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       O dia dos mortos, na prática da Igreja Católica, 

surgiu como uma ligação suplementar entre mortos e 

vivos. O mundo em geral, tanto religioso como 

profano, aderiu a tal prática. No século I, os cristãos 

visitavam os mortos em seus túmulos para rezar pelos 

que morreram, mas iam apenas ao túmulo dos mártires. 

       Já no século V, um dia do ano era dedicado para 

rezar por todos os mortos. A igreja rezava por aqueles 

que ninguém mais se lembrava. Exatamente no século 

X, a Igreja Católica estabeleceu um dia oficial para os 

mortos (Dia de Finados). Foi a partir do século XI, que 

os Papas Silvestre II, João XVII e Leão IX passaram a 

‘forçar’ a comunidade a dedicar um dia aos mortos. 

       No século XIII, tal data passou a ser comemorada 

no dia 2 de novembro, pois no dia 1º de novembro é a 

festa de Todos os Santos (celebra todos os que 

morreram em estado de graça e não foram 

canonizados). Atualmente as pessoas comemoram o 

dia dos mortos, levando flores aos túmulos e 

participam dos eventos ecumênicos de tal data.  

 

 

 

 

 

       Inaugurado em 1894, o cemitério Ana Rosa de 

Paula localizado na Avenida Frederico Ozanan nº 

1339, possui muitas curiosidades. Nele há várias 

personalidades da história recente do Brasil. João 

Ribeiro de Barros (aviador jauense); Canhos (inventor 

do chuveiro automático); Abílio Cesarino Brandão 

(ganhador do concurso da urna eleitoral – lona – criada 

pelo presidente Getúlio Vargas); Laudelino de Abreu 

(Delegado de Polícia que ocupou a cúpula da Polícia 

Civil do Estado à época da Revolução de 1932 – foi o 

responsável em comunicar o fim da guerra e a 

devolução dos veículos particulares aos proprietários, 

pois haviam sido confiscados pelos órgãos 

governamentais). Com a modernização da máquina 

administrativa pelo atual governo a partir de 2001, o 

Cemitério também sofreu mudanças. Hoje 

informatizado possui um cadastro de cerca de 80.000 

sepultamentos que podem ser encontrados no site da 

Prefeitura Municipal de Jahu. Essa inovação facilita a 

pesquisa para as pessoas que querem a dupla cidadania 

e também para fins de estudo ou de formação da árvore 

genealógica da família. (Silvya Gallanni) 

       Acessos: Prefeitura Municipal de Jahu |    

       alunosonline.com.br/ | historiadejahu.blogspot.pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de NOVEMBRO | FINADOS 

Homenagem aos falecidos 

CURIOSIDADES DO CEMITÉRIO DE JAHU “ANA ROSA DE PAULA.” 

– Capela do Criolando – 

(ou do Coriolando Rodrigues) 

 

Criolando (na foto à direita) como era mais 

conhecido, tinha a premonição de saber quando 

uma pessoa acabava de falecer na cidade. Era 

portador de leve deficiência mental, mas figura 

dócil. Andava com seu cavalo-de-pau por toda a 

cidade, até ser avisado por um ‘anjo,’ que 

segundo seu próprio relato, indicava a 

residência do recém-falecido, levando flores 

para a família.  

-Túmulo da “Noiva”-  

 
Estátua em mármore carrara, pertencente à 

família Toledo de Arruda, também chamada 

de “Saudade,” encomendada na Europa. 

Pedidos de casamento são feitos neste 

túmulo. Muito se comenta a respeito, e 

muitas histórias contadas, hoje parte da 

cultura popular, jauense. 

 -Antiguidade-        

 

 

Túmulo mais antigo 

de pé, no cemitério 

de Jahu. Data do 

ano de 1894, sem 

registo do finado. 

http://www.alunosonline.com.br/
http://historiadejahu.blogspot.pt/
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(A escravatura no Brasil foi abolida oficialmente, em 13 de maio de  

de 1888. Um ano e meio antes da implantação da República em 15  

de novembro de 1889).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túmulo de Antigos Escravos de Jaú,  

dos finais do século XIX (19). 

– Túmulo da “Caveirinha” – 

São Miguel da Virgem Dolorosa e a famosa 

“Caveirinha” que segundo a crença local atende os 

pedidos daqueles, que enfiam os dois dedos nas 

cavidades oculares da caveira. 

Túmulo do herói nacional, Comandante João 

Ribeiro de Barros. 04/04/1900 | 20/07/1947 

-Detalhes Escultóricos- 
(Jazigo familiar de João 

Ribeiro de Barros). 

 

No detalhe da obra feita por 

Roque de Mingo, à 

esquerda de Jesus Cristo 

temos os ramos de palma, 

que simbolizam a 

ressurreição. À direita 

ramos de café, alusão à 

riqueza da família. 

Alinhado pelas orelhas da 

figura, as palavras em latim: 

“Ecce Homo” – eis o 

Homem, palavras atribuídas 

a Pilatos na apresentação de 

Jesus à multidão, no seu 

julgamento público.  

       Esta frase é utilizada 

em túmulos de heróis, caso 

do Comandante João 

Ribeiro de Barros, o 

primeiro humano e 

americano, a atravessar o 

Atlântico, num vôo sem 

escalas, em 28 de abril de 

1927.  

Foto à direita: - a única lápide (meio danificada) escrita em inglês no Cemitério de Jaú pertencente ao finado britânico, Robert Curwen 

Brooke, filho mais novo de William Brooke de Leeds (Reino Unido). Falecido em 19 de novembro de 1921. A placa tumular foi mandada 

erigir por seu filho IN LOVING MEMORY OF… (em memória amada de Robert…) | «Pesquisando sobre quem foi este inglês, no obituário 

encontramos – nome: Roberto Brooke (era comum aportuguesar o nome dos estrangeiros); profissão – “empregado” (hum, não ajudou 

muito); nacionalidade – “Ingraterra” (o único inglês morto em nosso cemitério é um “ingres”) e por fim; o motivo do óbito – “firmento por 

arma de fogo.”» [Na década de 1920, quase metade da população brasileira era analfabeta]  «Neste caso o letrado que trabalhava no 

cemitério escreveu como ele falava, ou seja em bom “caipires” eta.» (Data venia ao citado de Júlio Polli e a fotos de seu blog: historia de jahu 

blogspot.pt/) 

 
 

– Laudações – 

 Epitáfio no túmulo do 4º Prefeito 

de Jaú, Dr. João Costa, em 

português oitocentista, datado de 

27-9-1938. 

 Agradecimentos 

ao diretor Júlio 

Polli, do Museu 

Municipal de 

Jahu. 

http://historiadejahu.blogspot.pt/
http://historiadejahu.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/julio.polli

