 
OBSERVAÇÕES: Está preenchido até a folha 87v, porém, as folhas estão 
numeradas com frente e verso, sendo a página 174. Há documentos soltos 
dentro do livro, referentes ao patrimônio. 
 

PETIÇÕES 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 8 de fevereiro de 1957 a 29 de dezembro de 1961. 
Nº DE FOLHAS: 46. 
CONTEÚDO: Petições feitas pelo padre Osman Carvalho, da Paróquia de 
Marechal Deodoro, ao Arcebispo em exercício, de 1957 a 1961. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
RUBRICA: Cº Maurício 
 DATA: 31 de dezembro de 1916 a 22 de janeiro de 1931. 
Nº DE FOLHAS: 99. 
CONTEÚDO: Contas do patrimônio da Paróquia de Marechal Deodoro de 1916 
a 1931. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, sem 
capa, folhas soltas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

REGISTROS PASTORAIS 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Este Livro deve servir para n’elle se lansarem os 
provi / mentos das Visitas [ilegível, 1 palavra] estas em as Pastoraes dos Exmos 
e / Rmos Snres Bispos Diocesanos e ordens tindentes ao / regimento desta 
Freguezia o qual vai por mim nu / merado e rubricado com a rubrica de Corrª 
de / que uso. Fram de São Bento de Porto Calvo as Visitas / aos 14 de Maio de 
1847 / O Visor Lourenço Correia de Sá”   
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RUBRICA: Corrª (Visitador Lourenço Correia de Sá) 
DATA: 1847 a 1895. 
Nº DE FOLHAS: 28. 
CONTEÚDO: Registros de visitas pastorais e outros provimentos referentes a 
Freguesia de São Bento, de 1847 a 1895. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta, manchas causadas pela 
acidez, corrosões causadas por insetos, no começo do livro as letras estão 
muito apagadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. No início do livro, no ano 
de 1847, São Bento ainda pertencia a Porto Calvo, porém, em 1875 passa a 
pertencer a Maragogi. 
 

JURAMENTOS 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para lan / çamento de juramento 
aos orde / nandos, antes das Ordens Sacras. / Maceió, aos 7 de Dezembro de 
1939. / + Ranulpho, Arcebispo de Maceió.”   
DATA: 15 de dezembro de 1939 a 18 de outubro de 1941. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Termos de juramento dos ordenandos da Arquidiocese de 
Maceió para recebimento das ordens sacras, de 1939 a 1941. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Não há rubrica. Está 
preenchido até a folha 15v. 
 

CAIXA 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra, de / claro aberto 
este livro que contem (100) cem / folhas numeradas e por mim rubricadas com 
/ a rubrica – Conego João Lessa -, de que uso e / que servirá para o lançamento 
da Receita / e Despesa da Secretaria do Arcebispado. / Maceió, 4 de Abril de 
1939 / Conego João Lessa, secretário do / Arcebispado.” 
RUBRICA: Cônego João Lessa 
DATA: janeiro de 1939 a dezembro de 1940. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
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CONTEÚDO: Registros de movimentação de caixa da Secretaria do 
Arcebispado de Maceió, de 1939 a 1940. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com muitas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro (100) cem folhas / todas 
numeradas e por mim rubri / cadas com a rubrica de meu uso - / “Cônego João 
Lessa” / Maceió, 4 de Abril de 1939 / Conego João Lessa, secre / tario do 
Arcebispado.” 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro para no mesmo ser / feita a escrita 
da receita e despesa desta Secre / taria do Arcebispado e, em virtude da 
autorização / supra, leva este termo de abertura e o de encerramento / na 
ultima pagina bem como suas folhas todas / numeradas e rubricadas assim: 
Cônego Batista / Maceió, 25 de agosto de 1948. / Cônego João Batista 
anderlei, Secretario do / Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1948 a 1953. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de movimentação de caixa da Secretaria do 
Arcebispado de Maceió, de 1948 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com muitas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “O presente livro que vai servir de / “Caixa” 
para esta Secretaria do Arcebispado / contém duzentas (200) folhas, todas por 
mim / numeradas e rubricadas, conforme autorização exa / rada no primeira 
folha, com a rubrica / de que faço uso: Cônego Batista / Maceió, 25 de agosto 
de 1948 / Cônego Batista Vanderlei, Secretario / do Arcebispado.”  
 

COMPROMISSO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Serve este livro, que vae por mim numerado e / 
rubricado com a rubrica = Coelho Bastos = de que uso / para n’elle ser escripto 
o compromisso da irman / dade de S. Benedito e leva na ultima o termo de / 
encerramento. Alagoas, 28 de Fevereiro de 1860. / João Coelho Bastos” 
RUBRICA: Coelho Bastos (João Coelho Bastos) 
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DATA: 28 de outubro de 1860. 
Nº DE FOLHAS: 15. 
CONTEÚDO: Compromisso da Irmandade de São Benedito da cidade das 
Alagôas, hoje Marechal Deodoro, de 1860. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
muitas corrosões causadas por insetos, algumas folhas com letras um pouco 
apagadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este (15) quinze folhas todas por mim 
numeradas e / rubricadascom a rubrica = Coelho Bastos = de que uso, tendo / 
no principio um termo de abertura por mim feito. / Alagoas 28 de fevereiro de 
1860. / João Coelho Bastos.” 
 

COMPROMISSO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de servir para nelle / se lançarem o 
compromisso da Irmandade de N. Senhora do Rosario desta / Cidade das 
Alagoas. Vai por / mim numerado, e rubricado; no / fim leva o termo 
d’encerramen / to. Cidade d’Alagoas 23 de Fe / vereiro de 1859. / Antonio José 
d’Alcovia / Sr. Supple, do Juis Munal e Orphãos” 
RUBRICA: Alcovia (Antônio José d’Alcovia) 
DATA: 1860. 
Nº DE FOLHAS: 22. 
CONTEÚDO: Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da 
cidade das Alagôas, hoje Marechal Deodoro, de 1860. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
dificultando a leitura de algumas folhas; corrosões causadas por insetos; 
Algumas folhas rasgadas. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro vinte e uma folhas / 
numeradas, e rubricadas por mim / com a rubrica de que uso = Alcovia = / do 
que para constar fis este encerra / mento. Cidade d’Alagoas 23 de / fevereiro 
de 1859 / Antonio José d’Alcovia / Sr. Supple, do Juis Munal e Orphãos.” 
 

INVENTÁRIO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 30 
DATA: 1910. 
Nº DE FOLHAS: 252. 
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CONTEÚDO: Inventário dos bens deixados por Dom Antônio Manoel de 
Castilho Brandão, primeiro bispo de Alagoas, após sua morte, em 1910. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, sem capa, manchas causadas pela 
acidez, algumas folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

TOMBO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
RUBRICA: Pe Vasco (Padre Américo Vasco). 
DATA: 14 de outubro de 1895 a 20 de fevereiro de 1913. 
Nº DE FOLHAS: 51. 
CONTEÚDO: Compilação de tombo, visitações e circulares referentes a 
Freguesia de Maceió (quando ainda era pertencente a Diocese de Olinda) e 
Bispado de Alagoas. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. 
Sequencialmente, os registros vão do ano de 1900 até 1904, mas há um 
documento de visitação de 1895, e um decreto de 1912 no início do livro. O 
registro da última folha está incompleto, provavelmente havia mais folhas. 
 

TOMBO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 31 
DATA: 24 de agosto de 1901 a 7 de maio de 1930. 
Nº DE FOLHAS: 109. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Diocese de Alagoas 
e Arquidiocese de Maceió, feitos pelos três primeiros bispos, de 1901 a 1930. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, capa um pouco desgastada e manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Em virtude do estado do papel / deste Livro 
de Tombo nº 1 do / Arcebispado de Maceió, fica o / mesmo encerrado e 
arquivado. / A escripta referente ai epis / copado do Exmo. e Revmo Sr. D. / 
Ranulpho da Silva Farias pas / sará a ser feita em novo / livro, que terá o nome 
de / Livro do Tombo nº 2. / Maceió, aos 11 de Fevereiro de 1940. / + Ranulpho, 
Arcebispo.” 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de abertura, nem rubrica. Está preenchido até 
a folha 54v. 
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TOMBO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Este Livro do Tombo nº 2 foi aberto / por D. 
Ranulpho da Silva Farias, aos 11 / de Fevereiro de 1940. Foi todo escri / pto 
por S. Excia. Revmo. No correr do mesmo ano de 1940.” 
DATA: 1940. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, em 1940. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causas pela acidez, a 
tinta da caneta está ultrapassando o verso, dificultando a leitura, algumas 
folhas estão rasgadas 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Ao tomar posse deste Arcebispado, o Exmo, 
e Revmo. D. / Ranulpho da Silva Farias, não encontrou aqui archivo 
organizado. / Os documentos existentes achavam-se dispersos na Secretaria 
Ecclesiastica. / Foram então entregues a S. Excia. Revmo. um Livro de Tombo, 
hoje do nº / 1, e alguns pequenos livros “caixas”, como os de venda dos 
patrimônios, / da construção do palácio arquiepiscopal e de outras rendas e 
des / pesas do tempo do Exmo. E Revmo. Sr. D. Santino Coutinho. / O Revmo. 
Mons. Odilon Coutinho, irmão do falecido. D. San / tino, fez a entrega também 
de vários documentos e mais papéis, / que havia levado a Paraíba, afim de 
revê-los e selecioná-los. / O aludido Livro de Tombo nº 1, ainda que contenha 
/ certos documentos de valor, sobretudo os referen / tes à criação do bispado 
de Alagoas, à nomeação e / posse dos Exmos. E Revmos. Srs. DD. Antônio 
Brandão, / Manoel Lopes e Santino Coutinho, é contudo / muito omisso, 
deficiente, incompleto. / Excepção feita dos livros de registros da Secretaria, / 
não existia nenhum outro que fosse fonte dos / conhecimentos precisos à 
administração do / atual arcebispo e de seus futuros sucessores. / A parte 
histórica era, de todo, inexistente. / O Exmo. E Revmo. Sr. D. Ranulfo deu logo 
início à organi / zação do arquivo, recolhendo os traslados de escrituras e mais 
ele / mentos encontrados na Cúria Arquidiocesana. [Abrindo este / novo Livro 
de Tombo, foi, ao mesmo tempo, nele lançado as notícias / que ia obtendo, as 
informações necessárias, os atos de seu episcopado. / E transcrevendo os 
documentos de valor e utilidade que ia encontrando. / E, assim, o Exmo. Sr. D. 
Ranulfo escreveu, no correr do ano de 1940, / todo este Livro de Tombo nº 2, 
que ora encerra. Maceió, aos 29 de / Dezembro de 1940. + Ranulfo, Arcebispo 
Metropolitano”. 
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OBSERVAÇÕES: Não há rubrica. No fim do livro, há um índice do mesmo. 
Apesar de estar um pouco maior que o normal, o termo de encerramento acima 
escrito é o real. 
 

TOMBO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Abrimos este Livro de Tom / bo nº 3, aos 1º de 
Janeiro / de 1941. / + Ranulpho, Arcebispo Metro / politano.” 
DATA: 1941 a 1942. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, de 1941 a 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. No fim do livro, 
há um índice do mesmo. 
 

TOMBO 
LIVRO 4 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Abrimos este 4º Livro do Tombo, / do Arcebispado 
de Maceió, aos 15 de / Novembro de 1942. / + Ranulpho, Arcebispo 
Metropolitano.” 
DATA: 1942 a 1943. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, de 1942 a 1943. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. No fim do livro, 
há um índice do mesmo. 
 

TOMBO 
LIVRO 5 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Abrimos o presente Livro do / Tombo, nº 5, deste 
Arcebispado. / Maceió, 1º de Janeiro de 1944 / + Ranulpho, Arcebispo Metro / 
politano.” 
DATA: 1944 a 1945. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
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CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, de 1944 a 1945. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. No fim do 
livro, há um índice do mesmo. 
 

TOMBO 
LIVRO 6 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Livro do Tombo, nº 6, do Arce / bispado de Maceió. 
/ Maceió, 1º de Dezembro de 1945 / + Ranulpho, Arcebispo Metro / politano.” 
DATA: 1945. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, de 1945. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. No fim do livro, 
há um índice do mesmo. 
 

TOMBO 
LIVRO 7 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Livro do Tombo / nº 6 / Do Arcebispado de Maceió. 
/ Maceió, 8 de Abril de 1946. / + Ranulpho, Arcebispo Me / tropolitano.” 
DATA: 1945 a 1946. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, de 1945 a 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. No fim do 
livro, há um índice do mesmo. 
 

TOMBO 
LIVRO 8 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Abrimos este Livro do Tombo, / nº 8 do Arcebispado 
de Maceió. / Maceió, 8 de Abril de 1946. / + Ranulpho, Arcebispo Metro / 
politano.” 
DATA: 1946 a 1947. 
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Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, de 1946 a 1947. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. No fim do livro, 
há um índice do mesmo. Há três documentos avulsos dentro do livro sobre a 
Comunidade GENTE – Geração Novo Testamento. 
 

TOMBO 
LIVRO 9 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Livro do Tombo, nº 9. / Maceió, Março de 1948. / + 
Ranulpho, Arcebispo Metropolitano.” 
DATA: 1948. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, de 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Fica encerrado este Livro do Tombo, / aos 
10 de Setembro de 1948. / + Ranulpho, Arcebispo Metro / politano.” 
OBSERVAÇÕES: Não há rubrica. No fim do livro, há um índice do mesmo. Há 
um exemplar da revista “O Apóstolo”, dentro do Livro, sobre a sagração de 
Dom Adelmo machado a Bispo de Pesqueira. 
 

TOMBO 
LIVRO 10 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Abrimos este Livro do Tombo / nº 10, do 
Arcebispado de Maceió, / aos 10 de Setembro de 1948. / + Ranulpho, 
Arcebispo Metro / politano.” 
DATA: 1948 a 1949. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, de 1948 a 1949. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. No fim do livro, 
há um índice do mesmo. Há um exemplar da Jornal O Semeador de 1983 
dentro do livro. 
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TOMBO 
LIVRO 11 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Livro do Tombo nº 11 / Maceió, Maio de 1950. / + 
Ranulpho, Arcebispo Metro / politano.” 
DATA: 1949 a 1950. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, de 1949 a 1950. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. No fim do livro, 
há um índice do mesmo. 
 

TOMBO 
LIVRO 12 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1951 a 1953. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, de 1951 a 1953. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
No fim do livro, há um índice do mesmo. 
 

TOMBO 
LIVRO 13 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Abrimos este novo Livro do Tombo, / do nº 13 pra 
uso deste Arcebispado. / Maceió, Outubro de 1953. / + Ranulpho, Arcebispo 
Metropolitano.” 
DATA: 1953 a 1955. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Ranulpho Farias, de 1953 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. No fim do livro, 
há um índice do mesmo. 
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TOMBO 
LIVRO 14 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Livro do Tombo nº 14, / do Arcebispado de Maceió. 
/ Aberto aos 27 de novembro de / 1955, data em que o Exmo. e Rvmo. / Sr. 
Dom Adelmo Cavalcante Ma / chado assume o cargo de Coadju / vante deste 
Arcebispado, com di / reito à futura sucessão.” 
DATA: 1955 a 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelos Arcebispos Dom Ranulpho Farias e Dom Adelmo 
Machado, de 1955 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. O livro não foi 
escrito apenas pelos dois arcebispos, pois há mais de dois tipos de letras 
diferentes.  
 

TOMBO 
LIVRO 15 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1961 a 1965. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Adelmo Machado, de 1961 a 1965. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro não foi escrito apenas pelo arcebispo, pois há mais de um tipo de letras 
diferente. 
 

TOMBO 
LIVRO 16 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1965 a 1977. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Adelmo Machado, de 1965 a 1977. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
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TOMBO 
LIVRO 17 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro contém 200 (duzentas) / folhas 
numeradas e por mim rubricadas / coma rubrica Pe. J. Leite de meu uso. / 
Servirá para registro dos aconte / cimentos importantes efetuados na Ar / 
quidiocese. / Maceió, 2 de Janeiro de 1978 / Côn. João Leite Neto” 
RUBRICA: Pe. J. Leite (Pe. João Leite Neto) 
DATA: 1978 a 1983. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Miguel Fenelon Câmara, de 1978 a 1983. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro de registro dos / acontecimentos 
importantes da Arqui / diocese contém 200 (duzentas) fo / lhas numeradas e 
por mim rubri / cadas com a rubrica de meu uso. / Maceió, 2 de janeiro de 1978. 
/ Côn. João Leite Neto” 
 

TOMBO 
LIVRO 18 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro de duzentas (200) / folhas, 
numeradas e por mim rubricadas com a rubrica << Pe. J. Leite >> de que uso, 
para / Livro de Tombo da Arquidiocese de Maceió. / Será um registro dos 
acontecimentos de / maior relevância e dignos de memória. / Cúria 
Metropolitana de Maceió, / 13 de Maio de 1983. / Côn. João Leite Neto / Pró – 
Vigário Geral” 
RUBRICA: Pe. J. Leite (Pe. João Leite Neto) 
DATA: 1983 a 1994. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Arquidiocese de 
Maceió, feitos pelo Arcebispo Dom Edvaldo Gonçalves, de 1983 a 1994. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
ORDENAÇÃO: Não há termo de encerramento. 
 

TOMBO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
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TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para “Livro / de Tombo”, 
onde se fará o histórico da / paróquia de S. José de Fernão Velho, e, de acor / 
do com a autorização supra, leva este termo e o / de encerramento lavrado na 
última página, estan / do suas folhas numeradas e rubricadas todas / com a 
rubrica de meu uso: Cônego Batista / Maceió, 28 de fevereiro de 1947 / Cônego 
João Batista Vanderlei, Secretário do / Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João Batista Vanderlei) 
DATA: 1958 a 2015. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Paróquia São José 
Operário, de Fernão Velho, de 1958 a 2015. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, e poucas folhas rasgadas. 
ORDENAÇÃO: Não há termo de encerramento. 
 

TOMBO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro que, segundo autorização do / 
Exmo. e Revmo Snr. Arcebispo D. Manoel Antonio / Oliveira Lopes, vai por 
mim numerado e / Rubricado com a rubrica da qual uzo / “Pe. José Bernardino 
Souto”, para nelle serem / lançados os documentos referentes a então 
Freguezia de Camaragibe, como sejam: Car / tas Pastoraes, Provisões, e 
outros documentos de / Sua Excia. Revma. O seu numero de folhas / constará 
no termo de encerramento. / Camaragibe, 6 de Junho de 1922 / Pe. José 
Bernardino Souto.” 
RUBRICA: Pe. José Bernardino Souto 
DATA: 1919 a 1951. 
Nº DE FOLHAS: 95. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, de Passo de Camaragibe, de 1919 a 1951. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Consta este livro de 95 folhas que vão por 
mim / numeradas e rubricadas com a rubrica da / qual uso “Pe. José Bernardino 
Souto”. / O fim a que ele se destina consta do / termo de abertura. / 
Camaragibe, 6 de Junho de 1922. / Pe. José Bernardino Souto.” 
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TOMBO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1870 a 1919. 
Nº DE FOLHAS: 78. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Paróquia Santa 
Luzia de Siracusa, de Santa Luzia do Norte, de 1870 a 1919. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
 

TOMBO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 31 
RUBRICA: F. Maria (Monsenhor Francisco Maria de Albuquerque) 
DATA: 25 de fevereiro de 1898 [?] a 3 de setembro de 1935. 
Nº DE FOLHAS: 89. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Paróquia Nossa 
Senhora do Pilar, de Pilar, de 1897 [?] a 1935. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento. Os primeiros 
registros estão sem data, sendo o primeiro a aparecer datado do ano de 1898, 
porém a capa informa que o livro é de 1897, não se sabe se os primeiros que 
não estão datados são de 1897 ou de 1898. Das oitenta e nove folhas, somente 
setenta estão preenchidas. Há no fim do livro uma cópia avulsa de um 
testamento. 
 

TOMBO 
LIVRO 2 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Em virtude da autorização supra / declaro aberto 
este livro que contem / (100) cem folhas todas numeradas e / por mim 
rubricadas com a rubri / ca “Conego João Lessa” de que uso / e servirá para 
os lançamentos / das Pastoraes, decretos etc. da / freguezia do Pilar. / Maceió, 
31 de Agosto de 1939 / Conego João Lessa. / secretario do Arcebispado.” 
RUBRICA: Conego João Lessa 
DATA: 1939 a 1964. 
Nº DE FOLHAS: 88. 
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CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Paróquia Nossa 
Senhora do Pilar, de Pilar, de 1939 a 1964. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, só está com a capada frente, 
manchas causadas pela acidez, parece ter sido molhado. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 
 

TOMBO 
LIVRO 3 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nêle / ser escriturado 
o histórico da Paróquia de / Na. Sa. do Pilar, desta Arquidiocese, ser / vindo 
de Livro de Tombo. / Maceió, 17 de junho de 1964 / Mons. João Batista 
Vanderlei / Vigário Geral”.  
RUBRICA: Mons. Batista (Monsenhor João Batista Vanderlei) 
DATA: 22 de março de 1964 a 17 de maio de 1986. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Paróquia Nossa 
Senhora do Pilar, de Pilar, de 1964 a 1986. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, muitas manchas causadas pela 
acidez, capa parcialmente solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este Livro de Tombo da Paróquia / 
de Na. Sa. do Pilar duzentas (200) folhas / todas numeradas e rubricadas com 
a / rubrica de meu uso que é esta Mons. Batista / Maceió, 17 de junho de 1964 
/ Mons. João Batista Vanderlei, Vigario Geral”. 
OBSERVAÇÕES: Das duzentas folhas, somente 195 estão preenchidas. No 
fim do livro há alguns documentos aleatórios de anos diversos. 
 

TOMBO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente para o registo das principais 
ocorrências / da paroquia e dos mandamentos, circulares e pastorais dos / 
Exmos. E Revmos. Snr. Arcebispos Metropolitano e Coadjutor. / Declaro-o 
aberto. Todas as suas folhas vão numeradas / e por mim rubricadas, com a 
rubrica, MonsLyra, de que uso. / Leva no fim o termo de encerramento. Pela 
delegação su / pra executei o acima declarado. Em visita canônica de / 6 a 9 
de Janeiro de 1956, do exmo e revmo. D. Adelmo Caval /cante Machado, DD. 
Arcebispo Coadjutor Arquidiocese de / Maceió. Viçosa, 7 de Janeiro d 1956. 
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Por delegação do exmo. snr. / Arcebispo Coadjutor, Monsenhor Fernando 
Alves Lyra” 
RUBRICA: MonsLyra (Mosenhor Fernando Alves Lyra) 
DATA: 1955 a 1973. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Paróquia Senhor 
Bom Jesus do Bonfim, de Viçosa, de 1955 a 1973. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, capa 
parcialmente solta. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Está preenchido até a folha 
182v. Há alguns documentos avulsos dentro. 
 

TOMBO 
LIVRO 1 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este Livro para escrituração referente / ao 
Tombo deta Parochia de Nossa Senhora / das Graças da Levada, cujas folhas 
vão por / mim rubricadas com rubrica “Vigº Tobias” de / que uso, o que faço 
por autorisação Diocesana. / E para constar fis este termo, que assigno. / 
Levada, 4 de Fevereiro de 1913. / Vigario, Antonio Tobias Costa” 
RUBRICA: Vigº Tobias (Vigário Antonio Tobias Costa” 
DATA: 1912 a 1973. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, da Levada, de 1912 a 1973. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa parcialmente solta e 
desgastada, manchas causadas pela acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este Livro duzentas folhas, que vão 
/ por mim rubricadas com a rubrica “Vigº Tobias” / de que uso, o que faço por 
autorisação Diocesana. E para constar fiz este termo, que assigno. / Levada, 
4 de Fevereiro de 1913. / Vigario, Antonio Tobias Costa.”. 
OBSERVAÇÕES: Está preenchido até a folha 184v. Há alguns documentos 
avulsos dentro. 
 

TOMBO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para no mesmo ser / escrito 
o histórico da Paróquia de Nossa Senhora / de Lourdes de Serra Grande deste 
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Arcebispado e / por força da autorização supra, vai o mesmo ru / bricado com 
a seguinte rubrica Cônego Batista / levando, na última página o termo de 
encerramento / Maceió, 9 de Junho de 1959 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretário / do Arcebispado” 
RUBRICA: Cônego Batista (Cônego João batista Vanderlei) 
DATA: 1959 a 1974. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos na Igreja Nossa 
Senhora de Loudes, Serra Grande, comunidade da Paróquia de São José da 
Laje, quando ainda era Paróquia, de 1959 a 1974. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro, onde ficará escriturado o / hitórico 
da Paróquia de Serra Grande, / contem duzentas (200) folhas que, em virtude 
/ da autorização exarada na primeira página / do mesmo, vão por mim 
numeradas, le / vando em todas as folhas a minha / rubrica que é assim: 
Cônego Batista / Maceió, 9 de Junho de 1959 / Cônego João Batista Vanderlei, 
Secretario / do Arcebispado”. 
OBSERVAÇÕES: Está preenchido até a folha 47. 
 

LISTA DE PRESENÇA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1998 a 2005. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Listas de presença de reuniões do Projeto Pastoral e de 
Assembleias Paroquiais da Paróquia São Pedro Apóstolo, da Ponta Verde, de 
1998 a 2005. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 38v. Havia alguns materiais avulsos dentro do livro 
que foram remanejados para a pasta da Paróquia. 
 

CORRESPONDÊNCIA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1939 a 1976. 
Nº DE FOLHAS: 296. 
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CONTEÚDO: Correspondências recebidas, listas de seminaristas, relatórios 
da CNBB e circulares do Seminário Arquidiocesano de Maceió, de 1939 a 
1976. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. As 
folhas não estão numeradas, pois o livro é uma colagem de diversas 
correspondências. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. 
 

CORRESPONDÊNCIA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1953 a 1960. 
Nº DE FOLHAS: 481. 
CONTEÚDO: Correspondências recebidas e ofícios do Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1953 a 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. As 
folhas não estão numeradas, pois o livro é uma colagem de diversas 
correspondências. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. 
 

CORRESPONDÊNCIA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1961 a 1967. 
Nº DE FOLHAS: 178. 
CONTEÚDO: Correspondências recebidas e ofícios do Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1961 a 1967. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. As 
folhas não estão numeradas, pois o livro é uma colagem de diversas 
correspondências. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. 
 

CORRESPONDÊNCIAS 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1943 a 1955. 
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Nº DE FOLHAS: 77. 
CONTEÚDO: Correspondências recebidas, visitas apostólicas, relatórios da 
CNBB e conteúdos programáticos das displinas ministradas no Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1943 a 1955. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. As 
folhas não estão numeradas, pois o livro é uma colagem de diversas 
correspondências. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 2005. 
Nº DE FOLHAS: 138. 
CONTEÚDO: Conteúdo programático das disciplinas ministradas no 
Seminário Arquidiocesano de Maceió, de 2005. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 2007. 
Nº DE FOLHAS: 136. 
CONTEÚDO: Conteúdo programático das disciplinas ministradas nos cursos 
de Filosofia e Teologia do Seminário Arquidiocesano de Maceió, de 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 2007. 
Nº DE FOLHAS: 136. 
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CONTEÚDO: Conteúdo programático das disciplinas ministradas nos cursos 
de Filosofia e Teologia do Seminário Arquidiocesano de Maceió, de 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: O livro é uma cópia do anterior. Não há termos de abertura 
e encerramento, nem rubrica. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa 
Senhora da Assunção. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 2007. 
Nº DE FOLHAS: 136. 
CONTEÚDO: Conteúdo programático das disciplinas ministradas nos cursos 
de Filosofia e Teologia do Seminário Arquidiocesano de Maceió, de 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: O livro é uma cópia do anterior. Não há termos de abertura 
e encerramento, nem rubrica. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa 
Senhora da Assunção. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 2007. 
Nº DE FOLHAS: 136. 
CONTEÚDO: Conteúdo programático das disciplinas ministradas nos cursos 
de Filosofia e Teologia do Seminário Arquidiocesano de Maceió, de 2007. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com poucas manhcas causadas pela 
acidez, poucas folhas rasgadas. 
OBSERVAÇÕES: O livro é uma cópia do anterior. Não há termos de abertura 
e encerramento, nem rubrica. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa 
Senhora da Assunção. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro, por mim rubricado em cada folha, 
/ para a redação das actas da Academia de Santo / Thomaz de Aquino, erecta 
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no Seminario Archieíscopal / de Maceió. / Seminario de Maceió, 22 de agosto, 
1935. / J. Dorta Pessôa, presidente.” 
RUBICA: J. Dorta Pessôa  
DATA: 27 de agosto de 1935 a 2 de outubro de 1940. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de atas das sessões da Academia Santo Tomaz de 
Aquino do Seminário Arquidiocesano de Maceió, de 1935 a 1940. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, quase 
todas as folhas coladas com fita adesiva, o que faz com que muitas fiquem 
grudadas. 
OBSERVAÇÕES: Está preenchido até a folha 55. O livro faz parte do Fundo 
Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
 

RELATÓRIO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: outubro de 2006. 
Nº DE FOLHAS: 49. 
CONTEÚDO: Relatório sobre o Seminário Arquidiocesano de Maceió 
preparado pelo, então, reitor, Pe, Jimmy Xerri, com todas as informações 
administrativas do seminário, de 2006. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Há uma correspondência, sendo original e cópia, para o, então, Núncio 
Apostólico, avulsa dentro do livro. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa 
Senhora da Assunção. 
 

RELATÓRIO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: outubro de 2006. 
Nº DE FOLHAS: 49. 
CONTEÚDO: Relatório sobre o Seminário Arquidiocesano de Maceió 
preparado pelo, então, reitor, Pe, Jimmy Xerri, com todas as informações 
administrativas do seminário, de 2006. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: O livro é uma cópia do anterior. Não há termos de abertura 
e encerramento, nem rubrica. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa 
Senhora da Assunção. 
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COMPILAÇÃO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1982 a 2003. 
Nº DE FOLHAS: 199. 
CONTEÚDO: Compilação de documentos diversos referentes à Pastoral 
Vocacional, tais como informativos, relatórios, programas, listas, fotografias, 
correspondências, canções, etc, de 1982 a 2003. Alguns não têm data. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, poucas manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. As 
folhas não estão numeradas, pois o livro é uma colagem de diversos 
documentos. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livro que consta de 50 páginas para o 
regis / tro das atas das sessões do Centro do Apostolado da Oração / no 
Seminário Metropolitano de Maceió. / Confio ao atual secretário, Clérigo 
Josemir Luis [?] Valverde, / a incumbência de rubricar as referidas páginas. / 
Maceió, 26 de outubro de 1953. / Padre João Berchmans Lima de Oliveira / 
Diretor local.” 
RUBRICA: JValverde (Josemir Luis [?] Valverde) 
DATA: 4 de setembro de 1953 a 1 de agosto de 1958. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de atas das sessões do Centro do Apostolado da 
Oração no Seminário Arquidiocesano de Maceió, de 1953 a 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “ Contem este livro 50 paginas que 
foram / rubricadas com a rubrica do secretário que a usou. / Recebendo 
autorização do diretor fiz o termo de / encerramento que se vê e abaixo do qual 
deito / minha assinatura: / Sem. José de França Neto / Maceió 2 de Setembro 
de 1958.” 
OBSERVAÇÕES: O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. 
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ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Contem este livro 100 (cem) folhas que são 
rubricadas / por mim, com a rubrica de que uso – J. G. Neto – Destina-se / este 
livro a receber o lançamento das atas que hão de / perenizar as atividades da 
Academia Sagrado Coração de / Jesus. / Seminário Metropolitano de Nossa 
Senhora / da Assunção, 10 de setembro de 1953. / Diácono José Gonçalves 
Neto” 
RUBRICA: J. G. Neto (Diácono José Gonçalves Neto) 
DATA: 23 de setembro de 1953 a 1 de dezembro de 1957. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de atas das sessões da Academia Sagrado Coração 
de Jesus no Seminário Arquidiocesano de Maceió, de 1953 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas corrosões causadas por insetos na capa. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro 100 (cem) folhas que foram 
/ por mim rubricadas com a rubrica de que / uso – J. G. Neto – Destina-se este 
livro a receber o lan / çamento das atas da Academia Sagrado Coração / de 
Jesus. / Seminário Metropolitano de Nossa Senhora / da Assunção, 10 de 
setembro de 1953. / Diácono José Gonçalves Neto” 
OBSERVAÇÕES: Está preenchido até a folha 63v. O livro faz parte do Fundo 
Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 24 de setembro de 1958. 
Nº DE FOLHAS: 50. 
CONTEÚDO: Registros de atas das sessões da fundação  do Dia do Padre 
Ex- aluno do Seminário de Maceió, de 1958. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez e 
algumas corrosões causadas por insetos na capa. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 3v. Só há duas atas, sendo que a primeira está 
sem data. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
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ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 26 de março de 1941 a 30 de maio de 1952. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de atas das sessões da Academia de Santo Tomáz de 
Aquino, de 1941 a 1952. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, capa solta, manchas causadas pela 
acidez e corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
 

ATA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá o presente livro para nele serem / lavradas 
as atas das sessões de Ensino Religioso / deste Arcebispado de Maceió e pela 
autorização / supra as suas folhas vão por mim numeradas e / rubricadas com 
a rubrica “Pe. Batista” de que uso / Maceió, 14 de abril de 1942 / Padre J. 
Batista Vanderlei, servindo de secretario” 
RUBRICA:  Pe. Batista (Pe. João Batista Vanderlei) 
DATA: 19 de abril de 1942 a 20 de agosto de 1942. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de atas das sessões do Conselho Arquidiocesano de 
Ensino Religioso da Aqruidiocese de Maceió, de 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, muitas 
corrosões causadas por insetos e uma folha solta. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém o presente livro cem (100) folhas e, 
em vir / tude da autorização contida na primeira folha, estão to / das numeradas 
e por mim rubricadas com a rubrica / “Pº Batista” de que uso. O fim a que se 
destina esta / declarado no termo de abertura. / Maceió, 14 de abril de 1942 / 
Padre J. Batista Vanderlei, secretario ad hoc.” 
OBSERVAÇÕES: Está preenchido até a folha 11. O livro faz parte do Fundo 
Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 24 de setembro de 1918 / 5 de agosto de 1942 a 5 de outubro de 1994. 
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Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de movimentação de caixa e patrimônio do Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1918 e 1942 a 1994. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. As 
folhas não estão numeradas, pois o livro é uma colagem de diversos 
documentos referentes ao patrimônio do Seminário. O livro faz parte do Fundo 
Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1947 a 1957. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de movimentação de caixa da Obra das Vocações 
Sacerdotais da Arquidiocese de Maceió, de 1947 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1956. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de movimentação de caixa sem identificação, contém 
contribuições ou retiradas financeiras de terceiros, d 1956. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a página 113 (o livro é enumerado frente e verso). O livro 
faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste Livro Caixa para / lançamento da 
Receita e Despesa / da Obra Pontifícia das Vocações Sacerdotais / da 
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Arquidiocese de Maceió. / Maceió, 31 de outubro de 1957 / Cônego José Luis 
Soares, / Diretor.” 
DATA: 1957 a 1974. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de movimentação de caixa da Obra das Vocações 
Sacerdotais da Arquidiocese de Maceió, de 1957 a 1974. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. Está 
preenchido até a folha 179. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa 
Senhora da Assunção. 
 

CAIXA 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1974 a 1976. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de movimentação de caixa do Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1974 a 1976. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 17. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa 
Senhora da Assunção. 
 

LIVRO DE REGISTROS 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 1941 - 1942. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros dos funcionários (professores e auxiliares 
administrativos) do Seminário Arquidiocesano de Maceió, de 1941 a 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com manchas causadas pela acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Está preenchido até a folha 20v. Há uma foto 3x4 sem identificação avulsa 
dentro do livro. Alguns registros do livro só contem o nome, sem mais dado 
algum. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
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ESTATUTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
DATA: 2001. 
Nº DE FOLHAS: 19. 
CONTEÚDO: Estatuto do Seminário Maior Provincial de Alagoas, de 2001. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com rabiscos feitos a caneta no corpo 
do livro. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. 
Foi impresso e encadernado. O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa 
Senhora da Assunção. 
 

LIVRO DE PONTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este Livro, cujas fo / lhas vão por mim 
numeradas / e rubricadas com a rubric / “Cº A. Tobias” de que uso, para / o 
ponto dos Snrº Professôres / do Seminario archiepiscopal / de Maceió. / Do 
que, para constar, fiz este / term, que assigno. / Seminario de Maceió, 2 de / 
Agosto de 1929. / O Reitôr / Conego Antonio Tobias Costa” 
RUBRICA: Cº A. Tobias (Cônego Antonio Tobias da Costa) 
DATA: 1929 a 1939. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de ponto dos professores do Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1929 a 1939. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, muitas manchas causadas pela acidez, 
muitas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este Livro cem (100) / folhas, que 
vão por mim nu / meradas e rubricadas com a / rubrica “Cº A. Tobias” de que / 
uso, e se destina ao fim / exarado no Termo de abertu / ra. Do que, para 
constar, fiz / este termo, que assigno. / Seminario de Maceió, 2 de / Agosto de 
1929. / O Reitôr, Conego Antonio Tobias Costa” 
OBSERVAÇÕES: O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. 
 

LIVRO DE PONTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 32 
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TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro, cujas paginas numeradas, vão / 
por mim rubricadas com a rubrica “Padre Clovis Duarte” / de que uso, para o 
Ponto dos Rvmos. Snrs. Professores, / do Seminário Arquiepiscopal de 
Maceió, Estado de Alagôas. / E, para constar, fiz este termo que assino. / 
Seminário de N. Senhora d’Assunção de Maceió, em / 26 de março de 1940 / 
O Reitor, Padre Clovis Duarte de Barros” 
RUBRICA: Padre Clovis Duarte (Padre Clovis Duarte de Barros) 
DATA: 1940 a 1946. 
Nº DE FOLHAS: 300. 
CONTEÚDO: Registros de ponto dos professores do Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1940 a 1946. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa solta e muito deteriorada que 
acaba prejudicando o corpo do livro, manchas causadas pela acidez, 
corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro seiscentas paginas 
numeradas e / por mim rubricadas com a rubrica “Padre Clovis / Duarte” de 
que uso, e se destina ao fim exarado / no Termo de abertura. / Do que, para 
constar, fiz este termo e assino. / Seminário Arquiepiscopal de Maceió, em 26 
de / Março de 1940 / O Reitor, Padre Clovis Duarte de Barros” 
OBSERVAÇÕES: O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. O livro está, no arquivo, em um armário diferente dos outros do 
mesmo fundo, pois possui um tamanho maior que o comum e é muito pesado, 
necessitando de um armário especial. 
 

LIVRO DE PONTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 32 
DATA: 1946 a 1948. 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de ponto dos professores do Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1946 a 1948. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, capa parcialmente solta, manchas 
causadas pela acidez, muitas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. O livro está, no arquivo, em um armário diferente dos outros do 
mesmo fundo, pois possui um tamanho maior que o comum, necessitando de 
um armário especial. 
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LIVRO DE PONTO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá êste livo de “Livro de Ponto” / para 
assinatura dos Rvrdos. Snrs. / professores [?] do Seminário de Maceió. / 
[ilegível, 1 palavra] Pe. José Luis Soares. / 01.08.60” 
DATA: 1960. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de ponto dos professores do Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1960. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, capa 
muito deteriorada que prejudica o corpo do livro, manchas que dão o aspecto 
de que o livro, provavelmente, foi molhado. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento, nem rubrica. O livro faz 
parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
 

MATRÍCULAS 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Encontrando o presente Livro sem / a devida 
rubrica, achei necessário / rubrica-lo com a rubrica “Cº A. Tobias, / de que uso. 
Destina-se a matricu / la dos alunos deste Seminario de / Maceió. Do que diz 
este termo, que / assigno. / Maceio – Seminario – 5 de Maio / de 1918. / Conego 
Antonio Tobias Costa / Reitor.” 
RUBRICA: Cº A. Tobias (Cônego Antonio Tobias da Costa) 
DATA: 1902 a 1936. 
Nº DE FOLHAS: 150. 
CONTEÚDO: Registros de matrículas dos alunos do Seminário 
Diocesano/Arquidiocesano* de Maceió, de 1902 a 1936. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. *O livro pega a transição de 
Diocese de Alagoas para Arquidiocese de Maceió. O livro faz parte do Fundo 
Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
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MATRÍCULAS 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 32 
TERMO DE ABERTURA: “Este livro o encontrei sem ser rubricado. / Servirá 
para nele serem lançadas as matri / culas dos alunos, sendo por mim rybricado 
; com a rubrica “Padre Clovis Duarte” de que / uso. / E, para constar, fiz êste 
termo e assino / Seminario de Maceió, em 15 de fevereiro de 1937 / Padre 
Clovis Duarte, Reitor do Seminário” 
RUBRICA: Padre Clovis Duarte (Padre Clovis Duarte de Barros) 
DATA: 1936 a 1954. 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de matrículas dos alunos do Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1936 a 1954. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões causadas por insetos. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro quatrocentas paginas, / 
sendo por mim rubricado com a rubrica de / uso “Padre clovis Duarte” já 
numerado. / O destino do mesmo está exarado no termo de abertura. / Do que 
para constar fiz este termo e assino / Seminario de Maceió em 15 de fevereiro 
de 1937 / Padre Clovis Duarte, Reitor do Seminario” 
OBSERVAÇÕES: O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. O livro está, no arquivo, em um armário diferente dos outros do 
mesmo fundo, pois possui um tamanho maior que o comum e é muito pesado, 
necessitando de um armário especial. 
 

MATRÍCULAS 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 32 
Nº DE FOLHAS: 98. 
CONTEÚDO: Registros de matrícula e frequência dos alunos do Seminário de 
Maceió, sem data. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerramento, nem rubrica. O 
livro não tem descrição, fora uma identificação na capa, que inclusive, está 
errada, já que diz que o livro é de Caixa, porém, ao observar o corpo do 
mesmo, percebe-se que se trata de um livro de matrículas. O livro faz parte do 
Fundo Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
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TOMBO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 32 
DATA: 1 de fevereiro de 1924 a 20 de novembro de 1933 
Nº DE FOLHAS: 99. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos no Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1924 a 1933. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões caudas por insetos. 
OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e encerremaneto, nem rubrica. 
As folhas 95 e 98 estão de cabeça para baixo. O livro faz parte do Fundo 
Seminário Nossa Senhora da Assunção. O livro está, no arquivo, em um 
armário diferente dos outros do mesmo fundo, pois possui um tamanho maior 
que o comum, necessitando de um armário especial. 
 

TOMBO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 32 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este Livro, cujas folhas vão / por mim 
rubricadas com a rubrica / “Cº A. Tobias” de que uso, para nele / serem 
inscriptas as Chronicas do / Seminario Archiepiscopal de Maceió. Do que, para 
constar, fiz este termo / que assigno. / Seminario Archiepiscopal de Maceió, / 
2 de Novembro de 1934. / Conego Antonio Tobias Costa / Reitôr do Seminario” 
RUBRICA: Cº A. Tobias (Cônego Antonio Tobias Costa) 
DATA: 1934 a 1948 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos no Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1934 a 1948... 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, manchas causadas pela acidez, 
poucas corrosões caudas por insetos. 
TERMO D ENCERRAMENTO: “Contem este Livro duzentas (200) / folhas, que 
vão por mim rubricadas / com a rubrica “Cº A. Tobias” de que / uso e se destina 
ao fim exarado no Termo de abertura, / Do que, para constar, fiz este termo, / 
que assigno. Seminario Archiepiscopal sw Maceió, / 2 de Novembro de 1934. 
/ Conego Antonio Tobias Costa. / Reitor do Seminario” 
OBSERVAÇÕES: O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. O livro está, no arquivo, em um armário diferente dos outros do 
mesmo fundo, pois possui um tamanho maior que o comum, necessitando de 
um armário especial. 
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TOMBO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para o de “Tombo” / do Seminário 
Metropolitano de Maceió, / que vai por mim rubricado com a ru / brica “Padre 
Clovis Duarte”, que uso. / E, para constar fiz este termo e assino / Seminário 
de Maceió, em 10 de outubro de 1940 / Padre Clovis Duarte / Reitor do 
Seminário” 
RUBRICA: Padre Clovis Duarte 
DATA: 1940 a 1942 
Nº DE FOLHAS: 100. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos no Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1940 a 1942. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, com poucas manchas causadas pela 
acidez. 
TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cem folhas (100), / já 
numeradas e por mim rubricadas / com a rubrica “Padre Clovis Duarte”, / de 
que uso. / E, para constar fiz este termo e / assino. / Seminário de Maceió, em 
10 de outubro 1940 / Padre Clovis Duarte, Reitor do Seminário” 
OBSERVAÇÕES: Está preenchido até a folha 21v. O livro faz parte do Fundo 
Seminário Nossa Senhora da Assunção. 
 

TOMBO 
LIVRO S/N 
ARMÁRIO 31 
TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro, cujas folhas vão por mim / 
rubricadas com a abreviatura de que uso Pe. AM, para nele / serem exarados 
os acontecimentos da vida do Seminario, / como os documentos oficiais 
referentes ao regime do / mesmo Educandário. / Seminário Metropolitano de 
Maceió, 10 de abril de 1948. / Mons. Adelmo Machado.” 
RUBRICA: Pe. AM (Pe. Adelmo Cavalcante Machado) 
DATA: 1948 a 1957 
Nº DE FOLHAS: 200. 
CONTEÚDO: Registros de fatos importantes ocorridos no Seminário 
Arquidiocesano de Maceió, de 1948 a 1957. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim, manchas causadas pela acidez, capa 
muito deteriorada que acaba prejudicando o corpo do livo, corrosões caudas 
por insetos. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem êste livro 200 folhas que vão, todas, 
/ rubricadas com a abreviatura de que uso Pe. AM, / o qual [corroído, 1 palavra] 
a receber o lançamento dos / fatos da vida do Seminário, como dos 
documentos / oficiais rlativos à vida do mesmo Educandário / Maceió, 
Seminário Metropolitano, 10 de / abril de 1948 / Mons. Adelmo Machado, 
Reitor” 
OBSERVAÇÕES: O livro faz parte do Fundo Seminário Nossa Senhora da 
Assunção. 
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01 Bom Parto Batismo Casamento Óbito Crisma Localização Estado de 
Conservação 

  Livro 1: 04/09/1949 a 
29/07/1956 

Livro 1: 28/09/1949 a 
15/12/1990 

 Livro 1: 26/11/1950 
a 19/11/1999, 2002 

e 2007 

B – 24 – 3 
Ca – 24 – 3 
C – 30 - 4 

B – Regular 
Ca – Bom 
C - Bom 

  Livro 2: 30/07/1956 a 
16/07/1961 

   B – 24 - 3 B - Bom 

  Livro 3: 16/07/1961 a 
22/06/1969 

   B – 24 - 3 B - Bom 

  Livro 4: 29/06/1969 a 
14/11/1982 

   B – 24 - 3 B - Bom 

02 Bebedouro Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 1: 15/06/1913 a 
06/01/1921 

Livro 1: 23/06/1913 a 
29/09/1938 

 Livro 1: 1947 a 
1953, 1958, 1959, 
1971, 1973 e 1993 

B – 27 – 4 
Ca – 27 – 5 
C – 30 - 3 

B – Ruim 
Ca – Regular 

C - Bom 

  Livro 2 e 3: 24/06/1923 a 
06/02/1927 

Livro 2: 04/01/1939 a 
23/06/1952 

 Livro 2: 1956 a 
1961, 1983, 1987, 
1994 a 2001, 2005 

a 2008 

B – 27 – 4 
Ca – 27 – 5 
C – 30 - 3 

B – Ruim 
Ca – Regular 

C - Bom 

  Livro 4: 06/02/1927 a 
28/09/1931 

Livro 3: 16/11/1952 a 
14/09/1969 

 Livro – 02/05/1940 
a 11/1946 (no livro 

com cinco 
paróquias de 

Maceió) 

B – 27 – 4 
Ca – 27 – 5 
C – 30 - 4 

B – Ruim 
Ca – Bom 
C - Bom 

  Livro 5: 27/09/1931 a 
25/01/1938 

Livro 4: 03/01/1954 a 
18/01/1970 

  B – 27 – 4 
Ca – 27 - 5 

B – Péssimo 
Ca - Bom 

  Livro 6: 15/01/1938 a 
11/10/1941 

   B – 27 - 4 B – Bom 

  Livro 7: 26/10/1941 a 
22/10/1946 

   B – 27 - 4 B – Regular 

  Livro 8: 02/06/1950 a 
17/11/1954 

   B – 27 - 5 B - Regular 

  Livro 9: 21/11/1954 a 
29/06/1958 

   B – 27 - 5 B - Regular 
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  Livro 9: 01/01/1955 a 
09/09/1958 

   B – 27 - 5 B - Regular 

  Livro 10: 01/07/1958 a 
29/10/1961 

   B – 27 - 5 B - Regular 

  Livro 11a: 01/11/1961 a 
05/09/1964 

   B – 27 - 5 B - Regular 

  Livro 11b: 05/11/1961 a 
06/09/1964 

   B – 27 - 5 B - Regular 

  Livro 12: 04/09/1964 a 
19/02/1967 

   B – 27 - 5 B - Regular 

  Livro 13: 04/09/1964 a 
28/07/1968 

   B – 27 - 5 B - Regular 

  Livro 15: 26/07/1970 a 
17/09/1972 

   B – 27 - 5 B - Ruim 

03 Catedral Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Índice 1: 1826/1834 Livro 1: 28/04/1849 a 
30/11/1878 

Livro s/n: 29/06/1861 a 
12/01/1865 

Livro 1: 04/07/1968 
a 2008 

B – 24 – 2 
Ca – 24 – 3 
O – 24 – 4 
C – 30 - 3 

B – Regular 
Ca – Péssimo 

O – Ruim 
C - Bom 

  Índice 1 e 2: 1825/1841 Livro 3: 06/09/1894 a 
09/02/1907 

Livro s/n: 09/01/1865 a 
20/12/1866 

 B – 24 – 2 
Ca – 24 – 4 
O – 24 - 4 

B – Regular 
Ca – Bom 
O - Bom 

  Índice 3: 1825 - 1830 Livro 3b: 11/02/1907 a 
20/08/1919 

Livro s/n: 16/05/1880 a 
11/04/1894 

 B – 24 – 2 
Ca – 24 – 3 
O – 24 - 4 

B – Regular 
Ca – Regular 
O - Regular 

  Índice 4: 1834 - 1838 Livro 4: 01/03/1919 a 
14/12/1928 

Livro 11: 04/03/1889 a 
25/07/1920 

 B – 24 – 2 
Ca – 24 – 3 
O – 24 - 4 

B – Regular 
Ca – Ruim 
O - Regular 

  Índice 5: 1841 - 1847 Livro 5: 08/01/1929 a 
28/11/1936 

  B – 24 – 2 
Ca – 24 – 4 

B – Regular 
Ca – Bom 

  Índice 6: 1847 - 1852 Livro 6: 08/01/1929 a 
02/06/1938 

  B – 24 – 2 
Ca – 24 – 4 

B – Regular 
Ca – Bom 

  Índice 7: 1851 - 1859 Livro 7: 04/12/1936 a 
28/06/1943 

  B – 24 – 2 
Ca – 24 – 4 

B – Regular 
Ca – Regular 
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  Índice 8: 1860 - 1864 Livro 8: 31/07/1943 a 13/09/de 
1945 

  B – 24 – 2 
Ca – 24 – 4 

B – Regular 
Ca – Regular 

  Índice 9: 1864 - 1868 Livro 9: 31/07/1943 a 
05/11/1954 

  B – 24 – 2 
Ca – 24 – 4 

B – Regular 
Ca – Regular 

  Índice 10: 1868 - 1874 Livro 11: 12/11/1954 a 
30/10/1965. 

  B – 24 – 2 
Ca – 24 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Índice 11: 1874 - 1879    B – 24 – 2 B - Regular 

  Índice 12: 1879 - 1884    B – 24 – 2 B - Regular 

  Índice 13: 1884 - 1889    B – 24 - 2 B - Regular 

  Índice 14: 1889 - 1894    B – 24 - 2 B - Regular 

  Índice 13 e 14: 1884 - 1894    B – 24 - 2 B - Regular 

  Índice 15a: 1894 - 1898    B – 24 - 2 B - Regular 

  Índice 15b: 1894 - 1898    B – 24 - 2 B - Regular 

  Índice sem identificação    B – 24 - 2 B - Ruim 

  Livro 1: [?]/05/1823 a 
04/08/1834 

   B – 24 - 2 B - Péssimo 

  Livro 3: 05/06/1825 a 
09/01/1830 

   B – 24 - 2 B - Péssimo 

  Livro 4: 25/06/1834 a 
26/06/1838 

   B – 24 - 2 B - Péssimo 

  Livro 5: 24/08/1841 a 
10/08/1847 

   B – 24 - 2 B - Péssimo 

  Livro 6: 10/08/1847 a 
23/06/1852 

   B – 24 - 2 B - Péssimo 

  Livro 7: 29/04/1851 a 
18/02/1859 

   B – 24 - 2 B - Péssimo 

  Livro 11: 06/07/1874 a 
09/11/1879 

   B – 24 - 2 B - Péssimo 

  Livro 12: 02/12/1879 a 
31/08/1884 

   B – 24 - 2 B - Péssimo 

  Livro 13: 26/09/1884 a 
27/03/1889 

   B – 24 - 2 B - Ruim 

  Livro 14: 30/03/1889 a 
24/05/1894 

   B – 24 - 2 B - Ruim 

  Livro 16: 02/05/1898 a 
17/02/1901 

   B – 24 - 3 B - Regular 
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  Livro 17: 18/02/1901 a 
26/10/1903 

   B – 24 - 3 B – Regular 

  Livro 18: 27/09/1903 a 
14/08/1906 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 19: 16/08/1906 a 
27/09/1908 

   B – 24 - 3 B - Ruim 

  Livro 20: 13/09/1908 a 
26/10/1910 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 21: 04/12/1910 a 
09/06/1913 

   B – 24 - 3 B - Ruim 

  Livro 22: 08/06/1913 a 
25/09/1917 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 23: 06/10/1917 a 
12/01/1922 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 24: 10/05/1921 a 
06/01/1924 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 25: 06/01/1924 a 
15/08/1926 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 26: 15/08/1926 a 
21/07/1929 

   B – 24 - 3 B – Regular 

  Livro 27: 22/07/1929 a 
03/07/1932 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 28: 03/07/1932 a 
24/07/1934 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 29: 01/05/1935 a 
30/05/1937 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 30: 30/05/1937 a 
15/08/1939 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 31: 15/08/1939 a 
30/11/1941 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 32: 07/09/1941 a 
01/05/1944 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 33: 02/05/1944 a 
29/09/1946 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 34: 03/09/1946 a 
09/04/1949 

   B – 24 - 3 B - Regular 
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  Livro s/n: 25/06/1939 a 
13/12/1975 (polícia militar) 

   B – 23 - 4 
 

B - Regular 
 

  Livro 39: 13/07/1960 a 
27/02/1963 

   B – 24 – 3 
 

B – Regular 
 

04 Fernão Velho Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 5: 30/06/1957 a 
01/11/1959 

  Livro 1: 17/08/1947 
a 20/06/1965 e 

05/05/2001 

B – 22 – 1 
C – 30 - 3 

B – Bom 
C - Bom 

  Livro 7: 30/09/1962 a 
08/11/1964 

  Livro 2: 1949, 1954 
a 1972, 1977, 1988 

a 2005 

B – 22 – 1 
C – 30 - 3 

B – Bom 
C - Bom 

  Livro s/n: 03/06/1967 a 
19/01/1974 

   B – 22 - 1 B - Bom 

05 Santa Rita Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 1: 06/03/1943 a 
04/01/1948 

  Livro 1: 01/11/1947 
16/11/1968 

B – 23 – 2 
C – 30 – G11 

B – Regular 
C - Bom 

  Livro 2: 04/01/1948 a 
10/02/1952 

  Livro 2: 15/02/1970 
a 2007 

B – 23 – 2 
C – 30 – G12 

B – Regular 
C - Bom 

  Livro 3: 10/02/1952 a 
29/05/1955 

  Livro 3: 03/12/1984 
a 19/11/2007 

B – 23 – 2 
C – 30 – G12 

B – Regular 
C - Bom 

  Livro s/n: 29/05/1955 a 
29/12/1957 

  Livro – 31/05/1942 
a 24/04/1944 (no 
livro com cinco 
paróquias de 

Maceió) 

B – 23 – 2 
C – 30 - 4 

B – Bom 
C - Bom 

  Livro 5: 31/12/1957 a 
27/02/1960 

  Livro s/n: 1945 a 
1946 (no livro 
Paróquia de 

Maceió) 

B – 23 – 2 
C – 30 - 4 

B – Bom 
C - Bom 

  Livro s/n: 27/02/1960 a 
24/12/1961 

   B – 23 – 2 B - Bom 

  Livro s/n: 24/12/1961 a 
09/08/1963 

   B – 23 – 2 B - Bom 
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  Livro s/n: 10/08/1963 a 
10/01/1965 

   B – 23 – 2 B - Bom 

  Livro s/n: 10/01/1965 a 
13/08/1966 

   B – 23 – 2 B - Bom 

  Livro s/n: 13/08/1966 a 
03/03/1968 

   B – 23 – 2 B - Bom 

06 Jaraguá Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 1: 08/12/1865 a 
06/01/1876 

Livro 2: 02/09/1882 a 
02/12/1916 

Livro s/n: 21/08/1865 a 
21/02/1874 

Livro 1: 30/06/1947 
a 01/11/1959, 1973 

e 1974 

B – 25 – 4 
Ca – 26 – 1 
O – 26 – 1 
C – 30 - 3 

B – Ruim 
Ca – Bom 
O – Ruim 

C – Regular 

  Livro 2: 09/01/1876 a 
28/05/1883 

Livro 3a: 20/01/1917 a 
28/11/1931 

Livro s/n: 11/02/1874 a 
22/08/1879 

Livro 2: 1959 a 
1961, 1968 a 1973, 
1977, 1980 a 2004, 

e 2011 

B – 25 – 4 
Ca – 26 – 1 
O – 26 – 1 
C – 30 - 3 

B – Regular 
Ca – Regular 
O – Regular 
C - Regular 

  Livro 3: 24/06/1883 a 
16/01/1896 

Livro 3b: 25/08/1932 a 
01/04/1935 

Livro 3: 01/09/1879 a 
20/02/1894 

Livro – 09/06/1940 
a 18/10/1945 (no 
livro com cinco 
paróquias de 

Maceió) 

B – 25 – 4 
Ca – 26 – 1 
O – 26 – 1 
C – 30 - 4 

B – Ruim 
Ca – Regular 

O – Bom 
C - Bom 

  Livro s/n: 04/11/1887 a 
09/03/1894 

Livro 4: 02/01/1932 a 
05/05/1942 

Livro s/n: 02/05/1884 a 
24/11/1889 

Livro s/n: 1945 a 
1946 (no livro 
Paróquia de 

Maceió) 

B – 26 – 3 
Ca – 26 – 1 
O – 26 – 3 
C – 30 - 4 

B – Regular 
Ca – Regular 
O – Regular 

C - Bom 

  Livro 4: 04/01/1894 a 
27/05/1901 

 Livro 5: 22/02/1896 a 
17/07/1917 

 B – 25 – 4 
O – 26 - 1 

B – Regular 
O - Regular 

  Livro 5: 02/06/1901 a 
05/11/1905 

 Livro 6: 18/07/1916 a 
20/06/1926 

 B – 25 – 4 
O – 26 - 1 

B – Regular 
O - Bom 

  Livro 6: 05/11/1905 a 
18/12/1910 

 Livro 7: 04/07/1927 a 
22/10/1933 

 B – 25 – 4 
O – 26 - 1 

B – Bom 
O - Bom 

  Livro 7: 12/12/1910 a 
20/09/1914 

 Livro 8: 24/10/1933 a 
09/04/1939 

 B – 25 – 4 
O – 26 - 1 

B – Regular 
O - Regular 

  Livro 8: 30/08/1914 a 
02/10/1917 

 Livro 9: 10/04/1939 a 
10/11/1944 

 B – 25– 4 
O – 26 - 1 

B – Bom 
O - Bom 
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  Livro 9: 13/01/1918 a 
20/06/1922 

 Livro 10: 01/03/1946 a 
10/11/1949 

 B – 25 – 4 
O – 26 - 1 

B – Regular 
O - Bom 

  Livro 10: 22/07/1922 a 
06/06/1926 

 Livro 11: 10/11/1949 a 
30/12/1951 

 B – 25 – 4 
O – 26 - 1 

B – Regular 
O - Bom 

  Livro 11: 13/05/1926 a 
31/03/1929 

 Livro 12: 01/01/1952 a 
11/06/1952 

 B – 25 – 4 
O – 26 - 1 

B – Regular 
O - Bom 

  Livro 12: 05/05/1929 a 
30/12/1932 

 Livro s/n: 01/03/1946 a 
30/06/1946 

 B – 25 – 4 
O – 26 - 1 

B – Regular 
O - Regular 

  Livro 13: 03/01/1932 a 
30/01/1938 

   B – 25 - 4 B - Regular 

  Livro 14: 03/03/1935 a 
17/09/1939 

   B – 25 - 4 B - Regular 

  Livro 15: 15/08/1939 a 
10/04/1942 

   B – 25 - 4 B - Bom 

  Livro 16: 10/04/1942 a 
22/10/1944 

   B – 25 - 4 B - Bom 

  Livro 17: 22/10/1944 a 
04/11/1947 

   B – 26 - 1 B – Bom 

  Livro 18: 12/10/1947 a 
23/11/1948 

   B – 26 - 1 B - Regular 

  Livro 19: 23/11/1948 a 
25/12/1949 

   B – 26 - 1 B - Bom 

  Livro 21: 29/07/1951 a 
04/01/1953 

   B – 26 - 1 B - Bom 

  Livro 22: 04/01/1953 a 
12/06/1954  

   B – 26 - 1  B - Regular 

  Livro 23: 13/06/1954 a 
02/10/1955 

   B – 26 - 1 B - Regular 

  Livro 24: 02/10/1955 a 
25/12/1956 

   B – 26 - 1 B - Bom 

  Livro 25: 25/12/1956 a 
16/02/1958 

   B – 26 - 1 B - Bom 

  Livro s/n: 16/02/1958 a 
04/04/1959 

   B – 26 - 1 B - Bom 

  Livro s/n: 04/04/1959 a 
06/03/1960 

   B – 26 - 1 B - Bom 
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  Livro 28: 06/03/1960 a 
19/03/1961 

   B – 26 - 1 B - Bom 

  Livro 29: 19/03/1961 a 
24/03/1962 

   B – 26 - 1 B - Bom 

  Índice s/n: 1865    B – 25 - 4 B - Regular 

  Índice 3: 1883/1892/1896    B – 25 - 4 B - Regular 

07 Levada Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Índice: 1913 - 1923 Livro 1: 15/01/1913 a 
30/10/1929 

 Livro 1: 14/10/1945 
a 28/05/1988 

B – 23 – 3 
Ca – 24 – 3 
C – 30 - 3 

B – Bom 
Ca – Regular 
C - Regular 

  Índice: 1938 - 1946   31/03/1940 a 
03/12/1944 (no 
livro com cinco 
paróquias de 

Maceió) 

B – 23 – 3 
C – 30 - 4 

B – Regular 
C - Bom 

  Índice: 1938 - 1950   1989 a 1997 (no 
livro com cinco 
paróquias de 

Maceió) 

B – 24 – 3 
C – 30 - 4 

B - Regular 

  Índice: 1946 - 1948   Livro s/n: 1945 a 
1946 (no livro 
Paróquia de 

Maceió) 

B – 24 – 3 
C – 30 - 4 

B – Regular 
C - Bom 

  Livro 1: 22/01/1913 a 
12/08/1917 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 2: 29/08/1917 a 
09/03/1923 

   B – 24 - 3 B - Ruim 

  Livro 3: 09/03/1923 a 
16/01/1929 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 4: 07/01/1929 a 
26/04/1931 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 5: 26/04/1931 a 
13/10/1935 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 6: 01/01/1935 a 
16/02/1938 

   B – 24 - 3 B – Bom 
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  Livro 7: 18/02/1938 a 
03/02/1942 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 8: 11/01/1942 a 
05/04/1946 

   B – 24 - 3 B - Bom 

  Livro 9: 05/04/1946 a 
11/04/1948 

   B – 24 - 3 B - Bom 

  Livro 10: 05/05/1948 a 
31/12/1950 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 1: 28/05/1955 a 
28/10/1956 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro s/n: 28/10/1956 a 
12/01/1958 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro s/n: 12/01/1958 a 
27/02/1959 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro s/n: 28/02/1959 a 
18/02/1960 

   B – 24 - 3 B - Regular 

  Livro 22: 01/01/1967 a 
17/12/1967 

   B – 24 - 3 B - Bom 

08 Tabuleiro dos Martins Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro s/n: 03/09/1967 a 
28/11/1971 

   B – 22 - 4 B - Bom 

09 Vergel Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 2: 21/02/1960 a 
14/10/1962 

  Livro 1: 26/08/1960 
a 25/05/2006 

B – 23 – 1 
C – 30 - 3 

B – Bom 
C - Bom 

  Livro 2: 14/10/1962 a 
21/09/1964 

   B – 23 - 1 B - Bom 

  Livro 3: 22/09/1964 a 
15/05/1966 

   B – 23 - 1 B - Bom 

  Livro 4: 15/05/1966 a 
05/11/1967 

   B – 23 - 1 B - Bom 

  Livro 5: 05/11/1967 a 
16/03/1969 

   B – 23 - 1 B - Bom 

  Livro 6: 16/03/1969 a 
05/07/1970 

   B – 23 - 1 B - Bom 
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  Livro 7: 02/07/1970 a 
25/12/1971 

   B – 23 - 1 B - Bom 

  Livro 8: 25/12/1971 a 
11/01/1972 

   B – 23 - 1 B - Bom 

10 Atalaia Batismo Casamento Óbito Crisma Localização Estado de 
Conservação 

  Livro 21: 20/12/1856 a 
30/10/1859 

Livro s/n: 08/04/1872 a 
18/04/1874 

 Livro 1: 19/11/1943 
a 22/12/1958 

B – 26 – 2 
Ca – 26 – 3 
C – 30 - 2 

B – Bom 
Ca – Ruim 
C - Regular 

  Livro 22: 23/04/1863 a 
28/02/1866 

Livro s/n: 07/01/1881 a 
04/11/1884 

 Livro 2: 22/12/1958 
a 05/02/1977 

B – 26 – 2 
Ca – 26 – 3 
C – 30 - 2 

B – Regular 
Ca – Regular 

C - Bom 

  Livro 23: 01/01/1869 a 
28/08/1870 

Livro 14: 27/11/1897 a 
01/12/1900 

 Livro 3:1967, 1973, 
1976 e 2001 

B – 26 – 2 
Ca – 26 – 3 
C – 30 - 2 

B – Bom 
Ca – Regular 

C - Bom 

  Livro 24: 06/01/1871 a 
18/06/1873 

Livro 15: 04/10/1914 a 
05/02/1921 

  B – 26 – 2 
Ca – 26 - 3 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 25: 06/01/1874 a 
02/07/1876 

Livro 16: 11/06/1921 a 
14/06/1924 

  B – 26 – 2 
Ca – 26 - 3 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 26: 13/08/1876 a 
11/06/1877 

Livro s/n: 10/11/1928 a 
22/02/1936 

  B – 26 – 2 
Ca – 26 - 3 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 27: 29/08/1877 a 
26/12/1879 

   B – 26 - 2 B - Ruim 

  Livro 28: 02/01/1881 a 
31/05/1883 

   B – 26 - 2 B - Regular 

  Livro 29: 01/01/1894 a 
02/06/1895 

   B – 26 - 1 B - Ruim 

  Livro 30: 28/01/1894 a 
28/08/1895 

   B – 26 - 1 B - Regular 

  Livro 31: 13/01/1895 a 
25/01/1897 

   B – 26 - 1 B - Regular 

  Livro 32: 27/01/1897 a 
11/10/1897 

   B – 26 - 2 B - Regular 

  Livro 33: 24/10/1897 a 
04/01/1898 

   B – 26 - 2 B - Ruim 
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  Livro s/n: 18/03/1907 a 
05/05/1909 

   B – 26 - 2 B - Regular 

  Livro s/n: 30/01/1915 a 
21/04/1917 

   B – 26 - 2 B - Bom 

  Livro 49: 09/03/1930 a 
18/11/1933 

   B – 26 - 2 B - Regular 

  Livro 52: 14/03/1936 a 
16/04/1939 

   B – 26 - 2 B - Ruim 

  Livro 53: 16/04/1936 a 
22/12/1940 

   B – 26 - 2 B - Ruim 

  Livro 55: 23/10/1939 a 
25/01/1941 

   B – 26 - 2 B - Regular 

  Livro 56: 25/01/1941 a 
29/06/1942 

   B – 26 - 2 B - Regular 

  Livro 57a: 25/07/1942 a 
28/02/1944 

   B – 26 - 2 B - Ruim 

  Livro 57b: 26/07/1942 a 
26/12/1942 

   B – 26 - 2 B - Bom 

  Livro s/n: 12/03/1944 a 
23/09/1945 

   B – 26 - 2 B - Regular 

  Livro 59: 01/10/1945 a 
14/04/1947 

   B – 26 - 2 B - Péssimo 

  Livro 60: 20/04/1947 a 
19/12/1948 

   B – 26 - 2 B - Regular 

  Livro 61: 01/01/1949 a 
31/12/1949 

   B – 26 - 2 B - Péssimo 

  Livro 1: 01/01/1953 a 
01/01/1954 

   B – 26 – 2 B - Bom 

  Livro 2: 01/01/1954 a 
09/01/1955 

   B – 26 - 2 B - Regular 

  Livro s/n: 21/02/1955 a 
24/03/1956 

   B – 26 - 3 B - Regular 

  Livro 70: 01/10/1961 a 
18/02/1963 

   B – 23 - 1 B - Regular 

  Livro 71: 10/03/1963 a 
23/05/1964 

   B – 23 - 1 B - Bom 
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  Livro 72: 25/05/1964 a 
23/05/1965 

   B – 23 – 1 B – Bom 

  Livro 73: 23/05/1965 a 
17/07/1966 

   B – 23 - 1 B – Bom 

  Livro 74: 18/07/1966 a 
30/07/1967 

   B – 23 - 1 B – Bom 

11 Capela Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 23: 13/05/1951 a 
21/09/1952 

  Livro 1: 08/02/1940 
a 08/12/1952 

B – 23 – 1 
C – 30 - 3 

B – Bom 
C - Regular 

  Livro 25: 22/10/1953 a 
07/11/1954 

  Livro 2: 02/02/1950 
a 1999 

B – 23 – 1 
C – 30 - 3 

B – Bom 
C - Bom 

  Livro s/n: 07/11/1954 a 
22/11/1955 

   B – 23 - 1 B - Regular 

  Livro s/n: 23/11/1955 a 
02/12/1956 

   B – 23 - 1 B - Regular 

  Livro 28: 02/12/1956 a 
27/01/1958 

   B – 23 - 1 B - Bom 

  Livro s/n: 27/01/1958 a 
16/08/1959 

   B – 23 - 1 B - Bom 

12 Colônia Leopoldina Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 1: 10/01/1918 a 
23/01/1919 

Livro 6: 03/08/1952 a 
22/12/1955 

 Livro 1: 21/01/1942 
a março/1955 

B – 23 – 1 
Ca – 24 – 2 
C – 30 - 2 

B – Ótimo 
Ca – Bom 
C - Bom 

  Livro 2: 23/01/1919 a 
17/10/1920 

  Livro 2: 1949 a 
06/04/1958 

B – 23 – 1 
C – 30 - 2 

B – Ótimo 
C - Bom 

  Livro 2: 23/03/1920 a 
28/12/1922 

  Livro 3: 06/04/1958 
a 20/03/1966 

B – 23 – 1 
C – 30 - 2 

B – Regular 
C - Regular 

  Livro 3: 01/01/1923 a 
24/03/1925 

  Livro 4: 1966, 
1967, 1970, 1971, 
1973, 1976, 1980, 
1985, 1988, 1990, 

1991, 1993, 1997 e 
2001 

B – 23 – 1 
C – 30 - 2 

B – Ruim 
C - Bom 
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  Livro 4: 26/03/1925 a 
22/08/1927 

  Livro 5: 1970 a 
1979, 1988, 1993, 
1996, 1998 e 2001. 

B – 23 – 1 
C – 30 - 2 

B – Regular 
C - Bom 

  Livro 6: 06/04/1930 a 
21/02/1932 

   B – 23 - 1 B - Ruim 

  Livro 7: 21/02/1932 a 
24/07/1934 

   B – 23 – 1 B - Ruim 

  Livro 8: 27/06/1934 a 
21/09/1936 

   B – 23 – 1 B - Regular 

  Livro 10: 31/10/1938 a 
21/01/1940 

   B – 23 – 1 B - Bom 

  Livro 11: 22/01/1940 a 
12/10/1941 

   B – 23 – 1 B - Bom 

  Livro 12: 12/10/1941 a 
29/10/1943 

   B – 23 – 1 B - Regular 

  Livro 13: 29/10/1943 a 
25/12/1945 

   B – 23 – 1 B - Regular 

  Livro 14: 25/12/1945 a 
07/12/1947 

   B – 23 – 1 B - Bom 

  Livro 15: 07/12/1947 a 
15/08/1949 

   B – 23 – 1 B - Regular 

  Livro 16: 16/08/1949 a 
31/12/1950 

   B – 23 – 1 B - Regular 

  Livro 22: 02/09/1956 a 
29/09/1957 

   B – 23 – 1 B - Regular 

  Livro 23: 01/10/1957 a 
14/10/1958 

   B – 23 – 1 B - Regular 

  Livro 24: 15/10/1958 a 
30/08/1959 

   B – 23 – 1 B - Bom 

  Livro 25: 05/09/1959 a 
21/08/1960 

   B – 23 – 1 B - Bom 

  Livro 26: 21/08/1960 a 
12/09/1961 

   B – 23 – 1 B - Bom 

  Livro 27: 11/09/1961 a 
19/09/1962 

   B – 23 - 2 B - Bom 
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  Livro 28: 19/09/1962 a 
08/10/1963 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 29: 09/10/1963 a 
03/11/1964 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 30: 03/11/1964 a 
24/12/1965 

   B – 23 - 2 B - Bom 

13 Maragogi Batismo Casamento Óbito Crisma Localização Estado de 
Conservação 

  Livro s/n: 04/04/1839 a 
11/09/1852 

Livro s/n: 08/06/1835 a 
04/09/1954 

 Livro 1: 27/01/1957 
a 30/05/2004 

B – 26 – 3 
Ca – 26 – 4 
C – 30 - 3 

B – Ruim 
Ca – Regular 

C - Bom 

  Livro s/n: 20/04/1837 a 
25/11/1894 

Livro s/n: 16/09/1856 a 
24/06/1874 

  B – 26 – 3 
Ca – 26 - 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro s/n: 05/10/1856 a 
29/11/1863 

Livro s/n: 16/02/1874 a 
23/10/1886 

  B – 26 – 3 
Ca – 26 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro s/n: 03/12/1863 a 
10/12/1865 

Livro 5: 12/08/1892 a 
28/12/1901 

  B – 26 – 3 
Ca – 26 - 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro s/n: 12/12/1865 a 
04/01/1870 

   B – 26 - 3 B - Regular 

  Livro s/n: 30/01/1871 a 
22/05/1875 

   B – 26 - 3 B - Regular 

  Livro s/n: 02/09/1880 a 
11/06/1886 

   B – 26 - 3 B - Ruim 

  Livro 9: 11/06/1886 a 
19/01/1890 

   B – 26 - 3 B - Regular 

  Livro 10: 20/01/1890 a 
02/08/1892 

   B – 26 - 3 B - Bom 

  Livro 11: 02/08/1892 a 
02/10/1894 

   B – 26 - 3 B - Regular 

  Livro 12: 18/10/1894 a 
02/01/1899 

   B – 26 - 3 B - Regular 

  Livro s/n: 15/01/1907 a 
02/01/1909 

   B – 26 - 3 B - Péssimo 

  Livro s/n: 01/01/1911 a 
08/03/1914 

   B – 26 - 3 B - Péssimo 
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  Livro 23: 24/02/1957 a 
27/03/1960 

   B – 26 - 3 B – Regular 

  Livro s/n: 21/09/1963 a 
10/04/1965 

   B – 26 - 3 B - Bom 

14 Marechal Deodoro Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 1: 29/02/1802 a 
04/05/1811 

Livro 2: 28/05/1831 a 
06/05/1848 

Livro s/n: 05/04/1826 a 
01/01/1836 

Livro – 26/04/1993 
a 2002 (registros 

inseridos no Livro 2 
de São Miguel dos 

Campos) 

B – 23 – 5 
Ca – 23 – 6 
O – 23 – 6 
C – 30 - G8 

B – Ruim 
Ca – Péssimo 

O – Ruim 
C - Bom 

  Livro 2: 19/04/1810 a 
21/09/1817 

Livro 3: 31/01/1837 a 
08/05/1841 

Livro s/n: 10/04/1837 a 
16/06/1843 

Livro 1: 25/02/1940 
a 06/04/1997 

B – 23 – 5 
Ca – 23 – 6 
O – 23 – 6 
C – 30 - 4 

B – Péssimo 
Ca – Péssimo 

O – Ruim 
C - Ruim 

  Livro 4: 26/06/1817 a 
25/09/1827 

Livro 4: 13/06/1841 a 
02/09/1859 

Livro s/n: 21/06/1845 a 
16/07/1853 

 B – 23 – 5 
Ca – 23 – 6 
O – 23 - 6 

B – Péssimo 
Ca – Péssimo 

O - Ruim 

  Livro 5: 05/05/1825 a 
25/06/1835 

Livro 5: 26/05/1860 a 
14/02/1871 

Livro 6: 05/08/1858 a 
13/03/1864  

 B – 23 – 5 
Ca – 23 – 6 
O – 23 - 6 

B – Ruim 
Ca – Regular 

O - Ruim 

  Livro 6: 09/11/1827 a 
12/04/1828 

Livro s/n: 12/09/1871 a 
26/07/1880 

Livro s/n: 15/12/1867 a 
24/07/1869 

 B – 23 – 5 
Ca – 23 – 6 
O – 23 - 6 

B – Ruim 
Ca – Regular 

O - Ruim 

  Livro 7: 12/11/1834 a 
19/08/1840 

Livro 7: 18/07/1880 a 
10/09/1891 

Livro s/n: 02/08/1869 a 
24/09/1876 

 B – 23 – 5 
Ca – 23 – 6 
O – 23 - 6 

B – Ruim 
Ca – Regular 
O - Regular 

  Livro 8: 16/02/1840 a 
08/06/1841 

Livro 8: 12/09/1891 a 
18/04/1907 

Livro s/n: 04/10/1876 a 
28/05/1883 

 B – 23 – 5 
Ca – 23 – 6 
O – 23 - 6 

B – Ruim 
Ca – Bom 

O - Regular 

  Livro 9: 30/12/1841 a 
25/01/1844 

Livro 9: 04/05/1907 a 
27/11/1920 

Livro s/n: 06/07/1883 a 
19/10/1889 

 B – 23 – 5 
Ca – 23 – 6 
O – 23 - 6 

B – Péssimo 
Ca – Regular 
O - Regular 

  Livro s/n: 26/09/1841 a 
14/11/1854 

Livro 10: 19/02/1921 a 
26/09/1942 

Livro s/n: 20/10/1889 a 
18/09/1924 

 B – 23 – 5 
Ca – 23 – 6 
O – 24 - 1 

B – Regular 
Ca – Ruim 
O - Regular 
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  Livro 11: 14/05/1854 a 
05/08/1860 

 Livro s/n: 19/06/1928 a 
19/12/1932 

 B – 23 – 5 
 

B – Ruim 
 

  Livro 12: 12/03/1850 a 
29/06/1864 

 Livro s/n: 31/10/1853 a 
18/09/1857 

 B – 23 – 5 
O – 23 - 6 

B – Ruim 
O - Bom 

  Livro 13: 04/11/1860 a 
12/01/1863 

   B – 23 - 5 B - Ruim 

  Livro s/n: 11/08/1864 a 
07/05/1867 

   B – 23 - 5 B - Regular 

  Livro s/n: 07/05/1867 a 
01/01/1872 

   B – 23 - 5 B - Regular 

  Livro s/n: 25/01/1872 a 
22/04/1878 

   B – 23 - 6 B - Ruim 

  Livro 14: 22/04/1878 a 
02/11/1880 

   B – 23 - 5 B - Regular 

  Livro 15: 02/11/1880 a 
30/06/1887 

   B – 23 - 5 B - Regular 

  Livro 16: 02/10/1887 a 
27/02/1892 

   B – 23 - 6 B - Regular 

  Livro 17: 28/02/1892 a 
26/03/1897 

   B – 23 - 6 B - Regular 

  Livro 18: 27/03/1897 a 
01/11/1899 

   B – 23 - 6 B - Regular 

  Livro 19: 23/04/1899 a 
09/11/1902 

   B – 23 – 6 
 

B – Ruim 
 

  Livro 20: 20/11/1902 a 
19/01/1908 

   B – 23 – 6 
 

B – Ruim 
 

  Livro 22: 5/05/1912 a 
14/11/1915 

   B – 23 – 6 
 

B – Regular 
 

  Livro 23: 14/11/1915 a 
15/08/1919 

   B – 23 – 6 
 

B – Regular 
 

  Livro 24: 05/03/1919 a 
24/05/1923 

   B – 23 – 6 
 

B – Ruim 
 

  Livro 25: 28/12/1923 a 
05/06/1927 

   B – 23 – 6 
 

B – Bom 
 

  Livro 26: 12/06/1927 a 
29/10/1929 

   B – 23 – 6 B - Regular 
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  Livro 27: 29/09/1929 a 
02/10/1933 

   B – 23 - 6 B - Regular 

  Livro s/n: 06/10/1936 a 
08/01/1939 

   B – 23 - 6 B - Ruim 

  Índice: sem data    B – 23 - 5 B - Regular 

15 Murici Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 2: 31/07/1864 a 
26/04/1867 

Livro s/n: 23/10/1861 a 
28/04/1868 

Livro s/n: 12/04/1870 a 
31/10/1876 

Livro 1: 02/02/1941 
a 26/04/1964 

B – 22 – 2 
Ca – 22 – 4 
O – 24 – 1 
C – 30 - G9 

B – Regular 
Ca – Regular 
O – Regular 
C – Regular 

  Livro 3: 29/04/1867 a 
29/11/1869 

Livro 2: 27/04/1868 a 
20/05/1880 

Livro s/n: 05/11/1876 a 
29/01/1884 

Livro 2: 26/04/1964 
a 21/11/1973, 

1976, 1981, 1989, 
1990, 1991, 1995, 

1996 e 1997. 

B – 22 – 2 
Ca – 24 – 1 
O – 24 – 1 
C – 30 - G9 

B – Regular 
Ca – Regular 
O – Regular 

C - Bom 

  Livro 4: 22/11/1869 a 
19/10/1871 

Livro 3: 20/05/1880 a 
10/07/1885 

 Livro 3: 26/06 B – 24 – 1 
Ca – 24 - 1 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 5: 19/10/1871 a 
09/05/1873 

Livro 4: 09/07/1885 a 
15/05/1890 

  B – 22 – 2 
Ca – 24 - 1 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 6: 09/05/1873 a 
08/12/1876 

Livro 5: 15/05/1890 a 
16/05/1896 

  B – 24 – 1 
Ca – 24 - 1 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 7: 05/11/1876 a 
08/06/1879 

Livro 6: 20/05/1896 a 
26/01/1901 

  B – 24 – 1 
Ca – 24 - 1 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 8: 08/06/1879 a 
28/01/1883 

Livro 8: 27/09/1908 a 
22/01/1915 

  B – 24 – 1 
Ca – 22 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 9: 28/01/1883 a 
06/06/1886 

Livro 9: 16/01/1917 a 
13/05/1922 

  B – 24 – 1 
Ca – 22 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 10: 06/06/1886 a 
16/09/1888 

Livro 10: 27/05/1922 a 
12/12/1927 

  B – 24 – 1 
Ca – 22 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 12: 09/01/1890 a 
26/04/1891 

Livro 11: 26/11/1927 a 
13/12/1932 

  B – 24 – 1 
Ca – 22 – 4 

B – Regular 
Ca - Ruim 

  Livro 13: 26/04/1891 a 
13/01/1893 

Livro 12: 13/12/1932 a 
30/01/1937 

  B – 24 – 1 
Ca – 22 – 4 

B – Regular 
Ca - Ruim 

  Livro 14: 01/01/1893 a 
03/02/1894 

Livro 13: 01/02/1937 a 
04/10/1941 

  B – 24 – 1 
Ca – 22 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 
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  Livro 15: 03/02/1894 a 
06/11/1895 

Livro 14: 08/10/1941 a 
24/09/1946 

  B – 24 – 1 
Ca – 22 – 4 

B - Regular 
Ca - Regular 

  Livro 16: 06/11/1895 a 
28/08/1898 

Livro 15: 25/09/1946 a 
26/04/1950 

  B – 24 – 1 
Ca – 22 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 20: 28/12/1906 a 
23/09/1908 

Livro16: 23/04/1950 a 
22/02/1953 

  B – 22 – 2 
Ca – 22 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 21: 23/09/1908 a 
12/05/1910 

Livro 17: 22/02/1953 a 
18/03/1963 

  B – 22 – 2 
Ca – 22 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 22: 12/05/1910 a 
28/01/1912 

Livro 1: 10/06/1958 a 
22/12/1965 (efeito civil) 

  B – 22 – 2 
Ca – 22 – 4 

B – Regular 
Ca - Bom 

  Livro 23: 21/01/1912 a 
26/10/1913 

   B – 22 – 2 
 

B – Bom 
 

  Livro 24: 26/10/1913 a 
22/01/1916 

   B – 22 – 2 
 

B – Regular 
 

  Livro 25: 23/01/1916 a 
07/04/1918 

   B – 22 – 2 
 

B – Regular 
 

  Livro 26: 28/04/1918 a 
31/01/1921 

   B – 22 – 2 
 

B – Ruim 
 

  Livro 27a: 31/12/1920 a 
25/02/1923 

   B – 22 – 2 
 

B – Bom 
 

  Livro s/n: 31/12/1920 a 
16/10/1921 

   B – 22 – 3 
 

B – Ótimo 
 

  Livro 27b: 25/02/1923 a 
13/06/1924 

   B – 22 – 3 
 

B – Bom 
 

  Livro 28: 27/04/1923 a 
01/02/1925 

   B – 22 – 3 
 

B – Regular 
 

  Livro 29: 09/02/1925 a 
08/06/1926 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 30: 09/06/1926 a 
17/01/1928 

   B – 22 – 3 B - Ruim 

  Livro 31: 28/01/1928 a 
07/04/1929 

   B – 22 – 3 B - Ruim 

  Livro 32: 22/04/1929 a 
06/07/1930 

   B – 22 – 3 B - Ruim 

  Livro 33: 31/08/1930 à 
01/05/1932 

   B – 22 – 3 B - Ruim 
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  Livro 34: 17/06/1932 a 
25/01/1934 

   B – 22 – 3 B - Ruim 

  Livro 35: 25/01/1934 a 
07/07/1935 

   B – 22 – 3 B - Ruim 

  Livro 36: 08/09/1935 a 
22/01/1937 

   B – 22 – 3 B - Ruim 

  Livro 37: 23/01/1937 a 
30/11/1938 

   B – 22 – 3 B - Ruim 

  Livro 38: 4/12/1938 a 
25/10/1939 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 39: 26/10/1939 a 
15/19/1940 

   B – 22 - 3 B – Regular 

  Livro 40: 15/09/1940 a 
17/09/1941 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 41: 17/09/1941 a 
04/02/1943 

   B – 22 – 3 B - Ruim 

  Livro 42: 07/02/1943 a 
10/09/1944 

   B – 22 – 3 B - Ruim 

  Livro 43: 10/09/1944 a 
15/01/1946. 

   B – 22 – 3 B - Ruim 

  Livro 44: 15/01/1946 a 
05/07/1947 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 45: 06/07/1947 a 
11/07/1948 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 46: 11/07/1948 a 
30/09/1949 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 47: 30/09/1949 a 
24/09/1950 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 48: 24/09/1950 a 
09/07/1951 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 49: 09/07/1951 a 
03/06/1952 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 50: 03/06/1952 a 
21/11/1953 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 51: 21/11/1953 a 
31/10/1954 

   B – 22 – 3 B - Regular 
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  Livro 52: 31/10/1954 a 
24/09/1955 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 53: 24/09/1955 a 
15/07/1956 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 54: 15/07/1956 a 
12/05/1957 

   B – 22 - 3 B - Bom 

  Livro 55: 12/05/1957 a 
09/03/1958 

   B – 22 – 3 B – Bom 

  Livro 56: 09/03/1958 a 
05/01/1959 

   B – 22 – 3 B - Bom 

  Livro 57: 06/01/1959 a 
01/11/1959 

   B – 22 – 3 B - Bom 

  Livro 58: 01/11/1959 a 
05/09/1960. 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 59: 08/09/1960 a 
30/07/1961 

   B – 22 – 3 B - Regular 

  Livro 60: 30/07/1961 a 
29/06/1962 

   B – 22 – 3 B - Bom 

  Livro 61: 29/06/1962 a 
14/07/1963 

   B – 22 – 4 B - Bom 

  Livro 62: 21/06/1963 a 
07/04/1964 

   B – 22 – 4 B - Bom 

  Livro 63: 11/04/1964 a 
08/02/1965 

   B – 22 – 4 B - Bom 

  Livro 64: 13/02/1965 a 
13/02/1966 

   B – 22 – 4 B - Bom 

  Livro 65: 07/02/1966 a 
11/12/1966 

   B – 22 – 4 B - Bom 

16 Passo de Camaragibe Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Índice 4: 1913 - 1915 Índice s/n: 1938 – 1966 (obs: 
está junto ao índice de 
batismo 1946 – 1949) 

 Livro 1: 1941, 1945 
a 1973, 1976, 

1978, 1989, 1991 e 
1995 

B – 27 – 1 
Ca – 27 – 2 
C – 30 - 3 

B – Bom 
Ca – Bom 

C - Regular 

  Índice s/n: 1921 - 1928 Livro s/n: 01/01/1950 a 
10/06/1951 

  B – 27 – 1 
Ca – 27 - 3 

B – Ruim 
Ca - Bom 
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  Índice s/n: 1928 - 1939 Livro s/n: 16/12/1952 a 
13/11/1953 

  B – 27 – 1 
Ca – 27 - 5 

B – Bom 
Ca - Bom 

  Índice s/n: 1929 - 1939    B – 27 - 1 B - Regular 

  Índice s/n: 1939 - 1946    B – 27 - 1 B - Bom 

  Índice s/n: 1939 – 1946 / 
1952 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Índice s/n: 1946 - 1949    B – 27 - 2 B - Bom 

  Índice s/n: 1948 - 1954    B – 27 - 2 B - Bom 

  Livro 1: 19/05/1890 a 
29/10/1891 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Livro s/n: 04/11/1891 a 
06/06/1894 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Livro s/n: 06/06/1894 a 
14/10/1897 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Livro s/n: 26/10/1897 a 
25/01/1899 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Livro s/n: 27/04/1905 a 
08/12/1908 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Livro 6: 08/12/1908 a 
06/01/1913 – 25/12/1889 a 

04/05/1890 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Livro 8: 01/02/1914 a 
20/10/1916 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Livro 9: 01/01/1917 a 
01/01/1919 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Livro s/n: 28/12/1921 a 
27/12/1924 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Livro s/n: 20/11/1924 a 
25/11/1926 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Livro 13: 18/03/1928 a 
25/02/1930 

   B – 27 - 2 B - Regular 

  Livro s/n: 26/02/1932 a 
09/12/1934 

   B – 27 - 3 B – Ruim 

  Livro s/n: 08/12/1934 a 
04/07/1937 

   B – 27 - 3 B - Regular 
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  Livro s/n: 20/07/1937 a 
14/02/1939 

   B – 27 - 3 B - Regular 

  Livro 17: 12/02/1939 a 
11/11/1940 

   B – 27 - 3 B - Regular 

  Livro 18: 11/11/1940 a 
22/02/1942 

   B – 27 - 3 B - Regular 

  Livro 19: 21/02/1942 a 
02/08/1943 

   B – 27 - 3 B - Regular 

  Livro 20: 07/08/1943 a 
04/03/1945 

   B – 27 - 3 B - Regular 

  Livro 21: 04/03/1945 a 
02/10/1946 

   B – 27 - 3 B - Ruim 

  Livro 22: 03/10/1946 a 
20/01/1948 

   B – 27 - 3 B - Regular 

  Livro 23: 20/01/1948 a 
02/02/1949 

   B – 27 - 3 B - Regular 

  Livro 24: 02/02/1949 a 
13/11/1950 

   B – 27 - 3 B - Regular 

17 Pindoba Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 1: 29/05/1955 a 
12/05/1957 

  Livro 1: 20/03/1957 
a 21/11/2006 

B – 23 – 2 
C – 30 - 4 

B – Regular 
C – 30 - 4 

  Livro 2: 13/05/1957 a 
25/07/1959 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 3: 25/07/1959 a 
27/01/1962 

   B – 23 - 1 B - Bom 

18 Pilar Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 2: 01/04/1867 a 
10/01/1875 

  Livro 1: 01/02/1940 
a 02/02/1964 

B – 26 – 3 
C – 30 - 2 

B – Regular 
C - Regular 

  Livro 4: 02/04/1878 a 
12/09/1880 

  Livro 2: 1966, 
1968, 1980, 1984, 
1987, 1989, 1994, 

1996, 1999, 2001 e 
2005 

B – 23 – 3 
C – 30 - 2 

B – Regular 
C - Bom 
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  Livro 29: 09/12/1951 a 
31/10/1954 

   B – 23 – 3 B - Bom 

  Livro 30: 03/11/1954 a 
01/09/1957 

   B – 23 – 3 B – Bom 

  Livro 31: 29/09/1957 a 
27/12/1959 

   B – 23 – 3 B – Bom 

  Livro 32: 27/12/1959 a 
29/04/1962 

   B – 23 – 3 B - Bom 

  Livro 33: 27/04/1962 a 
20/09/1964 

   B – 23 – 3 B - Bom 

  Livro 34: 20/09/1964 a 
11/12/1966 

   B – 23 – 3 B - Bom 

19 Porto de Pedras Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Índice nº1: 1902 a 1932 Livro s/n: 08/02/1864 a 
28/07/1886 

 Livro 1: 24/01/1944 
a 22/03/1998 

B – 21 – 1 
Ca – 21 – 2 
C – 30 - G7 

B – Bom 
Ca – Ruim 
C - Bom 

  Livro 3: 10/01/1902 a 
3/06/1909 

Livro s/n: 10/01/1889 a 
03/071943 

  B – 21 – 1 
Ca – 27 - 5 

B – Ruim 
Ca - Regular 

  Livro 3 – 4: 10/01/1902 a 
24/04/1910 

   B – 21 - 2 B – Bom 

  Livro 4: 13/06/1909 a 
3/09/1916 

   B – 22 - 1 B - Ruim 

  Livro 4 – 5: 24/04/1910 a 
11/04/1926 

   B – 22 - 1 B - Bom 

  Livro 5: 20/05/1916 a 
6/10/1926 

   B – 22 - 1 B - Péssimo 

  Livro 6: 06/10/1923 a 
20/06/1931 

   B – 22 - 1 B - Regular 

  Livro 7: 30/05/1931 a 
15/01/1941 

   B – 22 – 1 B - Ruim 

  Livro 8: 20/10/1941 a 
08/09/1949 

   B – 22 – 1 B - Regular 

  Livro 9: 08/09/1949 a 
10/03/1955 

   B – 22 – 2 B - Bom 
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  Livro 10: 17/03/1955 a 
27/03/1960 

   B – 22 - 2 B - Bom 

  Livro 11: 27/03/1960 a 
14/03/1965 [?] 

   B – 22 - 2 B - Bom 

20 Porto Calvo Batismo Casamento Óbito Crisma Localização Estado de 
Conservação 

  Livro 10: 12/01/1856 a 
08/09/1874 

Livro 1: 02/10/1869 a 
07/02/1875 

Livro s/n: 19/02/1902 a 
20/02/1918 

Livro 1: 21/11/1940 
a 19/02/1960 

B – 22 – 2 
Ca – 24 – 2 
O – 22 - 2  
C – 30 - 2 

B – Regular 
Ca – Regular 

O – Bom 
C - Bom 

  Livro 11: 07/01/1861 a 
10/06/1867 

Livro 2: 07/02/1876 a 
03/06/1890 

 Livro 2: 1960, 
1964, 1971, 2007 

B – 22 – 2 
Ca – 22 – 2 
C – 30 - 2 

B – Regular 
Ca – Bom 
C - Bom 

  Livro s/n: 07/09/1865 a 
27/12/1872 

Livro 3: 13/01/1886 a 
02/05/1890 

 Livro 3:  1970, 
1972, 1987, 1991, 
1993, 1999, 2001, 

2003 e 2005 

B – 24 – 1 
Ca – 22 – 2 
C – 30 - 2 

B – Ruim 
Ca – Bom 
C - Bom 

  Livro 12: 07/06/1865 a 
08/09/1883 

Livro 4: 04/04/1890 a 
23/11/1895 

  B – 22 – 2 
Ca – 24 - 2 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro s/n: 23/05/1875 a 
04/09/1880 

Livro s/n: 20/02/1890 a 
31/10/1901 

  B – 24 – 1 
Ca – 22 - 2 

B – Ruim 
Ca - Bom 

  Livro s/n: 25/06/1877 a 
31/05/1891 

Livro 6: 10/02/1901 a 
28/04/1907 

  B – 24 - 1 
Ca – 22 - 2 

B - Regular  
Ca - Regular 

  Livro s/n: 01/01/1881 a 
08/03/1897 

Livro 7: 28/04/1907 a 
24/03/1914 

  B – 22 – 2 
Ca – 22 – 2 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 16: 10/02/1888 a 
29/04/1890 

   B – 22 – 2 
 

B – Regular 
 

  Livro s/n: 31/12/1888 a 
15/08/1892 

   B – 24 - 2 
 

B - Regular 

  Livro s/n: 08/08/1892 a 
29/08/1896 

   B – 24 - 2 B - Regular 

  Livro 19: 20/08/1892 a 
25/07/1903 

   B – 22 - 2 B - Regular 

  Livro 20: 21/05/1898 a 
27/12/1899 

   B – 22 - 2 B - Regular 
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  Índice de Batismo: 1900 - 
1902 

   B – 22 - 2 B - Regular 

  Índice de Batismo: 1903 - 
1907 

   B – 22 - 2 B - Bom 

  Índice de Batismo: 1907 - 
1911 

   B – 22 – 2 
 

B – Bom 
 

  Livro 21: 27/12/1899 a 
01/10/1901 

   B – 24 - 2 B - Ruim 

  Livro 22: 10/10/1901 a 
06/01/1903 

   B – 22 - 2 B – Ruim 

  Livro 23: 04/01/1903 a 
08/09/1906 

   B – 24 - 2 B - Ruim 

  Livro 25: 04/01/1906 a 
22/01/1908 

   B – 24 - 2 B - Regular 

  Livro 26: 26/01/1908 a 
30/01/1910 

   B – 22 - 2 B - Ruim 

  Livro 27: 20/02/1910 a 
25/04/1912 

   B – 22 – 2 
 

B – Ruim 
 

  Livro 28: 01/04/1912 a 
10/08/1913 

   B – 22 - 2 B - Ruim 

  Livro 29: 07/08/1913 a 
24/11/1914 

   B – 22 - 2 B - Regular 

  Livro 1: 29/03/1952 a 
10/05/1953 

   B – 22 – 2 B - Bom 

  Livro 2: 02/10/1955 a 
04/11/1956 

   B – 22 – 2 B - Regular 

  Livro 3: 02/12/1956 a 
27/12/1957 

   B – 22 – 2 B - Regular 

  Livro s/n: 27/12/1957 a 
25/01/1959 

   B – 22 – 2 B - Bom 

  Livro 5: 25/01/1959 a 
15/02/1960 

   B – 22 – 2 B - Bom 

  Livro 6: 15/02/1960 a 
24/02/1961 

   B – 22 – 2 B - Bom 

  Livro 60: 24/02/1961 a 
22/04/1962 

   B – 22 – 2 B - Bom 
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  Livro 61: 22/04/1962 a 
01/07/1963 

   B – 22 - 2 B - Bom 

21 Rio Largo Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro s/n: 08/02/1952 a 
30/12/1953 

  Livro 1: 13/12/1942 
a 19/11/1950 

B – 23 – 2 
C – 30 - G5 

B – Regular 
C - Regular 

  Livro 38: 01/01/1954 a 
28/08/1955 

  Livro 2: 19/11/1950 
a 24/02/1959 

B – 23 – 2 
C – 30 - G5 

B – Regular 
C - Bom 

  Livro 39: 01/09/1955 a 
31/12/1956 

  Livro 3: 28/02/1959 
a 08/11/2002 

B – 23 – 2 
C – 30 - G5 

B – Bom 
C - Bom 

  Livro 40: 01/01/1957 a 
31/12/1957 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 41: 01/01/1958 a 
29/12/1958 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 42: 01/01/1959 a 
21/04/1960 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 48: 22/04/1960 a 
22/08/1961 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 49: 20/08/1961 a 
20/12/1962 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 50: 23/12/1962 a 
19/04/1964 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 51: 19/04/1964 a 
01/07/1965 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 52: 01/08/1965 a 
04/12/1966 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 53: 04/12/1966 a 
10/03/1968 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 54: 10/03/1968 a 
27/06/1969 

   B – 23 - 2 B - Bom 

  Livro 55: 27/06/1969 a 
12/12/1970 

   B – 23 - 2 B - Bom 

22 São José da Laje Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 1: 28/09/1884 à 
21/09/1886 

Livro 1: 17/10/1884 à 
29/03/1889 

 Livro 1: 22/04/1942 
a 14/02/1950 

B – 24 – 4 
Ca – 25 – 3 

B – Regular 
Ca – Regular 
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C – 30 - G6 C – Bom 

  Livro 2: 21/09/1886 à 
16/11/1887 

Livro 2: 26/03/1889 à 
04/05/1902 

 Livro 2: 17/03/1947 
a 07/10/1951 

B – 24 – 4 
Ca – 26 – 2 
C – 30 - G6 

B – Regular 
Ca – Regular 

C – Bom 

  Livro 3: 06/11/1887 à 
14/07/1888 

Livro 3: 05/05/1902 à 
29/01/1905 

 Livro 3: 07/10/1951 
a 1988 

B – 24 – 4 
Ca – 25 – 3 
C – 30 - G6 

B – Regular 
Ca – Regular 

C - Bom 

  Livro 4: 25/09/1888 à 
07/04/1890 

Livro 4: 29/01/1905 à 
19/05/1909 

 Livro 4: 08/04/1953 
a 12/03/1955 

B – 24 – 4 
Ca – 25 – 3 
C – 30 - G6 

B – Regular 
Ca – Regular 

C - Bom 

  Livro 5: 13/04/1890 à 
15/01/1893 

Livro 5: 19/05/1909 à 
30/05/1918 

 Livro 5:  
12/03/1955 a 
23/11/1958 

B – 24 – 4 
Ca – 25 – 3 
C – 30 - G7 

B – Regular 
Ca – Ruim 
C – 30 - G7 

  Livro 6: 01/01/1893 à 
22/01/1894 

Livro 6: 08/06/1918 à 
21/02/1925 

 Livro 6:  
25/03/1972 a 2003 

B – 24 – 4 
Ca – 25 – 3 
C – 30 - G7 

B – Regular 
Ca – Ruim 
C - Bom 

  Livro 7: 01/01/1895 à 
30/04/1897 

Livro 7: 21/02/1925 à 
26/11/1930 

  B – 24 – 4 
Ca – 21 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 8: 26/10/1896 à 
16/08/1898 

Livro 8: 26/11/1930 à 
03/02/1936 

  B – 25 – 1 
Ca – 25 – 3 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 9: 16/08/1898 à 
07/08/1900 

Livro 9: 04/02/1936 à 
20/02/1940 

  B – 25 – 1 
Ca – 25 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 10: 09/08/1900 à 
26/10/1903 

Livro 10: 20/02/1940 à 
12/03/1942 

  B – 25 – 2 
Ca – 25 – 4 

B – Bom 
Ca - Regular 

  Livro 11: 26/10/1903 à 
17/10/1904 

Livro 11: 14/03/1942 à 
19/08/1945 

  B – 25 – 1 
Ca – 25 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 12: 17/10/1904 à 
20/01/1907 

Livro 12: 19/08/1945 à 
25/01/1950 

  B – 25 – 1 
Ca – 25 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 13: 19/01/1907 à 
13/10/1908 

Livro 13: 25/01/1950 à 
31/12/1952 

  B – 25 – 1 
Ca – 25 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 14: 13/10/1908 à 
26/06/1909 

Livro 14: 01/01/1953 à 
13/03/1955 

  B – 25 – 1 
Ca – 25 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 15: 26/06/1910 à 
10/12/1911 

Livro 15: 13/03/1955 à 
02/09/1957 

  B – 25 – 1 
Ca – 25 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 16: 10/12/1911 à 
10/11/1913 

Livro 16: 06/09/1959 à 
17/11/1959 

  B – 25 – 1 
Ca – 25 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 
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  Livro 17: 17/11/1913 à 
20/02/1916 

Livro 17: 17/11/1959 à 
08/06/1973 

  B – 25 – 2 
Ca – 25 – 4 

B – Regular 
Ca - Regular 

  Livro 18: 20/02/1916 à 
08/01/1918 

Índice nº 1: 1884-1904   B – 25 – 1 
Ca – 25 – 3 

B – Regular 
Ca - Bom 

  Livro 19: 13/01/1918 à 
12/10/1919 

Índice nº 2: 1904-1919   B – 25 – 1 
Ca – 25 – 3 

B - Regular 
Ca - Bom 

  Livro 20: 12/10/1919 à 
01/05/1921 

Índice nº 3: 1919 -1935   B – 25 – 1 
Ca – 25 – 3 

B – Regular 
Ca - Bom 

  Livro 21: 01/05/1921 à 
18/08/1922 

Índice nº 4: 1935-1946   B – 25 – 1 
Ca – 25 – 3 

B – Regular 
Ca - Bom 

  Livro 22: 12/09/1922 à 
19/03/1923 

Índice nº 5: 1946-1958   B – 25 – 1 
Ca – 25 – 3 

B – Ruim 
Ca - Bom 

  Livro 23: 20/03/1923 à 
06/04/1924 

   B – 25 – 1 
 

B - Regular 

  Livro 24: 06/04/1924 à 
15/04/1925 

   B – 25 – 1 
 

B - Regular 

  Livro 25: 19/04/1925 à 
20/10/1925 

   B – 25 – 1 
 

B - Regular 

  Livro 26: 07/04/1926 à 
26/08/1928 

   B – 25 – 1 
 

B - Regular 

  Livro 27: 26/08/1928 à 
02/12/1929 

   B – 25 – 1 
 

B - Bom 

  Livro 28: 02/12/1929 à 
26/12/1930 

   B – 25 – 1 
 

B - Ruim 

  Livro 29: 27/10/1930 à 
24/01/1932 

   B – 25 – 1 
 

B - Ruim 

  Livro 30: 01/01/ 1932 à 
22/02/1933 

   B – 25 – 1 
 

B – Ruim 

  Livro 31: 26/02/1933 à 
27/04/1934 

   B – 25 - 1 
 

B - Ruim 

  Livro 32: 29/04/1934 à 
29/04/1935 

   B – 25 - 1 
 

B - Regular 

  Livro 33: 30/04/1935 à 
10/07/1936 

   B – 25 - 1 
 

B - Regular 

  Livro 34: 10/07/1936 à 
10/10/1937 

   B – 25 - 2 
 

B - Regular 
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  Livro 35: 19/10/1937 à 
25/12/1938 

   B – 25 - 2 
 

B - Regular 

  Livro 36: 01/01/1939 à 
08/10/1939 

   B – 25 - 2 
 

B - Bom 

  Livro 37: 15/10/1939 à 
07/07/1940 

   B – 25 - 2 
 

B - Bom 

  Livro 38: 14/07/1940 à 
05/04/1941 

   B – 25 - 2 
 

B – Bom 

  Livro 39: 05/04/1941 à 
06/02/1942 

   B – 25 - 2 
 

B – Bom 

  Livro 40: 01/01/1942 à 
15/10/1942 

   B – 25 - 2 
 

B - Bom 

  Livro 41: 16/10/1942 à 
20/02/1943 

   B – 25 - 2 
 

B - Regular 

  Livro 42: 20/02/1943 à 
18/03/1944 

   B – 25 - 2 
 

B - Bom 

  Livro 43: 18/03/1944 à 
07/03/1945 

   B – 25 - 2 
 

B - Bom 

  Livro 44: 08/03/1945 à 
22/04/1946 

   B – 25 - 2 
 

B - Bom 

  Livro 45: 22/04/1946 à 
16/02/1947 

   B – 25 - 2 
 

B - Bom 

  Livro 46: 16/02/1947 à 
23/02/1948 

   B – 25 - 2 
 

B - Ruim 

  Livro 47: 23/02/1948 à 
04/02/1949 

   B – 25 - 2 
 

B - Regular 

  Livro 48: 04/02/1949 à 
24/01/1950 

   B – 25 - 2 
 

B - Bom 

  Livro 49: 04/02/1950 à 
12/11/1950 

   B – 25 - 2 
 

B - Regular 

  Livro 50: 12/11/1950 à 
08/07/1951 

   B – 25 - 2 
 

B – Regular 

  Livro 51: 08/07/1951 à 
12/05/1952 

   B – 25 - 2 
 

B - Bom 

  Livro 52: 12/05/1952 à 
21/06/1953 

   B – 25 - 2 
 

B - Bom 
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  Livro 53: 21/06/1953 à 
29/08/1954 

   B – 25 - 2 
 

B - Bom 

  Livro 54: 21/08/1954 à 
14/04/1955 

   B – 25 - 3 
 

B - Regular 

  Livro 55: 14/04/1955 à 
14/01/1956 

   B – 25 - 3 
 

B - Regular 

  Livro 56: 15/01/1956 à 
14/09/1956 

   B – 25 - 3 
 

B - Regular 

  Livro 57: 14/09/1956 à 
16/04/1957 

   B – 25 - 3 
 

B - Regular 

  Livro 58: 16/04/1957 à 
06/12/1957 

   B – 25 - 3 
 

B - Regular 

  Livro 59: 06/12/1957 à 
06/07/1958 

   B – 25 - 3 
 

B - Bom 

  Livro 60: 07/07/1958 – 
31/07/1960 

   B – 25 – 3 
  

B - Bom 

  Livro 61: 01/01/1959 – 
23/08/1959 

   B – 25 - 3 
 

B - Bom 

  Livro 62: 23/08/1959 à 
04/05/1960 

   B – 25 - 3 
 

B - Regular 

  Livro 63: 31/07/1960 à 
13/05/1961 

   B – 25 - 3 
 

B - Regular 

  Livro 64: 13/05/1961 à 
27/03/1962 

   B – 25 - 3 
 

B - Regular 

  Livro 65: 26/07/1962 à 
12/02/1963 

   B – 25 - 3 
 

B - Bom 

  Livro 66: 12/02/1963 à 
07/12/1963 

   B – 25 - 3 
 

B - Bom 

  Livro 67: 07/12/1963 à 
07/09/1964 

   B – 25 - 3 
 

B - Bom 

  Livro 68: 7/09/1964 à 
06/06/1965 

   B – 25 - 3 
 

B - Bom 

  Índice n° 1: 1884 - 1892    B – 24 - 4 
 

B - Bom 

  Índice n° 2: 1892 - 1900    B – 24 - 4 
 

B - Bom 
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  Índice n° 3: 1901 - 1909    B – 24 – 4 B - Bom 

  Índice n° 4: 1909 - 1917    B – 24 – 4 B - Bom 

  Índice nº 5: 1917 - 1924    B – 24 – 4 B - Bom 

  Índice nº 6: 1924 - 1931    B – 24 – 4 B - Bom 

  Índice nº 7: 1931 – 1936    B – 24 – 4 B - Bom 

  Índice nº 8: 1937 - 1942    B – 24 – 4 B - Bom 

  Índice nº 9: 1943 - 1948    B – 24 – 4 B - Bom 

  Índice nº 10: 1948 - 1954    B – 24 – 4 B - Bom 

  Índice nº 11: 1954 - 1959    B – 24 – 4 B - Bom 

  Índice nº 12: 1959 - 1965    B – 24 – 4  

       B - Bom 

23 Serra Grande Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 1: 14/06/1959 a 
31/03/1961 

  Livro 1: 15/01/1961 
a 01/02/1969 
(Junto com 

registros da Chã da 
Jaqueira) 

B – 22 – 4 
C – 30 - 3 

B – Bom 
C – Bom 

  Livro 2: 31/03/1963 a 
12/02/1967 

   B – 22 – 4 B – Bom 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Luzia do Norte 

Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

Livro s/n: 28/04/1834 a 
28/10/1838 

Livro s/n: 06/02/1824 a 
08/11/1857 

 Livro 1: 1945, 
1962, 1970, 1983, 
1984, 1988, 1990, 

1991 e 1992 

B – 21 – 1 
Ca – 21 – 1 
C – 30 – 3 

B – Ruim 
Ca – Ruim 

C – Regular 

Livro s/n: 15/10/1854 a 
13/06/1865 

Livro: s/n: 31/07/1859 a 
01/02/1883 

 Livro 2: 1992 a 
2004 

B – 21 – 1 
Ca – 21 – 1 
C – 30 – 3 

B – Regular 
Ca – Regular 

C – Bom 

Livro s/n: 12/11/1865 a 
25/02/1872 

Livro 7: 23/11/1912 à 
25/06/1921 

  B – 21 – 1 
Ca – 21 – 1 

B – Regular 
Ca – Regular 

Livro s/n: 20/05/1877 a 
10/01/1880 

Livro 8: 25/06/1921 a 
15/02/1930 

  B – 21 – 1 
Ca – 21 -1 

B – Regular 
Ca – Regular 

Livro 26: 01/01/1906 a 
29/06/1911 

Livro 9: 18/02/1930 a 
30/11/1930 

  B – 21 – 1 
Ca – 21 – 1 

B – Ruim 
Ca – Regular 
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Livro 27: 16/04/1911 a 
06/12/1914 

Livro 10: 09/071933 a 
12/05/1939 

  B – 21 – 1 
Ca – 21 – 1 

B – Regular 
Ca – Regular 

Livro 28: 6/12/1914 a 
22/07/1918 

Livro s/n: 21/09/1960 a 
30/12/1964 

  B – 21 – 1 
Ca – 21 – 1 

B – Regular 
Ca – Bom 

Livro 29: 23/07/1918 a 
27/12/1922 

   B – 21 – 1 
 

B – Regular 
 

Livro s/n: 23/04/1922 a 
18/04/1925 

   B – 21 – 1 
 

B – Ruim 
 

Livro s/n: 18/04/1925 a 
11/09/1927 

   B – 21 – 1 
 

B – Regular 

Livro 32: 11/09/1927 a 
14/04/1930 

   B – 21 – 1 
 

B – Regular 

Livro 33: 01/01/1933 a 
20/09/1937 

   B – 21 – 1 
 

B – Ruim 

Livro 34: 01/01/1936 a 
31/12/1938 

   B – 21 – 1 
 

B – Ruim 

Livro 35: 01/01/1939 a 
21/09/1940 

   B – 21 – 1 
 

B – Regular 

25 São Luís do Quitunde Batismo Casamento Óbito Crisma Localização Estado de 
Conservação 

  Livro 11: 12/10/1872 a 
27/01/1879 

Livro 6: 16/06/1887 a 
05/10/1899 

 Livro 1: 17/12/1939 
a 27/05/1968 e 

16/01/1972 

B – 22 – 1 
Ca – 22 – 1 
C – 30 – 3 

B – Regular 
Ca – Regular 
C – Regular 

  Livro 13: 02/07/1885 a 
05/11/1887 

Livro 8: 20/04/1914 a 
20/01/1928 

 Livro 2: 09/10/1950 
a 26/09/1971, 

1976, 1984, 1989 e 
1990 a 2002. 

B – 22 – 1 
Ca – 22 – 1 
C – 30 – 3 

B – Bom 
Ca – Regular 

C – Bom 

  Livro 14: 07/08/1892 a 
10/02/1895 

Livro 9: 20/01/1928 a 
14/09/1938 

  B – 22 – 1 
Ca – 22 – 1 

B – Bom 
Ca – Regular 

  Livro 15: 28/01/1895 a 
03/02/1898 

Livro 10: 14/09/1938 a 
06/02/1946 

  B – 22 – 1 B – Regular 

  Livro 16: 03/02/1898 a 
25/12/1900 

   B – 22 – 1 B – Regular 

  Livro 17: 08/02/1900 a 
16/10/1904 

   B – 22 – 1 B – Regular 
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  Livro 18: 15/01/1905 a 
22/07/1907 

   B – 22 – 1 B – Bom 

  Livro 19: 12/01/1901 a 
19/06/1910 

   B – 22 – 1 B – Regular 

  Livro 20: 25/12/1909 a 
05/12/1911 

   B – 22 – 1 B – Regular 

  Livro 21: 29/12/1911 a 
21/01/1913 

   B – 22 – 1 B – Regular 

  Livro 22: 21/01/1913 a 
21/01/1916 

   B – 22 – 1 B – Regular 

  Livro 23: 21/01/1916 a 
25/04/1918 

   B – 22 – 1 B – Regular 

  Livro 24: 25/04/1918 a 
15/05/1921 

   B – 22 – 1 B – Regular 

  Livro 25: 04/04/1921 a 
04/11/1923 

   B – 22 – 1 B – Regular 

26 União dos Palmares Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro 5: 02/10/1859 a 
17/07/1860 

Livro 5: 20/04/1895 a 
12/02/1903 

 Livro 1: 06/04/1940 
a 08/12/1950 

B – 26 – 4 
Ca – 27 – 1 

C – 30 – G12 

B – Ruim 
Ca – Regular 
C – Regular 

  Livro s/n: 02/10/1864 a 
30/09/1866 

Livro 6: 25/11/1892 a 
17/01/1895 – 04/02/1903 a 

18/05/1908 

 Livro 2: 08/12/1950 
a 18/04/1956 

B – 26 – 4 
Ca – 27 – 1 

C – 30 – G12 

B – Regular 
Ca – Bom 
C – Bom 

  Livro 10: 24/10/1866 a 
01/01/1869 

Livro s/n: 05/04/1964 a 
03/12/1969 

 Livro 3: 18/04/1956 
a 11/11/1960 

B – 26 – 4 
Ca – 27 – 1 

C – 30 – G12 

B – Ruim 
Ca – Bom 
C – Bom 

  Livro 11: 01/01/1869 a 
17/10/1871 

  Livro 4: 10/11/1960 
a 02/11/1963 

B – 26 – 4 
C – 30 – G12 

B – Regular 
C – Bom 

  Livro 12: 01/10/1871 a 
17/02/1873 

  Livro 5: 02/1/1963 
a 17/01/2005 

B – 26 – 4 
C -  30 – G12 

B – Péssimo 
C – Bom 

  Livro 13: 02/08/1872 a 
10/11/1872 

   B – 26 – 4 B – Regular 

  Livro 14: 01/10/1873 a 
03/02/1875 

   B – 26 – 4 B – Regular 
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  Livro 15: 07/02/1875 a 
31/12/1876 

   B – 26 – 4 B – Regular 

  Livro s/n: 30/12/1876 a 
06/03/1880 

   B – 26 – 4 B – Regular 

  Livro 17: 23/08/1882 a 
14/06/1885 

   B – 26 – 4 B – Regular 

  Livro 18: 24/06/1885 a 
20/01/1888 

   B – 26 – 4 B – Regular 

  Livro 19: 24/01/1888 a 
13/07/1889 

   B – 26 – 4 B – Ruim 

  Livro s/n: 14/07/1889 a 
07/02/1894 

   B – 26 – 4 B – Regular 

  Livro 21: 07/02/1894 a 
25/01/1896 

   B – 26 – 4 B – Bom 

  Livro 68: 13/09/1950 a 
14/02/1951 

   B – 26 – 4 B- Bom 

  Livro 69: 14/02/1951 a 
21/11/1951 

   B – 26 – 4 B – Bom 

  Livro 3: 25/11/1951 a 
29/04/1952 

   B – 26 – 4 B – Bom 

  Livro 4: 29/04/1952 a 
15/12/1952 

   B – 27 – 1 B – Bom 

  Livro 5: 15/12/1952 a 
04/11/1953 

   B – 27 – 1 B – Bom 

  Livro 6: 04/11/1953 a 
24/04/1954 

   B – 27 – 1 B – Bom 

  Livro s/n: 12/06/1967 a 
05/02/1968 

   B – 27 – 1 B – Bom 

  Livro 98: 05/02/1968 a 
18/10/1968 

   B – 27 – 1 B – Bom 

  Livro s/n: 18/10/1968 a 
05/04/1969 

   B – 27 – 1 B – Bom 

27 Utinga Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Livro s/n: 16/02/1947 a 
28/12/1950 

Livro s/n: 18/12/1947 a 
26/12/1956 

 Livro 1: 15/08/1952 
a 2003 

B – 27 – 4 
Ca – 27 – 4 

B – Ruim 
Ca – Regular 
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C – 30 – G5 C – Bom 

  Livro s/n: 30/12/1950 a 
03/06/1954 

   B – 27 – 4 B – Ruim 

  Livro: 04/06/1954  
06/07/1957 

   B – 27 – 4 B – Bom 

28 Viçosa Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

  Índice: s/d Livro 20: 06/02/1937 a 
29/04/1939 

 Livro 1: 10/12/1940 
a 16/12/1954 

B – 21 – 2 
Ca – 22 – 1 

C – 30 – G10 

B – Ruim 
Ca – Ruim 

C – Regular 

  Índice: 1928/1934 Livro 21: 04/05/1939 a 
25/01/1941 

 Livro 2: 17/12/1954 
a 25/03/1959 

B – 21 – 2 
Ca – 22 – 1 

C – 30 – G10 

B – Ruim 
Ca – Ruim 
C – Bom 

  Índice: 1941, 1942 e 1948 Livro 22: 28/01/1941 a 
25/01/1943 

 Livro 3: 22/03/1959 
a 13/06/1986 

B – 21 – 2 
Ca – 22 – 1 

C – 30 – G10 

B – Ruim 
Ca – Ruim 
C – Bom 

  Livro s/n: 16/04/1859 a 
26/05/1868 

Livro 23: 28/01/1943 a 
13/03/1944 

 Livro 4: 1986, 
1988, 1990, 1997, 

2000 e 2001 

B – 21 – 2 
Ca – 22 – 1 

C – 30 – G10 

B – Regular 
Ca – Ruim 
C – Bom 

 

  Livro s/n: 02/06/1875 a 
12/02/1882 

Livro 24: 15/03/1944 a 
14/05/1946 

 Livro 4: 29/09/1973 
a 31/07/2001 

B – 21 – 2 
Ca – 22 – 1 
C – 30 – G9 

B – Regular 
Ca – Regular 

C - Bom 

  Livro s/n: 27/06/1882 a 
27/11/1887 

Livro 25: 04/05/1946 a 
14/02/1948 

  B – 21 – 2 
Ca – 22 – 1 

B – Bom 
Ca – Regular 

  Livro s/n: 01/11/1912 a 
15/12/1913 

Livro 26: 04/02/1948 a 
08/10/1949 

  B – 21 – 2 
Ca – 22 – 1 

B – Péssimo 
Ca – Bom 

  Livro s/n: 04/01/1914 a 
21/01/1915 

Livro s/n: 25/03/1951 a 
09/01/1953 

  B – 21 – 2 
Ca – 22 – 1 

B – Péssimo 
Ca – Bom 

  Livro s/n: 11/02/1915 a 
29/09/1918 

Livro 80: 10/01/1953 a 
07/02/1959 

  B – 21 – 2 
Ca – 22 – 1 

B – Péssimo 
Ca – Ruim 

  Livro s/n: 08/12/1918 a 
24/05/1924 

   B – 21 – 2 
 

B – Péssimo 
 

  Livro 36: 30/05/1924 a 
28/04/1925 

   B – 21 – 2 
 

B – Bom 
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  Livro 37: 10/05/1925 a 
27/03/1926 

   B – 21 – 2 
 

B – Ruim 
 

  Livro 39: 01/03/1927 a 
19/01/1928 

   B – 21 – 2 
 

B – Ruim 
 

  Livro 39*: 04/04/1926 a 
28/02/1927 

   B – 21 – 2 
 

B – Regular 
 

  Livro 40: 20/01/1928 a 
20/12/1928 

   B – 21 – 2 
 

B – Regular 
 

  Livro 41: 20/12/1928 a 
20/04/1929 

   B – 21 – 2 
 

B – Ruim 
 

  Livro 42: 04/1929 a 
18/01/1930 

   B – 21 – 2 
 

B – Péssimo 
 

  Livro 43: 29/01/1930 a 
29/10/1930 

   B – 21 – 2 B – Péssimo 

  Livro 44: 11/11/1930 a 
10/09/1931 

   B – 21 – 2 
 

B – Péssimo 
 

  Livro 45: 28/01/1933 a 
09/03/1933 

   B – 21 – 3 B – Péssimo 

  Livro 46: 10/09/1932 a 
22/01/1933 

   B – 21 – 3 B – Péssimo 

  Livro 47: 28/04/1933 a 
10/02/1934 

   B – 21 – 3 B – Péssimo 

  Livro 48: 24/03/1934 a 
18/01/1935 

   B – 21 – 3 B – Péssimo 

  Livro 49: 14/01/1935 a 
08/09/1935 

   B – 21 – 3 B – Péssimo 

  Livro 50: 14/10/1935 a 
17/06/1936 

   B – 21 – 3 B – Péssimo 

  Livro 51: 1936 a 1937    B – 21 – 3 B – Péssimo 

  Livro 52: 1936 a 1938    B – 21 – 3 B – Péssimo 

  Livro 53: 09/07/1938 a 
11/02/1919 

   B – 21 – 3 
 

B – Regular 
 

  Livro 54: 11/02/1939 a 
07/10/1939 

   B – 21 – 3 B – Regular 

  Livro 55: 07/10/1939 a 
14/03/1940 

   B – 21 – 3 B – Regular 
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  Livro 56: 15/03/1940 a 
30/10/1940 

   B – 21 – 3 B – Regular 

  Livro 57: 30/10/1940 a 
17/05/1941 

   B – 21 – 3 B – Regular 

  Livro 58: 30/10/1940 a 
17/05/1941 

   B – 21 – 3 B – Ruim 

  Livro 59: 29/01/1942 a 
27/10/1942. 

   B – 21 – 3 B – Regular 

  Livro 60: 27/10/1942 a 
27/03/1943 

   B – 21 – 3 B – Ruim 

  Livro 61: 03/05/1943 a 
28/11/1943 

   B – 21 – 3 B – Regular 

  Livro 62: 29/11/1943 a 
14/05/1944 

   B – 21 – 3 B – Ruim 

  Livro 63: 14/05/1944 a 
07/01/1945 

   B – 21 – 3 B – Ruim 

  Livro 64: 08/01/1945 a 
25/09/1945 

   B – 21 – 3 B – Regular 

  Livro 65: 29/09/1945 a 
29/04/1946 

   B – 21 – 3 B – Ruim 

  Livro 66: 29/04/1946 a 
23/01/1947 

   B – 21 – 3 B – Regular 

  Livro 67: 23/01/1947 a 
26/06/1947 

   B – 21 – 3 B – Regular 

  Livro 68: 09/09/1947 a 
01/01/1948 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 69: 02/02/1948 a 
29/09/1948 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 70: 29/09/1948 a 
07/04/1948 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 71: 02/03/1949 a 
15/12/1949 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 72: 28/12/1949 a 
26/06/1950 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 74: 24/03/1951 a 
02/12/1951 

   B – 21 – 4 B – Regular 
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  Livro 75: 01/12/1951 a 
24/06/1952 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 76: 26/06/1952 a 
11/09/1953 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 77: 11/09/1953 a 
30/07/1954 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 78: 29/11/1954 a 
14/01/1956 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro s/n: 01/01/1955 a 
12/01/1956 

   B – 21 – 4 B – Ruim 

  Livro 82: 06/01/1956 a 
17/11/1956 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 83: 17/11/1956 a 
01/09/1957 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 82: 06/09/1957 a 
08/06/1958 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 83: 08/06/1958 a 
19/04/195 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 84: 19/04/1959 a 
21/01/1960 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 85: 21/01/1960 a 
06/01/1961 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 86: 07/01/1961 a 
26/11/1961 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 87: 26/11/1961 a 
27/10/1962 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 88: 27/10/1962 a 
06/10/1963 

   B – 21 – 4 B – Regular 

  Livro 98: 25/06/1972 a 
28/10/1973 

   B – 21 – 4 B – Péssimo 

  Livro 99: 28/10/1973 a 
19/01/1975 

   B – 21 – 4  

29 Quebrangulo Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 15/06/1905 
a 1924 

C – 30 – G3 C – Regular 
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     Livro 1b: 
30/12/1940 a 
11/02/1954 

C – 30 – G4 C – Regular 

     Livro 2: 11/02/1954 
a 14/03/1959 

C – 30 – G4 C – Regular 

     Livro 3: 14/03/1959 
a 03/03/1962 

C – 30 – G4 C – Bom 

30 São Miguel dos Campos Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 20/12/1942 
a outubro de 1956 

C – 30 – G8 C – Regular 

     Livro 2: 18/10/1956 
a 21/10/1956 

C – 30 – G8 C – Bom 

     Livro 3: 1952, 
1953, 1956, 1958, 
1959, 1960 e 1966 

C – 30 – G8 C – Bom 

31 Palácio Episcopal Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Concervação 

     Livro 1: 1930 a 
1950, 1976 e 1977 

C – 30 – G11 C – Bom 

     Livro 2: 21/05/1952 
a 10/11/1959 e 

1963 

C – 30 – G11 C – Bom 

     Livro 3: 08/12/1954 
a 29/12/1962 

C – 30 – G11 C – Regular 

     Livro 4: 22/12/1962 
a 13/11/1971 

C – 30 – G11 C – Regular 

     Livro 5: 29/11/1971 
a 07/04/1883 

C – 30 – G11 C – Regular 

     Livro s/n; 1945 a 
1946 (No livro 
Paróquia de 

Maceió) 

C – 30 - 4 C - Bom 

     Declarações de 
Crisma: 1968 - 

1970 

C – 30 - 4 C - Bom 
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32 Poço    Livro 1: 24/05/1964 
a  12/01/2005 

C – 30 – G11 C – Bom 

     

Livro – 1941 e 
1947 (no livro com 
cinco paróquias de 

Maceió) 

C – 30 - 4 C - Bom 

33 Tabuleiro/Eustáquio 
Gomes 

   Livro 1: 11/06/1973 
a 26/03/2008 

C – 30 – G11 C – Bom 

34 Matriz de Camaragibe Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 1973, 
1986, 1987, 1989, 
1991, 1994 a 2009 

C – 30 – 3 C – Bom 

35 Salgadinho Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 09/12/1984 
a 27/04/2007 

C – 30 – 3 C – Bom 

36 Gruta de Lourdes Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 18/12/1982 
a 15/11/2006 

C – 30 – 3 C – Bom 

37 Jacuípe Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 1984, 
1987, 1988, 1993, 

1997, 1999, 2001 e 
2007 

C – 30 – 3 C – Bom 

38 Paripueira Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 1985, 
1990, 1995, 1998, 
1999, 2001, 2003, 

e 2007 

C – 30 – 3 C – Bom 

39 Trapiche Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 
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     Livro 1: 01/11/1953 
a 15/11/1986 

C – 30 – 3 C – Bom 

     Livro 2: 09/10/1959 
a 19/05/1996 

C – 30 – 3 C – Bom 

40 Jatiúca Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 22/12/1985 
a 30/05/2004 

C – 30 – 3 C – Bom 

41 Jacintinho Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 01/06/1983 
a 21/08/2004 

C – 30 – 3 C – Bom 

42 Feitosa Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 09/06/1984 
a 2000 

C – 30 – 3 C – Bom 

43 Paulo Jacinto Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 31/03/1948 
a 27/01/1962 

C – 30 – 3 C – Bom 

     Livro 2: 31/03/1948 
a 02/04/1961 

C – 30 – 3 C – Bom 

44 Chã da Jaqueira Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 14/11/1998 
a 21/05/2004 
(Junto com 

registros de Serra 
Grande) 

C – 30 - 3 C - Bom 

45 Jardim das Acácias Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 1984, 
1986, 1988, 1993 a 

1998 

C – 30 - 3 C - Bom 

46 Cajueiro Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 
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     Livro 1: 1980, 
1986, 1990, 1996, 

1997, 2000, 2001 e 
2003 

C – 30 - 3 C - Bom 

47 Salvador Lyra Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 
08/12/1987 a 
03/05/2005 

C – 30 - 3 C - Bom 

48 Pitanguinha Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 13/11/1983 
a 2006 

C – 30 - 3 C - Bom 

49 Anadia Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 13/11/1961 
a 01/12/196 (Junto 
com o livro de São 
Maximiliano Kolbe) 

C – 30 - 3 C - Bom 

50 Benedito Bentes I Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 05/07/1992 
a 21/07/2007 

(Junto com o livro 
de Anadia) 

C – 30 - 3 C - Bom 

51 Ponta Verde Batismo Casamento Óbito Crisma Localização 
(armário/prateleira) 

Estado de 
Conservação 

     Livro 1: 17/01/1986 
a 23/11/2007 

C – 30 - 3 C - Bom 
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Livro de Batismos – Marechal Deodoro, Nº 1 (1802 – 1811) 
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Na imagem podemos ver a primeira folha do Livro Nº 1 da cidade das 
Alagôas, atual Marechal Deodoro. Como observado, apesar do padrão a ser 
seguido, a primeira folha do livro não é o Termo de Abertura, ele tem início 
com os registros. Ou seja, este livro já começa com uma lacuna. A folha 
número 1, onde deveria estar o termo de abertura e a autorização do Bispo da 
época para o vigário fazer os registros17, não existe, foi extraviada. 

Também deveria existir uma rubrica, que geralmente fica localizada no 
topo da folha, mas não conseguimos identificá-la já que a folha contém muitas 
corrosões, que parecem ter sido causadas por insetos (provavelmente traças) 
e pelo desgaste da folha, devido à falta de cuidados. 

Pegando de exemplo o primeiro registro do livro, podemos observar o 
padrão de um registro de batismo da época: 

“01 Aos vinte nove de Fevereiro de mil oito centos e douz na Capela 
02 de Terranova baptisou e deo Santos Oleos de minha licença o 
03 Padre Manoel Caetano de Moraez ao parvulo Victorio fi 
04 lho de José Francisco [?] e sua molher Francisca Maria forão 
05 padrinhos João da Rocha, e sua molher D. Maria Francisca 
06 todos desta Freguesia. O Vigr.º Antonio Gomes Coelho” 
 
Vemos somente o primeiro nome do batizando, a data e o local do 

batismo, o nome do padre celebrante, nome e moradia dos pais e dos 
padrinhos e o Vigário responsável pelo registro. Algumas informações que 
geralmente acompanham a maioria dos registros de batismo não estão 
presentes neste referido, como, por exemplo, a data de nascimento do 
batizando, ou o sobrenome do pai. 

A seguir podemos ver a segunda folha do livro: 

                                                           
17 Alguns livros contêm, também, geralmente na primeira folha, uma autorização do bispo para 
a abertura do livro. Porém, nos livros da circunscrição de Alagoas, passaram a ser mais 
comuns depois da criação do bispado, já que com um bispo local a facilidade para as 
anotações nos livros era maior.  
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O primeiro registro dessa folha diz o seguinte: 
“01 Aos desaSete de Janeiro de mil oitocentos e dous nesta 
02 Matriz da Villa das Alagoas batisou e deo os Santos Oleos 
03 de minha licença o Padre Francisco Ignacio de Araujo 
04 a parvula Silveria filha de Joaquim Jose Correa e sua 
05 molher Maria Francisca, digo filha de Zacariaz [?], e sua mo 
06 lher Maria escravoz de José Botelho, forão padrinhos 
07 Joaquim José Correa casado e Maria Francisca soltrª 
08 O Vigrº Antonio Gomes Coelho” 
 
No segundo registro da folha, da linha quatro até a seis, vemos o 

seguinte: 
“04 a parvula Getrudes filha de Manoel João e sua molher 
05 Francisca Teresa forros: forão padrinhos Antonio de 
06 Mello Albuquerque solteiro e Firmeane [?] Maria casada” 
 
No terceiro registro, a partir da linha dois a cinco, temos: 
“02 tris baptisei e dei Santos Oleos a Joana parvula filha do 

03 pardo Luis e sua molher Violante preta escravos de Jose 

04 Barbosa: foram padrinhos Luis José de Albuquerque 

05 e sua molher Antonia maria, todos desta Fregª” 
 
No quarto registro, da linha três até a linha seis, temos: 
“03 o Padre Lourenço Pereira ao parvulo Ricardo filho de 

04 Rosa escrava de Teresa Maria: foram padrinhos Anto 

05 nio de Mello Albuquerque e Joaquina Josefa de 

06 Caldas solteir [corroído, 1 palavra] todos desta Villa” 
 
Nos registros mencionados da segunda folha do livro, vemos três 

escravos e um filho de forros. Este livro não segue o padrão de separação 
entre registros de escravos e registros de pessoas livres, todos estão juntos 
no mesmo livro. Além de informações como nome, filiação e moradia, temos 
cor e condição social. 

Há muito que se observar nesses registros com esses recortes de raça 
e de classe, como por exemplo, laços de parentescos criados por cativos. De 
três mães escravas e uma forra, somente uma não nomeou o pai de seu filho, 
demonstrando que havia espaço para a formação de famílias nas senzalas. 
Vemos também como os escravos eram tratados como mercadorias ao virem 
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sempre acompanhados do nome de seus donos, até em seus registros de 
batismo. 

Há muito mais espaços para problematizações e estudos em cima 
desses livros, que são geralmente utilizados para estudos de demografia, mas 
que também abrem espaço para o emprego da História Social. 
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