
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

SPH1350 
 

CONTRIBUIÇÃO PARA A HISTÓRIA DAS SERVAS DO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA ADORAÇÃO PERPÉTUA E 

SUA IGREJA EM TAUBATÉ 
 
 
 

RODNEY DA SILVA AMADOR 
agnaldoamador@uol.com.br 

HISTÓRIA (LICENCIATURA) NOTURNO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
ARMINDO BOLL 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

Esse trabalho tem por objetivo descrever a história e as características de uma ordem religiosa 
em Taubaté; identificar sua importância, bem como à questão do patrimônio histórico-cultural 
simbolizado em sua igreja. A Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento da 
Adoração Perpétua é uma dessas ordens que, mesmo localizada no centro da cidade, em uma 
rua bastante movimentada, acaba passando despercebida. A Congregação está presente na 
cidade desde 1939, a partir da doação de um terreno especificamente para a construção do 
convento e do cenáculo feita por Maria Angélica Castilho Marcondes, que era mãe de uma das 
irmãs. Atualmente a ordem é composta por 21 irmãs, sendo algumas professar perpétuas, 
outras professas temporárias, as demais noviças, postulantes e aspirantes. Por meio da 
metodologia da História Oral com as irmãs – que mesmo enclausuradas, concederam essa 
entrevista – e uma análise de documentos fornecidos pela Congregação, houve a possibilidade 
de entrar em contato com a história do convento a partir das vivências e das memórias das 
próprias irmãs. Este trabalho continua em desenvolvimento, no entanto, já é possível obter 
alguns resultados, tal como os dilemas da ordem a partir do Concílio Vaticano II; foi possível 
perceber que esse assunto é algo bastante delicado para as irmãs de Taubaté, que 
permaneceram ligadas às Regras mais antigas da ordem – fundada por São Pedro Julião 
Eymard, cujo ramo feminino data de 1864. No entanto, esse dilema na ordem, que acabou 
gerando um cisma entre as irmãs, deve ser considerado não como dois modelos conflitantes, 
mas sim complementares. As irmãs que não ficaram na Congregação das Servas do 
Santíssimo Sacramento da Adoração Perpétua, que mantiveram o mesmo nome, porém 
dedicam sua vida religiosa não só à contemplação, mas também às pastorais, portanto 
deixaram a clausura e optaram por uma vida inserida na sociedade. Além disso, há uma 
questão muito sensível a respeito do patrimônio histórico-cultural de Taubaté. Algumas das 
igrejas mais antigas da cidade encontram-se fechadas ao público, fazendo com que o cenáculo 
das irmãs sacramentinas – como são conhecidas – seja um dos espaços relacionados à Igreja 
Católica mais importantes da área central da cidade, com um movimento regular de pessoas 
que prestam suas orações no local, ainda que - algo que deve ser reiterado – nem todos que 
passam pela Rua Conselheiro Moreira Alves percebem ou preocupam-se. Concluí-se com essa 
pesquisa o quanto as ordens religiosas masculinas e femininas possuem diversidades na 
contemplação e na ação, porém segue suas convicções fundadas em regras e estatutos, o que 
mostra que se precisa pesquisar com profundidade para entender a riqueza e a singularidade 
de cada uma. 


