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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar, selecionar e organizar a produção 

intelectual do escritor de Divinópolis: Sebastião Bemfica Milagre (1923-1992). O suporte 

teórico desta dissertação baseou-se nos estudos da memória e dos arquivos, para a interpretação 

de sua crônica e de sua poética em jornais, bibliotecas, escolas, faculdades e outras fontes 

primárias, exceto revistas. A sua antologia contém aspectos da vida cotidiana e de sua inserção 

na modernidade, cuja relevância evidenciou o seu posicionamento político não partidário sobre 

a cultura local. Sebastião Milagre como cidadão crítico engendrou a sua visão existencial e 

política sobre o mundo, o homem de seu tempo, a cidade em seu entorno e as suas crises e os 

paradoxos da modernidade.  

Ao percorrer “o roteiro milagreano”, os perfis de Sebastião Bemfica Milagre foram 

identificados, classificados, analisados e contextualizados ao longo de sua vida na imprensa 

local e na internet. Embora escrevesse desde 1940, com 17 anos de idade, ele lançou os dois 

primeiros volumes de poemas em Belo Horizonte nos anos 1960, os outros dezoito volumes 

seguintes foram lançados em Divinópolis, onde se consagrou como poeta-escrivão, crítico da 

cultura e defensor dos interesses do desenvolvimento de sua cidade natal como articulista e 

cronista.  

Além da poesia, a música o extasiava, o que o motivou a composição de três Suítes 

Divinopolitanas. Contemporâneo de Adélia Prado e de outros escritores, Sebastião B. Milagre 

conquistou um público-ledor significativo entre 1960 a 1992. Sua inserção na agenda cultural 

local teve significativa visibilidade em programas de radiodifusão, na cofundação da ADL- 

Academia Divinopolitana de Letras, na criação das Noites de Poesia e da Noite da Música. Eles 

foram eventos alternativos de entretenimento e os espaços de motivação à produção literária. 

Sua presença em serenatas e suítes ao violão mereceu-lhe o reconhecimento como compositor 

até hoje, tornando-se o lírico da modernidade em Divinópolis.  

 Antes de morrer, participou de concursos fora de Divinópolis e ele publicou alguns 

poemas no Suplemento Literário de Minas Gerais nos anos 1960 e 1970. O mérito de sua 

escritura está nas diferentes tendências, nas fases estéticas e no seu engajamento como um dos 

Moços do Movimento Literário Agora, ao resistir à ditadura militar entre 1964 e 1985. Além de 

publicar muitas trovas, alguns haicais e diversos poemas em vida, Sebastião Bemfica Milagre 

também lançou várias crônicas em jornais; algumas delas inéditas foram encontradas em seus 

arquivos pessoais, após sua morte.  

 

Palavras-chave: Sebastião Bemfica Milagre, Memória, Modernidade, Arquivos da memória 

coletiva 
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ABSTRACT 

 

This present work has as objective to investigate, select and organize the intellectual 

production of Divinópolis writer: Sebastian Bemfica Milagre (1923-1992). 

The theoretical support of this dissertation was based on Memory and Archives Studies, 

for the interpretation of his chronic and poetic in his newspapers, libraries, schools, colleges and 

other primary sources, except magazines. His anthology contains aspects of everyday life and 

his insertion in modernity, whose relevance showed his political non-partisan point of view of 

the local culture. Sebastião B. Milagre as a critical citizen engendered his existential and 

political vision about the world, the man of his time, the city into its surroundings and his 

crises and paradoxes of modernity. 

Going through "the milagreano script", Sebastião Bemfica Milagre’s profiles were 

identified, classified, analyzed and situated throughout his life in the local press. Although he 

had written since 1940, he launched the two first volumes of poems in Belo Horizonte in 

1960’s, the others eighteen following volumes had been launched in Divinópolis, where he 

consecrated himself as poet-scribe, cultural critic and defender of the interests of the 

development of his hometown as a columnist and chronicler. 

Beyond the poetry, music enraptured him, and that motivated him the composition of 

three Suítes Divinopolitanas. Contemporary of Adélia Prado and other writers, Sebastião B. 

Milagre conquered a significant public of readers between 1960 and 1992. His insertion on the 

local cultural agenda was remarkable in the broadcasting programs, in the cofounding of ADL 

(Divinopolitana Academy of Letters), in the creation of The Nights of Poetry and The Night of 

Music. These are alternative events of entertainment and motivation spaces for writing. His 

presence serenades and suites with violão had deserved him the recognition as compositor until 

today. He became the lyric of modernity in Divinópolis, Minas Gerais, and Brazil. 

Before dying, he participated in competitions of poems outside Divinópolis, and 

published some poems in the Literary Supplement of Minas Gerais in 1960 and 1970’s. The 

merit of his writing is in the different tendencies, in the aesthetic phases and in his engagement 

as one of the Young of the Literary Movement Now, in resisting The Military Dictatorship 

between 1960 and 1985. Beyond he had published many trovas, some haicais and several 

beautiful poems in his life, Sebastião Bemfica Milagre also had launched many chronic in 

newspapers; but, some of them had not yet been published when they were found in his personal 

archives, after his death. 

 

Word-key: Sebastião Bemfica Milagre, Memory, Modernity, Archives of the collective 

memory. 
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“(...) deixo este prazer ao próprio leitor que, 

a cada página, poderá tirar a mensagem que 

souber encontrar no subjetivismo dos textos. 

O autor, ou eu, diante de qualquer 

interrogativa do leitor de repetir, tão 

somente, [faça como fez] a atitude de 

Beethoven que, quando interpelado, por uma 

ouvinte, a respeito do que significava aquela 

sonata, sentou-se, mudo, de novo, ao piano, 

e reexecutou a obra.” Prefácio de Juventude 

utópica (MILAGRE, 1986) 

 



11 
 

 
 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

 

 

INTRODUÇÃO..............................................................................................................12  

 

CAPÍTULO I: Dos arquivos pessoais à memória coletiva em Sebastião  

Bemfica Milagre (1940-1992).........................................................................................24 

 

CAPÍTULO II: Os arquivos de Sebastião Bemfica Milagre: entre a tradição  

e a modernidade..............................................................................................................45 

 

CAPÍTULO III: A poética de Sebastião Bemfica Milagre: entre o local  

 e o global........................................................................................................................66  

 

CAPÍTULO IV: Uma possível biografia........................................................................90 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................111 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E ELETRÔNICA............................................120 

 

ANEXO I: Fotos, arquivos e os documentos selecionados: 1940-2011.....................136 

 

ANEXO II: O Inventário dos arquivos de Sebastião Bemfica Milagre.................[1 a 92] 
 

 

 

 



12 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

“Escreve sobre tua aldeia e serás universal.”  
L. Tolstoi (apud CAIRO, 2009, p. 40) 

 

“E eu tenho de te olhar com os olhos da alma,  
(...) senão sussurrar ao vento  

o segredo de terem visto  
um enorme diamante de tuas ruas (...).  

Há um comércio a varejo 
que noutro lugar não vejo.”  

(MILAGRE, 1963, p. 69)     
 
 

A presente dissertação de mestrado analisa a produção intelectual de Sebastião 

Bemfica Milagre (1923-1992) a partir dos estudos sobre os arquivos e a memória 

coletiva na tradição e na modernidade em Divinópolis entre 1940 a 2011.  

Nesse contexto, os arquivos se referem aos momentos da história da literatura e 

da cultura de Divinópolis, em que se deram o roteiro de suas atividades e a construção 

de sua produção intelectual. Assim, do que ainda se conserva dessa imagem e de seu 

domínio nos arquivos, procede-se a análise de alguns aspectos de sua presença na 

literatura do centro-oeste mineiro que estão centrados nas biografias, nos perfis e no 

roteiro do escritor-escrivão de polícia civil, que também foi poeta e cronista. 

O título da dissertação surgiu de várias leituras, em especial Sebastião  

Bemfica Milagre (1985) em seu opúsculo em O lírico da noite e Walter Benjamin 

(1989) em Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Ambos centram 

esse olhar diferenciado sobre a modernidade e os seus paradoxos.   

À luz da linha Literatura e Memória Cultural, do PROMEL-UFSJ, elaborou-se 

esta pesquisa inédita, pioneira e desafiante no tocante à figura de Sebastião Milagre. 

Particularmente, o valor da proposta está na seleção, classificação e nomeação dos 

dispersos arquivos de Sebastião Milagre. Dentre as dissertações do PROMEL - 

Programa de Mestrado em Letras da UFSJ, enfatizam-se as de Lílian C. Moreira 

(2006) e de Ailton Assis (2009). Na rede de escritores locais, insere-se Sebastião 

Bemfica Milagre tanto quanto Altivo Sette e Octávio Leal Pacheco. Tidos como 

escritores menores em relação à pré-visão canônica predominante; a escritura deles 

transita à margem dos eixos de produção hegemônica do Belo Horizonte-Rio de 

Janeiro-São Paulo. Altivo Sette e Octávio Pacheco são contemporâneos de Sebastião 
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Milagre. Cada qual em sua idiossincrasia e sua obra em cidade diferente; cada um 

participou ativa e criativamente do processo de modernização das regiões de São João 

del-Rei, São Tiago e Divinópolis. Foram os ícones da modernidade local, os 

representantes das poéticas no interior de Minas Gerais. Estas redes de aproximações e 

diferenciações sobre os estudos de memória e dos arquivos nos dão a panorâmica da 

produção lírica nas regiões das Vertentes, rumo à Cidade do Divino ou vice-versa; 

Terras de poetas, estes ainda pouco (re)conhecidos, porque mantidos no silêncio e na 

marginalidade, ou seja, considerados escritores não canônicos.  

Sugere-se da leitura desta dissertação de mestrado o objetivo de perceber quem 

foi esse escritor e de que modo ele se tornou divisor de águas da literatura 

divinopolitana. Enfatiza-se que ele foi escritor engajado e itinerante, com mais de vinte 

obras publicadas entre 1940 a 1992. Além de compilar a antologia, as crônicas e a 

correspondência ainda desconhecidas, mostra-se o sentido, as peculiaridades e a 

atualidade de sua obra para as antigas e novas gerações. Alerta-se para o risco de seu 

acervo perder-se, senão não for reeditado.  

Para melhor realizar o propósito investigativo e analítico sobre Sebastião 

Milagre, dividiu-se a dissertação em quatro capítulos. 

No capítulo I - “Dos arquivos pessoais à memoria coletiva (1940-1992) de 

Sebastião Bemfica Milagre”, apresentam-se os arquivos do escritor em Divinópolis e 

aqueles de terceiros e de instituições. 

No capítulo II - “Os arquivos de Sebastião Milagre: entre a tradição e a 

modernidade”, elabora-se o roteiro deste escritor como deslocamentos na cidade e fora 

dela ou visualiza-se a trajetória do poeta itinerante, sem ter nunca deixado sua terra 

natal, à luz da tensão e dos paradoxos da modernidade como (im)pacto sobre a tradição 

local e a cultura de Divinópolis, especificamente nos Planos Pilotos de JK e da Poesia 

Concreta nos anos 1960 a 1991. 

No capítulo III - “A poética de Sebastião Milagre: entre o local e o global”, 

reflete-se a condição (in)tangível da produção intelectual do escritor em sua cidade e 

fora dela desde 1940, à luz da resistência da tradição, diante  dos desafios da 

modernização do cenário paisagístico-arquitetônico moderno, da ditadura e do 

desmanche do casario antigo da primeira fase emancipatória de Divinópolis entre 1912 

e 1960. 

No capítulo IV - “Uma possível biografia”, analisam-se as diversas biografias 

nos arquivos locais, percebendo-se os motivos de sua semelhança e da diferença no 



14 
 

 
 

caleidoscópio de possibilidades à luz da diegeses da obra de Sebastião Milagre e de 

outros escritores de Divinópolis, inclusive sua circulação na internet. Evidencia-se o 

esforço dos biógrafos, dos amigos do escritor e da ADL – Academia Divinopolitana de 

Letras - em não deixarem morrer a imagem e a produção intelectual de Sebastião 

Milagre como sua contribuição a Divinópolis entre 1940 até 2011.  

Diante da pesquisa de arquivos – antes “dispersos” na comunidade de origem e 

em outras fontes documentais, dentro ou fora de Divinópolis, descritas no roteiro do 

escritor, empenhou-se por realizar: I). A seleção, catalogação e organização dos 

arquivos de Sebastião Bemfica Milagre: obras publicadas,  poemas inéditos  e crônicas, 

publicações em jornais; discursos, cartas, postais e outros; II). A discussão da fortuna 

crítica sobre Sebastião Bemfica Milagre e análise desse repertório à luz das teorias 

contemporâneas sobre arquivos e o conceito de memória coletiva como categoria 

analítica; e III). A ponderação sobre a locação dos arquivos e seus motivos a fim de 

apreender os vários perfis à luz de vários teóricos. Esses perfis são formas de 

representação e de identificação do escritor em sua tragetória e em sua estratégica 

produção intelectual desde 1940, quando se deram suas primeiras crônicas e seus 

poemas, juntamente com o surgimento e a consolidação da imprensa escrita em 

Divinópolis como fenômeno da modernidade local no início do século XX. 

O anexo I contém as certidões, a Ata da fundação da ADL, os vários 

documentos, alguns poemas neoconcretos, os haicais e as crônicas inéditos.  O anexo II 

apresenta, descritiva e sincronicamente, o roteiro e os perfis de Sebastião Bemfica 

Milagre e os arquivos de terceiros.  Sintetizou-se o memorial circunstanciado das 

atividades do poeta nos últimos cinco anos de sua vida. Quanto aos eventos e aos 

movimentos culturais, organizaram-se as tabelas nos anexos II, além de neologismos de 

sua obra e da consulta a terceiros para recompor parte de sua biblioteca desaparecida 

após sua morte em 1992.  

Frente aos desafios desta pesquisa, percorreram-se os locais da memória em 

vários arquivos de Sebastião Milagre na sua cidade, região e na internet, colocando em 

relevo a relação de forças, pessoas e organizações, sem as quais Sebastião Milagre não 

pode ser compreendido nos estudos da memória coletiva e na literatura do interior 

mineiro. Sua ascensão como o homem das letras é contextualizada, passo a passo, no 

rol de arquivos sobre o roteiro e os perfis desse escritor. Sua produção e imagem na 

comunidade ainda hoje nos indicam a consolidação de sua produção. Essa se insere no 

rol de outras memórias locais como arquitetura, escatologia e arqueologia da imagem, 
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inclusive percebidas em possíveis biografias. À luz dos teóricos locais e os da teoria da 

literatura articularam-se no tempo da memória e da história local os vários 

posicionamentos sobre o autor.  

Esse posicionar-se de terceiros em arquivos locais estão registrados em fontes 

documentais ou imagéticas como jornais, periódicos, tablóides, pastas, álbum de 

família, currículo do escritor, as Atas na ADL, as cartas, os cartões, os poemas inéditos 

e as crônicas inéditas. Esse leque de material veio à tona durante esta investigação, cujo 

recorte contempla o arquivo de Maria do Carmo Mendes e o Álbum de Família de 

Sebastião Milagre no arquivo de Paulo Rodrigo Natividade Milagre, disponibilizados 

em 2010 e 2011. Conquistas preciosas desta dissertação, que antes ninguém ousou 

organizar e analisar como estão aqui classificadas sincronicamente. 

 

 
 

Figura 1 Álbum de Família, que pertenceu ao Sebastião Bemfica Milagre.  Atualmente, está 
no arquivo de seu filho Paulo Rodrigo Natividade Milagre. Acesso o mesmo em dez de 2010. 

 

Particularmente, a escritura de Sebastião Milagre é caracterizada pela melancolia 

e as ilusões a que João Alexandre Barbosa (1980) considera como atributos da 

modernidade, em Ilusões da modernidade: a fragmentação do tempo, da escritura, da 

alteridade, do revisionismo, da perda do universal, da ubiguidade, da irrupção do local 

no poema ou historicidade.  

Após a morte de Maria da Conceição Natividade, a Lilia, após um AVC – 

acidente vascular cerebral - e as suas visitas ao Cemitério Central de Divinópolis. 

Sebastião Milagre vivenciara várias crises. Seus textos são sintomáticos ao seu estado 

psicológico, à sua emoção, à sua criatividade e à sua imaginação criadora. São dessa 

época as obras entre 1972-1990: Gritos, Itinerário dos diferentes, O mundo mundo-

outro (dois volumes), Sozinho na multidão, Procissão da Soledade. Aqui o 

distanciamento do ufanismo e dos ícones da brasilidade o fez mergulhar no ceticismo e 
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na ironia. Brasilidade é o nome de um de seus poemas-aura da tradição benjaminiana. 

Atualmente, Milagre aparece nas páginas da internet, ver Letras à moda 

Divinopolitana1, em que há comentários e ilustrações sobre a sua vida e a sua obra. 

Vários poemas são registrados em diferentes formatos gráficos e temáticos. A 

disposição gráfica, visual e sonora caracteriza sua produção em obra, especialmente em 

Gritos (1976), O Viaduto das Almas (1986) e O Doador de Sangue (1990).    

O meu primeiro contato com a obra de Milagre aconteceu em 2004.  Nesse ano, 

ao ler exemplares da literatura de Divinópolis e as duas obras Dr. Pedro Pires Bessa 

(2003), deparei-me com alguns de seus livros de poemas e opúsculos de trovas. Desde 

então, procurei ler o que se referia a ele em jornais, revistas e outros livros. Deste 

modo, percebeu-se a relevância de sua produção lírica e cronística como os primeiros 

lampejos e as indagações da minha curiosidade.  

Depois de publicar a crônica alusiva2 ao livro de Pedro Bessa (2003a), Maria do 

Carmo Mendes, motivada pela leitura da mesma no Jornal Agora em 2004, ofereceu 

os últimos livros de Sebastião Milagre e me concedeu duas entrevistas em seu 

apartamento na Rua Bahia, em Divinópolis, no ano de 2004 e 2010. Havia, dentre os 

exemplares do acervo, o livro datilografado Sozinho na multidão (1979) e o 

mimeografado Arquivo (poesias) de 1987. Neles aparecem os poemas da primeira fase 

(1940- início de 1950): o jovem Milagre.  

As primeiras crônicas aparecem na coluna Notícias da Cidade, do Jornal “A 

Semana”, semanário franciscano entre 1940 e 1960. Esse exercício do escritor coincide 

com o nascedouro da imprensa e da literatura locais. Esse fato determina lugar 

relevante para Milagre e consolida a imagem do cronista nos jornais locais, até seu 

amadurecimento na crítica e na defesa das demandas da cidade. Nos anos 1960 e 1970, 

a cidade se modernizara, e a imprensa também. Milagre torna-se o divulgador de sua 

poética e do Jornal Literário Agora (“O nome [desse jornal] proposto por Heraldo 

Melo Alvim” que aparece no nº 1, agosto de 1967). (BESSA, 2003b, p. 6), 

conquistando leitores e assinaturas para os jornais locais entre amigos e conhecidos. O 

                                                
1 BESSA, Pedro Pires, em Letras à moda: literatura divinopolitana, disponível em: 

http://www.blogger.com/feeds/2831318991558295683/posts/default, acesso em: 19./03/2010, 
disponibiliza a biografia de Sebastião Milagre: http://letrasamoda.blogspot.com/2009/06/sebastiao-
bemfica-milagre-sebastiao.html, acessado em 29 de agosto de 2010, às 18 h 

 
2   J. B. Pereira resenha Pedro Bessa (2003ª) na crônica “Ao poeta Sebastião Bemfica”: Jornal Agora, 

Editorial, Divinópolis, 23/08/2004, p. 02, disponível em agoradiv@gmail.com; Sistema PEMAFA de 
Comunicação. O Agora nº 10.423 faz 34 anos em 20/04/2011.  
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discurso sobre a cidade e seus habitantes é explícito em crônicas como as que Sebastião 

Milagre descreve e comenta sobre celebridades locais como Martin Cyprien, Sebastião 

Gomes Guimarães, os vários sebastiões a assumir os postos de prestígio na sociedade 

local. 

 
 

Figura 2 O jovem Sebastião Bemfica Milagre nos anos 1940.  
Foto do Arquivo de Paulo Rodrigo Natividade Milagre, do Álbum de Família em 2010. 

 

- Quis est hic? - perguntavam os latinos sobre biografia de determinado escritor. 

Segundo eles, “In memoria aeterna erit iustus” (Psalmo 111,6): “O justo será recordado 

por todo o sempre.” (Salmo 111, 6) Mas, quem foi Sebastião Bemfica Milagre? Abra-se 

o livro da vida: os detalhes de sua existência e sua produção literária vêm à tona. Pela 

sua dedicação à escritura e o seu compromisso à literatura, não será esquecido. Na pré-

história de Divinópolis, a origem de tantas famílias ainda é obscura, inclusive os 

Bemfica Milagre: não há registro tão fácil de pesquisar. A imigração faz parte dessas 

histórias de famílias desde sua origem no século XVIII: primeiro, com a chegada dos 

fugitivos da Guerra de Emboabas; a seguir, os sucessivos processos imigratórios 

decorrentes da formação do arraial à instalação da ferrovia no século XIX; depois, a 

abrupta modernidade no século XX em historiadores locais de Divinópolis.3  

Sebastião Bemfica Milagre nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 02 de 

setembro de 1932, e ele faleceu em Belo Horizonte no dia 22 de fevereiro de 1992, com 

quase 69 anos de idade. Foi o cofundador da ADL e ocupava a cadeira 2, cujo patrono 

                                                
3 Dados históricos em Francisco e Antônio Azevedo (1988), Da História de Divinópolis. Em 1767, a 

fundação da cidade (colonos e outros vêm pelos Rios Itapecerica e Pará). Em 1770, o Arraial Espírito 
Santo do Itapecerica. Em 1912, emancipação. Em 1890, instalação da Ferrovia Ferro Oeste de Minas. 
http://cidadedivinopolis.com/paginas/flex_print.asp?urlMenu=196, http://pt.wikipedia.org/wiki/Divin%C3%B3polis, 
acessado em 26/out./2010, às 15:49. Não há consenso das datas entre os historiadores locais.  
 



18 
 

 
 

era o poeta de Itapecerica: Bento Ernesto Júnior, que fez o Hino oficial de São João 

Del-Rei. Casou-se duas vezes. No primeiro casamento, Tião e Lilia, Maria da 

Conceição Natividade Milagre, tiveram quatro filhos. Dois filhos do casal moram em 

Divinópolis e dois residem em outras cidades. No segundo enlace matrimonial, depois 

de seis anos de viuvez, Sebastião Milagre esposou Maria do Carmo Mendes, 

denominada Cacau, sem gerar descendência. Ele participou ativamente da imprensa 

desde 1940 e da radiodifusão local da música clássica.  

Deste modo, Sebastião Milagre fez diferença. Indaga-se, nesta dissertação: 

Afinal, que escritor é este que cativou a juventude e conquistou um público-ledor 

amplo? Que ímã ou carisma possuía em sua escritura, imagem e oratória? Como viveu? 

Em que fontes ele buscou inspiração para compor suítes e compilar versos?  

Ele foi o escritor itinerante, o cronista, o escrivão de polícia civil, o acadêmico 

da ADL, um dos articuladores dos movimentos juvenis e culturais, o idealizador e 

fundador de instituições, o compositor, o leiloeiro oficial da comarca.  

Narciso de Souza, da Gráfica Santo Antônio, afirmava em 04/08/2009: 

“Sebastião Milagre, um homem polido, correto, que tive a felicidade de conhecer e 

manter contato quando era leiloeiro Oficial, o admirava pelo cuidado que tinha em 

apregoar o bem que estava sendo leiloado para que o mesmo recebesse um valor justo.”   

Milagre se inseriu na literatura local a partir da atuação dos Moços do Agora nos 

anos 1960 contra a ditadura militar. E publicou muitos livros de poemas, trovas, haicais 

e crônicas. Sua antologia, sua biblioteca e sua correspondência ainda são desconhecidas: 

os indícios destas estão no contato que firmou com os poetas mineiros e os portugueses. 

As relações das literaturas do Brasil e de Portugal foram analisadas por Eliana Tolentino 

(2006)4, incluindo o conceito de arquivo em Jacques Derrida (2001), Mal do arquivo, 

em Fausto Colombo (1991), Os arquivos imperfeitos e em M. Foucault, em 

Literatura portuguesa no “Suplemento literário do Minas Gerais”: relações 

Brasil/Portugal, dia 06/out/2006.  

Sabe-se que Sebastião Milagre começara a publicar seus poemas em 1940, 

quando tinha dezessete anos. Ele fora bibliotecário da ADL em 1962, ano em que 

publicou a primeira obra coletiva de Divinópolis: Mar, todas as águas te procuram: 
                                                

4 Os escritores portugueses vieram para Minas Gerais, devido à ditadura de Salazar. Tardiamente, 
Sebastião Milagre estreitou laços e correspondência em Divinópolis e na capital mineira entre 1960 e 
1970. Tese acessada em 11.10.10, às 20 h: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/ALDR-
EQ3P/1/tese__literatura_portuguesa_no_splemento_liter_rio_do_minas_.pdf.  
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contos, crônicas e poesias. Nesta obra esgotada, o acadêmico registrou as primeiras 

biografias de escritores locais, muitos dos quais já falecidos. Ainda, ele selecionou e 

republicou alguns de seus sonetos e poemas. A obra tem capa dura e a ilustração de 

Petrônio Bax, aluno de Alberto da Veiga Guignard, poeta e pintor nascido em 1927 e 

falecido em Lagoa Santa em novembro de 2009.  No Suplemento Literário de Minas 

Gerais5, ele publicou dois poemas: Custo de Vida, v. 3, n° 95, p. 7, jun. de 1968, sob o 

nº 05617; Poesia ou A vez do Câncer, v. 13, n° 668, p. 10, jul. 1979, sob o nº 15811. 

A tortura do filho representa um dos motivos do silenciamento da memória 

traumática que estigmatizou não só a UED – União Estudantil de Divinópolis – seus 

familiares e amigos como provocou sofrimento no lar dos Bemfica Milagre. Sutil e 

difusamente, ele traz, à tona, sua indignação. Paulo Milagre me confidenciou o fato da 

ida do pai ao DOPS em Belo Horizonte para resgatar Weber Milagre. Foi um momento 

atroz para o escrivão de política civil na condição de pai. Embora receoso de novas 

repressões, em sua condição de trabalhador e provedor do lar, Milagre continuou a 

trabalhar, assumindo outros perfis na cultura local e a publicar seus poemas e crônicas 

com prudência junto aos jornais locais, ao lado dos Moços do Agora como: Lázaro 

Barreto, Osvaldo André de Melo, Dr. Fernando Teixeira, algumas poucas jovens, dentre 

tantos outros, que mais tarde aderiram ao Movimento Literário Agora. Este deu origem 

ao Jornal Agora, ainda vigente em Divinópolis. Ao longo de sua carreira de escritor, 

teve patrocínio de amigos, de empresários locais, principalmente da Academia 

Divinopolitana de Letras. Esse mecenato apareceu nos opúsculos de trovas.  

Esses e outros dados de arquivo e da memória de Milagre podem ser 

confirmados por seus biógrafos e os pesquisadores na imprensa local e no Estado de 

Minas Gerais. Mercemiro Oliveira (1996, 1999 e 2001), Pedro Pires Bessa (2003a e 

2003b), Camilo Lara (2003 e 2005), J. B. Pereira (2006 e 2010), Antonio C. Lopes 

(2007, 2008 e 2009), Domingos Diniz (2010), Constantino Barbosa (2011), dentre 

outros. Eles disponibilizaram seus arquivos pessoais à dissertação.  

Como poeta-policial, vira o sofrimento das pessoas, o mundo do crime e da 

degradação da vida humana, decorrentes de várias causas psíquicas e sociais. Após seu 

serviço na delegacia, com seu ágil datilografar, soube registrar os poemas e as crônicas, 

cuja profundidade nos instiga e nos questiona ainda hoje. Sua crônica a máquina de 

escrever é um dispositivo filosófico, um objeto metafórico e o recurso metonímico de 

                                                
5 Em http://www.letras.ufmg.br/websuplit/lib/html/websuplit.htm, acesso em 18 de out. de 2010, às 16:27. 
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sua visão de mundo e de sua crítica à própria profissão de escrivão da Polícia Civil. Os 

incidentes trágicos da vida de Sebastião Milagre implicaram a atitude mística e a 

capacidade de superação, registrados lírica e cronisticamente no observador da 

modernidade. E, concomitantemente à memória traumática, ele procurou refletir sobre 

temas do cotidiano e da globalização como ressonâncias no modo de viva das pessoas e 

da sua cidade.  

Ao mergulhar-se no cotidiano e em seus percalços, ao deparar-se com as 

novidades e os paradoxos da modernidade, ao lamentar-se a perda da esposa, ao casar-

se novamente, Milagre analisa os motivos das transformações urbanas e rurais, a 

repercussão dos desmanches de antigos casarões da sua cidade natal. Milagre compilou 

poemas que aprofundaram uma visão de conjunto de temas recorrentes em sua crônica 

e poética. Existe a contemplação da cidade “real” submetida à cidade imaginária na 

pena do utópico escritor, ora idealista, ora contumaz crítico político não partidário.  

É a eclosão de uma modernidade que chega sem pedir licença como abrupto 

processo de modernização, exclusões e desmanches. Procura-se ainda refletir sobre 

esse processo antitético a partir de Meu sobrado em Doador de Sangue (1990).  

A pequena história da imprensa local nos mostra os traços e as pinceladas dos 

temas e das vicissitudes da produção intelectual de Sebastião Milagre. Valorizando a 

topografia da cultura local, conceito de Graciela Ravetti (2009), e a história de 

Divinópolis, sua obra é paradigmática, por preencher as lacunas na historiografia oficial 

e, à medida que trazem, à baila, os anônimos da multidão e as pessoas simples de sua 

cidade e de sua região rural. Sebastião Milagre elucida os movimentos da cidade e seus 

atores do cotidiano em “Adotivos”, “Noturno”, “História de minha mãe”, “Caridade”, 

“Os Chapas” e “Testamento”, poemas de Gomos da Lua (MILAGRE, 1963, p. 49-79).  

O poema “Divinópolis” de 1970, pouco (re)conhecido pelas novas gerações, 

registrado em A Igreja de João XXIII (1986), reflete as contradições da cidade que 

expandia, sem realizar políticas de base e de saneamento nos bairros da periferia como 

Catalão e a Favela Lajinha. O homem-crítico percebeu o descaso de alguns políticos e 

administradores da cidade dos operários e denunciou a pobreza que vai crescendo ao 

lado da riqueza e progresso: “cidade-não. (...) / sozinhamplia / tranformaria;/ mas da 

pobreza / geme a dureza./ (...) já na Lajinha/ que engatinha,/ sem Catalão/ de pé no 

chão.” (MILAGRE, 1986, p. 45-6)  

Aos poucos, as crises da modernidade afastam-no da euforia e do ufanismo 

nacionalista, vestígios do eurocentrismo, das estéticas passadistas para navegar em 
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outras influências e estéticas, mais promissoras e arrojadas no ideário modernista e 

neovanguardista, conquistas deslocadas ao tempo e ao espaço de Sebastião B. Milagre 

por participação e pelo engajamento nos Movimentos de Arte I e II dos anos 1960.  

E contra a inércia e a corrupção no final da década de 1970, novamente ele se 

levantou ao criticar o fisiologismo da política local, que estagnava a gestão da cidade e 

percebia Itaúna deslanchar-se com políticos eficientes. Então, registrou: “Vou-me 

embora pra Itaúna./ Lá, tem político forte, / homem de prestígio/ que sabe como 

consegue / coisas grandes do Governo./ Aqui na minha querida/ Divinópolis, é 

‘funcho’./ (...) é simples o povo...” (MILAGRE, 1986, p. 19-21). Ao ler esse poema, Dr. 

Simão Salomé (in memoriam), advogado natural de Cláudio, MG, perseguido pela 

ditadura, disse, em entrevista e filmagem na sua residência na Rua Goiás, Bairro Porto 

Velho, em 2009, que o eu lírico em Milagre teve seus motivos para assim pensar. 

Milagre como crítico político desejava que sua cidade tivesse infraestrutura social, 

comercial, industrial e educacional, inclusive tivesse uma posição contra a ditadura.  

Simão Salomé se lembra quando ia à delegacia durante a ditadura, Milagre como 

escrivão o conduzia às audiências ao delegado da época  

Como o lírico de Divinópolis, Milagre teve insigths nos poemas dedicados à 

Adélia Prado (nascida em 13/12/1935), sua contemporânea, cuja casa fica ainda 

próxima dos trilhos da RCA – Rede Centro Atlântica. Ele dedicou a ela o poema 

“Divinopolitana” em O Doador de sangue (MILAGRE, 1990, p.57) e “Ferroviária” 

em Almanaque/ O lírico da noite (MILAGRE, 1985, p. 78). Ambos a representar 

cultural e simbolicamente a feminilidade e/ou a divinopolicidade lírica. O adjetivo 

gentílico “divinopolitano(a)” traduz o pertencimento de ambos à “cidade que nasceu 

sobre os trilhos”, conforme o prefeito Jaime Martins (in memoriam). Esse topônimo  

representa, para Sebastião Milagre, o melhor da memória histórica e identidade cultural 

de Divinópolis. Por isso, ele criou o neologismo “divinopolense” no seu Adeus! em 

Quartetos de sopro (1991). Ele assumiu sua condição de compositor em suas três 

suítes divinopolitanas, gravadas em fita cassete, em Mundo, mundo outro (1976) e 

“Nas águas de Bax” de 1990.  

O sentimento nativista e ufanista perpassou Gomos da lua (1963) e O Doador 

de sangue (1990). No primeiro, Sebastião Milagre contemplou a imagem da cidade e 

criticou suas contradições. O coração dele palpitava o progresso e desejava continuar a 

viver “num futuro distante/ quando o pó deste teu filho já tiver migrado.../ (...) e o 

continuará a vibrar na memória dos que te quiseram glorificar” (MILAGRE, 1963, p. 
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69). No segundo livro, ele discursava a modernidade local, registrando a “indústria que 

enaltece/ um comércio que floresce/ (...) indústrias? Também,/ de confecções e tecidos/ 

de alumínio/ (...) Cidade é cosmopolita,/ nova, altos prédios, bonita;/ promissora do 

porvir, de belo horizonte, perto de Belo Horizonte.” (MILAGRE, 1990, p. 74)   

Esses poemas se remetem a Alberto Caeiro.6 (PESSOA, 1976) Vem, à tona, o 

sentimento nativista que impregnou os poemas que enaltecem Divinópolis como 

topografia da literatura e da cultura, destacando-se o sentido da visão de ambos, o 

lusitano e o divinopolitano. Essas ficções do interlúdio da terra pessoana são evocadas 

na lira: “E eu tenho de te olhar com os olhos da alma, / (...) Senão sussurrar ao vento o 

segredo de terem visto um enorme diamante de tuas ruas (...). Há um comércio a 

varejo/ que noutro lugar não vejo.” (MILAGRE, 1963, p. 69) Idem na crônica de “Ano 

2012”, “Comunicado ao futuro”, “O ano Arquivado: o novo Theatron”.      

O sentimento de pertença a sua terra é um dos desdobramentos da mineiridade, 

sem o bairrismo. O eu lírico cultuou no poema “Brasilidade”, os ícones da 

nacionalidade como Santos Dumont, Osvaldo Cruz e Heitor Villa-Lobos, dentre outros: 

“Olhem nossas cidades,/ a indústria florescente,/ as centrais elétricas.../ Vejam a 

natureza transbordante/ De riquezas./ Afinal um pais que é o preferido/ Por italianos, 

alemães e japoneses, / Por europeus e asiáticos.” (1963, p. 59). 

Esse otimismo em “Achado Paraíso” descreve sua moderna residência no Sidil, 

criando o neologismo Sidilirismo (Sidil + Lirismo), a valorizar a política de Walchir 

Jesus Resende Costa (Prefeito de Divinópolis: 30/01/67 a 31/01/71) na reforma e 

urbanização de seu Bairro Sidil, cuja depressão geológica se situava bem à frente da 

casa de Milagre, vendida após seu falecimento em 1992.    

Recentemente, na internet, há a síntese biográfica sobre Sebastião Bemfica 

Milagre em Constância Lima Duarte no Dicionário biobibliográfico dos escritores 

mineiros. Baudelaire mira dos atores da modernidade. O dândi e flâneur são 

específicos dos bulevares, galerias e panorâmicos.  Eles estão observando a cena 

urbana metamorfoseada. O dândi, o personagem burguês das galerias, admira a moda. 

O flâneur, o itinerante das avenidas e multidões, ora se distancia, ora se aproxima do 

movimento das ruas, dos carros e dos tipos da multidão de dia e da hora noturna. Nesse 
                                                
6  Poema nº 212, Obra Poética de F. Pessoa, 1976, p. 208: “Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode 

ver o universo.../ Por isso a minha aldeia é tão grande/ como outra terra qualquer/ Porque eu sou do 
tamanho do que vejo. /E não do tamanho da minha altura.../ As grandes cidades escondem o horizonte, 
empurram nosso olhar para longe de todo o céu,/ Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os olhos 
nos podem dar,/ e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.” (PESSOA, 1976, p. 208). 
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sentido, Sebastião Milagre age como dândi e também flâneur, percorrendo não um 

grande centro urbano, mas um centro que se modernizava, percorrendo o modo de vida 

dos moradores de Divinópolis, a cidade da moda, as grifes, as vitrines dos shoppings de 

concreto e vidro no centro da cidade, as ruas e as praças, a agitação, que serão 

ingredientes densos de uma poética e uma crônica que tentam se equilibrar entre a 

tradição e a modernidade.  

Deseja-se que a leitura da dissertação seja útil ao reconhecimento de Sebastião 

Milagre como um dos poetas à margem do cânone. Que a memória coletiva não 

descuida de nos recordar deles. A produção e a imagem são representações discursivas 

de um mundo que se esvai e deixa marcas indeléveis na lírica e nas suas crônicas de 

Sebastião B. Milagre, que são compreendidas cultural e politicamente à medida que se 

contempla o escritor como agenciador e crítico de sua cidade e da região rural. 

Inserindo-o na lista de poetas “memores”, à margem do eixo de produção BH-Rio-São 

Paulo, podem-se mirar os aspectos ignorados pelo cânone. Sua escritura é emblemática, 

porque ele dialogou com outros atores e com os momentos nostálgicos, críticos e 

denunciativos das histórias da opressão e das melancolias dos anônimos e dos poetas 

menores - muitos deles citados em seus poemas. São histórias registradas a partir das 

quais esses poetas nos dizem serem possíveis parte da utopia, porque eles são tão 

humanos e frágeis como nós, contudo perspicazes e perscrutadores da vida e da cena 

urbana e rural. Assim, frente às crises pessoais nos anos 1970, ele propôs a “Declaração 

dos meus direitos de homem”, no 1º volume, de O mundo, mundo-outro (MILAGRE, 

1975, p. 24): “Querem porque não pensam/ nas exceções, nos diferentes, / nos raros 

postos em questão (...) que amar é armar de glória. (...) que amor não é/ só isto e aquilo/ 

(...) o amor obstina.” Nunca se deveria morrer; amar é sinônimo de in-finito. 

E Adélia Prado (1993, p.99) confidenciava: “O que a memória ama/ fica eterno. 

Te amo com a memória, imperecível.” A partir dessa apologia da memória em 

Sebastião Milagre e em Adélia Prado, espera-se o resultado prático dessa dissertação de 

mestrado: pretende-se alcançar formas de reconhecimento coletivo sobre a vida e obra 

de Sebastião Bemfica Milagre em Divinópolis e no Centro-oeste mineiro, porque sua 

produção intelectual e a memória local o elevam à posição de uma das figuras 

emblemáticas de sua cidade natal e porque “Nada se conhece quando não se ama”, 

segredava Santo Agostinho.7  

                                                
7 Esta citação, em www.lusosofia.net/textos/agostinho_de_hipona_de_trinitate_livros_ix_xiii.pdf, 

acessado em 09/10/11, às 18 h, está em SANTO AGOSTINHO, De Trinitate. Trad. Eliete Duarte, 
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  CAPÍTULO I 
 

DOS ARQUIVOS PESSOAIS  
À MEMÓRIA COLETIVA DE SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE 

(1940-1992) 
 

“A glória é ter exercido 
uma função policial  

sem ter praticado sevícia 
Glória é passar/ pelas ruas  
Desarmado/ como sempre,  

e, de muitos, escutar  
(cujos nomes já esqueço)  
cumprimentos de efusão 

 - Oi! Como vai, Sebastião?” 
(MILAGRE, 1990, p. 59) 

 
 

Identificar e organizar o leque de arquivos sobre Sebastião Bemfica Milagre 

(1923-1992) viabilizou a análise crítica e classificação desses arquivos no contexto das 

relações entre a memória individual e a memória coletiva em sua cidade e fora dela, 

porque uma não se legitima sem a outra, sem completar ou superar e integrar-se uma a 

outra. O nome de Sebastião Milagre e sua poética aparecem na Enciclopédia de 

Literatura Brasileira (1989, p. 905 e 125), de Afrânio Coutinho. Isso representava a 

projeção e o reconhecimento para além de Divinópolis de sua poética moderna; o que 

tanto almejara Sebastião Milagre.  

Nos arquivos pesquisados, como um dos líricos da poesia de Divinópolis e um 

dos ícones da modernidade, Sebastião Bemfica Milagre e Adélia Prado são os herdeiros 

e os intérpretes da tradição mineira nessa cidade. Com os poemas “Mater Mea” e ‘Tu” 

no Jornal-Divinópolis e o seu primeiro livro de sonetos Via-Sacra de 1960 na 

Imprensa Oficial de Belo Horizonte, Sebastião Milagre já se inscrevia na agenda 

cultural e na imprensa local desde 1940; Adélia Prado publicava A lapinha de Jesus, 

com Lázaro Barreto, Vozes, em 1969 e Bagagem em 19768.  

Esses fatos constituíram o fator de projeção de Milagre como o declamador de 

                                                                                                                                          
Paulinas/ Prior Velho, 2007, p. 11, é comenta por Maurice Blondel que afirma, em seus Carnets 
Intimes I (1883-1894), Paris: Cerf, 1961, p. 222: “Nada se conhece quando não se ama. (...) Mais do 
que um conhecimento, mais do que uma produção, o ser é amor.” 

 
8 “O livro foi lançado no Rio de Janeiro, em 1976, com a presença de Antônio Houaiss, Raquel Jardim, 

Carlos D. de Andrade, Clarice Lispector, JK, Affonso R. de Sant'Anna, Nélida Piñon e Alphonsus de 
Guimaraens Filho, entre outros.”: http://www.releituras.com/aprado_bio.asp, Projeto Releituras, de 
Arnaldo Nogueira Jr, em 09/01/2012, às 21:49:48. 
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poemas de sua autoria ou de outrem.  Em outras situações, o poeta se mostra capaz de 

conquistar e animar os contemporâneos. Essa imagem de Sebastião Milagre está 

cristalizada e confirmada pelas palavras de Adélia Prado, registrada por Bessa (2003): 

 
A lembrança do poeta Sebastião Bemfica Milagre é para mim a de 
uma pessoa que dificilmente se poderia imaginar enfurecida ou 
rancorosa. Sempre cordial, gostava de promover audições musicais em 
sua casa. Seu perfil é mesmo o que chamamos do amante das artes. 
Seus livros, muitos, escrevia-os e generosamente os distribuia, movido 
apenas pela necessidade de ser lido, partilhar  sua sensibilidade.  (...) 
Quem quisesse um leitor emocionado da poesia buscava Sebastião 
Milagre. Assim me lembro do poeta (BESSA, 2003, p. 12-3, meu 
grifo). 

      

 Este é o testemunho adeliano: Milagre é um gentleman e o animador cultural da 

poesia em sua cidade. Capaz de oferecer livros de poemas aos amigos e conhecidos, 

gratuitamente.  

O levantamento dos arquivos entre terceiros e as entidades está no modo pelo 

qual Sebastião Milagre processou o arquivamento de si com e na memória coletiva. Os 

arquivos se conservam lá onde estão os lugares de identificação: uma acumulação 

residual, de rizoma9, ou labiríntica. Há, entre teóricos, a discussão a relação da obra com 

o mercado editorial, ou seja, qual a locação do arquivo na modernidade. Para Reinaldo 

Marques (2007) e Wander Miranda (1995), os arquivos contêm outras leituras que 

foram se firmando como um manuscrito em aberto de desafios e de possibilidades em 

“Apresentação” em A trama do arquivo. (1995).  

O arquivo tem sua locação na cultura como constatou Reinaldo Marques (2007, 

p. 4-9): “Poesia e Mercado: O que dizem as cartas” em Acervo de Escritores Mineiros. 

Suplemento e “O arquivo como figura epistemológica” em Matraga, Revista da UERJ. 

Nesse texto, para Reinaldo Marques (2007), “o conceito de locação, (...) encena o 

moderno nos níveis: a) literário, assinalando mutações nas regras de formação do campo 

literário; b) cultural, esclarecendo a atuação desses poetas em prol do desenvolvimento 

do país; c) político, explicitando a articulação desses intelectuais com os aparelhos do 

Estado e a lógica do poder; d) dos afetos, ao retirar o movimento das paixões, com a 

                                                
9 O tecido literário tem as denominações: o labirinto das memórias (COLOMBO, 1991); o resíduo 

(DERRIDA, 2001 e 2005); o rizoma sobre cujo artigo “O Anti-Édipo...” afirma: “Num rizoma, cada 
traço não remete necessariamente a um traço (...); [mas as] cadeias biológicas, políticas, econômicas, 
etc., colocando em jogo regimes de signos diferentes [e] estatutos de estados de coisas ((DELEUZE, G. 
e GUATTARI, 1995a, p 15).  
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tristeza, a alegria, a amizade, a melancolia.” (2007, p. 7, meu grifo). Nessa síntese e em 

seus vetores socioeconômicos, psicológicos e culturais, Sebastião Milagre se posicionou 

como poeta e cronistas engajados à cultura local, ou seja, dotado de visão política. 

Se cada arquivo tem seu lugar na cultura, eles estão sujeitos à história de 

longevidade ou de brevidade como narrativas da comunidade e contêm os resíduos das 

memórias e seus aspectos em doses de tensão. Nesse sentido, as proposições de teóricos 

como M. Halbwachs (1956), M. Pollak (1989)10, Ecléa Bosi (1994), Artières (1998), 

Ravetti (2009), Carlos e Esteves (2009), dentre outros, se articulam os referenciais à 

relação entre a vida vivida expressa na linguagem e as manifestações estéticas, culturais 

e sociais de cada momento histórico.   

M. Halbwachs (1956) conceitua a memória coletiva em seu horizonte 

epistemológico, dentro do qual os arquivos mantêm as memórias pessoais ou 

individuais em seu sentido existencial performático. Nesse sentido, os arquivos de 

Sebastião Milagre conservam os vestígios da memória coletiva. O espaço lírico e da 

crônica se constituíram condição ou ressonância de sentido na trama dos arquivos à 

medida que ele construiu sua obra e sua imagem pública no contexto divinopolitano 

específico. Ao falar de si, revela-se no outro da cultura local, seu interlocutor ou leitor. 

Esse outro pode ser como o ator da cena pública ou privada como os amigos da ADL, os 

imigrantes e forasteiros da cidade, os políticos locais, outros escritores com os quais 

correspondeu, enviando-lhes seus poemas e cartões. O texto milagreano tem forte 

dimensão visual, tátil, oufativa e acústica como quem compilou poemas neoconcretos, 

ligando-os à contemplação da cidade natal e ao registro de outros atores, com os quais, 

ele participou da construção da história local na rede de relações, forças e de poder.    

Por sua vez, ao retoma a memória coletiva de M. Halbwachs (1956 e 1991), 

Michael Pollak (1989) evidencia os atores e as vozes em crises, que modificam a 

narratologia das memórias. Este investiga a dissidência em campos de concentração na 

Alsácia. A partir do paradoxo/descompasso entre a memória subjetiva e a coletiva, ele 

enfatiza o não dito ou o esquecido como traços ignorados pelo cânone, a oficialidade e o 

nacionalismo. Há de se perceber como e por que se dão os processos traumáticos a 

contrapelo da História, com novo mapeamento da memória subterrânea. 

Por sua vez, Ecléa Bosi (1994) apresenta a reflexão de cunho antropológico, a 

partir da história oral como contraste à história oficial, cujo propósito valida o lugar das 

                                                
10 http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewArticle/2278, acesso em 13/11/2011, às 12:49.  
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lembranças dos indivíduos no levantamento de configurações esquecidas ou relegadas 

ao segundo plano. Tomando como objeto a lembrança dos velhos no contexto das 

transformações da cidade de São Paulo, desde os anos 20 aos 1960, ela realizou o 

inventário a partir de depoimentos que revelaram o lugar das memórias para se pensar 

tanto o individual como o coletivo.  Esse inventário de arquivos corroborou o avanço 

nos estudos e na classificação da memória de cidadãos comuns, cuja maturidade 

conservava as imagens da cidade e a implicação de suas vidas no âmbito complexo das 

teias das diferentes gerações à luz do “sentido de justificação de toda uma biografia” 

(BOSI, 1994, p. 481). Para fundamentar sua visão, Ecléa Bosi (op. cit.) articulou as 

variadas possibilidades discursivas entre Sartre, Merleau-Ponty, Bergson, Bartlett, Stern 

no “cabedal infinito do qual só registramos um fragmento: as mais vivas recordações 

das entrevistas (...). Lembrança puxa lembrança e seria preciso um escutador infinito.” 

(BOSI, 1994, p. 39).  Assim, “a narração da própria vida é o testemunho mais eloqüente 

dos modos de lembrar. É a sua memória” (BOSI, 1994, p. 68), que se revitaliza pelos 

momentos de contra-encenação, inserção ou de discordância entre a memória coletiva e 

a história oficial.     

Os conceitos de memória em Hugo Achugar (2003) e Reinaldo Marques (2007) 

são integrados à análise de categorias para se identificar os lugares da memória. 

Enquanto Candido (1979) evidencia a possibilidade atávica dos arquivos, Foucault 

(2004) discute os espaços de institucionalização e de contradições do registro 

autobiográfico para considerar os processos complexo, paradoxal e contínuo de 

representação. As memórias aparecem como espectro fragmentar na imprensa local e na 

internet, movidas pelo desejo conflitante e impactante de imortalidade em Sebastião B. 

Milagre. 

Deste modo, como pensar os arquivos sobre Sebastião Milagre nos arquivos 

coletivos da modernidade, configurados como dispersa memória na cultura do centro-

oeste de Minas Gerais?  

Há várias possibilidades de responder a essa questão. Aqui se selecionou o 

roteiro, a imagem, os perfis e biografias de Sebastião Milagre como dispositivo teórico. 

Em razão disso, como ele se tornou o escritor engajado e o itinerante escritor no sudeste 

brasileiro? Como pesquisa em arquivo, é necessário analisar em sua obra os vestígios de 

uma memória na imprensa local? Aprofundar essas questões é identificar as topografias 

literárias, sociais e políticas, dentro das quais a diferença e a presença de Milagre fazem 

sentido até hoje.   
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Por quê? Os motivos desses arquivos contêm a imagem e a produção do escritor 

na literatura de Divinópolis e estão nas várias biografias construídas pelos biógrafos. E 

a investigação teve seu suporte nos teóricos a seguir.      

Dispersa memória é o conjunto de ensaios sobre vários arquivos da memória 

literária e cultural, reunidos pelo Grupo de Pesquisa Memória e Representação 

Literária, da UNESP, campus de Assis, em 2009. A dialética local e global e a 

apropriação de outros textos latino-americanos se configuraram a partir das diversas e 

dispersas representações literárias elaboradas por pesquisadores da UNESP. 

A identificação e a constitutividade da memória coletiva em Topografias11 da 

cultura, de Ravetti e outras autoras (2009) permitem duas formações triangulares que 

se associam à percepção dos arquivos a partir de três categorias: representação, espaço 

e memória. Estas implicam três planos topográficos: a interseção das memórias na 

comunidade local, a performance dos atores das memórias e a formação do roteiro ou 

circuito culturais e literários da memória. 

Para sustentar os roteiros, Ravetti (2009) analisa os conceitos de heterotopia e 

cronotopias ao entender que não há memória sem o olhar arquivístico e sem a 

formulação de vias e itinerários de investigação. A produção da memória coletiva indica 

os caminhos de um possível roteiro e seu trajeto executados pelos atores da escritura. 

Logo, a sobreposição de planos de espaços e tempos implica a presença dos 

construtores de narrativas e de poéticas. Para a pesquisadora, o produto final dos 

arquivos é uma topografia, um caleidoscópico, um manuscrito em aberto. Ou o 

palimpsesto de imagens e de discursos na modernidade, para a qual os arquivos se 

convergem ou se divergem em biografias. Mesmo o passado ao ser analisado no 

presente cristaliza os espaços e os tempos da cidade, da família, do trabalho e de outras 

atividades dos escritos de um eu plural narrado. Essa impostação teórica evoca a visão 

de Roland Barthes, o pesquisador pode ter acesso a fragmentos de um eu representado 

nos espaços e nos tempos da sua cultura em diálogo com outras culturas - cultura do 

outro.   

Para G. Ravetti (2009), as Heteropotias evocam o topoi como figura, lugar ou 

aculturamento da memória. Já nostoi é o medo de esquecer, a obsessão de recordar o 

                                                
11 Topografia das ciências geocartográficas é deslocada às ciências humanas e à Informática. Para Wesley 

Antony, “a forma, esquema, layout que uma rede de arquivos é organizada, desenhada tem a topografia 
física (arranjo físico da rede) e lógica de trabalho entre computadores” (ANTONY, 2010, p. 13-14), em 
Informática - WA Assessoria & Treinamento; acesso em www.wesleyantony.com, 08/08/2010, às 9h. 
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regresso ao lar. E lembra “a cicatriz de Ulisses feita por um javali enquanto caçava”. 

São os traços da memória em manuscritos em aberto, a identificação em roteiro 

narrativo ou poético. A tensão topoi e nostoi está em “o pranto e a melancolia [como] 

marcas irracionais, anteriores à fala”, o desejo de rememorar. Derrida (2001), em o Mal 

do arquivo, mostra que essa tensão (entre o passado e o presente em vista do porvir) é a 

sobrevivência das memórias. O balbucio das memórias é a infância da humanidade e a 

possibilidade da narrativa e da poética em suas variabilidades e peculiaridades. 

Se a narrativa e os poemas implicam esse outro que se deslocamento no eu 

tecido dos recortes de um “real”, os arquivos se tornaram um misto de ficção e 

memória. Os arquivos contêm teores da memória em fragmentos de um mundo passado 

que não mais existe. Há de se perceber a relação da memória nesse contexto espacial 

(plano dos recortes da realidade geracional ou de cada geração) e temporal (plano da 

história). No cruzamento desses contextos, as heterotopias estão para a conexão entre os 

espaços da ação do eu e o seu domínio geossocial e político assim como as 

heterocronias estão para as formas de ruptura do eu (performático) e o sistema de 

temporalidades da história. Assim, a narrativa e a poética se apresentam como formas 

híbridas de vivências e ficções, de passado e de presente, assumindo feições históricas e 

estéticas diferentes em cada escritor em seus contextos performáticos.   

A topografia da cultura, posicionamento do autor dentro da sua cultura, requer a 

percepção dos arranjos culturais como rede de forças em equilíbrio tênue, em que o 

espaço (o cenário de atuação de poder e de decisão nas cenas pública e privada) está 

marcado pelo conflito. Ambas as cenas, na (pós)modernidade, perderam sua rígida 

fronteira entre os domínios local e global, o privado e o público, o antigo e o moderno. 

Mimeticamente e metonimicamente, a poética e a narrativa seriam espaços ficcionais 

para os quais as questões do poder e do espaço podem ser deslocadas na ação dos 

personagens e do eu lírico. Nas memórias, por sua vez, o registro dessas relações de 

poder anuncia processos significativos no plano político e cultural, cristalizados nos 

arquivos. Porque lá onde houver a memória, habitará a cristalização das transformações 

sociais que engendrariam os arquivos da memória coletiva, mesmo quando forem tidas 

ou rotuladas por memórias pessoais. A memória emerge como “elo complexo entre a 

imagem e o poder.” (RAVETTI, 2009, p. 171) Logo, nenhum arquivo existe sem a 

comunidade que o concebe, constituiu, conservou e/ou o ocultou, ou que o contradiga 

ou rechace.  

Para Ana Carlos e Antônio Rua Esteves (2009), em Narrativas do eu: a 
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memória através da escrita, as memórias são representação e ficcionalização, 

condições de existência dos arquivos da memória. Os ensaios deste livro contêm 

análises das memórias e biografias focadas como representação, ficção, construção 

imaginétiva e ideológica do passado. Ou seja, as memórias são vistas como verdades 

plurais que dizem o eu como a invenção fragmentar, sem centro. É o mesmo o que 

defende R. Barthes ao metaforizar as atopia como a “casa à deriva”. Deste modo, 

também as memórias elucidadas por poetas são os recursos de escritura, de que se 

valem os poetas; mesmo antes de Freud instituir a psicanálise. Não contrários a Freud, 

mas consolidam a visão de que “Os poetas descobriram o Inconsciente antes de Freud” 

através de processos de composição literária com nuanças epistemológicas e fluxo do 

inconsciente, utilizados em psicoterapias. (CARLOS, 2009, p. 15). Portanto, a poética 

como escritura é uma das materializações possíveis nos arquivos da memória; um dos 

lugares da memória coletiva, inclusive em Paul De Men12 e em Paul Jay13 (apud 

CARLOS, 2009, p. 2015), que se apoiaram na crítica literária e no jornalismo.  

Como as teias de lembranças em E. Bosi (1994), as escritas de si em M. 

Foucault (2004), as topografias em Graciela Ravetti (2009), dispersa memória em Luiz 

Cairo (2009) e narrativas do eu: memórias através da escrita em Ana Maria Carlos 

(2009), os roteiro que Sebastião Milagre construiu são a via através da qual a sua 

escritura e sua imagem passaram a ter sentido e poder de diálogo com o passado e o 

presente para representar historicamente sua sociedade.  

As obras de Sebastião Bemfica Milagre: Via-Sacra (1960), Viaduto das Almas 

(1986) e Doador de Sangue (1990) se constituem balizas de posicionamentos e valores 

de gerações e conflitos estéticos e histórico-sociais. Os poemas inéditos surgidos como 

vestígio dessas narrativas do eu que não mais está na história e se cristalizaram em 

impressões de eu lírico a denunciar as condições e as contradições de sua época, 

evidencia um processo de construção do autor que permanece em aberto e inesgotável. 

Por exemplo, as crônicas, os discursos, correspondências, a antologia e os concursos de 

poemas do escritor ainda não contemplados em análises. Eles constituem os registros 

                                                
12 Paul de Man (06/dez./1919, Antuérpia – 21/dez./1983, New Haven, Connecticut) foi crítico belga-

nascido literário e teórico; com Ph.D.- Universidade de Harvard em 1950.  Conheceu J. Derrida em 
1966; http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Man, disponível em 13/11/11, acessado às 2:47. 

 
13 Paul Jay, jornalista-cineasta, nasceu em Toronto. Tem dupla cidadania nos Estados Unidos, é o sobrinho 

do roteirista Ted Allan. Trabalha em sua rede de notícias The News flagship Real. Há artigos em In 
These Times; disponíveis em http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Jay, 13/11/11, acesso às 2:55.  
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dessas histórias de gerações. Considerar esses aspectos topográficos da literatura neste 

escritor é ir lá onde ela se dispersou a ponto de poder, em parte, registrar os arquivos 

que ainda sobreviveram depois de vinte anos de sua morte.      

Alguns dos perfis de Sebastião Milagre continuam desconhecidos pela cultura 

local, exigindo-se novas pesquisas. Há vários aspectos que não foram descortinados nos 

perfis. Sebastião Milagre os construiu com outros escritores de seu tempo e refletiu as 

questões de sua vida e do mundo. “O amor nos surpreende a cada momento”, segundo a 

lembrança de Maria do Carmo Mendes sobre o escritor. Repensando seu lugar na 

tradição poética, ele retoma os temas da tradição clássica do soneto (camoniana, 

viniciana, simbolista, neoparnasiana), da lira neo-romântica e modernista, 

neovanguardista e das variantes do concretismo. Inclusive, a reação e a inovação de 

Sebastião Milagre estão no esforço de apropriar-se da estética em linguagem própria e 

em confecção diferenciada de poemas.  

O escritor abre-se à poética, ora como conservador, ora como moderno, engajado 

e desiludido com a modernidade e suas transformações no “Século de assaltos” 

(MILAGRE, 1990, p. 24-26), nome de um de seus poemas. De fato, ele adquiriu o 

flexível fôlego lírico e amplo de temáticas e de possibilidades que alavancaram sua 

poética ao ritmo e ao patamar dos escritores das Minas Gerais.                

Em outros momentos, a vida é “os contornos do corpo de uma mulher cheirosos” 

e “o mapa-múndi que compreendi sem compreender”, um labirinto, cujas vias se 

identificaram seu roteiro: a modernidade (re)vela esses paradoxos da poética ocidental, 

nacional e local, ao contemplar o século XX. Esses são poemas de O Viaduto das 

Almas (MILAGRE, 1986, p. 36) e O Doador de sangue (MILAGRE, 1990, p. 24).   

Especificamente, em O Viaduto das Almas (1986), o poema-objeto do desenho 

da garrafa traz a reflexão sobre os atributos da bebida alcoólica e seus efeitos graves à 

saúde como a dependência química. Esse e outros formatos gráficos dão visibilidade à 

sua lira, inclusive no poema minuto e na poesia-práxis, que compilou em várias obras.     

São esses e outros recursos pelos quais o eu lírico, em Sebastião Milagre, canta, 

desencanta e declina o seu universo com os matizes da sua produção como um legado 

entre os anos 1960 e 1991. Em suma, diante das produções de Sebastião Milagre e 

outras investigações e textos inéditos, os perfis e o roteiro são pistas ou rastros de vários 

episódios locais. 
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Figura 2: Este é o poema-objeto: a Garrafa de Sebastião Bemfica Milagre. 
 

A concepção de roteiro de viagens de Sebastião Milagre interpela seu leitor a 

cada passo como os deslocamentos e as paradas de produção para a reflexão e suas 

leituras – the pit-stop or production downtime. As consultas efetivadas aos arquivos de 

famílias, de museu, das escolas, das bibliotecas e do cemitério constituíram material 

suficiente para formar duas pastas de documentos e elaborar tabelas com dados da 

antologia, das crônicas e das temáticas do acervo de Milagre, dispostos minuciosamente 

no anexo II. A síntese biobibliográfica surgiu como o mapeamento da vida e obra deste 

escritor. As correspondências que foram encontradas tiveram seu momento inicial de 

leitura na introdução de O Viaduto das Almas (1986). Essa material de vários lugares e 

arquivos exigem a atenção aos modos de percorrer o roteiro e de recompor atores e 

cenários: uma viagem na história de Divinópolis entre 1923 a 1992. O poeta itinerante 

se fez cronista e se mostrou versátil em artigos de perfil biográfico, de perspectiva 

conjuntural e de autobiografia na primeira pessoa. Na primeira modalidade, destaca-se a 

descrição do médico e prefeito Sebastião Guimarães; na segunda: “Ano 2012”, que 

aparece no Jornal “A Semana”, edição nº 19, ano XIX, de 1º de junho de 1962, e, na 

terceira, o auto-retrato do poeta-escrivão vem, à tona, quando metaforiza sua 

aposentadoria na Polícia Civil. Em “A minha máquina de escrever”, há uma reflexão de 

antagonismos de sensações e lições: estaria finalizando sua carreira de escrivão como a 

máquina Continental, antiga, que é substituída pela Remington, figura do novo 

funcionário a substituir o maduro escrivão de polícia civil.  

Outra peculiaridade, conforme seus amigos e conhecidos: o escritor 

datilografava com o dedo indicador de ambas as mãos, com uma agilidade estonteante. 

A explicação está na peça de teatro de 1990, quando o escritor resolveu comprar uma a 

máquina de datilografar. Ele treinava, em casa, sozinho. Giovani Gontijo Fiúza se 
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lembra desse escrivão de polícia: “Quando fui inscrever-me como candidato à 

habilitação na banda volante do DETRAN (...), impressionou-me sua agilidade na 

máquina de escrever.” (BESSA, 2003a) Na delegacia civil, Sebastião Milagre retirava 

boa parte da matéria-prima para sua produção intelectual. Ainda nos atesta Fiúza: 

“Tratava a todos com cortesia, até aqueles acusados de algum delito (...). Mesmo em um 

ambiente frio, duro e indiferente de uma delegacia de polícia, a sua figura de intelectual 

e poeta transparecia” (BESSA, 2003a, p. 21)              

O recorte de Maria Victoria Benevides (1979), em termos do 

desenvolvimentismo que acontecia em todo país, é repensado para contextualizar os 

efeitos da política local e da economia no centro-oeste mineiro. Justamente, no tempo 

da política desenvolvimentista de JK, Sebastião Milagre construiu sua biografia e seu 

acervo em Divinópolis. Os militares, entre 1964 a 1985, fizeram sua versão desse 

desenvolvimentismo. Nesse momento histórico conturbado, os sistemas de censura e 

repressão deixaram marcas sutis e explícitas na escritura e na vida do escritor.    

Na literatura e historiografia locais, destacaram-se: Batistina Corgozinho (2003), 

Pedro Bessa (2003), Barci Castriota e Rafael P. Machado (2008), Antonio Lopez (2009), 

que estabeleceram as interfaces entre os atores e os cenários da modernidade. Nesta 

dissertação, aos poucos, eles serão citados para ajudarar a compreender os perfis, o 

roteiro das obras e dos temas recorrentes na poética, na crônica e na antologia como 

legado da memória cultural. Por ex, em Caça-palavras – Ano 1 (2008), o artista-

plástico Carlos Antonio Lopes Corrêa14 e os outros escritores de Barkaça ilustraram os 

quadros temáticos da literatura divinopolitana: nº 1: Dos primórdios do século XX à 

ADL; nº 2: Da Fundação da ADL à última edição do Jornal Literário Agora e nº 3: Dos 

escritores natos e residentes em Divinópolis às diversas manifestações de revistas 

(Diálogo e Logos), jornais (Cogumelo, Cultura SAB) e nos suplementos diversos 

(Diadorim e Múltiplo-Poético-Plástico) a partir de 1970.    

Em crônica no Jornal “A Semana”, de 26 de out. de 1949, edição nº 188 e 190, 

Sebastião Milagre anuncia “Divinópolis”, um livro que não concluiu e os manuscritos 

dele se perderam; inclusive, em coluna “Notícias da Cidade”, ano IV, ele já registrava a 

dedicatória, hino e outros informes básicos sobre a história local.           

 Articulado à Igreja local, Sebastião Milagre sofrera influência da Ação Católica 
                                                
14 Carlos Antonio Lopes Corrêa fez a Biografia de Milagre. Veja dados pessoais de Corrêa em  

http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/minas_gerais/carlos_alberto_lopes_correa.html, 
acesso no dia 10/11/11, às 23 h;  
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e da formação e homilética franciscana. Nos anos 1960, Milagre tivera contato, 

possivelmente, com os movimentos JAC, JEC, JIC e JUC, segmentos ideológicos, 

pastorais e de engajamento laical por diversas causas, entre elas ações de solidariedade, 

promoção humana e contestação à ditadura. Ele conseguia interagir e sentir-se engajado 

contra o regime de exceção. Os frades se dedicavam à formação de leitos cristãos, à 

atuação pastoral e ao engajamento político em comunidades rurais e urbanas, sob 

orientação pastoral da Igreja Católica. Destacaram-se, nesse período, os trabalhos 

pastorais de Frei Bernardino Leers (nascido em Bergen op Zoom, em 1919, Holanda e 

falecido com 92 anos em 05 jun. 2011), teólogo, psicólogo, exegeta, e outros sacerdotes 

e leigos. Nessa formação cristã, Milagre desenvolveu uma de suas motivações, sem 

deixar de ser tolerante a outros credos e concepções, ou seja, ele adotara a atitude 

ecumênica em busca da sociedade alternativa.  

Também tivera acesso aos programas da Fundação da Comunidade em 

Divinópolis.15 Essa entidade civil tinha o cuidado com a formação política e ação de 

engajamento em mutirões e ações a favor da comunidade e dos bairros, reivindicando 

junto à prefeitura as melhorias para a cidade que modernizava e crescia em torno de 100 

mil habitantes nos anos 1970. Nesta associação, eles podiam ser membros, 

independente de credo, sexo e partido político; alguns contribuíam com a mensalidade 

para a manutenção da entidade.   

Atualizado, Sebastião Milagre interou-se aos escritores de sua época quanto à 

ecologia e à política, à desigualdade social de grupos e classes, à modernidade e à 

modernização de sua cidade, à demolição do casario antigo, aos sonetos da tradição 

parnasossimbolista, augustoangelina e viniciana em sua produção. Osvaldo André de 

Melo, em 13 jul. 2010, disponibilizou o soneto parnasiano sobre Sebastião B. Milagre: 

“Veio ao mundo direto do Parnaso, Desposou a Lilia, musa eterna...” Os poemas em 

versos livres sobre o amor e a melancolia cotejaram as fases diferentes do jovem e do 

maduro Milagre na topografia “divinopolense”, um de seus neologismos.  

Sua produção teve diferentes fases, passando pelo valor confessional, depois 

mais laica e publicitária de divulgação na imprensa. Aos poucos, ele se torna conhecido 

pelos programas da Rádio Cultural de Divinópolis, hoje, Rádio Minas, cuja audiência 

vai dos anos 1950 a 1970. Eram programas de música clássica semelhantes aos da TV 
                                                
15 BATISTA, Márcia Helena. A Restauração católica no cotidiano da cidade: Círculo Operário, 

imprensa e Obras Sociais em Divinópolis entre os anos 30 e 50. PUC/MG, 2002, disponível em 
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/CiencSociais_BatistaMH_1.pdf, acesso em 10/11/11, às 20 h.  
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Senado sob direção de Artur da Távola. Horas de música clássica, do tango e dos 

sonetos, divulgados aos domingos por Jadir Vilela, Edith Silva e outros. Edith nasceu 

em São João del Rei, no dia 1.º de maio de 1921, filha de Francisco Teodoro da Silva, 

oriundo de Pará de Minas, e Íris Augusta da Silva. Em São João del-Rei, estudou no 

Colégio Nossa Senhora das Dores e, vindo aos 11 anos de idade para Divinópolis, 

continuou seus estudos na Escola Normal Dr. Mário Casasanta. Ela faleceu em 

Divinópolis em 24 de set. de 2011.  
  

 
Figura 4.  A foto do poeta e cronista Sebastião Bemfica Milagre 

aparece em Doador de Sangue, de 1990 e na Biblioteca Ataliba Lago em Divinópolis. 
 

As duas Suítes Divinopolitanas, gravadas em K7, são de difícil acesso e talvez 

de ruim estado de conservação, segundo alguns familiares e acadêmicos. A preferência 

musical está nas suítes que compôs e em versos de O Viaduto das Almas (1986), que 

condensaram toda a vida dedicada à poesia e aos estudos da música clássica.  
 

A música dos mestres 
                             me extasiou; (...) 
Passei por tudo na vida...          (MILAGRE, 1986, p. 38) 
 

Como e de quem adquiriu essa influência do clássico e a tendência pela música 

erudita? Não se sabe, exatamente. Imagine o escritor, no interior de Minas, que poderia 

ouvir a música sertaneja, opta pela clássica. Havia, em Divinópolis, pessoas que ouviam 

música clássica: os frades franciscanos, o educador Martin Cyprien e outros amigos do 

escritor. Ele os convidava para a audição da música clássica em sua residência na Rua 

São Paulo, lá na Sala de Consertos Lilia. É possível que o gosto musical venha de sua 

formação escolar e o círculo de amigos em Belo Horizonte. Tardiamente, Sebastião 

Milagre aproveitou o útil e o agradável, conseguiu incutir em amigos o gosto pela 

música erudita, de câmara e de orquestra. Como ouvia na BBC de Londres e outras 
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emissoras de rádio, assim ele procedia em Divinópolis por ocasião de programas na 

Rádio Cultura de Divinópolis. Essa radiodifusão motivou ao estudo dos clássicos, a 

aquisição de disco de vinil, LPs, folders sobre os mestres da música, encontrados em 

bancas de jornal e revistas da capital, que começavam a se instalar em Divinópolis.  

Em dia 06 de abril de 2011, obteve-se o seu registro de Batismo nº 289, no livro 

nº 5, de 1922 e 1923, folha 55b, da Catedral do Divino Espírito Santo de Divinópolis, 

MG. Nele, os dados vêm à tona: “Aos 08 de setembro de 1944, casou-se com Maria da 

Conceição Natividade (04 de janeiro de 1925 - 02 de novembro de 1970)”, 

carinhosamente reconhecida como a Lilia do Tião, com quem teve quatro filhos. São 

eles: Antônio Weber Natividade Milagre, engenheiro químico no Rio de Janeiro, hoje 

com 66 anos; Sebastião Bemfica Milagre Filho, com 64 anos, comerciante da Pluspel16 

em Divinópolis; José Olinto Natividade Milagre, com 62 anos, médico em Patos de 

Minas; Paulo Rodrigo Natividade Milagre, com 56 anos, advogado e avaliador de 

imóveis em Divinópolis.    

Os opúsculos de trovas e o último livro de 1991 - Quartetos de sopro / O nome 

dela é Perpétua – provam que ele fez o antigo curso de humanidades no Colégio 

Arnaldo, de Belo Horizonte, e São Geraldo, de Divinópolis, entre 1937 a 1942. O 

primeiro deixou marcas indeléveis em sua vida do tempo de estudante. São vestígios de 

recordação eternizados nas trovas. Neles, “arqueologia da imagem”17 - como uma 

espécie de logomarca do  processo de construção de sua imagem, de sua produção e da 

conquista do público-ledor. Espaços culturais, estéticos e sociais da consolidação da 

imagem do homem das letras em gerações de escritores e na região, onde atuou como 

escrivão, o acadêmico da ADL – Academia Divinopolitana de Letras, o leiloeiro oficial 

da comarca de Divinópolis: Pará de Minas, Itaúna e Mateus Leme. 

Paulo Roberto Natividade Milagre ofereceu a J. B. Pereira (2006) O Doação de 

Doador de Sangue/ Procissão da Soledade (1990), um dos motivos comemorativos do 

cinquentenário da lírica de Milagre (1940-1990). Em 2006, J. B. Pereira (2006) fez o 

                                                
16 Sebastião Milagre Filho é o proprietário de Pluspel Embalagens LTDA, na Rua Pernambuco, 862, 

Centro, Divinópolis, CEP: 35.500-008. Fones: (37) 3221-1588 e 3214-6860.   
 
17 A Arqueologia da Imagem, DVDTECA EDUCATIVO, de Sebastião Pedrosa (2006) sobre Antonio 

Saggese, é documentário sobre a fotografia em lugares fechados como casas e salas de milagre. As 
fotos mudam de cor, devido à ação do tempo, da chuva e do sol.  Ao se pesquisar o cemitério, deparou-
se com os jazigos da família. Não havia mais a foto da Lilia no seu túmulo; as do Álbum de Família 
estavam conservadas. Essa arqueologia continua nos arquivos, na paisagem, na cidade, no contraste das 
fotos de hoje e do passado, desafiando o processo de envelhecimento e deterioração de imagens.         
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discurso de recepção de Paulo Milagre na ADL, aludindo-se a ambos, o pai e o filho.  

A partir das fontes primárias e dos prólogos das obras, deparou-se com dois 

sonhos de Sebastião Milagre: desejava ser musicista e diplomata. Na verdade, ele os 

concretizou parcialmente; sublinhando-os em sua produção intelectual e de compositor. 

Em lugar do musicista, tornou-se um estudioso da música clássica, chegando a compor 

alguns versos dignos ao violão e cantados em sua boa voz, que tocava de ouvido ao 

atentar-se às serenatas, suítes e às cantigas populares que cantava sozinho e com os 

amigos. Como havia dito Domingos Diniz, Sebastião Milagre gostava de música, 

inclusive da MPB – Música Popular Brasileira, baião, tango, música de câmara, dentre 

outras. Ele passava horas inteiras diante de sua vitrola a interiorizar os clássicos, a valsa, 

a música brasileira folclórica de vertente de Heitor Villa-Lobos, o canto chão ou canto 

gregoriano da tradição e da liturgia católica, também a música de raízes – a antiga 

sertaneja. Por várias vezes, em viagem, curtiu a antiga música barroca de São João del-

Rei, Itapecerica, Mariana, Pitangui e os chorinhos, valsas, tangos e boleros no 

Divinópolis Clube, Belo Horizonte e Poços de Caldas, Teresópolis, Petrópolis, dentre 

outras cidades. E, no decurso de anos dessa busca da musicalidade no verso e fora dele, 

compôs suas duas lindas Suítes Divinopolitanas. Merecendo o reconhecimento como 

poeta-compositor.   

Se as dificuldades impostas à vida e ao pouco domínio de idiomas, o trabalho e a 

sobrevivência minimizaram seu sonho de ser diplomata; suas opções o aproximaram ao 

reconhecimento do público quanto à sua capacidade de relacionar-se e assumir várias 

funções na comunidade. Como bibliotecário da ADL, era o tolerante, introspectivo, 

aparentemente tímido, capaz de ouvir, trabalhar muito. Como leiloeiro oficial da 

comarca e com cada um, estreitou amizade com escritores das cidades vizinhas. Era 

visto como o dedicado escritor local, incentivador das novas gerações de poetas. Foi 

destacado pelos seus serviços como escrivão de polícia civil, o defensor dos interesses e 

das demandas locais como no-lo testaram suas crônicas, seus discursos e seus poemas. 

Sebastião Milagre orgulhava-se de poder andar pelas ruas e ser chamado pelo nome e 

não precisar andar com armas para se defender, porque fora persona grata na sua 

coletividade. Soube convencer o poder municipal a não fechar a Escola de Música, hoje 

no Complexo Arquitetônico do Gravatá. Idealizou e investiu tempo e recursos para a 

fundação de jornais locais, a criação de bibliotecas com o incentivo da municipalidade, 
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a consolidação da Noite da Poesia com duas décadas18 de sua fundação, e da ADL, com 

seus 50 anos. Para aqueles que vão à Biblioteca Ataliba Lago, eles encontrarão o retrato 

do maduro Milagre no segundo piso, além de parte de sua obra na estante Literatura de 

Divinópolis, no primeiro piso, na Av. Sete de Setembro, contígua ao Instituto Sagrado 

Coração. Segundo Adélia Prado, ele se destacava com sua performance de declamador. 

Por isso, sua popularidade crescia na região. Ele havia comemorado em 1990, os 50 

anos de poeta; a comunidade local parou para a celebração, com variado programa. 

Dentre tantos versos, destacam-se os de O homem agioso (1990), os quais traduzem os 

seus sentimentos e suas opções pela poesia e pela música clássica: 
 

Quem me dera só na música pairar-me! 
Só na poesia quem me dera alar-me! 
A quietude da prece consagrar-me... (1990, p. 155)  

 

Ao falar desse consagrar-se, cotidianamente, à prece como poeta e cristão, há 

outro lado do escritor: a sua poesia mereceu um olhar cuidadoso sobre seu ceticismo 

lírico em alguns livros e poemas, Milagre era, profundamente, conservador e católico 

em sua prática e opções de vida, mantendo-se fiel à Igreja até o fim de seus dias; nem 

por isso menos crítico, perspicaz e ousado em seus questionamentos e sua escritura. 

Entre a tradição, a religiosidade e a modernidade que se impunham abrupta dentro do 

Plano Piloto de JK e o Plano Piloto do concretismo, o escritor descortinava novas 

tendências vanguardistas e retomava o legado do Modernismo Brasileiro em sua cidade.  

Entre a tradição local e o global, Sebastião Milagre se posicionou como um 

“entre-lugar”, possibilitando ao intelectual analisar as questões de sua cultura local nos 

intercâmbios e nos hibridismos19 com a globalização e a modernidade nacional. A 

irreverência milagreana aproxima-se da indignação e da denúncia quando se trata de 

explorar Minas ou humilhar o povo brasileiro e do terceiro mundo em O mundo e o 

                                                
18 Noite da Poesia com 18 anos: “... realizado pela 1ª vez, 19/set./1988, na Escola Municipal de Música. (...) O 

Jornal Estado de Minas, 22/out./1988, noticiou [a presença de Sebastião Milagre e Maria do Carmo como nos 
tempos áureos, e ]: Adélia Prado, Jadir Vilela, Afonsina Amaral, Aparecia Nogueira, Áurea Venâncio (...) e Osvaldo  
Melo.” O Aqui Pra Nós, 02-08/nov./1988, descreveu: “A  II Noite da Poesia, promovida pela Fundação Municipal 
de Cultura, sob coord. de Domingos Diniz e Augusto Fidelis. (...) Inventivo à continuidade de Sebastião Milagre 
em http://www.divinopolis.mg.gov.br/imprensa/jornal/139-2006.pdf, acessado em 06/10/11, às 22 h.   

 
19 Em Hibridismo cultural, Peter Burke afirma: “O hibridismo é termo escorregadio, ambíguo, 

metafórico, descritivo (...), movimentos centrífugos e centrípetos de foras culturais, uma negociação 
de domínio e recessivo, (...) processo sincrético e miscigenação”. (2003, p. 51, 53 e 54) Milagre se diz 
moreno “in natura”. É o discurso do saber local em interação e mediação como entre-lugar do latino-
americano e o europeu. No caldeirão cultural do terceiro mundo, este escritor-autóctone dialoga com 
outros atores na sociedade globalizada entre religiões diversas como escritor ecumênico.  
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terceiro mundo (1981): “Terceiro mundo/ milhões no mundo, sem fundo// pobreza 

muito/ sofrer e muito// ser moribundo/ nauseabundo// ameaça ao mundo?// cheque sem 

fundo// bundo do mundo// terceiro mundo/ bunda do mundo”. (MILAGRE, 1981, p. 

28). Essa posição aparece em 3 EM 1 (1985), ano da abertura política no Brasil.  

Os efeitos da Guerra Fria no Brasil, a corrida espacial com a conquista do 

espaço sideral e da Lua, o Muro de Berlim e a sua queda, as independências dos países 

africanos, a era da comunicação em massa pelo rádio e pela televisão, as guerras 

mundiais, as ditaduras, a globalização, as mudanças de moeda na vida econômica do 

Brasil nos últimos anos, a atualidade virou tema e reflexão em Sebastião Milagre. A 

matéria-prima dos neopoemas20 está na afrontação à corrupção, à inflação, à espoliação 

de Minas, à solidão, à fome, às guerras, às condições precárias das rodovias, à cultura de 

morte e de consumismo, aos próprios da cultura do ter, das feições da sociedade do 

espetáculo em Sozinho na multidão (1980), O mundo e o terceiro mundo (1981), 3 

EM 1 (1985), O homem e a caixa preta (1982), Viaduto das Almas/ o homem agioso 

(1986), Doador de Sangue/ Procissão da Soledade (1990).  

Quanto ao seu modo de ser, Milagre se afirmar pelo espírito de iniciativa, a 

solidariedade, a capacidade de escuta, o empreendedor tecendo sua história de 

publicidade e propaganda dos seus patrocinadores. Ninguém constroi a história sozinho. 

Milagre tem trâmite assegurado e confiante em sua cidade, decorrente das funções que 

foi desempenhando. Estes são os fatores do seu sucesso editorial, local e regional. Ele 

soube conquistar patrocínio e o público-ledor, o agiornamento ou a atualização nas 

diversas estéticas para atingir seu leitor. Sabe-se da sua entrância nas camadas populares 

em função do exercício de escrivão de polícia, de corretor de seguros, de leiloeiro 

oficial da comarca de Divinópolis, de secretário das faculdades locais. 

O tema da ecologia só vem à baila como ação contra os impactos ambientais nos 

anos 1980, com despoluição das nascentes, a defesa da fauna e da flora. Com a Eco-91, 

e a Secretaria Municipal de Planejamento de Divinópolis (administração 1989-92) 

elaborou uma cartilha Poluição não, Vida!, jan. 1991, 15 p., e a Agenda 21; Fazendo 

nossa Parte, de Clever Greco Magalhães (org.). Sebastião Milagre denuncia a poluição 
                                                
20 A expressão aparece em Afrânio Coutinho (1997, p. 230) – A literatura no Brasil, v. 4, parte II, 4ª. 

Ed., Globo e nas vanguardas como verbivocavisualidade, letrismo no concretismo de Noigandres 4 
em 1958; Chamie em 1961 e Wlademir Dias Pino em 1967; na Equipe Invenção em MGs, e em Joyce; 
registros de Camilo Lara: “A partir das primeiras publicações da Poesia Experimental Portuguesa no 
Suplemento Literário de Minas Gerais, e das visitas de Melo e Castro a Belo Horizonte em 1966, e 
de Ana Hatherly em 1969 (...), os escritores e artistas de Divinópolis demonstravam interesse de 
estreitar relações com os seus contemporâneos além-mar.” (LARA, 2005, p. 29, meu grifo) 
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decorrente das indústrias e das siderurgias no entorno da cidade. Misturando o poema-

objeto ao poema-práxis, ele recorre à visualidade da chaminé e ao negrito, provocando 

ironicamente a conexão de poluição e Divinópolis. Destaca-se a sílaba “pó” da palavra 

Divinópolis, que está entre duas barras em forma de chaminé, da qual sai uma nuvem 

esvoaçante, no poema visual e concreto, denominado “Sidero/tecnia”, em Viaduto das 

Almas (MILAGRE, 1986, p.32). A criatividade surpreende como fusão lírica como 

afirmava E. Staiger. Ainda cruzando sintaticamente a introdução do Pai-Nosso e verso, 

ele infere engenhosamente: “O pó de siderurgia: pó nosso de cada dia. (...) é fonte de 

economia, / dá progresso, dá riqueza/ para seu proprietário;/ dá emprego ao operário. 

(...) divino pó, alimento/ mas poluidor elemento.”    

Para Jadir Vilela de Souza, presidente emérito da ADL e aluno de Sebastião 

Milagre na arte de sonetar, Sebastião Milagre assumia a causa da poesia e da crônica 

sobre as demandas da comunidade, por isso ele se integrou ao grupo de defesa contra o 

desmanche do Sobrado da Praça da Matriz e, ao lado de Jadir Vilela, foi um dos 

incentivadores da criação do Museu Histórico de Divinópolis nos anos 1970. Sebastião 

Milagre, o secretário da ADL, lavrou esse evento em ata.  

Em artigos de jornal, amigos e acadêmicos se referem ao seu falecimento em 

1992. Quando, pela primeira vez, coube a Carlos Altivo reconhecê-lo como o “poeta 

maior”. Pedro Bessa (2003) retoma esse procedimento em 2003. A saudade e a 

valorização da sua memória coletiva já se faziam sentir nas Atas da ADL no período 

entre desde a fundação até 1996. Houve várias iniciativas para recordar o acadêmico-

sonetista como o Concurso Internacional de Sonetos Sebastião Bemfica Milagre.  

Há as correspondências, os ofícios a ADL e os votos de pêsames. Em 25 de 

março de 1992, o ofício de Natércia Silva Villefort Costa, presidente emérita da 

Academia Feminina de Letras, o reconheceu como “um de seus mais ardorosos 

integrantes, (....) há de inspirar os confrades pelo destaque nas letras mineiras.” Essas 

considerações se remetem ao valor dos arquivos e à memória de Sebastião Milagre.   

Como ele, o historiador Frei Odulfo Van der Vat, seu contemporâneo, escreveu 

Coisas do nosso passado (1979). À luz da valorização do passado, a panorâmica de 

Milagre vem à tona com crônicas inéditas no arquivo de Maria do Carmo Mendes, 

disponibilizado em 10 de fev. de 2011: o “Theatron”, “Martin Cyprien”, “Viva, 

Sebastião Gomes Guimarães!”, “A minha máquina de escrever” e “História bem 

humorada”. Nesse sentido, essa reconstrução de fatos, fotos e de pessoas tem a ver com 

o que Glória Reis descreveu em Arte, memória e cidades: espaços de vivências 
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coletivas e temporalidades em movimento, p. 213-232, no artigo Nação e Identidade: 

Ensaios em Literatura e Crítica Cultural (2007, p.213 ss.), em que ela assevera:  

 
(...) as maneiras de ver, escrever, pintar, esculpir, pensar, falar, ouvir, 
fotografar, relatar, (...), representar traduzem, pois, informações sobre 
a vida no espaço urbano e têm caráter documental. Os artistas, 
testemunhos das dinâmicas da vida urbana, fazem parte do patrimônio 
humano da cidade e suas memórias são preciosos instrumentos de 
construção de identidades coletivas. (...) Em suma, histórias, 
aparentemente individuais, pode-se captar um significado coletivo 
(...), a memória ganha contornos coletivos, possibilitando articular 
local e universal e espalhar a especificidade no genérico. (REIS, 
apud TOLENTINO, 2007, p. 218, meu grifo) 
 

Nas fontes da literatura, relacionando a poética à memória como universo da 

ficção e dos processos miméticos, Luiz Costa Lima (1989, p. 175) afirmara: “O discurso 

poético incorporou o desejo (...), um sonhar acordado com que escapamos da realidade 

presente. Nutre-se sim da violência com as coisas vivas em nós, condição para que se 

convertam em palavras, (...) lastreadas pela história, não a ela submissas.” (LIMA, 

1989, p. 175) Este se refere à modernidade e à tradição em Dispersa demanda (LIMA, 

1981). Trata-se do conjunto de tensões entre “o novo e o antigo” na escritura de 

Sebastião Milagre e sua participação nos Moços do Agora em Divinópolis. Com um pé 

na tradição e outro na modernidade, ele é, porém, em si, uma contradição, porque, além 

de sentir-se o náufrago em suas perdas e crises, ele reproduz a poesia de seu de mundo e 

o mundo de sua cidade com humor e ironia. Ora aplaude o progresso, fator de fascínio e 

maquiagem das paisagens; ora é a resistência dos marginalizados e empobrecidos.  

Nesse mundo de Sebastião Milagre, onde tudo que é de convicção se 

desmantela, Eric Hobsbawm (1994) já se inquietava com a “era dos extremos”21. Este 

teórico visualiza as guerras e a solidariedade; a fome e as riquezas, ao lado de modelos 

socioeconômicos que se arruínam enquanto outros se erguem, estranha e rapidamente 

entre guerras e violência de todo tipo. Nunca, na história contemporânea, em nome de 

tantas ideologias e dos planos pilotos da modernidade, tanta contradição eclode: as duas 

guerras mundiais surgiram ao lado da massificação da tecnologia e da mídia, das redes 

de comunicação e o surgimento da globalização e da internet, de mercados de inclusão e 

                                                
21 Eric Hobsbawm (1995), A era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991 (lançado em 1994,  

Inglaterra), analisa os fatos de 1917 – fim da I Guerra Mundial e a Revolução Russa – até o fim da 
União Soviética em 1991 e a crise no Leste Europeu”; disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eric_Hobsbawm, acesso em 13/11/2011, às 16:06.   
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exclusão, integraram pessoas aos sistemas e marginalizaram tanta gente.  

Sebastião Milagre também sentiu a estranheza nas periferias e na região rural – o 

entorno de Divinópolis. Publicado em Belo Horizonte, Gomos da Lua (1963) está 

impregnado pelo ufanismo do nacionalismo em Sebastião Milagre. A tradição oral e o 

espírito sapiencial projetam a imagem de dignidade do Brasil. Os poemas “Brasilidade” 

e “Chapas” (MILAGRE, 1963, p. 58 e 70). O poema “Os chapas” da obra citada revela 

o escritor em sintonia com as faces dos oprimidos, na opção preferencial pelos pobres 

do documento de Puebla, México, em 197922. São os que estão às margens dos sistemas 

econômicos, e a ideologia da nacionalidade não reconhece seus direitos como cidadão 

da nação. O sistema, quando baseado única e exclusivamente no capital, denigre a face 

humana das minorias étnicas, inclusive do mundo agrário, porque ambos não promovem 

as políticas públicas para superarem o estigma da pobreza e da miséria, que ronda o 

mundo. “Brasilidade” (MILAGRE, 1963, p. 58), outro poema no mesmo livro situa a 

exemplaridade nacionalista como construção de celebridades e de símbolos de 

unificação da nação. Para Hugo Achugar (2003), memória e nação se mesclam no 

discurso da memória. Ao eleger os ícones da nacionalidade brasileira, Sebastião Milagre 

assume a saga civilizatória e a lógica da modernidade, cujo paradigma repete a 

melancolia e as contradições sistêmicas em sua vida e na escritura como referenciais 

obrigatórios para o cidadão engajado a favor do seu país.  

Milagre dá suporte a seu discurso lírico na tradição local, um dos veios da 

oralidade, como nas “Histórias de Mãe”, “A verdadeira Esmola”, “Noturno”, “Gomos 

da Lua”, “Gosto – 1960”, “Seguro de Vida”, “Divinópolis”, “Riqueza merecida”, 

“Testamento”, “Sobre o sono”, “O Poeta do Século XX”, “Versões da Imitação de 

Cristo” e “Final”, todos esses poemas de Gomos da Lua (1963). A parábola, a 

analogia, o aforismo, as máximas, o conselho, o ditado popular, as narrativas da 

infância e do seu povo mineiro estão entremeados com os casos de sabedoria, as lições 

de vida, a filosofia dos mineiros, cuja autoridade é a tradição e a Bíblia, e alguns poetas 

da sua geração. Em “Noturno” (MILAGRE, 1963, p. 59) de Milagre, parece-nos que se 

sente Mário de Andrade, que escreveu “Noturno de Belo Horizonte”, de 1924. Nesse 

poema mário-andradeano, há uma alusão à Divinópolis como a cidade que “possui o 

melhor chuveiro do mundo”. Essa afirmação está em Roteiros, da Coleção Dazibao, v. 

                                                
22 Ver: http://www.catequisar.com.br/texto/colunas/juberto/04.htm, disponível em 10/ jun./2011, às 22 h.  
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2, epígrafes p. 11. Em “Modernistas por Belo Horizonte”, de Petrônio de Souza, 

jornalista e escritor, situa a visita deles a Divinópolis23.  

Outro expoente da brasilidade, Milagre exemplifica a música regional nordestina 

como signo de brasilidade. O Rei do Bailão, Luiz Gonzaga, canta “Não há, ó gente! Oh! 

Não,/ Luar como este do sertão”24. Essa canção é verso obrigatório no poema “Gomos 

da Lua” (MILAGRE, 1963, p. 47). Essa alusão a Gonzaga está no rol de argumentos de 

autoridade de que se vale Milagre para dizer que a Lua não deve ser um objeto de 

disputa da Guerra Fria. Para Milagre, “a Lua, dama da noite” (idem), é objeto de 

contemplação universal, ícone de idealização romântica. Essa visão, em 1968, de tons 

nativistas, saudosista, contundentes de idealização e denúncia, é confirmada em O 

homem agioso (1986):  
 

Para que trabalho/ se tudo vai acabar?/ para que amar/ se a vida teve 
começo/ e terá fim?// era como se perdesse o meu amor,/ e não visse 
na lua/ senão um corpo opaco/ satélite oficial da Terra,/ digna de ser 
atingida/ por mim – astronauta/ para fins de propaganda.// Mas, ainda 
estás aqui,/ eu acredito ainda/ no efeito de uma noite de luar. 
(MILAGRE, 1986, p. 68, meu grifo)  

 

No contexto entre 1969 e 1979, não se denunciavam os autoritarismos e a 

tortura, sem punição terrível. Risco que Milagre não podia incorrer como policial civil. 

Em O Viaduto das Almas (1986), servindo-se do contexto da paixão nacional, o 

esporte, o poema FUT/ESPORT, oferecido a Bueno de Rivera, deixa nas entrelinhas 

essa indignação:  

Irei a Belo Horizonte/ os mineiros vão jogar/ comprei a TV em cores//  
jogar/ só que eu fico, após o jogo/ já saído todo mundo/ as luzes vão 
se apagar// (...)/ ver o estádio dor- ninando; entre sombras dorm-estar. 
1979/ (...) Falou-me a criatura/ a cria-dura/ a carga dura (não pura), a 
catadura/ que não atura/ tom de broncura/ pífia cultura/ anti-soltura/ 
criatura velha-imatura/ alma-lonjura/ armacintura/ guindou-se a 
criatura/ em linha dura, caricatura 1969 // parágrafo urgente em 1979. 
/e nessa tiranura e conjuntura/ morreu a criatura (final rutura)/ será na 

                                                
23 Da leitura de Paulicéia desvairada e “Noturno”, Milagre compilou “Sozinho na multidão” de O 

Viaduto das almas (1986) e “Noturno” de Gomos da Lua (1963). “Na noite do dia 24 de abril de 
1924, os modernistas davam entrada no Grande Hotel, que ficava na Rua da Bahia, onde hoje está o 
Ponto Frio. (...) Mário de Andrade, F. Léger, Brancusi, Godofredo Telles, Blaise Cendrs, Olívia  
Penteado, Godofredo S. Teles, e o filho de Oswald, José Oswald de S. Andrade Filho. O grupo vinha do 
carnaval carioca, movido pela idéia de assistir à tradicional Semana Santa mineira, mas antes de chegar 
a Belo Horizonte, havia passado pelas históricas São João Del Rey, Ouro Preto, Mariana e 
Divinópolis.” Em http://www.tanto.com.br/petroniodesouza-belo.htm, disponível em 10/11/11, às 21 h. 

 
24 É polêmica a autoria da cantiga, que foi composta por João Pernambuco; depois retomada por Catulo 

Cearense. Ver: http://pt.wikipedia.org/wiki/Luar_do_Sert%C3%A3o, acesso em 14/12/11, às 17:32. 
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sepul-dura e na prisão de uma urna?/ ou sua alma curando/ do mal 
nefando...  (MILAGRE, 1986, p. 26-29, meu grifo)  
 

Esse processo vertiginoso de criação de palavras evidencia-se a tentativa de 

burlar a censura pela ligação indireta aos temas da ditadura. O pretexto é a 

competitividade desportiva.  A denúncia milagreana cria pela rotulação caricatural do 

regime de exceção como tirania ou “tiranura”. E o recurso satírico dos anos de chumbo 

está na desconstrução vocabular com seu propósito de redimensionamento semântico-

sintático inusitado: “cria-dura, carga dura, catadura, aramacintura, linha dura, parágrafo 

urgente, final rutura, tiranura, sepul-dura e pisão-urna e mal nefando, morte na 

conjuntura.”  (MILAGRE, 1986, p. 26-29) Os Movimentos de Arte I e II, nos anos 1968 

e 196925, engendraram no poeta um olhar atento aos paradoxos de sua cidade, aos 

movimentos e fatos internacionais, à crítica aos anos da inflação e ao século XX como 

“Século de assaltos” (MILAGRE, 1990, p. 24-26) e melancolia, seus temas preferidos 

em O Doador de Sangue/ Procissão da Soledade (1990). No ensaio “Tempos 

modernos, poetas melancólicos”, a conceituação de melancolia aparece em um dos 

artigos de Modernidades tardias, em 1998, p. 157-172. Evidencia-se a relação entre 

luto e melancolia nos poetas mineiros e em Freud, em especial a anatomia e estética da 

melancolia 

O cosmopolita e o provinciano residem em sua capacidade de síntese lírica entre 

o local e o global e vice-versa. Um dos temas locais foca a morte de sua primeira esposa 

e reflete os sinais de vida e de morte em Gomos da Lua (1963) e O Doador de Sangue 

(1991). Assim, se a literatura é uma das práticas culturais não isoladas de sua produção 

e recepção, a produção desse escritor se diferencia de outras locais.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Mário Eustáquio Ferreira e José Lúcio, jovens dos Movimentos de Arte I e II, da UED, afirmam: 

Sebastião Milagre era nosso amigo e conselheiro. O primeiro trabalha na redação-revisão de obras e 
editorial, enquanto o segundo mantém sua Gráfica do Sidil – gsidil@yahoo.com.br – na Av. Paraná, 
1480, Bairro Sidil, CEP: 35501-164, Divinópolis, MG, fone: (37) 3214 - 2444. 
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CAPÍTULO II 

OS ARQUIVOS DE SEBASTIÃO MILAGRE: 

ENTRE A TRADIÇÃO E A MODERNIDADE 
 

“Quando fiquei viúvo, 
 não fiquei solitário;  

Poesia – instrumento 
 de meu todo momento; 

chama viva que empunho.  
A Poesia está a bordo 

 na viagem da minha vida.  
A Poesia me socorre 

 com palavras/ para o registro 
 do que penso, vejo, sinto...” 
(MILAGRE, 1990, p.132-3) 

 
 

A epígrafe visualiza a imagem de Sebastião Bemfica Milagre nas ilusões da 

modernidade. Como aquela película da primeira exibição de cinema e/ou da pintura de 

Salvador Dalí. As primeiras imagens do cinema como ilusão de imagem impactante se 

devem a vinculação da velocidade ao deslocamento do trem de ferro na tela do cine e na 

invenção do filme-película gelatinosa, sensível à luz, no início da sétima arte. Essa 

novidade é semelhante à que hoje experimentamos com o 3D no cinema. 

Parece-se apropriado esse impacto da imagem de Milagre na sua comunidade de 

origem, visto que a sua memória é uma forma de (im)pacto do passado sobre o presente 

da modernidade. Diante do olhar do eu lírico na obra de Milagre, há a velocidade de um 

tempo que passa – a tradição - e logo outro começa para o porvir: a modernidade. Em 

1982, Milagre compilou o poema “Dez/Ilusões”26, último poema em O homem agioso 

(1986), em que as contradições são nomeadas pelo eu lírico.  

A tensão de sua escritura e a ambiguidade que emergem da dicção do eu lírico 

frente ao passado e ao presente ajudam a compreender a sua produção intelectual, 

forjada aos apelos de um tempo e do modus vivendi em crise e em transformação 

constante e, às vezes, sofrida e cheia de fragmentos e percalços. Essa modernidade se 

dissolve aos poucos como recorte de imagens da ilusão de “realidade, totalidade e de 
                                                
26 Sebastião Milagre inicia os versos com minúscula: “este (i)mundo e seus prazeres/ por efêmeros e 

engano/  já não quero.// as fortuna e sua face (...)// ver a glória [terrenal] (...)// o prestígio e seu fascínio 
(...)// a luz da sabedoria (...)// os bens de o poder e fama (...) // da mulher, o corpo e o campo (...) // ser 
amado e ser benquisto (...)// ser lembrado e ser bem visto (...) // esta vida, a própria vida (...)/ já não 
quero.” (MILAGRE, 1986, p. 91-92)    
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verdade”. Essa ilusão pode ser representada, visualmente, também na pintura La 

persistencia de la memoria, de Salvador Dali, pintor espanhol surrealista (1904-89). 

Nessa representação pictórica, os objetos assumem um aspecto deformado ou 

desconstrutivo da aura benjaminiana como que objetos de cera derretida, específico do 

mundo onírico. O relógio se repete em três objetos distintos: a árvore de um só galho 

seco, a mesa ou platô e talvez o golfinho ou outro animal. A bússola se mantém intacta 

como norte de referência onírica que parece escapar da ação corrosiva do tempo. O 

relógio é o instrumento de tripartição: compassando o passado, o presente e o futuro nas 

memórias que insistem em sobreviver no presente histórico ou no mundo inconsciente 

ou nos arquétipos do inconsciente coletivo. Na árvore, pode-se indicar a memória do 

passado, a mesa o presente e o futuro na figura do animal, cujo dorso contém o relógio, 

signo do envelhecimento e da história como devir.  

A paisagem é inóspita; não há presença de ser humano. Os elementos pré-

socráticos lá estão: o ar, a água, a terra, o fogo no seu efeito de calor, que tudo 

deforma.27 Crê-se que é assim que nos flui a memória como representação ofuscada do 

passado no presente do pesquisador. Para Frank Lloyd Wright28, “o presente é a sombra 

que se move separando o ontem do amanhã. Nele repousa a esperança.” Assim, o 

passado está envolto em névoas ou misturada pelo fragmentar de suas imagens e de 

dados da memória cultural.   

Mesmo diante da crise e turbulências que vão se esmaecendo, nos anos 1990, no 

poema “Patos de Minas”, seu manuscrito inédito, conservado no arquivo de Maria do 

Carmo Mendes29, de agosto de 1991, o escritor nos remete a outro contexto: a cultura 

como “oásis de celeiro” de arte e política: “rincão de Minas Gerais,/ o teu presente é 

demais!/ Teu destaque na Gerais / Sempre, sempre será mais.../ tua gente, muito mil, / 

ergue o nome do Brasil.” (cf. MILAGRE, 1991, p. 1)  

Diante de cenários diferentes, existe a discussão antiga e paradoxal em torno da 

                                                
27  A arqueologia da imagem distingue Kairós e Kronos nas crônicas. Frei Odulfo Van der Vat, em Coisas 

do Passado (1979) aborda, teologicamente: Kairós como o tempo da gratuidade, da graça divina e 
Kronos como o tempo do homem na história.  Ambos evocam a parceria da Civitate Dei, de Santo 
Agostinho, e a cidade dos homens como tempo histórico das crônicas.  

 
28 Esta citação aparece em http://pensador.uol.com.br/frase/MTA0Mw/, acessado em 08/10/11, às 22h. 
 
29 Maria do Carmo Mendes aposentou-se como lojista. Desde 1953, dedicava-se à gerência de Lojas do 

Lar e proprietária de Ioca ou Maria. Em 1992, retoma à loja na R. Rio de Janeiro. Em Lojas do Lar, 
ela atendera Sebastião Milagre, que queria um rádio: fechado o desconto, o escritor levou o rádio e se 
encantou com ela.  

 



47 
 

 
 

mineiridade como uma condição de representação identitária coletivamente construída. 

Em Afinal, O que é ser mineiro?, Renato Rossi e Robínson C. Gontijo (1979) 

problematizam as questões da mineiridade relativas à tradição e à modernidade, o que se 

infere como uma das características da obra de Sebastião Milagre. Eles apresentam um 

cardápio cultural da híbrida concepção de mineiridade. Embora, por vezes, possa 

parecer tacanha, incômoda e simplista a mineiridade, devido à sua tendência política e 

ideológica, o conceito pode ser problematizado em diferentes aspectos e dependente de 

diversos pontos de vista. Os autores ratificam a tradição segundo a qual a mineiridade é 

o resultado histórico da híbrida fusão da mineirice política com o mineirismo cultural e 

literário ao longo da história de Minas Gerais, desde a sua condição de capitania e de 

província, depois estado tradicional e moderno. Não se pode ocultar a contradição 

flagrante do termo em polêmico e ambíguo posicionamento acima, porque pode o 

mesmo servir a tanta ideologia e tendência.  

É preciso desconfiar-se da própria mineiridade e perceber os caminhos pelos 

quais ela foi rearranjada com o jogo de forças, cultural, ideologica e historicamente. 

Existe outra questão em termos comparativos e históricos, na política “Café com Leite”, 

Minas e São Paulo tiveram suas refregas e conciliações forjadas para se alternarem no 

poder por séculos, desde a colonização, o Império e as Repúblicas, velha e nova.  

Deste modo, a tradição assumiu esses estranhos e longínquos patamares de valor 

identitário em Minas Gerais, cuja imagem coletiva e ethos comportamental se 

consolidaram nacionalmente como uma pretensa vantagem e identidade mineira. 

Mineiridade como categoria de análise pode ser vista em alguns traços da poética e nos 

arquivos de Sebastião Milagre. Não se pretende esgotar isso. É conflitante e complexa, 

visto que muitos já se debruçaram sobre essa discussão, que continua em aberto. O que 

pensa de si, os mineiros? Como construíram essa imagem? A quem e para serve? Que 

convergências e divergências estão na concepção mineiricidade? De que maneira, hoje 

se pode problematizá-la? Em Os cinco paradoxos da modernidade, Compagnon (2003) 

discute a tradição ocidental como um dos movimentos complexos na modernidade. 

Dentro desta, pode-se analisar a mineiridade. O mesmo autor especifica os paradoxos: o 

culto do novo e a religiosidade como porvir e tradição.  O culto do novo não é oposto ao 

arcaico e antigo, visto que ambos estão presentes na modernização das cidades mineiras.  

Esse processo de transição, na concepção de Batistina Corgozinho (2003), 

caracteriza momentos dialéticos entre o novo e o antigo no jogo de forças Nas Linhas 

da Modernidade. Ela afirma: “o moderno como portador do novo ou contraposição ao 
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antigo (...) demarca uma mudança de mentalidade, no modo de vida cotidiano, na 

economia e política. Os indivíduos buscam o entendimento de si e do mundo na 

modernidade, sem tutelas externas.” (CORGOZINHO, 2003, p. 278) Sensível aos 

paradoxos urbanos e existenciais, Milagre adotara um modo novo de fazer poético em 

Divinópolis, a partir de 1968. Como mineiro, religioso e tradicional, o escritor fará a 

inovação de sua escritura, aproximando-se das demandas da modernidade em 

Divinópolis. E registrará os processos de transformações da poética moderna e da 

modernização da cidade sob influência dos Planos Pilotos da Poesia Concreta e de JK 

dos anos 1950 e 1960. 

Nos anos de 1960, em Divinópolis, o processo de modernização da cidade e da 

literatura estava em compasso firme com as práticas estéticas e políticas do Plano Piloto 

JK e Plano Piloto do concretismo. No frenesi da modernização local, houve o 

desmanche do casario colonial e eclético da primeira fase de emancipação da cidade, 

cedendo-se à verticalização arquitetônica moderna de concreto, vidros e ferro. Em 

seguida, surgiu a proposta contemporânea de horizontalização urbanística como 

conciliação entre as arquiteturas, colonial e moderna. Era possível a introdução, junto ao 

cimento-concreto, de outros elementos ornamentais e paisagísticos como a telha 

colonial moderna, a madeira e verde em ênfase, procurando um ar de intimidade e 

ecologias às residências sofisticadas do centro e as dos condomínios no perímetro 

urbano de Divinópolis. Os estilos podem variar do neoconcretismo ao brutalismo, entre 

Oscar Neimeyer, Lúcio Costa, ícone inovador do modernismo carioca e articulador das 

Idéias de Le Corbusier no Brasil, e Vilanova Antigas, um das vertentes do modernismo 

paulista. Além desses, a arquitetura moderna como atividade libertadora e libertária está 

em Georg Przyrembel, Antônio Moya e Flávio de Carvalho. “Em Minas, destacam-se 

Sylvio de Vasconcellos e Eduardo Guimarães e outros como Aristides Salgado em 

1965”, conforme Leonardo Castriota e Machado (2008, p. 16). O estilo brutalista em 

Divinópolis é uma das conseqüências da arte moderna de 22 na arquitetura brasileira. A 

vanguarda se imporá contra o apego do passadismo e academicismo e como reação à 

arquitetura eurocêntrica no Brasil, retomando alguns elementos da arquitetura colonial. 

Deste modo, entre 1960 a 1975, os prefeitos se associam a arquitetos para a 

modernização da cidade, após os contatos com JK e Benedito Valadares em Divinópolis. 

Antunes de Araújo (1998) registrou em fotografia esses encontros politicos. São as 

idéias desenvolvimentistas continuadas na e após a ditadura, o que indica que a tradição 

cede à modernidade ou se associam em um conflito paradoxal em primeiro momento e 
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depois tornam-se integrado e opcional.   

Pedro Nava argumenta que “a mineiridade ao pé do ouvido” (apud ROSSI, 1979, 

p. 30-34) é um construto cultural e um legado de cumplicidade literária entre os autores 

mineiros. Faz parte da memória coletiva mineira. Para ele, mineirice parece-lhe melhor 

como atitude de fazer bem e melhor alguma coisa, enquanto para outros é algo 

retrógado e patológico. Nava encara a mineiridade como um termo erudito demais e 

abstrato, foge do contexto e proposição do modo de vida e pensar dos mineiros.  

Mineiragem é a opção à corrupção, ao mal.   

Paulo Mendes Campos em artigo “Mineiro: fala de Minas” (apud ROSSI, 1979, 

p. 38-43), mineiro tem um poder de ação e capacidade de conciliar os opostos ou de 

insurreição. Oscila entre ser solitário (quando matuta e deseja intimidade como os seus, 

sua privacidade) e solidário com o grupo, afável, mantendo um ar de desconfiança e 

teimosia. Não acredita que “mineiro só é solidário no câncer” (ROSSI, 1979, p. 30), 

afirmando que foi uma frase de momento e de efeito, apropriada pela mídia de modo 

raso. Nelson Rodrigues faz referências a ela em seu teatro contemporâneo. Um exemplo 

de mineiridade foi JK, mas cada mineiro tem sua expressão com nuance específico, 

diferenciando-se um do outro. Nesse sentido, essa constatação aproxima poetas 

contemporâneos e nos apresenta os traços dessemelhantes em Milagre e Adélia Prado, 

Darcy Ribeiro e Carlos Drummond. Cada um traz em si um jeito de ser Minas: 

espairecido, outro de arregalar; um de andar, cada qual tem seu jeito peculiar de dize-se 

poeta; outro “os domus aurea da religião”, um deveras é “mascar vagarento de um 

pastel e fumo”; outro é um a “pear em gerais” desiguais; um “Minas arisca”, outro é 

triunfalista; aquele empacou lá, aqueloutro “retumbou no grotão do século”, um coronel, 

um até liberdade rima com “alferes”. Todos viajaram na saudade, na nostalgia dos 

trilhos e trem de nada, um indaga, outro responde!  “Minas não é para entender: 

aconteceu” (apud ROSSI, 1979, p. 38-43) 

Otto Lara Resende (apud ROSSI, 1979) se posiciona a problematizar se existe a 

mineiridade ou é uma construção histórica à conveniência dos mineiros ou de quem os 

classifica. Ele parte do pressuposto de que é um enigma mineiro, falso e velho, em 

constantes e intrincados processos de re-elaboração. Ele implica tanto o olhar do 

mineiro sobre si quanto do outro, não mineiro. E Otto Resende alude ao questionamento 

de Vinícius de Moraes, dando razão a este: “enclausurados em nossa cidade mórbida. 

Por que amais a vossa desolação? Precisais de água, a água do mar, da mulher, da 

criação. Temeis errar, errai! Temeis desnudar a vossa mudez: desnudai-vos” (apud 
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ROSSI, 1979, p. 36-7)    

A partir disso, Sebastião Milagre foca “O gáteo olhar de Maria/ com a cor do 

mar se mistura;/ sinto praiana ventura” (cf. MILAGRE, 1986, p. 15), que se torna seu 

slogan da nova fase de sua vida. O escritor vive o conselho de Vinícius de Moraes para 

distanciar-se de Minas, curtir mar e mulher, viver os encantos de outra cultura e 

natureza – as do Rio de Janeiro. Essas férias descortinaram-se as novas possibilidades 

em viver com qualidade e descondicionar-se da rotina de trabalhos, proporcionando-o 

acesso à cultura do diferente no mesmo país. O mesmo se dá em Poços de Caldas, em 

Minas, em que ele credita sua nova experiência de prazer: “Veio um grupo de seresta,/ 

no coreto vai tocando;/ mulheres e homens, em festa,/ em redor, estão dançando.” 

(MILAGRE, 1986, p. 37) Ele está em sintonia com essa nova manifestação em festa: o 

corpo e a visão respondem à seresta e à dança. O ócio após o trabalho.   

Concordando com Vinícius (apud ROSSI, 1979), em parte, Otto Resende 

entende que a configuração da mineiridade é uma forma de alter ego dos mineiros, uma 

maneira de autodefesa consciente e de um silêncio estratégico, de sobrevivência entre 

montanhas ou em qualquer lugar. Lara Resende finaliza como um escritor mineiro 

também desconversa: “A mim já basta o enigma de Capitu...” (cf. ROSSI, 1979, p. 37) 

E Afonso Arinos de Melo Franco (apud ROSSI, 1979) tenta entender a 

mineiridade como categoria geral e a mineirismo e mineirice como componentes dessa 

categoria, enlace estratégico entre cultura30 e poder. Afonso Arinos afirma:   
 

(...) a maneira de ser dos mineiros em diversos matizes: nem indeciso, 
nem misterioso, desde o afetuoso interprete, o caçoísta, o crítico e 
cáustico demolidor. [nele]... há confluência de desejo de poder e o 
gosto das letras, na formação das elites mineiras. Esta é a marca do 
processo histórico, (...) a primeira manifestação da consciência 
coletiva em Minas Gerais. (apud ROSSI, 1979, p. 44, meu grifo)    
 

O Movimento de Trovadores do Brasil em Divinópolis nos anos 1960 domina a 

produção de Milagre em opúsculos: Pão de sal; Toma cuidado, menina; Pastilhas; e, 

nos anos 1980 – Almanaque / O Lírico da noite e Lápis de cor -  e os últimos 

exemplares em 1991 – Quartetos de sopro / O nome dela é Perpétua, antes da morte 

em 1992.     
                                                
30 O enlace da cultura com o poder é complexo e é visto nas políticas de investimento cultural em vários 

setores sociais e de matizes variados, conservando-se a memória, as obras, documentos, espaços 
artísticos e o patrimônio do Brasil. A Constituição Federativa do Brasil (2005, p. 152) faculta o 
“fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos percentuais de sua receita tributária líquida, 
para o financiamento de programas e projetos culturais”, no artigo 216, § 6º.    
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Figura 5. A livraria e papelaria Frei Orlando, que não mais existe, 

foi um dos lugares de encontro de amigos de Sebastião Milagre em Divinópolis.  
Nela, o poeta lançara: Toma cuidado, menina em 1965 e Pão de sal em 1966. 

 

O rendimento na poética de Milagre de temas universais no local é a 

flexibilidade de criação e de produção que motiva tanto a tensão com o global quando 

deste exaure sua diversidade temática em estilos musicais e estéticos. O local 

conservado pela tradição musical e pelos partícipes vai ser o espaço da brasilidade, 

devido às trocas desiguais de influência entre escritores do Brasil. Oswaldo Gonçalves 

Cruz (São Luiz do Paraitinga, 05 de agosto de 1872 - Petrópolis, 11 de fevereiro de 

1917) e Alberto Santos Dumont (Palmira, 20 de julho de 1873 - Guarujá, 23 de julho de 

1932) projetam a pátria nos cumes da inventividade científica na medicina e na 

aeronáutica, enquanto Heitor Villa-Lobos (Rio de Janeiro, 05 de março de 1887 - Rio de 

Janeiro, 17 de novembro de 1959) representa a inteligência musical, cujos méritos 

extrapolam a pátria em criatividade e domínio da música erudita e regional.       

O provincianismo é visto à luz do cosmopolitismo ufanista como possibilidade 

de ambos refletirem a Brasilidade, sentimento de identidade construído historicamente 

por celebridades que traduziram o gênio da pátria e a condição de decência e 

estabilidade moral e progresso. O modelo positivista31 marcou a escrita milagreana 

nessa obra de transição poética, Gomos da Lua (1963).  

Com as crises políticas e econômicas pós-getulistas e pós-Jk, a ditadura 

representou um cenário insuportável para Milagre, tanto para a dinâmica de uma 

democracia frágil no Brasil, quanto para a sua vida familiar e economia local. 

Administrar as economias, familiar e urbana, no entendimento do poeta significou uma 

                                                
31 À luz de “Memória, esquecimento, silêncio”, de Michael Pollak (1989), reconheçam-se os 

silenciamentos de Milagre e o “positivismo ingênuo” (POLLAK, p. 8). O poema Brasilidade em 
Gomos da Lua (MILAGRE, 1963) nos permite essa hipótese. Se a memória é seletiva, ela subverte as 
entrelinhas do lírico e da crônica como os discursos do trauma e da melancolia. A morte da esposa e a 
tortura do filho estão na reiteração dessa memória traumática.  
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situação constrangedora. O povo se empobreceu, enquanto as elites foram sucatear as 

riquezas minerais de Minas Gerais; isso representava a indignação como um paradoxo 

intolerável. Para Sebastião Milagre, o progresso é para alguns; a miséria é para o povo, 

sintetiza 3 EM 1 (1985). Esse pequeno folder pode ser dividido em dois momentos 

históricos. No primeiro momento, questiona-se a inflação como incompetência e 

autoritarismo; no segundo, Milagre procede à leitura retrospectiva da história dos 

autoritarismos em Minas Gerais desde a Inconfidência Mineira contra a derrama. Vem à 

tona a tradição política dos mineiros, conservadores ou liberais; moderados e exaltados. 

A vida moral de Sebastião Milagre está envolta na “tensão entre a paixão calente e o frio 

senso de proporção32”. O escritor denunciou a inflação e os desmandos em Minas. Ora, 

em tom prudente e comedido nos anos 1960 e 1970, momento dos anos de chumbo, 

respectivamente; ora mais lancinantes e explícitos anos 1980, época da abertura 

política e das Diretas-já. Nesse sentido, há o posicionamento político em Sebastião 

Milagre que valorizava a resistência dos mineiros como a arte de sabotamento e a 

indignação contra qualquer forma de autoritarismo. 

A espiritualização da poesia representava os contornos de uma fundamentação 

essencialista e metafísica, hoje com outras roupagens, criticada à luz dos estudos da 

cultura. Vattimo (1996) afirma que não é fácil desvencilhar-se da “metafísica como de 

uma roupa qualquer”. Por isso, reelabora-se hoje esse legado, que Milagre e Adélia 

Prado, à sua conveniência, procuram dar uma versão aos conflitos que atingem a 

condição frágil da existência na localidade e na globalização. 

Esse jeito de mineirizar a poesia é também em si uma tradição legada por outros 

mineiros, não necessariamente, de Divinópolis. Vem de longa data: dos simbolistas, 

Alphonsus Guimarães e Cruz e Souza33 e tantos outros, nos quais o sentimento de 

                                                
32 Helena Bomeny (1994) se refere à tradição, instância ora crítica da mineiridade, ora, paradoxalmente, 
conservadora. À luz da racionalidade, Bomeny mira as crenças políticas dos escritores mineiros. E alude a 
R. Brubaker em The limits of Rationality: an essay on the social and moral thought of Max Weber: 
“A vida moral, para Weber, é emoldurada por uma série de tensões entre valores últimos e a realidade 
recalcitrante, entre a paixão calente e o frio senso de proporção, entre fins e meios, entre Wertrationalitat 
e Zweckrationalitat, entre a antropológica racionalidade científica, entre adaptação inquietamente 
idealista de embate, possivelmente, realista - entre [essas aporias], em suma, a personalidade eticamente 
racional, comprometida com certos padrões de racionalidade substantiva e essencial, e o mundo 
eticamente neutro em termos sociais, regido por mecanismos de pura racionalidade formal.” 
http://books.google.com.br/books?, acessado em 20/08/2010, às 15h. (BRUBAKER, 1984, p. 98) 
 
33 Cruz e Souza (1861-98) veio a Mariana e foi recebido por Alphonsus Guimarães em fev./1893, quando 

o catarinense publicara Missal, ou após 1883, quando recusado como promotor de Laguna por ser 
negro. Em 1890, o arquivista na Estrada de Ferro Central do Brasil torna-se a referência do neo-
simbolismo deslocada em Sebastião Milagre (1923-92), em Divinópolis. 
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pertencimento a Minas se confunde com o próprio fazer poético universal, o recurso de 

aclimatar ao local e ao regional os temas da tradição eurocêntrica, em que bebera os 

antepassados da literatura brasileira nos arquivos de lá para elaborar os arquivos de cá.  

Helena Bomeny (1994) expressava o caldeirão da transformação da tradição na 

modernidade mineira à medida que reconheceu que o escritor oscila entre o 

racionalismo às demandas locais de discurso e a discussão do que seja ser mineiro e ser 

moderno. “Modernos e modernos”, em Guardiães da razão: modernistas mineiros, 

ela sintetizou com êxito o equilíbrio paradoxal construído na tensão tradição-inovação 

na sabedoria dos mineiros, baseando-se em Max Weber e Brubaker: “warm pasion and a 

cool sense of proportion” (1994, p. 190). Esse sentido da proporção, em crise, em 

Milagre a partir dos anos 1960, indicou a ressonância burocrática do Estado, a 

inquietação febril e melancólica dos eventos sociais como fisiologismos ineficientes e 

os fatos pessoais na memória traumática do poeta, que reescreveu sua poética em outro 

rumo, o da modernidade, revisitando o passado da tradição local, mineira, europeia e 

cristã. 

E o mesmo desejo crucial que moveu T. S. Eliot (1989) em seu senso histórico e 

Machado de Assis em seu “certo sentimento íntimo de seu tempo e de seu país.”34 É o 

que se vê na poética milagreana, em sua obra de transição: Gomos da Lua (1963), cujo 

valor está no fato de que desconstrói e remaneja elementos da antiga tradição do soneto 

camoniano e viniciano, para ariscar-se no novo desafio que acontece em Gritos (1972). 

A partir delas, Sebastião Milagre compilou em versos livres sua história de família e a 

de sua cidade, em verso e em crônica.  

Sabe-se que a modernidade se caracterizou pela visão de totalidade e 

neutralidade. São conceitos de viés cartesianos e logocêntricos, discutivos em Cidades 

Invisíveis, por Calvino (1991), Harvey (2001), Jameson (1994) e Derrida (2001 e 

2005). Sebatião Milagre teve ambígua posição quanto à modernidade, visto que sua 

visão de mundo sofreu crises que lhe permitiram elaborar os paradoxos. Ele não é 

contra o desenvolvimento da cidade e a sua modernização, mas teme a destruição da 

                                                                                                                                          
 
34 Machado de Assis, em “Instinto da Nacionalidade”, em Novo Mundo, de 24 de março de 1873, 

afirmara: “O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne 
homem de seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos, no tempo e no espaço.” 
http://www.ufrgs.br/cdrom/assis/massis.pdf, Hipertexto: Alckmar L. dos Santos (UFSC) e 
http://pt.wikisource.org/wiki/Not%C3%ADcia_da_Atual_Literatura_Brasileira_-_Instinto_de_Nacionalidade, 
cessados em 04/09/11, às 15h.  
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tradição e da memória local. O processo de modernização trouxe realce de novos 

arranjos políticos e de novo cenário arquitetônico no centro da cidade da fase de 

modernização ao mesmo tempo que evidenciou o desmanche de prédios ou dos 

sobrados da fase tradicional de Divinópolis e o deslocamento de pessoas à margem dos 

centros urbanos modernos, inclusive as novas residências do poeta com seu olhar 

crítico. O poeta tinha uma ótima casa moderna no bairro Sidil pela qual contemplava a 

cidade.    

 “Meu sobrado”: um ícone da tradição em Divinópolis 
 

Enquanto o Jornal Endiv – Divinópolis, de Junho de 2007, parabenizava os 95 

anos da cidade com a Galeria de Fotos de Divinópolis no período de 1912 a 2007, no 

Jornal Gazeta do Oeste, recentemente, escrevia o descaso para com as estações 

ferroviárias no artigo “Parte da História de Divinópolis esquecida no tempo”, de Carina 

Lelles, em 03 a 05/06/09.  Essa contradição é um fato ainda nessa cidade.  
 

 

Figura 6. O sobrado da família Milagre em Doador de Sangue (1990, p. 54), onde houve a primeira 
reunião da Câmara de Vereadores de Divinópolis, fora demolido. O escritor escreveu a legenda: “Sobrado 

na Rua Itapecerica esquina com Av. Independência (atual Oswaldo Machado Gontijo)”. 

Denunciando o paradoxo da modernização de Divinópolis, aparecem artistas e 

poetas. Sebastião Milagre não é o único a se incomodar com o desmanche dos velhos 

casarões da sua cidade. Jadir Vilela, ao defender o velho Casarão da antiga Praça da 

Matriz, garantiria a existência do atual Museu Histórico de Divinópolis. Coube ao 

Jornal “A Semana”, de 01 de junho de 1983, nº 21, publicar o soneto “O Sobrado”, em 

que Jadir Vilela de Souza o eterniza em versos camonianos: “esse velho sobrado, um 

infeliz,/ Alvo de toda a espécie de maldade,/ sofreu tudo o que o tempo ingrato quis,/ 

um abandono à história da cidade.// Mas eis que um nobre grupo apareceu, / e num 

abraço amigo o envolveu, / para evitar a derrocada, enfim!” 

Elizeu Ferreira (2006, p. 207) também redigiu sobre “alvos de desmanche”, com 
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as fotos dos prédios e igrejas do passado e monumentos da cidade. Por sua vez, Júlio 

Régis fez versos de saudade e lamento pela destruição do sobrado, em que abrigara 

tradições da cidade em Terra Feliz! Previsão de Candidés (1979):  
Sempre gostei de uma casa/ à rua Itapecerica com a Independência 
Velha./ desde que a conheci ela estava abandonada/ e, diziam, ia cair/ 
Não caia,/ Feito berço de Criança/ pertencente a um já velhinho/ de 
imorredouras lembranças./ Era a casa mais antiga./ Por ela, 
Divinópolis-menina/ parecia nem ser moça./ Enfim a demoliram./ 
Deu-me um sei-lá tristonho/ de quando se vai pra longe/ e demora a 
voltar.../ (...) de quando se dá saudade; impossível de matar/ que não 
sabe mais brincar/ pensando no “tudo é pó/ e ao pó vai retornar.  
(FUSCALDI, 1979, p. 14, meu grifo) 
 

              Esse sentimento de pertença à identidade coletiva de um passado como herança 

e patrimônio histórico e cultural é visível no texto poético de Júlio Régis Fuscaldi. É o 

mesmo tema em tempos e em poetas diferentes. Régis e Milagre focalizam o dialético 

jogo da modernidade tardia35 de temporalidades sobrepostas e arquivamento de outras. 

Essa é a contribuição certa e o registro paradoxal dos poetas. Eles retomam vestígios 

dessa memória e identidade cultural local. As imagens do texto de Fuscaldi são de um 

olhar preocupado. Um misto de saudade e tristeza “impossível de matar” no adulto das 

lembranças da “Divinópolis-menina”. Época em que cidade “parece nem ser moça” e a 

abrupta modernização que reduziu o sobrado a “pó”. Essa é a profecia bíblica, a 

recordação de uma quaresma coletiva nos textos coloniais de Padre Antônio Vieira. 

Imagem esquecida talvez nas horas mortas do tempo – que, ao poeta, cabe recordar - 

como o sobrado fosse “berço de criança” no porão de Letes, foto dos arquivos 

municipais de “imorredouras lembranças”, adormecidas no coração de um “velhinho”.         

Sebastião Milagre está no rol do poucos poetas que denunciaram o desmanche 

dos sobrados da cidade. Lamentou a destruição de seu sobrado, um casarão parecido 

com o atual Museu Histórico de Divinópolis. Nele, talvez, hipoteticamente, poder-se-ia 

representar os outros, também destruídos em nome do progresso e de grupos no poder. 

Ao destruir tais prédios, estariam corroborando uma mentalidade em detrimento de 

outra. Nesse sentido, os prédios da fase emancipatória do município cediam à 

                                                
35 Em A modernidade na poética de Sebastião Bemfica Milagre: memória e identidade cultural, J. 

B. Pereira (2010) alude aos atores de Divinópolis: Sebastião Milagre, Aristides Salgado, GTO, Adélia 
Prado, JK, Benedito Valadares, etc. O conceito, em Eneida Souza, se refere à “superposição de 
temporalidades distintas e capta as vacilações do novo, (...) a permanência e a mudança da tradição 
moderna.” (SOUZA, 1998, p. 29-30) Para Reinaldo Marques, “a modernidade se configura de modo 
tardio em espaços periféricos, explicitando seus impasses, suas tensões e fissuras. E especialmente o 
lugar problemático do poeta, do intelectual.” (MARQUES, 2007, p. 5)   

  
  



56 
 

 
 

modernidade, que projetaria interesses do plano piloto de modernização. Essa era a 

modernização à maneira das reformas arquitetônicas já bem sucedidas no governo de 

Juscelino Kubistchek de Oliveira (1902-1976) em Belo Horizonte e na presidência 

(1956-1961) em Brasília.  

A poesia, nesse processo histórico e cultural, acompanharia algumas práticas 

socialmente legitimadas ao século XX no Centro-oeste mineiro. Especificamente, a 

poesia pode ser a representação desse modo de vida e da cultura. A cultura mineira em 

várias fases foi registrada nos poemas de Sebastião Milagre. Não só volta à sua infância 

ou um momento dela, como traz à tona um questionamento de que até onde a 

modernização desfigura a cidade ou é um consenso de uma nova mentalidade. O 

passado não volta jamais; apenas as fotos e a memória coletiva guardam alguns fatos, à 

sua maneira. Ao se esquecer de algo, a lacuna torna-se um abismo da mente para a 

construção do lembrar-se de outra coisa. A nova mentalidade desenvolvimentista - o 

Plano Piloto do concretismo em JK36 e a vanguarda com sua repercussão nacional de 

afastamento das estéticas tradicionais - representa essa fase política de ruptura estético-

cultural e do posicionamento ideológico contra a tradição do verso.  

Contudo, não se destrói de tudo o passado se ele está dentro das pessoas como 

vivência benjaminiana37. A áurea fica na película do filme, da fotografia, nas 

lembranças e no rosto das pessoas. A função específica do cérebro, ou seja, os neurônios 

em sinapse evocam imagens de um ontem que continua hoje sendo recortado de modo 

diferente. Diferente, porque pessoas se lembram de aspectos de um episódio em facetas 

outras, diferentes e divergentes. Todo ponto de vista é uma mirada de algum ponto, mas 

não se pode negar que o outro não tenha sua lógica e contribuição; talvez não comungue 

com crenças e convicções, ou não pertença ao grupo e ideologia de outrem, partidos e 

religião. Parece que a tolerância de Milagre o levou a entender isso.    

A mineiridade pode ser vista em vários de seus poemas. Um deles é o poema 

“Meu Sobrado”, um dos signos emblemáticos da tradição que permanece na 

                                                
36 O Plano Piloto JK está em Adolpho Bloch (1975), 50 anos em 5 e Por que construí Brasília?, Ed. 

Bloch, período do exílio entre 1961 e 1976. A versão de Carlos H. Cony (1982) sobre JK Memorial do 
Exílio, Bloch, se refere à construção de Brasília e à campanha presidencial de JK em 04 de abril de 
1955, Jataí, SP. JK objetiva as disposições transitórias da Constituição.        

 
37 “A memória não é um instrumento para a exploração do passado; é, antes, o meio. É o meio onde se 

deu a vivência assim como o solo é o meio sutil no qual as antigas cidades estão soterradas. Quem 
pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como o homem que escava.” 
(BENJAMIN apud CLARA, 2010, p. 18, meu grifo) W. Benjamin (2004) registra o “ir cavoucando” as 
memórias do indivíduo como os vestígios da memória coletiva.   
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modernidade como um espectro e uma testemunha de um passado que não volta e de 

que não se pode desvencilhar tão facilmente. Ou esse poema evidencia um dos 

paradoxos da cultura local como a dificuldade de conciliar a mentalidade 

desenvolvimentista e o patrimônio histórico-cultural?  

A seu respeito, pode-se relacionar, emblematicamente, o pensamento de Walter 

Benjamin (1985). Surpreendente afirmação de que “a memória Mnemosyne, a deusa da 

reminiscência [a musa da poesia] é a mais épica de todas as faculdades” (1985, p. 210); 

é a possibilidade de que “a reminiscência funda a cadeia da tradição que transmite os 

acontecimentos de geração em geração” (IDEM, p. 211). Assim, a memória depende da 

reminiscência para continuar como saber-transmissão geracional/regional. Como 

afirmava Benjamin: “Nada facilita mais a memorização das narrativas que aquela sóbria 

concisão.” (1985, p. 204) A poesia resume bem essa função social e os arquivos da 

memória contêm, grosso modo, a sobriedade da narrativa, em termo qualitativos e 

sinópticos. Sabe-se que, em termos quantitativos, a poesia e a crônica de Milagre são de 

uma concisão criativa e crítica. A diegese38 é o âmbito desses estudos para avaliar o que 

a crítica genética deve se debruçar de fato para compreensão objetiva ou objetivante da 

memória como recorte e construção social e coletiva, mesmo quando se detém em 

manuscritos e cadernetas de um determinado autor-personagem. Ele sempre se 

posiciona como temporalidade em uma coletividade, a anotar quase tudo. Ele representa 

os movimentos dialéticos da subjetividade e da coletividade das memórias, 

pancronicamente.  

O poema “Meu sobrado” representa esse choque cultural e desconforto na 

aplicação dos planos pilotos de modernização e da vanguarda em Divinópolis. Ou seja, 

o poema reforça a crença de valores e a sua substituição por outros. Outros grupos que 

se elevam ao poder e determinam a mudança de orientação arquitetônica e paisagística 

da cidade. Isso significou uma mudança radical no perfil da cidade e sua ruptura com a 

tradição, a religião, as praticas estéticas, políticas e comerciais, sob a égide de uma 

modernidade que se impunha inexoravelmente. Nesse sentido, há deslocamento de 

pessoas e de grupos para o perímetro urbano. O poeta, representando os interesses de 

uma tradição e resistência de grupos, evoca suas memórias desse passado, da família, da 

                                                
38 O termo Dieese vem da exegese e migrou para as artes, a literatura e o cinema. Em poética, ele se 

remete ao fingimento poético. É a intelecção da trama e das intencionalidades discursivas, a 
verossimilhança no universo ficcional e no poema, um pacto de reconhecimento. As imagens da tela e 
do cinema podem corresponder a um recorte do “real”. 
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infância, do modo de vida entre 1920 a 1960. Ele coloca, em realce, o choque de 

mentalidade, partidos e modos de vida. Alguns se queixam que a cidade com os 

desmanches assumiu abruptamente a modernidade, esquecendo-se de sua história e 

memórias coletivas, agora confinadas aos acervos e arquivos familiares e municipais. 

As fotos da cidade estão nos museus, arquivos e acervos e bibliotecas, testemunhando a 

opção política dos dirigentes e classes no poder. Não concebiam esses que a cidade 

perdesse a sua chance história de modernizar-se, com pena de ficar igual a tantas 

cidades colônias e barrocas, que fazem parte de uma mentalidade de que o progresso 

deve frear-se aos interesses da preservação ambiental e da priorização de estruturas 

artísticas e valores e bens do patrimônio histórico e cultural.  

Essa paradoxal confrontação estava no bojo dessas transformações. Dizem que o 

partido dos machos ganhara definitivamente; para que tradição e velhos prédios e casas 

se não nos dão empregos e alavancam as divisas de que a cidade necessita para atrair 

gente, turistas e mercado tecnológico de qualidade.  

Há dois tipos de opções evidenciadas. Há duas posições de enfrentamento da 

gestão da cidade: o deslocamento dos centros administrativos modernos a outras áreas 

que não comprometam o patrimônio que se construiu historicamente pelos 

antepassados, cujos cidadãos hoje acreditam ser fonte de arte, saberes, turismo 

diferenciado. Há a mentalidade desenvolvimentista de que as reformas e desmanches 

são inevitáveis para o bem de um perfil novo da cidade; é uma opção para o porvir e não 

presa à tradição e ao culto do passado. Não se pode restringir o progresso e a vocação de 

frentes de inovação e comércio dentro de estruturas obsoletas e arcaicas. O processo de 

alteração arquitetônica é a saída para o impasse.  

Cria-se, nos dois modos de pensar, o (im)pacto entre grupos e o poder público, 

ambos poderão opinar e agirem dentro de certas condições ambíguas e paradoxais. O 

paradoxo concretista (artigo de 1959) e a passagem do verbal ao visual (1969) como 

um passeio pelas caixas do passado (1967) ou a Crise ou revolução do objeto ou a 

dissolução do objeto ao vanguardismo brasileiro (1967), artigos que representam não 

só a prática e as teorizações de Mário Pedrosa, em Mundo, homem, arte em Crise, da 

Perspectiva, organizados por Aracy Amaral em 1975, nas páginas 25, 147, 153 e 163 

como evidenciam a necessidade de novo fazer poético; incluindo Sebastião Milagre.                    

Do processo de modernização, a memória tornou-se referência em registros que 

ficaram conservados como fotografias, documentos e artigos de jornal apenas em 

museus, arquivos e bibliotecas da cidade. Há muito tempo estão expostas as fotos da 
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antiga Divinópolis com suas ruas com postes ao centro e arborizadas com prédios 

ecléticos. Elas estão expostas no Supermercado HiperABC da Rua Goiás. 

Recentemente, como preparação ao centenário da cidade (1912-2012), há varias fotos 

antigas no Shopping Terra ou Pátio Divinópolis, na Av. JK, próximo à Rodoviária da 

cidade. Poucos bares da cidade expõem essas fotos.   

O antigo casarão da Praça da Catedral virou Museu Histórico de Divinópolis nos 

anos 70, salvo de demolição pela ação da comunidade civil organizada, graça a rápida 

mobilização de vários amigos de Jadir Vilela de Souza, poeta e acadêmico da ADL. 

É nesse cenário de modernização e demolições concomitantes, que Milagre 

registra o poema “Meu Sobrado”, citado em O Doador de Sangue (1990, p. 49-53). O 

poeta Sebastião Milagre se situa frente ao seu leitor possível, apresentando-lhe um 

cenário da infância e da memória dos antepassados, os fatos inaugurais do passado da 

cidade e de sua vida familiar. Ele, ao localizar o sobrado na memória coletiva e história 

local, localiza sua memória familiar e história de vida. Ele foca um poema elucidativo 

ou emblemático em tons de juízo da história em fases diferentes da Divinópolis antes e 

depois da demolição do sobrado. O poeta nasce aí em 22 de setembro de 1923. O 

questionamento possível da tristeza da infância do poeta é um pretexto para o desejo de 

contemplar imagens ainda vivas do passado no spectrum do sobrado. Cecília Meireles, 

no poema “Motivo” afirma que “Não sou alegre e nem triste:/ Sou poeta.// Tem sangue 

eterno a asa ritmada./ E um dia sei que estarei mudo:/ - mais nada.” esse é o sentimento 

contemplativo, da musicalidade lírica, do escritor mineiro quando ele se abre aos 

arquivos da infância, ainda vivos de afetividade e de saudade, registrados em seus 

versos: 

Eu era um menino (...) triste?/ não sei, mas contemplativo (...) // 
Morava no meu sobrado/ na esquina de independência/ (agora 
Oswaldo Machado)/ com Rua Itapecerica;/ fora, ali, talvez, gerado, / 
ali, ao fundo fui dado. (MILAGRE, 1986, p. 91-92)    
 

Segundo a tradição mineira, as vendas do interior, empórios ou bares eram 

pontos de encontro, de notícias e de conflitos. No entanto, no casarão de Milagre, 

reinava a harmonia e a luta de uma família que mora no local de trabalho. Eram tempos 

difíceis, mas Milagre e a família tinham boas recordações da vida familiar, do duro 

trabalho, de preparo de alimentos e da lingüiça para vender. O povo da cidade e da roça 

vinha comprar ou trocar os produtos. Atraindo outros comércios, o armazém de secos e 

molhados podia oferecer quase tudo: querosene, rapadura, ovos, lingüiça, frango, sabão, 
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roupa, bebidas, alimentos, utilidades do lar como agulha, xícaras, canecos, panelas, 

chapeu, verduras frescas e frutos da pequena horta e do pomar do sobrado, dentre outros 

produtos da região do centro-oeste mineiro ou de Belo Horizonte, trazidos de carro ou 

de trem, como mostra a foto do porão do sobrado, em que se instalou o armazém. 
 

 

Figura 7. O armazém no porão do Sobrado. Sebastião Bemfica Milagre nascera no sobrado: 
 o local das lembranças infantis do poeta e dos encontros da comunidade e do comércio local em 1912. 

 
Em pouco, era aquela esquina/ o centro mais comercial/ da cidade,/ 
que outras lojas de varejo, / pela circunvizinhança, / vieram se 
estabelecer./ De longe, vinham vender;/ de longe, vinham comprar.// 
(...) No quintal,/ a minha mãe fez uma horta,/ plantou flores e um 
pomar. (MILAGRE, 1986, p. 92)    
 

O eu lírico como heterotopia ou heterocronia, ou seja, o topoi no espaço-tempo 

geográfico de uma memória coletiva localizava um dos eventos da emancipação política 

de Divinópolis, então Vila Henrique Galvão, para celebrar o que o passado guardou 

como data de fundação do município: a posse da primeira câmara de vereadores e sua 

primeira ata e reunião no sobrado. O adjetivo diminutivo tem um tom de carinho com o 

passado histórico e o evento inaugural que marca a coletividade munícipe: “Foi naquele 

sobradinho, / então do Vereador/ José Nogueira,/ que, em mil, nov’centos e doze,/ em 

grande pose,/ nossa primeira/ Câmara Municipal/ fazia a sua/ reunião inaugural.” 

(MILAGRE, 1986, p. 92)    

Justamente, o evento fundacional da memória coletiva descrito se cruza com a 

aquisição do sobrado pelo pai do poeta, inaugurando um estilo familiar solidificado na 

tradição e na cidade que emancipara. A família morava no primeiro andar do “vulto 

janelado”, enquanto o armazém, cuja foto consta no Álbum de Família, de secos e 

molhados de “cinco portas” do “belo sobrado”: “Antes da década vinte,/ meu pai Olinto 

Milagre/ comprou o belo sobrado, daqueles tempos requinte.// O seu vulto janelado/ no 
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andar de cima,/ e cinco portas de frente/ no térreo.” (MILAGRE, 1986, p. 92)    

O poeta vai interpelando seu leitor de que houve, de alguma forma, uma perda 

coletiva do patrimônio histórico-cultural, porque não se conciliou o novo e o antigo. O 

sobrado de dois andares representa outros que foram demolidos: “Tenho na mente/ e 

muito no coração.// No segundo andar, morava/ toda a família; / e, em baixo, cômodos 

vastos, / pôs o pai, comerciante, / o armazém-misto.” (MILAGRE, 1986, p. 92)    

Essa inscrição poética na fase adulta descreveu a formação da família e do 

nascimento do primeiro filho. O poeta casou-se com Maria da Conceição Natividade em 

08 de setembro de 1944. Antônio Weber, que nasceu em 1946, também escrevera 

Gomos da Lua, com o pai em 1963. Esta tinha sido a primeira casa de Milagre. A 

segunda casa, na Getúlio Vargas, A terceira, no Sidil. E o que, de alguma forma, está 

expresso nesses versos: “Anos depois, já casado,/ sexuamando/ eu e Lilia “fizemos”/ O 

nosso filho/ Antônio Weber/ que também ali nasceu. (MILAGRE, 1986, p. 92)”    

A religiosidade popular está presente na devoção materna do poeta, cuja 

iniciativa amparava emocional e fisicamente a família na escada do sobrado. A metáfora 

do calabouço é desconstruída à medida que, mesmo lembrando a prisão de uma 

fortaleza de pedras medievais e colônias do interior de Minas Gerais, nos transporta à 

idéia de proteção ou fortificação contra as intempéries. A iniciativa religiosa e a atitude 

de proteção à família evidenciam na mãe uma herança cultural forte, cultivada por 

gerações – um sinal umbilical que liga o presente ao passado e garante o futuro: “Em 

horas de tempestade, [a minha mãe], medrosa, levava/ os filhos a escada interna,/ 

espécie de calabouço, / entre Magnífica e Credo e Santa Bárbara Virgem!/ Só saíamos 

de lá/ quando a chuva terminava.” (MILAGRE, 1986, p. 92)    

O aspecto lúdico dessa passagem milagreana é um fragrante da infância em seus 

desdobramentos da memória individual como salvaguarda a memória coletiva de 

Divinópolis, a cidade que nascera entre dos trilhos, uma história de modernização e 

substituição dos velhos trens de carga e pessoas e animais pelas modernas locomotivas. 

Segundo Sebastião Milagre, há um relicário de lembranças e recordações poéticas de 

gerações em sua produção. A herança da ferrovia vinda do império com Visconde de 

Mauá representa a condição de emancipação de sua cidade. Milagre e o seu irmão João 

Bosco Milagre condividem a alegria de partilharem esses momentos, brincarem entre os 

trilhos e imaginarem à direção da boleia das locomotivas: “Das janelas, / eu olhava / as 

férreas locomotivas a vapor/ da velha Rede Mineira/ de Viação // Que beleza! que 

emoção/ no coração/ do Sebastião!” (MILAGRE, 1986, p. 92) A rima evidencia a 
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teimosia e a recordação no eu lírico como topoi e pharmakon (DERRIDA, 2005).    

O sobrado representa uma ampliação do antigo núcleo próximo da Igreja do 

Rosário, construída entre 1850 e 1881 e demolida em 27/05/1957, para a construção do 

atual mercado central. Ao visitar a réplica da Igreja do Rosário, o turista ou o cidadão 

pode se deparar com a capela pintada, adro e, dentro, sino e o sacrário, imagens de 

santos, tendo alguns bancos de madeira pequenos. O terreno pertencia ao antigo 

cemitério do Largo do Rosário, descrito no poema de Milagre. A área do imóvel é de 

116 m2, lote nº 300, da quadra 13, zona 18, cedidos à Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito.  A réplica da Igreja é o monumento atual do Reinado de Nossa 

Senhora do Rosário, obra realizada sob a coordenação do folclorista Vinícius Raimundo 

Peçanha, durante a administração do Prefeito Aristides Salgado dos Santos em agosto de 

1985. Logo depois, o termo de doação foi celebrado, com presença de irmandades 

diversas e o prefeito Demétrius Pereira, de Divinópolis, em 26 de abril de 2006.  

Desse antigo cemitério e Largo do Rosário, Sebastião Milagre lembrou-se de 

fatos da religiosidade, do sincretismo popular, da capacidade inventiva de histórias das 

mulheres sobre fantasmas, da casa mal-assombrada como as testemunhas dos eventos: 
 

Pouco acima do sobrado/ era a Praça do Rosário/ (hoje Praça do 
Mercado),/ com sua velha igrejinha/ aonde o Raimundo da Carmen/ e 
o Totônio/ Machado/ iam tocar violino,/ semelhando mais fantasmas/ 
nas horas tardes da noite./ uns diziam que as mulheres,/ pela música 
atraídas,/ olhavam na fechadura/ da grossa porta,/ e, sensacionais, 
contavam/ que eram os santos/ que tocavam. (MILAGRE, 1986, p. 92)    
 

A fobia infantil e a paisagem em fetiche de coqueiros de cocos envenenados 

povoam o imaginário infantil, povoada de zumbis, fantasmas, contos da senzala, das 

histórias de antepassados, o cemitério e seu muro de pedra e as cercas de arame, as rezas 

bravas da mãe, o medo da tempestade. Essas imagens se misturam de um mundo que 

não mais existe: a tradição e sua impressão de mineiridade. Muros de pedra, típicos de 

Minas, são encontrados na região rural ou dos que existem ainda lá no Cemitério do 

distrito Santo Antônio de Campos, Ermida. Esses muros eram comuns entre casas e no 

Cemitério do Rosário também em Divinópolis na sua fase tradicional, como descreve o 

poema de Milagre. No lugar dos muros do cemitério e da antiga capela do Rosário, 

existe o Mercado Central, na pracinha da faculdade FACED.        
  
Ali, também, se encontrava/ o casarão do Reinado/ em que o José 
Aristides,/ de fama de feiticeiro/ e estranha lide/ morava./ Mas, o 
pavor dessa Praça/ era o antigo cemitério: / muros de pedra na frente/ 
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e à esquerda;/ e, por trás e do outro lado,/ cercado/ de arame/ farpado;/ 
junto ao portão, dois coqueiros/ davam “mortíferos” cocos./ Era tido 
por valente/ quem passasse, ali, à noite,/sozinho./ Muitas vezes, eu 
ficava/ de longe, na expectativa/ de ver/ um fogo-fátuo se erguer. 
(MILAGRE, 1986, p. 92, meu grifo)    

 

Da fase tradicional, Divinópolis teve um impulso tecnológico, o que lhe 

garantirá o destaque na região centro-oeste como cidade-pólo, provocando 

desenvolvimento em cidades vizinhas como Carmo do Cajuru (com fábricas de Móveis 

como a Líder), Santo Antônio dos Montes (com fogos de artifícios), Itaúna 

(universidades, siderurgia e laticínios), Pará de Minas e Nova Serrana (indústria e 

calçados). Divinópolis, ainda tendo os postes ao centro de ruas de chão e depois 

calçadas de pedras, teve a primeira Usina de álcool-motor, idealizada e inventada pelo 

Engenheiro Antônio Gonçalves Gravatá. Esta foi tombada pela Lei 2460, de 15 de 

novembro de 1988. As máquinas vieram da Alemanha pela R. Peternsen & Cia Ltda. A 

primeira bomba foi instalada em 02 de dezembro de 1934, (depois outras bombas de 

álcool foram instaladas em Bom Sucesso, Lavras e Belo Horizonte).  Esses dados estão 

em Usina de Energia Alternativa na p. 26-7, de A Prova 7, ano 84, nº 7, maio/1998; 

informações coerentes na poesia de Sebastião Milagre: “E, de dia, contemplava/ os 

caminhões com mandioca/ que buscavam, mourejantes, / a Usina do Gravatá,/ usina de 

álcool-motor./ Lembro ainda os motoristas /Geraldo e Neném Calção.” (MILAGRE, 

1986, p. 92) A história é a construção e como tal o discurso poético contribui para 

contextualizar parte dela a partir da percepção de pessoas que estão fora da 

historiografia oficial.  

Por trás do ato de vender o sobrado, estão os que viriam fazer parte da 

demolição em função da modernização abrupta da cidade, que entra no plano piloto JK, 

que acontecera no Rio, em Belo Horizonte e se firmara tardiamente em Brasília, como 

processos da modernidade. A extinção de uma espécie animal representa o fim da 

mesma como a demolição teria uma equivalência, cujo fim atende a interesses de uma 

nova política de urbanização, dentro do protocolo da modernidade. O exemplar do 

sobrado e seu malogro representam um conjunto de medidas de modernização e rechaço 

à tradição e um voto ao futuro de exploração imobiliária. Uma delas é a demolição 

histórica como: “Mais tarde, muito mais tarde,/ quando a minha mãe finou-se, / o 

sobrado foi vendido/ para o Neto e o Miguel Pinto/ e acabou-se / demolido/ e extinto.”  

(MILAGRE, 1986, p. 92)    

Esta é a saudade cujo compasso palpita em acorde com o coração. O eu lírico se 
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recorda não somente ao passado de sua infância, ele revisita um recorte do passado da 

história local, cujo testemunho está nas fotos e no Álbum de Família. Essa material se 

conserva em museus e arquivos públicos, que nos transportam às memórias do passado 

já esquecidas, em parte, pelas novas gerações. Na memória coletiva e na poesia de 

Milagre, há a imagem movente e movediça de forças entre o passado, parcialmente, 

retomado e reintegrado e o presente com sua versão da memória que o eu lírico 

presentificava em imagens inesquecíveis. Como se enterra um ente querido, o poeta 

abre a tumba da memória e negocia com Letes, as sombrias florestas míticas e ruínas do 

esquecimento do Hades. O eu lírico não consegue totalmente exumar ou exorcizar o 

sobrado de suas reminiscências: adquirido pela família nos anos de 1920. Hoje, no 

local, estão fazendo uma construção, depois de longos anos após a demolição do 

Sobrado dos Bemfica Milagre, talvez, nos anos 1960. A referência de Milagre é a morte 

da mãe em 19/03/1966, sepultada no Cemitério Central de Divinópolis.  

Que saudade do sobrado/ enterrado/ no passado!/ Mesmo 
desaparecido, / ele, entanto, ainda é “meu”./ Volto lá, de vez em 
quando, / mas para que, não sei bem,/ que, na verdade, lá voltando, / 
mais nada veja de outrora/ e não vejo mais ninguém... (MILAGRE, 
1986, p. 91-92, meu grifo)    

 

O sobrado é o spectrum da mineiridade, que nos remete à aura da obra de arte 

benjaminiana como recurso irrepetível e objeto de contemplação não mercadológico. 

Ainda o spectrum milagreano endossa a retórica fantasmagórica em Mal do Arquivo de 

Derrida (2001), em que este analisa o “spectro patriarcal de Freud” na retrospectiva 

fundacional da psicanálise como ciência judaica. O spectrum-Sobrado representa a fase 

antiga da cidade, em que os sobrados demolidos – são vestígios desse passado – signo-

símbolo (no sentido simbólico bakhtiniano e signático paulricoeuriano39) de um tempo 

passado que flui no presente como presença-ausência em meio à fase de modernização: 

o arcaico convive com “o novo” dos altos e modernos prédios. O simbólico é signo do 

universo das ciências das religiões. O místico ou misticismo projeta, nos referentes e 

significantes da natureza como pão e água, o mundo do sagrado, dotados de forças 

curativas ou portais do eterno. Nesse sentido, o signo-sacramento é simbólico e 

ideológico para Bakhtin (2009): um sinal sensível e tangível de uma realidade não 

                                                
39 Signo é sempre ideológico; o simbólico, a ausência-presença do significante. Ricoeur fala da 

fragmentária “lacuna da memória” em “níveis intermediários” entre o Si-mesmo, o outro e a escritura, 
em que o vínculo entre o tempo das memórias e o tempo presente fluiu. Ver: BAKHTIN em Marxismo 
e Filosofia da Linguagem, 2009; RICOEUR em A Memória, a história, o esquecimento, 2007, em 
http://www3.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/0901/07.htm, acessado em 10/11/11, às 20h. 
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tangível ou metafísica. 

Com essas imagens da cidade do interior de Minas, apropriando-se do que disse  

Emil Staiger (1972), existe a fusão lírica entre o eu lírico e o objeto de sua mirada. 

Metaforicamente, é a imagem do futuro, o entre-lugar de intersecção de imagens do 

passado e do presente na pupila de Milagre e a prosopopeia urbana, imaginada como o 

grande coração pulsante de vida e de memórias em pleno desenvolvimento econômico e 

expansão urbanística. Essa previsão lírica coloca Milagre na condição de vidente, um 

cidadão deslocado a realizar a representação da história da sua cidade para as gerações 

do porvir. O local se constitui por si a sua força centralizadora e não o universal em si, o 

epicentro das memórias. No caso de Sebastião Milagre, o escritor torna-se uma figura 

virtual à medida que os trabalhos e as imagens podem circular na internet. Tais sites 

implicam um impacto sobre uma forma de leitor e um pacto do intelectual com o 

recurso disponível como veículo e possibilidade de pesquisa e comunicação (quase) 

instantânea, indireta, impessoal, nem por isso sem regras e talvez haja um ônus, seja 

emocional e físico, cultural e social, seja político e econômico. Nos anos 1990, na 

internet, seus poemas circulavam no Suplemento Literário de Minas Gerais e outros 

sites.     

À luz de arquivos locais, construiu-se a síntese biográfica do autor, tendo como 

corpus tanto as obras editadas, os inéditos quanto os documentos disponibilizados para 

esta pesquisa e suas publicações em jornais e periódicos. As revistas, material para 

investigação futura, não foram contempladas, porque se canalizou esse trabalho para a 

análise do acervo e dos jornais em que se encontra a temática recorrente à memória 

coletiva na crônica e na poética de Sebastião Bemfica Milagre. As névoas, certamente, 

continuaram e densas, pois fazem parte do roteiro milagreano inesgotável e com 

diferentes possibilidades; o engenho e o milagre das produções do poeta o contagiarão, 

certamente. O eu lírico universaliza momentos díspares da cidade, fases da emancipação 

do município e de sua modernização a partir dos anos 1960. 
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CAPÍTULO III 
 

A POÉTICA DE SEBASTIÃO MILAGRE:  

ENTRE O LOCAL E O GLOBAL 

 
“Tudo era tão difícil e tão bom. (...) 

 o passado jamais acaba,  
é guardado pelas palavras.  

Além de homens, somos palavras e versos (...).  
Vivemos eternamente em cada verso,  

na interrogação sobre esse mundo demente...”   
(OLIVEIRA 1990, p. 2) 

 

 

Os arquivos da memória dispersa sobre Sebastião Bemfica Milagre40 são a 

condição de existência do roteiro como seus itinerários, suas influências em sua cultura 

local e o forjar de seus perfis. Aqui há a preocupação de reconstruir o roteiro do escritor. 

Porque, esses roteiros evidenciaram o poeta itinerante, mesmo sem ter residido em 

outra cidade, tecendo sua produção à margem do eixo Belo Horizonte-Rio de Janeiro-

São Paulo. É quase inconcebível a literatura local sem a poética e a crônica de Sebastião 

Milagre como leitor atualizado na era em que a globalização começava. Palpitam 

juntos: o lirismo mineiro com os rincões nativistas de sua terra e o escritor provinciano 

e metropolitano, homem da sua gente e do mundo. Como contestador da ditadura, 

valeu-se da poética para denunciar. São roteiros do homem de muitas faces e funções no 

jogo intertextual com outras literaturas canônica ou não, em diálogos com outras 

gerações de escritores locais e internacionais na modernização de Divinópolis a partir 

dos anos 1960.  

Seus arquivos ainda marcaram vários escritores: seus filhos Antonio Weber 

Milagre e Paulo Milagre, e outros como José Álvares Campos, Jadir Vilela (in 

memoriam), Maria Aparecida Nogueira, Osvaldo André de Melo, Wellington Messias 

Oliveira, J. Arimathéa Mourão, Eneida Gomes Flôr, Áurea Venâncio, André Rocha, 

                                                
40 O roteiro é a trilha de traços identitário-culturais na obra, como organismo, à margem da história 

oficial. Irene Ferreira, contemporânea de Milagre, em Fábula e o Livro do povo, de Hugo de Lara 
(1975), afirma: “O roteiro do poeta é a surpresa do leitor à medida que se penetra a trilha no mundo do 
autor, traçada pela própria gênese dos trabalhos. Todo o organismo sofre (...) o influxo da descoberta do 
homem-poeta e a consciência do que isto significa, principalmente na cultura de hoje. Ficaram gentes 
encurvadas ao pé da letra,/ e eu, poema ignorado.” (FERREIRA, 1975, p. 10, meu grifo)  
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dentre tantos. Os vestígios dessa memória são pistas valiosas para construir o roteiro de 

Sebastião Milagre entre 1940 e 1991. Vários autores ajudaram a responder pelo estado 

de questões a que esta pesquisa se enveredou. De muitos modos, indagava-se: de que 

modo ele se constituiu o escritor engajado e o crítico? Porque o poeta denunciou a 

ditadura localmente? De que modo organizou sua escritura direcionada para o 

cotidiano? Para que se interessou pelas temáticas ligadas à sua cidade e ao mundo 

globalizado?  Dentre algumas possíveis respostas, pontua-se: porque o roteiro é 

constituído pelas relações entre o acervo como o suporte material e a imagem em cada 

perfil de Sebastião Milagre em seu roteiro de viagens como as estratégias de leituras e 

de projeção em Minas Gerais e em outros Estados do Brasil, entre 1960 e 1992.  

Um conjunto de fatores e de fatos contribuiu para isso. Um deles é que poucos 

escritores estavam produzindo textos numa época em que a imprensa mal havia 

começado a engatinhar. Desse modo, Milagre soube conciliar seu fazer poético com as 

demandas incipientes da literatura e seu vínculo com a imprensa local, que se 

modernizava. Outro fator, a qualidade de seu texto e temáticas, por ex., o receio e os 

paradoxos impostos pela globalização em novembro de 1989, já estão em poemas. O 

Muro de Berlim aparece em O mundo e o terceiro mundo (1981) e sua queda em O 

Doador de sangue (1990). Sebastião Milagre situa seu leitor na questão e logo a seguir 

apresenta o poema:  
(Após a Segunda Guerra Mundial, (...) a capital da Alemanha ficou 
dividida, desde 1949, em Berlim-Este e, zona soviética, e Berlim-
Oeste, reunião das três zonas-de-ocupação ocidentais. Foi construída 
uma linha divisionária, de concreto e arame farpado (...). Em 1989, 
portanto quarenta anos depois, o ‘Muro’ foi demolido com grande 
euforia popular.) (...) não ficará, em breve,/arama sobre arame/ nem 
pedra sobre pedra/ desse concreto-armado/ armado/ desalmado/euro 
gravame. (MILAGRE, 1990, p. 33-34, meu grifo).   
 

A partir desses passos da dissertação e aspectos relevantes do arquivo, 

constataram-se os pontos fortes da escritura milagreana, suas leituras e viagens, 

elaborou-se o roteiro de Sebastião Bemfica Milagre em quatro momentos e blocos 

temáticos itinerantes, como:   

I. PRIMEIRO ITINERÁRIO: Divinópolis – Região próxima. São momentos registrados 

inicialmente sobre o Centro-oeste de Minas Gerais. Via-Sacra (1960) se remete à 

formação do Arraial Divino Espírito Santo da Itapecerica, que deu origem à cidade de 

Divinópolis, sob a égide da tradição, do espaço sagrado da Igreja e do domínio laico do 

comércio e da política dos coronéis e patriarcas, fundadores do antigo arraial, meados 
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do século XVIII, e da cidade entre 1912 e 1950. Religiosamente, Milagre se refere a 

esse período pré-fundacional da cidade com destaque aos costumes e rituais de fé da 

Capela do Divino Espírito Santo como freguesias de Mariana, Itapecerica, Pitangui, 

Belo Horizonte, até constituir-se diocese há 170 anos. Nessa obra, os sonetos já se 

referem ao processo de emancipação da sua cidade em 1º de junho de 1912, na 

demolição de casarões da Praça do Museu Histórico de Divinópolis, derrocada paulatina 

desses costumes e das tradições em nome do progresso e da modernização em Minas. 

A vida ainda era pacata, centrada na religiosidade e na prática do catolicismo, 

cuja referência foi a Catedral do Divino Espírito Santo de Divinópolis, núcleo antigo do 

povoado da cidade. A obra é oferecida à primeira esposa Maria da Conceição 

Natividade e aos familiares como pais, filhos, e ao irmão falecido Teófilo, um dos 

personagens lembrados em O poeta sobre o mundo (1990). Essa peça teatral ainda cita 

doze poetas de sua convivência local.  

A imagem do Senhor dos Passos na capa do livro é um dos ícones da tradição de 

Semana Santa das cidades mineiras. O texto, depois de uma longa introdução, começa 

com a “Oração Preparatória” (MILAGRE, 1960, p. 33-4) e termina com o “Epílogo” 

(MILAGRE, 1960, p. 91-92). Ambos diferentes dos sonetos de cada uma das 14 

estações contempladas (MILAGRE, 1960, p. 37-89). “Oração Preparatória” e o 

“Epílogo” são compilados em versos livres, evidenciando a oração espontânea do fiel 

contrito diante do Cristo na via das cruzes da Sexta-feira Santa. O espírito tridentino, da 

tradição litúrgica pré-Vaticano II, perpassa o texto em pleno ano 1960, com 14 estações 

da Via-Sacra, antigamente. Essa referência à tradição é a mesma da origem do antigo 

povoado na Praça da Catedral ou do Museu Histórico de Divinópolis41.  

A prosa e os poemas na introdução de Via-sacra (1960) são sensíveis às 

realidades de fé e da tradição. A obra de Sebastião Milagre deve ser vista nas 

transformações históricas de Divinópolis nos anos 60. Ele ainda fala na década de 1940 

e 1950, onde o catolicismo local desempenhava uma presença forte na tradição das 

                                                
41 Via-Sacra se remete à origem do Arraial do Divino Espírito Santo e à tradição, enquanto a política está 

no conflito de grupos: o Partido das Fêmeas, liderado pelo primeiro prefeito de Divinópolis – o coronel 
Antônio Olympio de Moraes - o primeiro presidente da Câmara dos Vereadores de Divinópolis. A 
reunião aconteceu no casarão, onde nasceu Sebastião Milagre; fato dito em “Meu Sobrado” (1990). 
Milagre-menino contempla a vida de sua família e da cidade antes da modernização dos anos 1970. 
Partido dos Machos é liderado pela oposição de Pedro Xisto Gontijo, político polêmico, e de Jovelino 
Rabelo, prefeito, empresário e articulador da indústria local. O dinamismo do segundo projetou a 
cidade como pólo comercial, industrial no Centro-oeste de Minas. Paulo Roberto de Sousa Moraes 
(2008), neto de Antônio Olympio de Moraes, apresenta esta versão em O Coronel Antônio Olympio 
de Moraes: uma história de amor por Divinópolis.    
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procissões e das celebrações públicas na cidade, especialmente na Praça Dom Cristiano:    

Oh! Aos filhos da Terra do Paráclito, sempre o Largo da Matriz, com 
suas adjacências, apareceu como o lugar mais poético da cidade. 
Porque foi ali que se embalaram os sonhos da sua mocidade, e as 
feições daqueles velhos prédios se plasmaram na sua memória. 
(MILAGRE, 1960, p. 23, meu grifo).  

 

Tradição e religiosidade continuam nas obras posteriores como em poemas 

“Divinópolis”, de Gomos da Lua (1963), até os poemas como “Meu Sobrado”, de O 

Doador de sangue (1990). Comparativamente, para contextualizar esse ponto de vista, 

os fragmentos dos dois poemas supracitados corroboram a visão de Via-sacra (1960), 

ao destacar o testemunho da família Bemfica Milagre: “Em horas de tempestade, ela [a 

mãe], medrosa, levava/ os filhos à escada interna, espécie de calabouço, / entre 

Magnífica e Credo/ e Santa Bárbara Virgem!/ Só saíamos de lá/ quando a chuva 

terminava.” (MILAGRE, 1990, p. 50). Esta experiência de fé marca a escritura 

milagreana à medida que Milagre ou seu eu lírico contemplam sua terra natal, de 

maneira parecida a F. Pessoa em sua aldeia portuguesa: “com os olhos da alma, / Num 

futuro distante, / quando o pó deste teu filho já tiver migrado... (...) E o teu coração [da 

cidade]?/ Onde estará vibrando?/ Em mil coisas que são tuas,/ Na memória dos que te 

quiseram glorificar...” (MILAGRE, 1963, p. 69)  

O universal nada mais é do que desdobramento do local deslocado a outros 

locais como condição paradigmática. À maneira de Fernando Pessoa, Sebastião Milagre 

contempla sua cidade como o melhor de si: na alma do poeta, sonhar e almejar o futuro 

brilhante de sua terra natal implica aceitar que é a cidade seja amada. Nesse sentido, 

Sebastião Milagre é um dos ícones de transição entre o antigo e o velho, o culto do 

passado e a religiosidade do porvir, a tradição e a modernidade, entre o local e a 

universalização lírica da terra em que nasceu.    

II. O SEGUNDO ITINERÁRIO: Divinópolis - Belo Horizonte. São momentos do 

roteiro caracterizado pelo Movimento Trovadoresco de Belo Horizonte que chegara à 

Divinópolis nos anos 1960, como afirma Milagre em Quartetos de sopro / O nome 

dela é Perpétua (1991):   

Nos anos da década de sessenta, quando esse gênero poético sacudia 
todo o Brasil (...), eu falei “presente”, editando [livros de trovas], além 
de ter integrado o Grêmio Brasileiro de Trovadores e a União 
Brasileira de Trovadores através (...) das três etapas de Jogos Florais; 
data de então o meu conhecimento pessoal com os maiores trovadores 
nacionais. (...) A prova é que editei, em 1985 e 1986, os volumes 
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Almanaque e Lápis de cor. É claro que trabalhei com outras formas 
poéticas (...) até as mais avançadas realizações do espírito oficinal de 
modernidade. (MILAGRE, 1991, p. 6, meu grifo)   

 

As trovas como gênero lírico marcaram toda a vida do poeta. Entre os decênios 

de 1960 e 1990, Milagre publicara opúsculos de formato sui generis42.  

Toma cuidado, menina (1965), edição esgotada, em coautoria com seu filho 

Antonio Weber Natividade Milagre, 65 anos de idade, hoje engenheiro químico no Rio 

de Janeiro. O patrocínio dessas obras representa os caminhos pelos quais a obra 

milagreana se constituiu como produto final de um processo de lançamento e projeção. 

Por outro lado, as várias empresas de Divinópolis têm seus nomes registrados na obra 

Milagreana. Muitas delas nem mais existem, outras ainda estão presentes na economia 

local: Serralheria São Antônio LTDA; Bebidas Naná S.A; Viação Irmãos Teixeiras 

LTDA e São Cristóvão LTDA.; Tecidos Sales LTDA; Transportadora Rodoviário Diniz; 

Galerias Orion, esse conjunto de lojas modernas se localiza na Rua Goiás, 387, e 

Churrascaria e Pizzaria Ângela.  

Em Toma cuidado, menina (1965), além do tema da sogra, Milagre desenvolve 

outros temas filosóficos e outros como a criação dos filhos, a família, a mentira, a 

abjeção e a melancolia de Milagre. 

Pão de sal (1966), editado pela Livraria Frei Orlando, que não existe mais, é 

também de edição esgotada. Milagre, em parceria com o filho Antônio Weber, foi uma 

das obras de distribuição gratuita. O patrocínio desse livro virou propaganda explícita 

ao longo da obra como Volkswagen da Mila Divinópolis S/A; Indústria e Comércio de 

Bebidas Real LTDA; Tecidos Estrela LTDA e a frota de caminhões do Expresso 

Divinópolis LTDA.       

Milagre começa Pão de sal (1966) com a “Página de Saudade”, enfatizando: “À 

memória de Deodata Maria Sempreviva, avó e mãe dos autores, falecida em Divinópolis 

em março de 1966; Frei Odulfo Van der Vat, da Academia Divinopolitana de Letras, 

historiador, falecido em B. Horizonte em março em 1966.” Também alude a sua mãe no 
                                                
42 Seus opúsculos de trovas foram: Toma cuidado, menina (1965), Pão de sal (1966) e Pastilhas (1967), 

Lápis de cor (1986), Almanaque/ O lírico da noite (1985) e Quartetos de sopro / O nome dela é 
Perpétua (1991). Em Toma cuidado, menina (1965), Sebastião Milagre afirmava: “Poeta, por ser 
poeta,/ Acha sempre triste a vida/ Mesmo quando ela é florida,/ De paz e sonho repleta... (p. 41)// 
Passou a infância a brincar/ Com bonecos. Que saudade!/  Não vai, agora, estranhar/ Os bonecos de 
verdade... trova a noiva (p. 55)// Se eu pudesse, novamente,/ Esta vida começar, /Quanto passo errado, à 
frente,/ Outra vez eu ia dar... (p. 59)// Minha mãe estremecida/ Vai, doente, a se findar./ E essa que me 
deu a vida,/ A vida não posso dar. (p. 59)// Quem quiser vida sem dor/ É melhor logo morrer:/ - 
Ninguém vive sem amor;/ - Ninguém ama sem sofrer...”  (p. 63) 
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poema “Deodata”, de 21-7-1982, citada em O Doador de sangue (1990): “Minha mãe 

foi bonita/ tinha olhos verdes claros/ foi feliz no começo/ e teve 20 filhos:/ um deles 

morreu louco/ e outro quase foi poeta./ (...) seu corpo ressequido/ jaz a 100 metros de 

mim./ a sua alma está longe,/ há 16 anos...” (MILAGRE, 1990, p. 90) 

Já as trova de Pastilhas (1967) nos remetem ao processo de construção da 

imagem do poeta como melancólico. Há duas metáforas: a placa de cimento43 colocada 

nos prédios modernos e a bola de bilhar endereçada à caçapa que sinaliza o modo como 

o poeta se apropria do discurso de si e dos outros: “Neste tédio, mais pareço/ Uma bola 

de bilhar:/ Vou jogado ao endereço/ Que os outros querem me dar (MILAGRE, 1967, p. 

51)”. Desse jogo de forças da poesia na cultura, o poeta procura desvencilhar-se 

inutilmente e sem sucesso. Ele representa um dos elementos-chave de construção da 

dinâmica sociocultural. Assim como o poeta se apropriou de outros eus e outras vozes; 

nós o apropriamos e o poeta nos diz e nós nos vimos nele de alguma forma como 

paradoxo e representação na linguagem de sua poética, sua memória dispersa. 

Almanaque (1985), fragmentos da memória milagreana como uma espécie de 

manuscrito inacabado44, revela sua predileção em compilar um mosaico ou 

caleidoscópio de experiências e montagens poéticas de seu cotidiano, amigos, trovas, 

sonetos, poemas de versos livres, momentos da vida da cidade em que viveu ou alguns 

acontecimentos ou traços ou vestígios de suas viagens no tempo e no espaço. 

Nesse sentido, pode conceber o almanaque em outra significação como acepção 

de termos que se integram ao dicionário ou ao léxico da língua via poética milagreana. 

Esse universo de sentido dicionarizado reúne o diverso e não deixa de ser um “arquivo”. 

Ou seja, assim como o almanaque e o dicionário se constituem “lugares do signo 

linguístico” ou instância de autoridade ou autorização de novas e múltiplas acepções 

construídas cultural e historicamente. A poética de Milagre se firmaria como um lugar 

                                                
43 Pastilhas (1967), como placas de ornamento arquitetônico, discutem a virtude ou critica a hipocrisia. 

As trovas de distribuição gratuita são a homenagem a Marli Rocha: “Miss-Interior! Honra e tanto!/ 
Jovem Marli, Belezópolis./ O que mais te orgulha, entanto,/ É seres Miss-Divinópolis.” (MILAGRE, 
1967, p. 12). “Quem a fortuna persegue/ Às vezes acaba louco/ Porque, quanto mais consegue/ Mais 
pensa que ainda é pouco.” (IDEM, p. 31) “Minha insônia (fica dito)/ A dupla causa origina:/ A poesia 
que medito/ E a mulher que me fascina.” (IDEM, p. 39). “Foi este um homem de bem./Foi um homem, 
sobretudo,/ Que jamais falou de alguém/ Não falou... porque era mudo.” (IDEM, p. 69) “Já descrente e 
quase tudo,/ Pela vida sofro a esmo;/ Tão descrente, sobretudo,/ Não dos outros, de mim mesmo.” 
(IDEM, p. 81)  

 
44  Almanaque, do árabe “AL-munãh/ almanakh”, origina-se em anotações manuscritas “astronômicas”. 

Ele se tornou comentário da vida e das festividades em “calendários”, com humor e dicas filosóficas. 
Nele se incorporaram trechos literários (cf. SÉGUIER, 1955, p. 53). Nos anos 1980, ele publicou 
Almanaque com 134 trovas em temas cômicos, da moda e rua.  
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de identidade e alteridade das possíveis maneiras de dizer o local e o global. Ou estados 

da cultura ou modos de dizer-se como manuscrito em aberto, com seus signos, 

símbolos, semantemas e lexemas registrados para a posteridade. Para Bakhtin (2009), 

em Marxismo e filosofia da linguagem, todo signo e ideológico e culturalmente 

localizado.  

Como trovador parte do conceito de trova, para versejar a vida e seus 

(des)encantos. O manejo da trova articula-se ora com seu fundo cômico e filosófico, ora 

com a discussão ou ratificação da moralidade ou sabedoria popular em questão. Elas nos 

remetem a questões universais dos provérbios ou nos situa na indagação do sentido da 

vida. Ainda em Almanaque (1985), Milagre se refere ao episódio de sua perda 

prematura da mulher amada45, não somente em Gritos (1972), mas em toda sua obra, 

como bem representa a melancolia de Milagre: “Estranha, a tua mulher,/ Variável, como 

ela só:/ Se, agora, em beijos te quer,/ A seguir, reduz-te a pó.” (MILAGRE, 1985, p. 40) 

Assim, a obra de Milagre é, metaforicamente, projetada como um cordão 

umbilical entre as memórias do passado nos arquivos disponíveis do presente do 

pesquisador. Cada livro, cada fragmento da memória pode deixar fluir de suas dobras e 

vestígios como coisas do passado de Divinópolis. Sim, como mal de arquivo vislumbra-

se a desdita ou a sina dos Bemfica Milagre que nos remete à memória coletiva das 

famílias locais, à visitação ao cemitério e ao túmulo da amada falecida ou a um clima de 

musicalidade nostálgica ou à perda do amor precoce e irremediável, que obriga  

Sebastião Milagre e o professor Sebastião Milagre, seu sobrinho (ambos de sobrenome 

Milagre) a reverem o passado no presente da cripta da amada, em que Eros e Tanatos se 

vão imbricando, existencial e poeticamente. As cidades dos mortos fazem fronteira com 

as dos vivos.  A morte é vizinha da vida como a lira se contamina com a tragédia.   

Segundo Mário Eutáquio Ferreira, “o humor é o principal instrumento de crítica 

social”; esse pensamento é assumido por Sebastião Milagre nó prologo de O Doador de 

sangue (1990). É o que reconhece Mário Eutáquio Ferreira ao conceber a produção 

intelectual a partir da sua atualidade, ousadia, versatilidade e sua criatividade nos temas 

do cotidiano da cidade e da política local, fatos às vezes ignorados em escritores locais 

                                                
45 O sobrinho de Sebastião Milagre, era professor e tinha o mesmo nome do poeta, também perdera 

esposa: ambos tinham o costume de irem visitar o cemitério. Para Jacques Derrida (2001, p. 56), as 
memórias irrompem do arquivo como reinvenção, representação e construção cultural: “Uma outra 
economia está assim trabalhando: a transformação entre esta pulsão de morte e o principio do prazer, 
entre Tanatos e Eros; (...) esta aparente oposição dual dos princípios, dos arkhai (...). A pulsão de morte 
não é um princípio. Ela ameaça de fato todo principado, todo primado arcôntico, todo desejo de 
arquivo. E a isso (...) chamaremos de mal de arquivo.” (DERRIDA, 2001, p. 56) 
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ou não aludidos por eles.   

Em O homem e a caixa preta (1982), ele avalia poeticamente esse mundo de 

mudanças radicais e rápidas decorrentes da Guerra Fria46, à luz de La Divina comédia e 

outras leituras do poeta, há não só poemas cuja beleza nos comove quanto nos inquieta 

pelos profundos questionamentos sobre a fobia apocalíptica decorrente do uso da 

energia nuclear como acontecera na Segunda Grande Guerra mundial. O mundo todo 

reagia com os eventos difusos no mundo, concomitantes com o maio de 1968 na França. 

Alguns críticos políticos já se posicionaram quanto a episódios que levam à sociedade 

brasileira a se radicalizar contra o regime mesmo antes de maio de 1968.  Deve-se atinar 

para o fato de que os Moços do Agora não eram os mesmos do movimento estudantil 

divinopolitano, embora houvesse eventualmente e por motivos comuns do combate 

indireto à ditadura, alguma troca de informações e mútua participação, ou apoio cultural 

significativo entre eles.  

Estes formavam o círculo de amizade especial do poeta. Eram com o poeta, 

empreendedores críticos e escritores engajados. Além de Milagre, seus integrantes 

foram Lázaro Barreto, sociológico e escritor; Dr. Fernando Teixeira, advogado, poeta e 

acadêmico, que foi presidente da ADL, e Oswaldo André de Melo47, poeta, escritor, 

dramaturgo, com artigos no Suplemento Literário de Minas Gerais. O conto  de 

Lázaro Barreto “O inquisidor dos pássaros”, no Agora, p. 2, março de 1969 é a 

denúncia da devastação ecológica tem a entrelinha de um aviso e uma crítica, talvez, à 

ditadura dos anos 1960.  

Não se pode esquecer a presença feminina de Neide Malaquias48 que integra a 

                                                
46 Há o artigo no Jornal do Brasil, de 05.abril.1981, caderno B, p. 2, de José Carlos Oliveira: “O revólver 

e a Caixa Preta”. O clima da Guerra Fria é visto no atentado de Jodie Foster, a garota da Universidade 
de Yale, que rasga a carta de John e rompe com este, que decide matar o presidente americano para ter a 
atenção dela. Reagen vê no episódio a arbitrariedade que pesa sobre o mundo: os presidentes dessas 
nações seriam tão ameaçadores para a humanidade quanto o caso de Foster. Este artigo é comentado 
por Sebastião Milagre como tensão pós-Gueerra Fria: “Ladainha em Novembro de 1979”: “Os 
próximos 10 minutos; podem ser os derradeiros/ da história da humana-idade./ com o nuclear poderio/ 
se o quisesse poderia;/ basta o ianque desejá-lo/ basta o russo desejá-lo./ (...) à mercê de um gesto/ 
dessas mãos periclitantes/ (...) nunca h/ouve tanta ameaça.”  (MILAGRE, 1982, p. 36-7) 

 
47  NIZA, Alba Valéria. Construções poéticas de Minas de Osvaldo André de Melo. 2009, de 10 dez. 

2011 – SILVA, dissertação que está em buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo...ou 
http://www.google.com.br, acessada em 10/12/11, às 16:10.  

 
48 Márcio Almeida cita Neide Malaquias no Grupo Frente em Suplemento Literário de Minas Gerais, 

Ano IV, nº 125, Belo Horizonte, 18 jan. 1969, e em Dimensão – Revista internacional de Poesia -
 Uberaba – Ano XVII – n°. 26 – 1997 – Nº Especial III, Direção de Guido Bilharinho. Ver  
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_visual/marcio_almeida_grupo_frente.html, acesso em 
20/11/11, às 09:34. 
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discussão dos Moços do Agora. Adélia Prado e outras mulheres podem ter se inserido 

nesse grupo tardiamente, em outros contextos. Trinta anos depois de suas investidas na 

imprensa, celebravam a conquista do Jornal Agora nos tempos da exceção do regime 

militar.  

Na época, Osvaldo André escrevera esse artigo, enaltecendo a iniciativa dos 

Moços do Agora em plena ditadura. Em 07 de março de 1968, eles reconheceram o 

quanto a juventude mineira, letrada e inquieta com ardores de neovanguarda, fizera 

diferença com seus movimentos estudantis e literários. Exemplo, Milagre compusera 

hinos49 em vida. Um deles foi o “Hino do Guarani Esporte Clube”, que aparece em O 

Doador de sangue (1990). Em outubro de 1989, ao  elaborar o hino, ele registrou a lista 

do primeiro Time de Futebal do Guarani. Veja o estribilho: “Vermelho e branco/ Trago 

no peito/ Como farol!/ Sou Guarani!/ Nunca me estanco/ No duro pleito/ Do futebol!/ 

Sou Guarani!” (MILAGRE, 1990, p. 58) 

 Dentro do contexto, o estudo de arquivo desse período da História de 

Divinópolis, cujos documentos, em parte, estão conservado na imprensa local aguardam 

investigação sobre sua relevância dos movimentos culturaise literários que aconteceram 

em momentos diferentes dessa mesma história. Em parte esquecidos e ocultados, em 

parte divulgados e enaltecidos. Um dos estudos desse material está compilado por Pedro 

Bessa (2003) sob o título de Jornal literário Agora: texto e ressonância (2003b). Aí se 

encontra referência aos poetas desse período, sua produção intelectual e circulação na 

imprensa mineira e nacional, como também recortes de jornais, palestras e 

correspondência local e internacional do Movimento literário Agora. Como a crítica 

divinopolitana reconhece os contextos de tais fontes de estudos, a história da literatura 

moderna de Divinópolis compreende o Movimento Literário Agora (agosto de 1967 a 

julho de 1969) e o Tablóide Diadorim (novembro de 1971 a outubro de 1973). O Agora 

constitui 12 números em 1967, projetando escritores locais como Milagre.50 O 

                                                
49 Sebastião Milagre e Vinicius Peçanha lançam o disco do “Hino [Oficial] da FADOM” – Faculdade de 

Direito do Oeste de Minas - em 1969.  Ele foi gravado pela Gravadora Bemol de Belo Horizonte, 
executado pelo Batalhão de Guardas da Polícia Militar de Minas Gerais, cantado pelo coral da Igreja do 
Bairro Santa Teresa de Belo Horizonte. Logo saiu o vinil, compacto de 1970, Discobel.  Há cópias no 
Museu do Conservatório da UFMG e no Museu de Música da UFMG e, talvez, no Museu Histórico de 
Divinópolis.  

 
50 Agora e Diadorim, iniciativas de Voz dos Novos de Minas (BESSA, 2003B, p.65), são vestígios de 

movimentos locais. Sebastião Milagre teve o contato com os escritores nacionais e internacionais: 
Moacir Felix, Fábio Lucas, Lais Corrêa de Araújo, Jorge Amado, Guimarães Rosa, Murilo Rubião, 
Carlos Drummond, Ana Hatherly e Geraldo Sobral. Eles escreviam nos jornais de vanguarda no Brasil 
e no exterior: Inglaterra, Portugal, Argentina, Uruguai, Venezuela e Chile. Houve três encontros: as 
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Diadorim, uma segunda fase da literatura divinopolitana, circulou no Jornal 

Franciscano “A Semana”, o qual compôs 17 números, lançando 92 autores nos anos 

1950 a 1960. Fora fundado por Frei Márcio e Lázaro Barreto. Muitos desses autores 

tiveram textos e poemas publicados nos Suplementos Literários do Agora e 

Suplementos Literários de Minas Gerais.    

Houve o “milagre econômico” - que não rimava com a escritura milagreana nos 

anos 1970 - que favorecia as classes ricas e o empresariado, cuja especulação e 

vantagens eram decorrentes do sacrifício do povo brasileiro, sujeito à inflação de mais 

de 1300% ao ano. Durante o período desenvolvimentista da economia, o Brasil 

continuou endividado, e o abismo entre ricos e pobres ainda era escandaloso. Milagre 

denunca tais injustiças e corrupção em poemas. As trovas retratam, além de temas 

sapienciais, trágicos, cômicos do cotidiano, as dificuldades políticas e as crises da 

sociedade brasileira e seu modelo econômico instável, além da mudança de moeda por 

várias vezes51.  

III. O TERCEIRO ITINERÁRIO: Minas-Rio de Janeiro. Contemplam-se as “Trovas de 

Cabo Frio” (MILAGRE, 1986, p.6-29) e “Trovas de Poços de Caldas” (MILAGRE, 

1986, p. 30-43) em Lápis de cor (1986). Na verdade, as trovas deste opúsculo vêm 

depois das trovas de Cabo Frio e de Poços de Caldas.  O mesmo, portanto, tem três 

partes: as trovas de Cabo Frio, as Trovas de Poços de Caldas e as Trovas sobre a sogra 

(MILAGRE, 1986, p. 46-66).  No texto milagreano de suas “Notas sobre as trovas” em 

Lápis de cor, Milagre justifica a escolha desse tema:  
 

Na década de 1960, por ocasião dos Jogos Florais em Divinópolis, 
houve, um dia, reunião de trovadores, inclusive Luiz Otávio e Colbert 

                                                                                                                                          
duas Semanas de Arte de Divinópolis, a divulgação da escultura de GTO – Geraldo Teles de Oliveira, 
Festival de Música divinopolitana; Happening Poéticos pela Fiat e Gandart em Itapecerica e 
Divinópolis. recitais de poemas, teatro de Oswaldo André de Melo. Em 25/09/1979, Oswaldo André fez 
a revisão do Movimento Agora, o roteiro de palestras. Houve os lançamento de livros: Gritos, de S. B. 
Milagre, editado em Diadorim; A Lapinha de Jesus, de Adélia Prado e Lázaro Barreto, Vozes, 1969. 
Ver http://pt.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9lia_Prado, ou http://www.releituras.com/aprado_bio.asp, 
acessado em 09/10/11, às 11h. 

 
51 Sebastião Milagre ironiza a mudança de moeda, decretada em lei 2284, de 10/03/1986: “Com a 

mudança da moeda brasileira, de cruzeiro para cruzado, mil cruzeiros passaram a valer um cruzado; 
parece que o rico ficou pobre, mas não ficou; os preços foram congelados./ Tiveste muito dinheiro; 
Estás, agora, arruinado,/ Os teus milhões, em cruzeiro, / Viraram pouco, em cruzado.” (MILAGRE, 
1986, p. 63) Em Pastilhas (1967), Milagre desfere sua crítica à nova moeda: “Sofre quem gosta de 
cobre/ Como o Felício Ribeiro/ Que era rico e fica pobre/ Com a mudança do cruzeiro.” (IDEM, p. 62) 
O humor está no azar em Gomos da Lua (1963): “Qualquer um que hoje é rico, /Amanhã poderá ser 
pobre./ Há inúmeros casos/ Daquele Pedro Cem,/ Que já teve tanto ouro/ E, hoje, coitado, nada tem...” 
(IDEM, 1963, p. 61)   
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Rangel Coelho. Cada trovador escolheu, por brincadeira, o seu tema 
predileto. Por último, ficou para o autor desse volume. Qual o tema 
para ele? E, entre gargalhadas, ficou decidido que era... a sogra. Eis 
porque, ao cultivar o gênero trovadoresco, o autor sempre aborda esse 
controvertido tema. (MILAGRE, 1986, p. 65) 

 

Também em 1966, em Pão de sal, Milagre já fazia referência, na devoção de 

Santo Antônio em trovas intituladas “Quando os Santos não podem”, às dificuldades da 

vida familiar, ao casamento e ao tema da sogra: “E Santo Antônio então responde:/ 

Quem vive na terra abjeta,/ Não vive só de carinho:/ Não há ventura completa,/ Nem há 

rosa sem espinho.” (MILAGRE, 1966, p. 65) Nesse opúsculo, as trovas foram 

numeradas pelo poeta. Na trova 1: Milagre e Maria do Carmo Mendes vão a esses 

lugares nas férias em Cabo Frio, no Espírito Santo. Eles se hospedaram no Edifício 

Areia Branca, por 10 dias, fizeram um turismo pela Região dos Lagos, pela Praia do 

Forte, Morro da Guia, dentre outros lugares52: “Eu e Maria nos vamos/ A Cabo Frio, eh 

lugar!/ Neste passeio, esperamos./ O nosso amor aumentar” (MILAGRE, 1986, p. 6). 

Na estrofe 55: Aproveitaram e foram ao Rio de Janeiro. Vão a Búzios: “Fomos neste 

feriado,/ Ao Rio, pela 1001: / Que beleza o Corcovado!/ O Rio é um sonho incomum 

(MILAGRE, 1986, p. 19).” Na estrofe 1, o poeta destaca que a viagem a Poços de 

Caldas, em Minas Gerais. Ficaram no Príncipe Hotel. Eles sobem de teleférico ao Cristo 

Redentor, a Cascata das Antas, a Fonte dos Amores, a Represa Bortolan, a Basílica da 

Virgem Rainha, um grupo de seresta e uma indústria de Cristais. “Viemos de Poços de 

Caldas/ Hidro cidade mineira/ Que, entre montanhas e faldas,/ É uma estância 

condoreira” (MILAGARE, 1986, p. 32). 

Em Almanaque (1985), Milagre aponta a escrita de si como o outro – alter ego 

– fala em si; ou implica a fala sobre o outro: “Muitas trovas e poesias referem-se a mim, 

outras, a acontecimentos. Foram resguardados nomes. (...) Desta forma, procurei manter 

a característica do poeta, que ora fala de si e por si, ora de outrem e por outrem.” 

(MILAGRE, 1985, p. 5)  

Com quem Milagre dialoga? Para responder a essa indagação, deparamo-nos 

com vários poemas, sonetos cujos destinatários são os amigos de Milagre: Ataliba Lago, 

homenageado com o soneto “Naufrágio de Poesia” (MILAGRE, 1979, p. 43); Gentil 
                                                
52  Na estrofe 2, Sebastião Milagre escreve os motivos da viagem a Poços de caldas e o acesso à cultura: 

“Quando a gente está viajando,/ As coisas ficam mais belas,/ Mais cultura se alcançando/ E da alma 
abrindo às janelas.” (MILAGRE, 1986, p. 32). E, sensível às questões de ecologia, ele afirma na Trova 
18: “Rio das Antas, é urgente, despoluir as suas águas...” (1986, p. 36). E observa o verde de Poços de 
Caldas, assim: “O verde desta cidade/ É um verde sem proporções/ Que às almas dá claridade/ E 
otimismo aos corações...” (IDEM, 1986, p. 40)   
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Ursino Vale em “Deserção para o Mundo da Arte”, soneto (MILAGRE, 1979, p. 67); o 

soneto “Estrelas” a Carlos Altivo (MILAGRE, 1979, p. 87); “Paraíso Perdido”. Eles são 

poemas retirados de Sozinho na multidão (MILAGRE, 1979, p. 93). 

Por que homenagear amigos com sonetos? Porque, naqueles anos, construir os 

sonetos e endereçá-los a amigos e a amadas como fato propício e enfático à geração 

inteira de poetas. Criara-se uma atmosfera cultural de valorização de lírica e círculos de 

academias de letras para evidenciar os saraus e os poetas eram conclamados à 

declamação de seus poemas e sonetos ou de outros. Estes participavam de concursos de 

sonetos entre as academias de letras em todo o país. Havia um status de valorização à 

poesia camoniana e parnaso-simbolista. Sabe-se que alguns dos modernistas chegaram a 

cultivar os sonetos como Guilherme de Almeida, Murilo Mendes. E é sabido da fase 

mística de Vinícius de Moraes, em que compila vários sonetos como o “Soneto da 

Fidelidade”, também tema da poética milagreana em Gritos (1972) e em outras obras 

depois.  

Sozinho na multidão (1979) é como uma parte anterior de Arquivos (Poesias) 

(1987), ambos com poemas desde os anos 1940.  O soneto “O Domador de Ondas” é 

para Frei Metelo Greeve, antes de ir para São João del-Rei (MILAGRE, 1979, p. 57) e 

Milagre faz um soneto para o Dr. Simão Salomé de Oliveira em Sozinho na multidão 

(MILAGRE, 1979, p. 35). Corgozinho (2003) afirma Nas linhas da modernidade que: 

“O moderno como portador do novo ou contraposição ao antigo (...) demarca uma 

mudança de mentalidade, no modo de vida cotidiano, na economia e política. Os 

indivíduos buscam o entendimento de si e do mundo na modernidade, sem tutelas 

externas” (CORGOZINHO, 2003, p. 278) 

Sensível aos paradoxos urbanos e existenciais, Milagre adotara um modo novo e 

peculiar de fazer poético em Divinópolis a partir de 1963, quando lançara Gomos da 

Lua. Porque, antes não havia uma preocupação tácita de Milagre fazer o uso dos versos 

livros, preferia o soneto. Seu livro de ruptura é Gritos (1972), diferentemente do jovem 

Milagre de Via-sacra (1960), pois menos submisso à tradição religiosa e mais 

melancólico53 e questionador quanto ao destino do homem e à impossibilidade da 

                                                
53 Melancolia é discutida em Modernidade tardia e em Denise Aguiar: Viagens narrativas: seres 

errantes na modernidade tardia, Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 50, p. 119-130, jul./dez. 2011 
119, disponível em: http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos, acessado em 15/12/11, às 9h. Em 
1983, Vida e época de Michael K., da Ed.Aguiar (2011, p.121), J. M. Coetzee afirma: “Escritura da 
crise [são] deslocamentos culturais e identitários em dois romances - Os Lusíadas ou do Robinson 
Crusoé, (...) aproximados em seu movimento de desenraizamento e precarização [à] face hipocrática da 
apologia da globalização neoliberal.” (1983 e 1991). Em Cidade moderna, homem melancólico: uma 
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felicidade no mundo.  

Milagre, Lázaro Barreto, F. Teixeira e Osvaldo André de Mello optam pelas 

vanguardas na Revista Tendência e no Suplemento Literário MG.  Esses eram os 

Moços do Agora contra a ditadura, que se promoviam por meio de poema-minuto, 

poema-práxis e traduzem poemas estrangeiros no Jornal Literário Agora, conforme 

BESSA (2003), em seu Jornal Literário Agora: textos e ressonâncias. Ana Hartherly, 

em 1969, esteve no Movimento de Arte II. O artigo Semana de Arte de Divinópolis, de 

Mari Stella Tristão, no Estado de Minas, de 27/08/69, contém a programação do 

Movimento de Arte II, de Divinópolis, e apresenta as celebridades da literatura, das artes 

e do teatro. Frei Márcio e Lázaro Barreto fundam o Diadorim em 1971. Antes de 1972, 

Milagre lança parte de Gritos em Diadorim.  

Camilo Lara (2003) publica Sonetos de Milagre e sintetizara um dos motivos da 

efervescência cultural em Divinópolis nos meados dos anos 1960:  
 

A partir das primeiras publicações de poemas sobre a Poesia 
Experimental Portuguesa no Suplemento Literário de Minas Gerais, e 
das visitas dos poetas E. M. de Melo e Castro, a partir de 1966, e de 
Ana Hatherly, em 1969, a Belo Horizonte, a troca de informações e 
material entre os poetas mineiros e os portugueses se intensificou. 
Assim, era natural que os escritores e artistas de Divinópolis 
demonstrassem interesse de estreitar relações com os seus 
contemporâneos além-mar... (LARA, 2005, p. 2, meu grifo) 

 

Quanto à sua escolaridade e à formação intelectual como poeta, Milagre 

esclareceu em “Notas sobre Belo Horizonte” 54, nos tempos do bondinho, compiladas 

em Quartetos de sopro (1991): “O autor estudou no Grupo Escolar Silviano Brandão e 

no Colégio Arnaldo. A rua “romântica era a Diamantina”. A palavra “pivete” é (...) 

substância aromática. Luci, Odila, Negrinha e Raquel eram namoradas do eu lírico e não 

do autor.” (MILAGRE, 1991, p. 30) Pode-se ver aí a heteronomia de Milagre,  

decorrente dos pseudônimos de Fernando Pessoa. Milagre como autor se distingue de 

                                                                                                                                          
leitura de Onde andará Dulce Veiga?, Luana Porto (2007, p7) endossa “Moacyr Scliar (2003) 
[quando] afirma que as acepções sobre melancolia são elaboradas por haver uma ‘espécie de contágio 
psíquico’ que emoldura o pensamento de uma época e de um lugar.”  

 
54 Milagre fez trovas sobre a sua vida no poema de 1991: “Belo Horizonte, a cidade/ Que eu amei, muito 

euforia;/ Meu tempo de mocidade, Tempo de sonho e poesia./ Eu morava na Lagoinha,/ E, para o 
Colégio Arnaldo,/ A pé, ou de bonde, vinha/ Com meu colega Adroaldo.// Lembranças em relicário/ 
Comovem-me o coração./ Eu terminara o primário/ No bom “Silviano Brandão”(1991, p. 28)// Luci, 
Odila e Negrinha,/ Raquel e outras malmequeres.../ Não deveria ser minha/ Nenhuma dessas 
mulheres...// Pois, outro era o meu destino,/ De casar-me com a Lilia,/ A qual, em vôo repentino,/ Deu 
seu lugar à Maria.” (MILAGRE, 1991, p. 30) 
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seu eu lírico. Por que Belo Horizonte foi lembrada no final da vida do poeta? De que 

modo a Capital marcou parte da infância no Grupo Escolar Silviano Brandão, e a 

juventude no Colégio Arnaldo com os estudos e paqueras? Essas reminiscências fluíram 

no eu lírico como uma conexão entre o provinciano e o metropolitano mineiro. Em 

trovas, Milagre recordou certo conforto de um tempo que não volta mais e as segundas 

núpcias com Maria do Carmo em 1976. As trovas emergem na sua maturidade.     

Em A Igreja de João XXIII (1986), no poema “Ao Cristo do Corcovado”,  

Milagre faz uma prece ou talvez a crítica sutil no Rio de Janeiro, em 1960. Percebe-se, 

nesse livro, claramente o interesse de Milagre pela religiosidade e pelos temas eclesiais, 

pastorais, ecumênicos da Igreja Católica em mudança e abertura nos anos 1960. Essa 

temática perpassa a obra milagreana. O poeta terá diferentes posicionamentos em 

relação à religião, desde o fiel conservador, marcado pela aceitação incondicional à 

romanização ou vivência do cristianismo, à visão crítica, chegando a momentos de se 

posicionar como na pele de um cético, na verdade, um cristão decepcionado com o mal 

no mundo. Os temas religiosos ressurgirão em 1987, com a publicação de Lixo 

atômico, em que há a radicalidade desconcertante em relação à condição da mortalidade 

e a contraditória vida do homem como se vivesse aqui e não fosse morrer. E, 

paradoxalmente, a fobia do fim do mundo vem à tona no contexto pós-Gerra Fria. 

O poema que se segue é do poeta-moreno55-cristão repensando sua fé e a 

economia como um deslocado na viagem ao Rio de Janeiro: “Senhor! Requeiro/ O 

abono–família de quatro filhos./ Ó Cristo maior do mundo,/ É o maior abono que há./ 

Desce o braço da imagem/ Como o pano de um palco” (MILAGRE, 1986, p. 21). O 

aspecto o cômico e o religioso se misturam e se articulam em uma síntese viva; prece e 

teatro, denúncia e turismo. O poeta assume um ar de ator, trovador, mistura os gêneros 

da poesia narrativa e os poemas visuais do neoconcretismo. A prece é a petição. O 

Cristo redentor é o palco onde o útil e o agradável do passeio ou viagem se entrelaçam e 

o poeta em tom performático deixa no poema-formulário um peso de requerimento que 

depõe ao ombro do “Cristo do Corcovado”, encurvando-o como quem puxa o “pano de 

um palco”. Se para Fernando Pessoa, no poema “Autopsicografia”, o poeta é um 
                                                
55 Em trovas e poemas, o poeta se refere a sua condição de moreno em “Dona de Casa”, no O Doador de 

sangue (1990), Milagre afirma: “Ser moreno por inteiro,/ sem aquelas marcas brancas/ no rodeiro da 
cintura,/ não é fácil, / mas é grácil;/ moreno corpo “in natura”/ sem uso de bronzeadores, / porém no sol 
temperado, / não assado... Ah! Se o meu corpo tivesse/ uma dona que o quisesse; usufruir noite 
inteira...” (MILAGRE, 1990, p. 105). O eu lírico confessa sua sensualidade. E em Lápis de cor, na 
trova nº 55: “Nuvens passando no céu/ E o sol entre elas passando./ Eu, de short, alma ao léu,/ Mais 
moreno vou ficando.” (MILAGRE, 1986, p. 59). 
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fingidor, também em Milagre, o poeta finge-se ator e gosta de teatro. Em O nome dela 

é Perpétua (1991), há duas trovas que reproduzem o eu performático de Milagre: “No 

teatro deste mundo,/ Toda cena é de improviso:/ Ora, é um gemido profundo;/ Ora, 

espontâneo sorriso./ Cada um é ator a seu jeito/ Na tragicomédia lida/ Do teatro mais 

perfeito/ Que é o teatro desta vida56.” (MILAGRE, 1991, p. 31)  

As “Poesias de São João Del-Rei”, em 1952, formam um conjunto harmonioso e 

sutil de reflexões sobre o “Histórico” a Dr. Luiz Mourão Ratton (MILAGRE, 1986, p. 

38), “O venturoso Encontro” a Frei Metelo (MILAGRE, 1986, p. 39) e “As Águas 

Santas” ao Dr. Geraldo Guimarães em A Igreja de João XXIII (MILAGRE, 1986, p. 

40). Contudo o poema “Férias” encabeça a atenção para o momento de entretenimento e 

descanso de Milagre com Lilia, vivendo o impacto do casario eclético (barroco, colonial 

e moderno) de São João Del-Rei. O poder de sedução dessa cidade sobre o turista e 

visitante é algo que desperta não só a curiosidade e questionamentos sobre a igreja e a 

origem da cidade nos tempos dos Inconfidentes, mas induz um olhar de admiração à 

arquitetura, ao conjunto de Serras do Lenheiro e de São José de Tiradentes. Atualmente, 

na Serra de São José, há uma mineradora cuja retirada da areia pura está fazendo uma 

cratera no local e cujos benefícios são duvidosos para o ecossistema da mesma serra.   

Saint Hilaire fora tomado pela contemplação do vale e as riquezas das serras e 

rios quando visitou São João Del-Rei no século XIX. Esse enlevo deve ter provocado a 

inspiração de Milagre nos poema que enaltecera essa cidade. Veja fragmentos de Férias 

(MILAGRE, 1986, p. 37), que marcou, relativamente, a vida de Sebastião Milagre: 
 

São João del Rei; nesta cidade amiga 
Viemos passar uns dias de descanso. 
Quanta beleza antiga 
De um tempo de heroísmo e de arte alcanço! 
Que esplêndidas igrejas, trabalhadas  
Com talento, na pedra bruta e no ouro! 
Seu passado é um tesouro 
De incentivo na busca do futuro. (...)  
E em fábricas modernas, desgrenhadas 
O progresso do século arrastando. (...)  
Porque em lua-de-mel sempre estarão 
Os que vivem do amor, sob a sua asa, 
E bendizem, qual nós, a própria união (...)  (1986, p. 37) 

                                                
56 Em 1989, Sebastião Milagre elogiou o Theatro, de José Lindolfo Fagundes, empresário e escritor; isso 

reaparece em História do teatro em Divinópolis: da pré-história ao Theatron, de Mercemiro 
Oliveira Silva (1999, p. 67). Lindolfo fechou o seu teatro em 2008 e Prefeito Municipal de Divinópolis 
Demétrio Pereira inaugurou o novo Teatro Municipal no Espaço Cultural do Gravatá, ao lado da 
Escola Municipal de Música Ivan Silva.  
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O poema “Histórico”, dedicado ao Dr. Luiz Mourão Ratton, focaliza a geografia 

sinuosa do Rio das Mortes e os episódios, entre as montanhas e serras da região, como: 

o “dantesco da Traição” em Emboabas, “e o martírio de Joaquim da Silva Xavier. A casa 

em que “nasceu o magno Tiradentes”, desde o império está em ruínas, até hoje ainda a 

nos “dar glória a Minas” nas “margens viridentes”, do mesmo rio. (MILAGRE, 1986, p. 

38) A figura do alferes é polêmica atualmente. Várias cidades do entorno são-joanense 

disputam a naturalidade de Tiradentes: a própria cidade de Tiradentes, Santa Cruz de 

Minas e Ritápolis. Há um turismo constante envolvendo a casa de Tiradentes na fazenda 

do Pombal, depois da localidade e da Igreja rural do Fé e do Campus CTAN, da UFSJ, 

saída asfaltada para Ritápolis e São Tiago. Durante a monarquia, Tiradentes57 foi 

reduzida a vilão, depois com a República se torna herói nacional, insigne patrono da 

Polícia Militar de Minas Gerais e de outras entidades do governo federal, estadual e 

municipal.   

O poema “O venturoso Encontro” a Frei Metelo Greeve58 é a alegre amizade já 

cultivada desde os tempos em que o franciscano comparecia aos lançamentos de livros 

de Milagre na Livraria Frei Orlando, de Divinópolis. Paulo Milagre, advogado e 

avaliador de imóveis, que mora no Bairro São José, em Divinópolis, me confidenciou 

como era o jeito alegre do frade e como valorizava a poesia do pai.  O motivo também 

inclui o fato de que o presbítero celebrara o casamento de Milagre com Maria da 

Conceição Natividade. O frade era também poeta: “Possuía os dons supremos do 

universo,/ Que, além de sacerdote, ele era poeta...!” Era o encontro de conhecidos 

amigos unidos pela poesia e fé. Milagre poetiza esse reencontro com o sacerdote em 

São João e a visita ao Colégio Santo Antônio, “primeiro exemplar de educação”, 

conduzido pelo Frei Metelo (MILAGRE, 1986, p. 39) 

Em “As Águas Santas”, oferecido ao Dr. Geraldo Guimarães (p. 40) em A Igreja 

de João XXIII (1986). O poeta divaga sobre os dons terapêuticos daquela água e o 

valor da natureza que é o lugar de encontros animados de crianças, jovens e adultos. 

                                                
57 Há discussão sobre a figura do Tiradentes, Joaquim da S. Xavier, abordada pelo historiador Waldemar 

de Almeida Barbosa. Ele nasceu em Dores do Indaiá em 23/10/1907. Fora membro de academias: 
Belo Horizonte e Divinópolis, onde conheceu Sebastião Milagre. Há outras citações alusivas ao 
Tiradentes em Lílian Cristiane Moreira (2006).  

  
58 Frei Metelo Greeve faleceu em 18/05/1978, segundo o Jornal virtual da Diocese de São João Del-

Rei, veja o http://www.diocesedesaojoaodelrei.com.br, disponível e acessado em 13/11/11, às 14 h. 
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Para o poeta aquilo sim: 
É um ótimo recreio/ sair pelo subúrbio em debandada,/ ouvindo sem 
cessar um só momento, / o pairar das crianças que são tantas, / E a 
mocidade alegre e estouvada./ Depois, chegamos à Estação 
Balneária./Que lugar aprazível! Que altitude!/ O céu é azul em toda a 
plenitude. / a flora é rica e vária. A água borda do seio da montanha/ 
tanto mais agradável, morna e quente/ Quanto mais frio for o dia,/ 
todo mundo se banha.         

 

Pão de sal (1966)59 tem trovas de Milagre, que enaltece São João Del-Rei. 

Após vários poemas de A Igreja de João XXIII (MILAGARE, 1986, p.07-34), 

Milagre finaliza esse opúsculo, e abre estrategicamente “Poesias de São João Del Rei” 

em 1952. Estrategicamente, porque o poeta aproveita o encarte para publicar os quatro 

poemas que recolhera da lavra daquele ano, em que passara por lá. Logo após esses, há 

os “Poemas de Divinópolis”. Os motivos das poesias sobre a cidade da Região das 

Vertentes são o descanso merecido em férias com sua primeira esposa, além da amizade 

que conquistara como escrivão de Polícia Civil e poeta. Tais fatos indicam que Luiz 

Mourão Ratton e Geraldo Guimarães o convidaram ou eles tiveram de alguma forma 

um contato prévio, de tal modo a concretizar a ida de Milagre à cidade dos hinos e dos 

sinos. Em síntese, essa afinidade por São João del-Rei tem três motivos: as férias ao 

lado de primeira esposa, a presença de Frei Metelo Greeve, que os casou em 

Divinópolis e a influência de Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade.    

“Poesias de Divinópolis” escritas entre 1955 e 1970 constituem a última parte de 

A Igreja de João XXIII (MILAGRE, 1986, p. 43-49). Neste livro, consta-se de três 

poemas, selecionados em ordem decrescente, a começar com “Divinópolis”, de 1970; 

“Feliz Aniversário” de 1947 e “A Ajuda do Céu”, de 06/05/1955.  

No poema “Divinópolis”60 dos anos 1970, com população acima de 100 mil 

                                                
59 Sebastião Milagre registra sua visita a São João Del-Rei: “Ó Igrejas de ar sagrado/ E indústria de pulso 

ardente./ São João Del Rei do passado;/ São João Del Rei do presente. (MILAGRE, 1966, p.31) - Nesta 
noite tão bonita/ Alegra-nos uma cousa:/ A surpresa da visita/ Do poeta Lincoln de Sousa. (MILAGRE, 
1966, p. 49) - O mundo em guerras falando/ Entre vivas à bravura;/ E, em Minas, poetas, cantando,/ 
Fazem trovas à Ternura./ (MILAGRE, 1966, p. 55) - Quando penso neste Santo/ Que foi Francisco de 
Assis,/ Mesmo pobre, por encanto,/ Sempre me sinto feliz.” (MILAGRE, 1966, p. 57) 

 
60 Sebastião Milagre e o paradoxo em: “Cidade fulge/ Na industriaria/ (...)/ Na siderurgia (...)/ Surge e 

exsurge/ Na estudoria./ Mas engatinha/ No alto Laginha.// Cidade malho/ Trabalhadoria/ Tarefa calo / 
Comercioria/ Beleza salta/ Na praçaria;/ Cidade-não/ De pé no chão/ No catalão./ Cidade-novo// De 
povo novo/  Sem bitolia,/  Povo que a sorvo/ Não admite/ Paternaria/ Do próprio esforço;/ 
Sozinhamplia / Transformaria; / Mas da pobreza/ Geme a dureza./ Cidade forte/ Aspira muito/ Celebra a 
arte/ No amanhã-dia,/ Já sem Laginha/ Que engatinha,/ Sem catalão/ de pé no chão.” (MILAGRE, 
1986, p. 45-6)  
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habitantes, Milagre discute as contradições sobre a “cidade-novo”, “cidade-povo”, que 

cresce ou “exsurge”, paradoxalmente. Isso é denunciado poeticamente por Milagre. O 

ufanismo modera-se e é retemperado ou questionado à luz do cruzamento de horizontes 

antagônicos e antitéticos como a modernização da cidade e seus trilhos, comércio e 

empresas de um lado, e, de outro, a marginalização dos pobres em seus bolsões de 

pobreza na terceira estrofe; a favela da “Laginha que engatinha”, já na primeira estrofe; 

na periferia do bairro pobre do Catalão, de “pé no chão” na segunda estrofe: 

Assim, as cidades são plurais em termos de memória coletiva das diferentes 

temporalidades que as engendraram no passado e no presente de suas gestões urbanas 

ou processos de sua modernização, implicando demolições, como é o caso de muitas 

cidades mineiras, inclusive Divinópolis61. São muitas as temporalidades esquecidas e 

híbridas. Elas aparecem como histórias ou narrativas contadas de um tempo esquecido, 

que se fizeram passado e elas voltam como mal do arquivo. E a sua incidência no 

presente vem inquietar a historiografia oficial cristalizada nos livros e em manuais em 

que a verdade parecia única e adormecida. Desacredita-se do mito da origem, cria-se a 

ilusão do paraíso para falar da harmonia do Deus que caminha no jardim etéreo e 

intocável de felicidades; viam-se o caos e a Babel para explicar a dificuldade de aceitar 

a diversidade cultural e étnica.  

Diferente da denúncia do poema “Divinópolis”, de 1970, Milagre cai na tentação 

ufanista para enaltecer a terra natal em “Feliz Aniversário” de 1947, esquecendo-se da 

desigualdade social e econômica da cidade. Esse texto, cronologicamente, vem primeiro 

que aquele. Mário Alves Coutinho62 afirmou na dissertação (apud COELHO, 2010, p. 

10): “O ser mineiro é ambivalente: posiciona-se, oposiciona-se e sintetiza-se; é 

conservador e progressista. E a tradição implica uma nova releitura como invenção do 

novo.” Deste modo, crê-se que a poesia é um espaço de transcendência em sua relação 

multifária de uma Minas do passado e a Minas do Porvir, ambas, sem dúvida míticas 

para a poesia como “linguagem do indizível”. Ainda porque o universal se nos chega 

pelo regional e vice-versa. A poética de Milagre é uma de suas possíveis expressão de 

                                                
61 Glória Reis contextualiza a memória coletiva como o suporte na historia oral de gerações que 

engendraram fatos que podem ou não serem contemplados, divergentemente, pela historiografia oficial 
das gestões das cidades, em ensaio do PROMEL, intitulado “Arte, memória e cidades: espaço de 
vivências coletivas e temporalidades em movimento” (TOLENTINO, 2007, p. 213).  

  
62 São as posições de Mário Alves Coutinho na tematização de Dois lados da mesma viagem: a 
mineiridade e o clube da esquina, quando da defesa de dissertação de mestrado de Rafael Senra Coelho, 
em 03/12/2010, orientado pela Profª Drª Magda Velloso Fernandes de Tolentino, na UFSJ.   
 



84 
 

 
 

criatividade, ora com um pé na tradição e o outro na modernização da paisagem 

arquitetônica, registrada nos versos de “Feliz aniversário” de Divinópolis em 1947:    
 

Deus te faça soberana, 
A sonhadora sultana 
De toda Minas Gerais. 
Pra isso é que trabalhamos, 
Aos filhos recomendamos 
E o fizeram nossos pais. (MILAGRE, 1986, p. 47 e 48) 

 

 E o poema “A Ajuda do Céu”, de 6-5-1955, Milagre mantém o mesmo tom de 

“Feliz Aniversário” de 1947, ou seja, o ufanismo localista se associa ao legado moral do 

cristianismo, que é a condição pela qual se associa o material com o espiritual no 

progresso da cidade. Nos anos de 1950, há uma forte centralidade do religioso para 

historicizar a grandeza da cidade, desde sua origem e a fé no Espírito Santo. Vê-se nos 

poemas posteriores, o poeta angustiado com a dispersão desse legado e o discurso tende 

a mudar na temática, pois também o mundo e a sociedade sofrerão modificações de toda 

ordem e novas contradições, desta vez do desenvolvimentismo na ditadura e na 

globalização: a cidade se modernizará e novas (in)exclusões se darão pela circulação no 

espaço urbano e na periferia; a expansão desordenada, a explosão imobiliária ao lado da 

favela em expansão, enquanto a cidade se tornará conhecida como palco de grifes e 

confecções de impulso exportador.             

A importância do poema A Igreja de João XXIII evidenciou a abertura da 

Igreja com dois papas: João XXIII, Cardeal Ângelo Roncali, que se tornou o Papa da 

paz e dos pobres entre 1958 a 1963. Este cardeal convocou as reformas pastorais e 

litúrgicas do Concílio Vaticano II; Paulo VI deu continuidade ao concílio desde 1963. A 

missa pode ser rezada no vernáculo ou idioma pátrio, embora ainda seja o latim a língua 

oficial da Igreja católica. Leigos e leigas participam diretamente das ações litúrgicas. O 

mundo não é ameaça à fé cristã. No Brasil, destacou-se Cardeal Hélder Câmara, 

arcebispo da Bahia, pelo seu heroísmo em enfrentar abertamente e criticar a ditadura 

como proteger e defender os que foram perseguidos. Paulo Evaristo Arns escreve Brasil 

nunca mais (ARNS, 1985) contra a tortura e as violências ditatoriais como um dos 

piores estigmas contra o povo brasileiro.    

Sebastião Milagre, leitor da Imitação de Cristo (KEMPIS, 1441), enfatiza que 

novos ares chegaram às igrejas e às religiões para que os homens superassem o racismo 

e intolerância, procurassem a justiça como melhor caminho da paz. Ele chama a lição ao 

século XX como “semântica ladainha” (MILAGRE, 1986, p. 11) ao lado do “século de 



85 
 

 
 

assaltos” (MILAGRE, 1990, p. 24-26)  e guerras, uma dura contradição, tecnologia e 

miséria, lado a lado. Milagre aproveita esse opúsculo para inscrever-se como o primeiro 

poeta ministro extraordinário da Eucaristia nos anos 1970 e 1971, indicado por Padre 

Vicente Evaristo, quando foi vigário da Catedral. O poeta, então, escreve o poema 

“Ministro da Eucaristia”: “eu subir ao altar/ hóstia aos outros entregar. / eu – sub- vim 

ao altar/ à hóstia-cristo me entregar.” (MILAGRE, 1986, p. 17). E no poema “O Irmão 

dos irmãos”, Milagre confessa, em 1965, a dificuldade de viver o evangelho como 

“sinuca-de-bico” ainda que peça Cristo: “Salvador, pusestes-me na arena/ entre feras 

humanas” (MILAGRE, 1986, p. 19).     

Em o “Ecumenismo 1966”, Milagre destaca um encontro entre Frei Miguel e um 

diácono batista Nilo Maciel. Essa ação foi possível, pois estava fundamentada na 

perspectiva ecumênica do Vaticano II e o diálogo religioso das igrejas e religiões. Paulo 

VI manteve intercâmbio com Athenágoras, da Igreja Ortodoxa, e o arcebispo anglicano 

Michael Ramsev.   

Nas orelhas do livro O Melhor da antologia: convite à navegação sem rumo! 

(TAVARES, 2010), reconstitui a fundação da ADL, tão conhecida dos acadêmicos e 

contextualiza a iniciativa, a idealização e a participação de Sebastião Bemfica Milagre 

na noite de 08 de junho de 1961. Dados esses que são confirmados na Ata de Fundação 

da Academia Divinopolitana de Letras. Nesse conjunto de informações dessa 

antologia63, cita-se na orelha da obra acima: 

 

O poeta Sebastião Bemfica Milagre, exercente da prosaica profissão 
de escrivão de polícia, à tarde, passava pela Farmácia Campos, situada 
na rua Goiás, em frente ao antigo Cine Arte Ideal, sempre parando 
com o proprietário, farmacêutico José Maria Álvares da Silva 
Campos, para uma breve tertúlia a dois, às vezes a três ou quatro, se 
passava uma conhecido também afeito à arte de versejar. O Sebastião, 
mais jovem, olhando o outro pelo prisma de sua poesia, (...) sugeriu a 
criação de uma academia. Ideia aceita. Com pouco o duo virou trio 
com a adesão do jovem advogado, mais aplaudido da cidade, já 
cognominado “Patativa de Divinópolis”. Foi lembrado o nome do 
poeta Jadir Vilela de Souza, mas este, bancário, estava distante.  (...) 
[Este] gostou da ideia e se fez logo o capitão da empresa. De modo 
decidido, marcou uma reunião dos quatro pioneiros para tomar uma 
diretiva. Ficou acertado, reuniram-se na residência de Sebastião 
Milagre, esquina de Rua Paraíba e a Av. Getúlio Vargas, contra-
esquina da Praça de Esportes do Divinópolis Tênis Clube, na noite do 
dia 08 de junho de 1961. (cf. TAVARES, 2010, meu grifo)  
 

                                                
63 Esses dados estão no site: www.adletras.com.br, Divinópolis, MG, acessado em 08/10/10, às 9 h.    
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 Essa citação é importante como decisão política da fundação da ADL e sua 

composição inicial, incluindo o poeta Sebastião Milagre como seu idealizador. Os 

fundadores morreram na seguinte ordem: José Maria Campos, Milagre em 1992, Carlos 

Altivo em 13 de junho de 2009, Jadir Vilela em 06 de janeiro de 2011. Em artigo do 

Jornal Divinópolis, de 28/92/92, p. 02, Carlos Altivo como professor de Economia 

Política escreveu o artigo “A morte do poeta maior”; Milagre equiparado a um dos 

personagens de Dostoievski por Altivo, que enfatizara: 
Habitualmente os poetas vivem é pelo coração. Do mesmo coração, 
por quem tanto viveu, morreu nosso poeta maior. Sebastião Bemfica 
Milagre. Divinópolis, uma cidade tão pobre culturalmente falando, 
ficou mais pobre ainda com a morte deste seu filho querido.  (...) sem 
ostentação, simples de atitudes e rico de beleza moral. (...) Seus livros 
publicados, seus versos, foram e serão sua maior propaganda, 
colocando-se como nosso poeta maior. A tragédia do intelectual 
provinciano é se considerar auto-suficiente. Embalado pela fama 
considera-se o único, um monstro sagrado. Passa a ter a visão 
universal e esquece as coisas locais. Não participa em nada da sua 
cidade. Como se fosse vergonha ter um berço cultural humilde. Com o 
tempo, torna-se um estranho no ninho. Seu conhecimento, sua cultura, 
tudo é para uso externo, dos outros. Nunca para o seu povo, sua gente. 
Sebastião Milagre foi o contrário de tudo isto. Um dos fundadores da 
Academia Divinopolitana de Letras, toda a sua grande obra foi feito 
dentro dela. Prestigiando sempre o que é nosso. Era, por isto mesmo, 
preso ao torrão natal, às coisas de Divinópolis, como aqueles irmãos 
Karamazoviski, de Dostoievski. (ALTIVO, 1992, p. 02, meu grifo) 
 

A partir de seu ponto de vista, Carlos Altivo alude ao momento inaugural da 

ADL – Academia Divinopolitana de Letras, ainda sua crônica tem um tom de humor na 

perspectiva de reencontro além-morte, em que os acadêmicos participariam de uma 

tertúlia celestial: 
 

Há muitos anos, José Maria Campos, Sebastião Bemfica Milagre, 
Jadir Vilela de Souza e eu fundávamos a nossa Academia. Dois já se 
foram. De minha parte, Sebastião, já estou de espera. Recomendações 
a São Pedro. Breve, pela fatalidade das leis da Biologia, pedirei carona 
na cauda de um cometa e, no céu, certamente se Deus quiser, 
juntamente com os outros companheiros que se foram, faremos mais 
uma animada reunião da Academia. Até breve.  (ALTIVO, 1992, p. 
02, meu grifo) 
 

O local da primeira reunião e ata foi na moderna residência de Milagre na Rua 

Getúlio Vargas; essa casa não existe, cedendo-se à construção da atual Praça de Esportes 

do Divinópolis Tênis Clube. No Álbum de Família (2010), pode-se ver esta residência 

de Milagre.   
Atualmente, a Sede da Academia Divinopolitana de Letras está 
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sediada no Prédio da Estação Ferroviária da EFOM – Estrada de Ferro 
Oeste de Minas, estilo neoclássico, inaugurada em 31/04/1916, com o 
tráfego das bitolas de 1,00 e de 0,76 metro. Salas e repartições 
internas tinham belas paisagens regionais pintadas nas paredes, as 
quais foram descaracterizadas por reformas feitas pela concessionária, 
FCA – Ferrovia Centro-Atlântica. O prédio desativado foi comodatado 
com o poder municipal, destinado a abrigar entidades culturais e 
órgãos da Secretaria Municipal de Cultura de Divinópolis. 
(TAVARES; MERCEMIRO, 2010, p. 142) 
 

Nesse antigo prédio, funcionara a antiga Praça da Estação Henrique Galvão, um 

dos nomes com que fora nomeada a cidade como Vila Henrique Galvão, hoje situada 

atrás do Pronto Socorro de Divinópolis, no centro da mesma cidade.  Esse prédio é um 

dos poucos que sobreviveram às demolições constantes desde 1960. Como Museu 

Histórico de Divinópolis, a Praça da Estação Henrique Galvão é um dos monumentos 

tombados pelo patrimônio histórico e cultural do município de Divinópolis, em Minas 

Gerais. Esses fatos nos remetem à História da cidade e cultura de Divinópolis no início 

do século XX como a cidade que nascera dos trilhos no centro-oeste mineiro, enquanto 

a vida e obra de Sebastião Bemfica Milagre integram parte significativa da fundação da 

ADL nos anos 1960.      

Segundo as atas da ADL e as correspondências da mesma academia, Milagre 

participava ativa e fraternalmente das reuniões. Zelava pelo bom andamento da ADL. 

Podem-se enumerar algumas das atividades que fizeram e fazem parte da agenda 

cultural da ADL, em que Milagre contribuía pontual e criativamente: ciclos de palestras 

mensais; concursos literários diversos; concursos internacionais de sonetos e de trovas; 

concurso nacional de crônicas; criação do Museu Histórico e do Prêmio Cidade de 

Divinópolis; edições de antologias e anuários64; encontro de academias de letras; a 

realização de reuniões abertas à comunidade divinopolitana e saraus em parceria com 

associações de classe. 

IV. O QUARTO ITINERÁRIO: MINAS GERAIS - SÃO PAULO. Há um circuito de 

cidades, cuja paisagem faz parte do lirismo milagreano, como: Belo Horizonte, Azurita, 

Mateus Leme, Barra do Paraopeba, São João de Del-Rei, Uberaba. E o poema 

“Congonhas” de Aleijadinho (MILAGRE, 1986, p. 19) e sua continuidade em “O 

Artista dos Profetas” (MILAGRE, 1986, p. 22), inclusive “Pirapora” (MILAGRE, 1986, 

                                                
64 A antologia dispersa é difícil de ser agrupada, devido à participação do escritor em concursos fora de 

Minas Gerais. Outro motivo: o tempo desta pesquisa. Não se encontrou: Trovadores do Brasil, da 
Editora Minerva, RJ, 1966; Anuário de poetas do Brasil, das Artes Gráficas, 1978; e poema 
“Vapor/Rôsea” em Prosa e verso - Coletânea ADL.  
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p. 23); todos citados em O Viaduto das almas (MILAGRE, 1986). Parte-se dos 

poemas: “O viaduto das Almas” na BR Beagá-Rio (MILAGRE, 1986, p. 17), “Rede 

Mineira de Viação, alusiva a Azurita” (MILAGRE, 1986, p. 18), “Vou-me Embora pra 

Itaúna”, que aparecem em O Viaduto das almas (MILAGRE 1986, p. 19) e indicam 

outros deslocamentos que o poeta percorreu ao longo de sua vida, desde a infância até a 

sua maturidade. Bueno de Rivera residia em Belo Horizonte e lhe é oferecido o poema 

“FUT/ESPORTE”, todos em O Viaduto das almas (MILAGRE, 1986, 26). Em Nova 

Biblioteca prática da língua portuguesa (GRECCO e MELLO, 1985), aparece Bueno 

de Rivera como pertencente à geração de 1945. Ele escreveu o Mundo submerso em 

1944, o Homem Sismógrafo com temas coletivos e o Itinerário de Ângela, seu amor. 

O tema da morte da mulher amada é encontrado em vários poetas mineiros; na literatura 

universal, o tema aparece de Luís Vaz de Camões a Edgar A. Poe65.  Juiz de Fora está 

em Pão de sal (1966): “Vai, trovinha, a Juiz de Fora;/ Lá, um destino terás:/ Ou a turma 

te decora,/ Ou vais descansar em paz” (MILAGRE, 1966, p. 59). 

O passado local nunca é o mesmo. No presente, o passado já é movido por 

forças de rememoração, conjugadas com os filtros e fios da memória como uma espécie 

de pente fino do esquecimento, dos tecidos da memória e da história. Sem tal filtro, não 

se podem lembrar outros motivos e alguns aspectos da memória coletiva de Milagre em 

Divinópolis, Minas Gerais. Por isso, os motivos e os lugares da memória se tornam 

abundantes ou raros, inesgotáveis ou restritos em função de sua visitação por novos 

pesquisadores. 

Para Ailton Assis (2009, p. 150), “a autobiografia é uma construção da imagem 

de si”, afirmação essa que se aplica à possível biografia de Sebastião  

Bemfica Milagre. Assis (2009) aprofunda essa questão como reconhecimento do autor à 

margem da história regional e nacional como heterografia, contundentemente, assim:  
 

(...) é também heterografia, história simultânea de si e dos outros. (...) 
é um homem que ficou à margem: esquecido, talvez a contragosto 
dele mesmo (...). À margem da “grande política”. O arquivamento é o 
último grito de um sujeito que deseja o reconhecimento. (...) de acordo 
com Lejeune (2008) supõe um pacto no qual o leitor é parte 
fundamental, é também uma forma de não eximi-lo do julgamento dos 
outros e da história. (ASSIS, 2009, p. 150, meu grifo) 
 

                                                
65 J. B. Pereira analisa a afirmativa em Diálogo intertextual entre a pulsão lírica de Edgar Allan Poe e 

Sebastião Bemfica Milagre, orientação da Profª Drª Maria Ângela de A. Resende, e participou do III 
Congresso de Letras, Artes e Cultura da UFSJ, Universidade Federal de São João Del-Rei, em 23 a 27 
de agosto de 2010. O artigo mostra a poética moderna em Sebastião Milagre e analisa Gritos (1972). 
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Segundo Lílian Cristiane Moreira (2006), nesse mesmo tom e insistência, aposta 

no reconhecimento dos poetas mineiros, o que vale para valorizar Sebastião Milagre, 

portanto: 
Com tantas características importantes, é uma pena que a obra de 
Altivo Sette não tenha alcançado uma amplitude significativa. Por 
escolha própria, uma vez que se considerava um poeta municipal, 
como disse seu filho? Talvez. O importante é Altivo tornar-se 
reconhecido como um nome que sirva de referência para os estudos de 
inúmeros escritores os quais ficaram à margem das legitimações. 
(MOREIRA, 2006, p. 129, meu grifo) 
 

Este reconhecimento está na carta de Domingos Diniz, de 09/03/2009, em que 

afirma: “Milagre continua vivo em seus versos e em seus livros, na memória de quantos 

o leem. (...) Era músico também. Tocava violão muito bem. (1988).” (DINIZ, 2009, p. 

2) Só lendo a sua escritura, debruçando sobre suas crônicas, sentindo sua antologia, 

seguindo o orador e o lírico das noites de Divinópolis, o tradicional e homem 

introvertido das letras pode nos descortinar um mundo que suas retinas contemplaram e 

ficaram registradas na sua produção intelectual no centro-oeste de Minas Gerais.  

A atualização do poeta se deu entre alegrias, perdas e crises, muita leitura a 

configurarem o primor de sua produção vária. Entre silêncios, entre gritos, todo escritor 

quer ser lido e reconhecido por sua nação e seus leitores. Em Sebastião Bemfica 

Milagre, essa interpelação não é outra, a não ser ainda lido e reconhecido na memória 

de cujo lugar ainda é cativo. A universalidade é retórica, mas a produção do escritor é 

comprovadamente local, inexpugnavelmente regional.  
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CAPÍTULO IV 
 

 UMA POSSÍVEL BIOGRAFIA 
 

 
“Tendo começado a escrever poesia em 1940, fui editar o 
primeiro livro vinte anos depois. (...) Passei por todas as 
tendências literárias, mas nunca me apeguei a nenhuma. 
(...) Quero encerrar o ciclo das minhas edições nessa área. 
(...) Assim, dou por encerrada a minha contribuição à 
poesia divinopolitana. É um modesto legado, mas que foi 
feito com carinho.” (MILAGRE, 1987, p. 11) 
 
 

A epígrafe deste capítulo sugere as biografias como o “modesto legado”, não 

restrito ao “ciclo das edições” deste escritor, que agora serão consideradas aqui. As 

biografias de Sebastião Bemfica Milagre são as clareiras abertas na selva da cultura. São 

espaços em que temporalidades e espacialidades, gerações e memórias se imbricam no 

tempo da memória coletiva “como reminiscências do que foi dissolvido – que vai 

encontrando pontos de concordância com o exterior (espaço) e o passado (tempo). A 

memória, então, seria mais um movimento em direção ao futuro que uma volta ao 

passado.” (RAVETTI, 2009, p. 160) 

 O escritor, nas biografias, compõe os movimentos do caleidoscópio, 

dependendo de contextos e das conexões entre os arquivos disponíveis, nos quais as 

relações entre passado e presente são constituídas diferentemente a cada instante. Estão 

sempre em aberto. Nelas, existem várias possibilidades de análises, porque depende de 

novos olhares e de arranjos que incidem na construção de novos objetos de estudo. E 

conforme os aspectos e os interesses da pesquisa sobre a relação dos autores com a 

cultura e literatura local em novos matizes fluirão.   

Essas biografias constituem, pois, formas de representação e de locação da 

imagem engendrada no jogo da cultura e do poder como topografias. E, por isso, a 

biografia possível indica o contexto no qual foi elaborada. Enquanto algumas são 

esquecidas, outras biografias se multiplicando; às vezes, os fatos se mantêm, de alguma 

forma, entremeados de comentários e de acréscimos em seus biógrafos: Os biógrafos e 

comentaristas de Sebastião Bemfica Milagre são: Mercemiro Silva (1996, 1999 e 2001), 

Bessa (2003), Camilo Lara (2003 e 2005), J. B. Pereira (2006 e 2009), A. Lopes (2007 e 

2008), D. Diniz (2010), C. Barbosa (2011), dentre outros.  

Assim, o passado não reconhece seu lugar, insiste sobreviver no presente como 
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um mal de arquivo ou uma obsessão do arquivo como legado (aqui se traduz o mal de 

arquivo como a pulsão na escrituração-escritura e no processo de criatividade da escrita) 

cuja permanência ainda nos desafia. Porque, se de um lado, os arquivos são imperfeitos; 

de outro lado, eles existem “em cacos” da mnemosine ou a memória como articulação e 

link “entre o narrado e o cantado para unir o que vem antes e o agora e dar sentido ao 

vivido” (VERNANT, 1990, p. 49; ASSIS, 2009, p. 20) nos textos sobre o passado ou 

fluem nas reminiscências na psique e na cultura (como cultivo das memórias e a 

civilização) e constroem arquivos. Trata-se de uma obsessão pelo arquivar-se. Nada 

garante a reprodução do passado ou das memórias mesmo como, quando e quanto os 

avanços tecnológicos se mantivessem e os recursos mediáticos se aperfeiçoassem 

velozmente no processo de autodescarte.  

As temáticas são como suportes sustentáveis do epicentro lírico em Milagre, em 

que os diversos momentos da vida se implicam como as ondas produzidas pela 

inquietação das águas da cultura e das ondas das memórias. Como aparecem na 

ilustração a seguir, metonímica e metaforicamente, a topografia do roteiro de Milagre 

nas pesquisas de arquivos:  

 
Figura 8. O epicentro do roteiro da produção de Sebastião Bemfica Milagre é um dos eixos da 
repercussão da arqueologia da imagem como “ondas” ou os movimentos de sua produção intelectual, dos 
movimentos culturais, dos circuitos da cultura local como os lugares da memória coletiva nos arquivos 
dispersos sobre o escritor em Divinópolis.    
 

A partir dos perfis e do roteiro, corrobora-se a biografia possível de Sebastião 

Milagre, considerando-se as memórias dispersas do poeta nos arquivos da memória 

como lugares, jogos ou rede da cultura. Cada cultura, como rede de relações e jogo de 
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poder, possui uma especificidade de condições performáticas e discursivas66. 

Poeticamente, as memórias coletivas sobre o poeta evidenciam um conjunto de âmbito, 

o engendramento da escrita de si67 como traços e vestígios autobiográficos e 

memorialísticos, momentos irredutíveis e suplementares. Ou seja, aqueles contextos e 

textos, em que Milagre como poeta e cronista se diz culturalmente, nunca mais serão os 

mesmos. E, sua obra e sua memória representam uma espécie de síntese que nunca mais 

se reproduzirão existencialmente. Essa prática e essa consciência da literatura implicam 

várias forças políticas e análises estéticas daquele tempo que as engendraram. E, a 

referencialidade à cultura na antologia de Milagre deixou ao porvir alguns traços de sua 

época e da história local. Ousadamente, a poética e a crônica de Milagre podem 

apresentar aspectos da cultura local que foram politicamente ignorados como crítica a 

alguns aspectos da tradição, da modernidade, da historiografia local como recortes do 

real. As biografias de Milagre em outros biógrafos são como as doses homeopáticas.  

Mercemiro Silva (1996) comentou sobre a vida e a obra de Milagre à luz da 

tradição e dos empenhos neovanguardistas em seu Elogio acadêmico a Sebastião 

Bemfica Milagre, interessando-se pelos perfis de escritor, seus traços biográficos, sua 

condição de poeta-escrivão e declamador, conselheiro dos jovens poetas. 

Em Pedro Bessa (2003), o resultado da pesquisa vai ao encontro desta proposta 

em seus livros sobre o poeta, porque diz respeito como Milagre estruturou sua obra. 

Nessa obra, descortinam-se alguns vestígios do homem público e cronista, articulista e 

poeta a partir de testemunho de escritores falecidos e outros vivos, como filhos e a 

viúva Maria do Carmo Mendes. Pedro Bessa (2003a) retoma esses testemunhos de 

escritores que já estavam registrados em O Viaduto das Almas (1986). Em Textos e 

ressonância, Bessa (2003b) seleciona recortes de jornais, cartas entre os Moços do 

Agora e outros escritores no Brasil, inclusive outros de renome internacional. De minha 

                                                
66 A performance e os recursos discursivos estão interligados poeticamente. Benedict Anderson (2008), 

em Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism, aborda sobre as 
comunidades alternativas engendradas pela invenção do rádio... Aqui é referência à utopia e à lira. 
Edward Said (1978), Stuart Hall (2006), Homi Bhabha (2007) e outros discutem o subalternismo que 
perpassa as culturas como a colonização do pensamento ocidental. Veja O Local da Cultura e 
Comunidades imaginadas estão em http://www.google.com.br/search, acessado em 08/11/11, às 19 h.   

67  A escrita de si aparece nos estudos (auto)biográficos. Veja Escritas de si, escritas do outro em Diana 
Klinger, de 2007 - 187 p., em que retoma M. Foucault (2004) em http://books.google.com.br/books, 
acessado em 09/10/11, às 21 h.  
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parte, retomando Bessa (2003), amplio a pesquisa de fontes primárias sobre o poeta, a 

partir de outros arquivos que não foram contemplados. São muitos outros aspectos da 

memória coletiva poucos conhecidos como a memória traumática do poeta, 

descortinada por Osvaldo André de Mello e Paulo Milagre. Também o papel 

fundamental na carreira poética de Milagre sob o olhar de Maria do Carmo Mendes, 

quando se posiciona diante do poeta para ousar em novas temáticas sociais e políticas, 

não ficando preso ao passado local e renovando sua estética para a posteridade. 

Procurou-se debruçar sobre Textos e ressonância, de Bessa (2003b), catalogar toda a 

produção intelectual de Milagre no Suplemento Literário Agora de Divinópolis, no 

período 1940 a 1992, pesquisando outros textos de outros jornais que confirmasse a 

participação ativa de Milagre nos eventos e movimentos da cultura local.  

Camilo Lara (2005) em Itinerários: a poética do coletivo em Divinópolis e a 

sua coleção Dazibao evocam algumas passagens da participação milagreana nos 

jornais, nos suplementos e nas revistas locais, enfrentando diferentes desafios como 

uma “guerrilha cultural” contra o conservadorismo, os autoritarismos e a indiferença. 

Os rumos da pólis dependiam de uma nova leitura da tradição e os novos tinos da 

política local na modernidade. Nessa condição, Sebastião Milagre, Geraldo Teles de 

Oliveira – o GTO, Heraldo Alvim, Adélia Prado, Lázaro Barreto, Fernando Teixeira, 

Neide Malaquias, Regina Martins, Waldyr Caetano, Sônia Figueiredo, Osvaldo André, 

os acadêmicos da ADL, os escritores e os historiadores franciscanos, dentre tantos 

outros, se posicionaram como força de resistência coletiva, criações experimentalistas e 

neovanguardistas. Nessa ação dos artistas locais, Camilo Lara entende ser “o nome de 

Milagre a referência marcante na vida literária de Divinópolis, à medida que atuou 

decisivamente na construção de espaços que pudessem garantir uma identidade ou 

temporalidade para a própria produção local” (LARA, 2005, p. 26). 

Os escritores dessa época estavam determinados e classificados entre grupos da 

sociedade civil, setores das igrejas e das entidades antiditadura, irmanando 

indiferentemente das tendências libertárias ou conservadoras e revolucionárias de viés 

social/socialista. O que os unia era o desejo de liberdade, a defesa dos direitos civis 

ameaçados e a superação desse estado de exceção. Para Camilo Lara:  

 

O objetivo era ampliar o horizonte da circulação, da recepção, da 
leitura, como o consequente debate/combate. Dazibao é uma 
denominação dos murais públicos chineses da década de 60, onde se 
escreviam anúncios até poemas. Daí (...) Murais de Poesia [como] as 
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primeiras publicações dessa fase (1980-81). (...) colocar a poesia na 
linha de frente do combate, romper com tudo que ameaçasse a 
liberdade, particularmente a da criação. (LARA, 2005, p. 42-43, meu 
grifo) 

 

É nesse contexto que se deve compreender e empreender a interpretação do 

“esforço sobre-humano” e sua “adesão ou abertura mental, que deve ter tido seu gosto 

de violência da estética”, conforme Lázaro Barreto em O Viaduto das Almas 

(MILAGRE, 1986, p. 10). Trata-se da sua capacidade de driblar a censura e a sua 

criatividade em imagens e em analogias indiretas, o fruto de sua ousadia, de sua solidão, 

de sua melancolia, enfrentando os anos de chumbo, angustiado pela inflação galopante e 

a corrupção crescente em que o Brasil acumulou por séculos. Mercemiro, ao analisar 

Gritos (1972) afirma que a produção lírica de Milagre se configurou e se elaborou em 

um universo coletivo e pessoal, em que o poeta “prova ser verdadeira a afirmação de 

que, na dor, o cantador canta melhor” (SILVA, 1996, p. 08)  

Pastoralmente, a Igreja católica investia nos movimentos progressistas advindos 

da Ação Católica nos anos 1950. A juventude e intelectuais de tantas tendências, 

especialmente socialista. Para Camilo Lara (2005), foram lutas sociais, ideológicas e 

políticas que levaram à proliferação de movimentos culturais e artísticos como a prova 

de que não houve um vazio cultural nos anos 1970 na história da ditadura no Brasil:  
 

Apesar de sua importância na divulgação de textos de autores 
nacionais e internacionais, consideramos que o Diadorim não tem a 
missão de articular um movimento cultural nos moldes promovido 
pelo Jornal Movimento Agora. Os tempos são outros. Os anos 1970 a 
1973 correspondem exatamente aos anos de chumbo da ditadura, que 
através do famigerado AI-5 dava ao governo militar poderes 
ilimitados. Os movimentos culturais/artísticos se retraem 
violentamente, com prisões e exílios de importantes artistas e 
intelectuais brasileiros. Mas não podemos falar da existência de um 
vazio cultural. Embora submetida a todo tipo de restrição, a produção 
cultural/artística teima em florescer (LARA, 2005, p. 25, meu grifo)        

 

Discutindo as biografias 
 

Outras versões da cronologia das biografias escrita sobre Sebastião B. Milagre 

vem à tona. Como bibliotecário da ADL, organizou a breve biografia em seis linhas, e 

menciona o nome de seus pais: Olinto Bemfica Milagre e Deodata Maria Sempreviva, 

(1962, p. 223) em Mar, todas as águas te procuram, sob a primeira presidência da 

ADL, exercida por Gentil Ursino Vale, advogado natural de Resende Costa.   
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Na introdução de Gomos da Lua (1963), há a preocupação de Sebastião  

Milagre em dialogar e atualizar a tradição, mostrar a ficção cientifica espacial, os 

avanços tecnológicos, a crítica às guerras químicas do século XX. Era uma visão que 

sobrepujava a comodidade da cidade mineira do interior, marcada pela religiosidade 

legada pelos lusitanos em Minas Gerais e representada em Via-Sacra (1961). Em 1963, 

Milagre afirmava:  

(...) vem sendo a minha preocupação fundamental dar aos leitores uma 
ideia sucinta das maravilhas e dos problemas do nosso tempo, embora, 
às vezes, penetre o solar da ficção. (...) As imagens do Homem – a 
conquistar o Espaço, a vencer as moléstias e a optar pela sua 
felicidade – estarão para sempre arquivadas na existência da 
Humanidade. Resta, no entanto, saber se é (...) transição do perigo 
para o perigo. (...) Só o tempo trará a verdadeira resposta  
(MILAGRE, 1963, p.13) . 

 

Essa reflexão sobre a modernidade e suas ilusões de progresso e de conquista 

espacial surge como “as imagens arquivadas na existência da Humanidade” 

(MILAGRE, 1963, p.13), o perigo da ameaça nuclear, que, às vezes, de alguma forma 

retorna em outros episódios semelhantes àquele da segunda guerra. A energia atômica, 

cuja forte ambiguidade inquietava as crônicas de Antônio Weber em Gomos da Lua 

(MILAGRE, 1963, 15-43) demonstra a possibilidade dos benefícios da energia atômica 

e a fobia do fim do mundo, marcas epocais desse pós-Guerra Fria.  

Recentemente, o vazamento dos reatores nucleares representa o perigo de 

contaminação ecológica e de risco fatal da vida humana depois do terremoto e Tsunami, 

com 8,9 graus na escala Richter, que sacrificou o nordeste do Japão em 11 de março de 

2011, numa sexta-feira68. Nesse sentido, a preocupação destes autores, ainda que 

deslocada em fobias dos anos 1960, é atualidade nos século XXI.   

Segundo Sebastião Milagre, essas “imagens arquivadas” se misturam àquelas 

dos arquivos da memória coletiva de sua cidade e época, com as devidas diferenças. Por 

sua vez, a obra de Sebastião Milagre se torna vida de papel ou escritura, letra viva de si, 

e vai se constituindo em arquivos como é dito na nota de A Igreja de João XXIII, em 

“forma poética, optando, no instante da criação, por aquela que lhe parecer a melhor 

para o tema e que possa, mais facilmente, chegar ao leitor.” (MILAGRE, 1986, p.2) 

Aliás, são esses argumentos repetidos por ele e de que se valerá Milagre em suas várias 

obras para justificar seu conjunto temático e estético como livre opção de criar do autor. 

                                                
68 Reportagem, com imagens, em http://especiais.ig.com.br/zoom/terremoto-e-tsunami-no-japao/, 

disponível no Google em 13/03/11, às 20 h 
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Esse arquivar-se para a posteridade equivale à intenção da “nota explicativa” de 

Lixo atômico (MILAGRE, 1987, p. 11) como estratégica, cujas camadas vão se 

acumulando em cada momento da vida de Sebastião Milagre, embora ocorra desvio dos 

arquivos. É o que ele mesmo confidencia:  
Tendo começado a escrever poesia em 1940, fui editar o primeiro livro 
vinte anos depois. Daí por diante, não parei mais. Passei por todas as 
tendências literárias, mas nunca me apeguei a nenhuma. (...) Tinha em 
mente publicar “As Três Marias”, porém, com o extravio da maioria 
dos trabalhos e sem condições de escrevê-los de novo, desisti, e, por 
isso, quero encerrar o ciclo das minhas edições nessa área. (...) Assim, 
dou por encerrada a minha contribuição à poesia divinopolitana. É um 
modesto legado, mas que foi feito com carinho. O autor. (MILAGRE, 
1987, p. 11, meu grifo). 

 

Por que a enfatizar as citações dos prólogos milagreanos como trabalho de 

citação? Porque, além do legado do arquivo, o modo pelo qual, ele se projeta ao futuro 

é pelo livro ainda. Depois da invenção da imprensa, Gutenberg organizou o livro como 

uma fortificação, cuja estrutura funciona como um método iniciático da literatura e da 

cultura. O livro tem várias folhas até chegar ao corpus do autor. O prólogo faz parte 

desse encarte. Esse método acumulativo de fortificações dos livros pode ser visto à luz 

dos estudos de Compagnon (2007) que entende a citação e a formatação do livro como 

partes de um castelo em que o leitor deve percorrer como caminho para contemplar e 

entrar cada cômodo e jardins.  

São arquivos quais arcas e baús, encontrados nas fazendas de Minas e pelo 

Brasil afora, no entendimento de Antonio Candido (1972) e Reinaldo Marques (2007). 

Os documentos, relíquias, joias, souvenir, retratos, cartas, álbuns, ou seja, lembranças e 

memórias das famílias e seus proprietários ficavam em baús. Trata-se de um impulso 

inevitável de arquivamento da vida e das coisas da família. Um atavismo, segundo 

Candido (1972). Um modo complexo, fragmentário e obsessivo do mal derridiano de 

arquivo que perpassa a existência dos escritores desde a colonização. Alguns arquivos 

se perdem e se desviam no tempo, quando mudam de lugar e de proprietários ou sofrem 

a ação corrosiva dos agentes do tempo e da investida de insetos e roedores. São 

arquivos imperfeitos. Como aconteceu, em parte, com a correspondência ativa e passiva 

de Sebastião Milagre; infelizmente o desaparecimento da biblioteca desse escritor, 

depois de sua morte. 

Outro lugar da memória é o cemitério. A atitude de Milagre foi registrada por 

amigos e conhecidos como no testemunho de Irene Silva e Maria Aparecida Nogueira e 
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de acadêmicos da ADL. Esses fatos são citados em algum jornal como o Agora, logo 

após o falecimento do escritor em 1992. Disse Irene Silva, em entrevista em 2010, a 

visita ao cemitério era algo comum para seu marido, também Milagre, porque o 

sobrinho do poeta também visitava a sepulcro da esposa falecida. Na tentativa de 

expurgar, a cartase se reitera em compulsão escriturística.  

Como mal de arquivo, a lírica foi tecida à maneira de Edgar A. Poe e de Quental 

ou dos simbolistas, quase tudo se ratifica na repetição do evento em experiência do 

monumento e memento (preces a favor dos mortos em diversas liturgias cristãs), cujo 

lugar dessa memória é a cripta. Aí os sentimentos fúnebres estão condensados no 

epitânimo e na expressão edílica tumular ou o evento-epitáfio. E esse livro passa a ser a 

extensão desse canto fúnebre em versos de lamentação – desencanto - perda não 

resignada de Milagre. Repete-se para não esquecer; se esquecer de algo é para outro 

aspecto lembrar. A cripta gótica se confunde com o tálamo do enlace matrimonial como 

os extremos da vida se interpelam e se conclamam paradoxal e dialeticamente como o 

berço e/ou o leito nupcial se remetem ao mausoléu familiar. Milagre como ministro 

extraordinário da Eucaristia ministra o viático à primeira esposa em seu leito hospitalar. 

A origem se perde na escatologia como o yang-ying; ou se os laços da vida e da morte 

se camuflassem e diluíssem na escritura poética. O universal se sustenta no local e na 

tradição judaico-cristã da paixão e morte como episódicas (re)narrativas da experiência 

ou da ficcionalização no lirismo de Milagre.  

O episódio shakespereano é emblematizado na perda e na busca do poeta como 

um recorte paradigmático em Gritos (1972).  Realmente, a memória se eleva à sua 

condição universal e local de gritos incontidos, uma não resignação nada convencional, 

como ecos de tantas mortes prematuras de poetas ao longo do tempo. No transe de  

questionamentos, o homem religioso, dantescamente, lamenta a morte de Lilia, 

evocação eufônica similar às paradigmáticas figuras líricas como Annabel Lee de 

Edgar Allan Poe, a Julieta de Shakespeare, a Beatrice de Dante, entre tantas amadas 

mortas, consagradas pela canonicidade das literaturas de vários continentes, tempo e 

espaços das nações.  

Trata-se de uma lira dolorosa em visualidade neovanguardista e da sintaxe de 

evocações caóticas em meio ao delírio obsessivo do poeta diante dos ditames da vida e 

da morte, sem que ele mesmo tenha força para se conter diante do pranto inconsolável, 

porque a Maria da Conceição Natividade não habita essa atmosfera doméstica e da vida 

“terrenal” (neologismo milagreano), está para além de si, de outra dimensão, a 
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celestiável (1987, p. 39), outro neologismo de Milagre.    

O epicentro das memórias do coletivo no autor-poeta-leitor de sua cultura nada 

mais é que a consolidação de sua escritura e a seleção de motivos de perpetuação da 

memória na vida da cultura. Aparecem aqui a cultura e as memórias como topografias 

engendradas entendidas como a rede de intrincadas relações sócio-políticas, a força 

diretiva do mercado editorial, a parte de objeto de análise do pente-fino da critica, a 

motivação de recepções e de diferentes apropriações ou leituras da obra e toda a 

possível produção intelectual do escritor como uma das representações de voz e de 

poder em dado momento histórico. O epicentro só existe como estrutura estética e 

tangível que se herda culturalmente; o produto comercializado e objeto formatado em 

mídias de ancoragem, pelas quais uma obra estética sobrevive à posteridade como um 

legado e como patrimônio material e intangível, inclusive. Esse epicentro é plataforma 

ideológica sustentável pela economia da obra de arte e dos artistas, cuja visibilidade se 

confunde com o conjunto de arquivos como produção, recepção, circulação, 

aperfeiçoamento e maturação na topografia da cultura como história e narrativa.  

Há sempre algo em aberto e alguma peça do mosaico faltando no puzzle dos 

arquivos disponibilizados ou dispersos, porque as memórias e seu legado são 

manuscritos inconclusos. Lá onde estão tais relíquias, há a presença de um arconte, um 

patriarca, um autor, uma autoridade, um pesquisador, a recolher parte das memórias 

materializadas em arquivos; lá estarão os traços (auto)biográficos e outros perfis de 

pessoas, marginalizados ou não, como atores de uma história, às vezes, relegada ou 

favorecida pela oficialidade, uma história contada pelos historiadores ou inventada 

como um testemunho – um legado – atores e história de papel, que vão sendo 

transmitida de geração em gerações sob o trânsito dos que conservam tais manuscritos – 

rasurados ou não. 

Como Milagre argumentou acima em Lixo atômico (MILAGRE, 1987) sobre 

seu “modesto legado”, que se mistura e confunde com e como “legado da poesia 

divinopolitana”, em que, “por longo tempo, mourejaram ao meu lado, no feito/efeito das 

elucubrações literárias” (MILAGRE, 1987, p. 13) desse autor, que se inscreveu na 

literatura local desde 1940, passando por várias fases e, por efeito da experiência 

acumulativa, conseguiu construir sua escritura poética. 

E não é somente isso, ao arquivar-se como autor de sua obra em Divinópolis, 

também com ele outros personagens e atores locais e globais, regionais e internacionais 

aparecem ou são citados em sua escritura poética. Porque, segundo Milagre, registrado 
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em Almanaque/ O lírico da noite (MILAGRE, 1995): 
 

Muitas trovas que enfeixam este volume referem-se a mim; outras, 
porém, foram compostas tendo em vista acontecimentos com outrem e 
dos quais tive conhecimento, casos em que, todavia, foram 
resguardados nomes. Desta forma, procurei manter sempre aquela 
característica do poeta, que ora fala de si e por si, ora de outrem e por 
outrem. Divinópolis, maio, 1985, o autor. (MILAGRE, 1995, p.5, meu 
grifo) 

 
Com esse cuidado ético, Milagre coloca uma condição ao seu trabalho. Nesse 

jogo e nos processo de vai-vem de intrincados movimentos culturais, biográficos e 

estéticos diversos, a cultura, a história e a literatura se constituem em fios do tecido da 

produção de Sebastião Milagre. Esse tecido vivo é como um modo de vida e de práticas 

culturais que se implicam nos agentes e no agenciamento coletivo de motivos e 

resistências na história local e do Brasil.  

Com o tempo, a biografia do escritor foi agregando outras informações, 

indicando os universos ideológicos e culturais dos que as compunham. Surgem, pois, as 

novas biografias em novos contextos culturais e demandas sociais.   

Desta forma, outras biografias se seguiram em jornais de Divinópolis e de Belo 

Horizonte, divulgada por amigos do poeta como as biografias em: Mercemiro Silva 

(1996), Pedro Bessa (2003), Camilo Lara (2005) e Carlos Lopes (2009). Elas devem ser 

contextualizadas para se entender suas razões de existência e o alcance a que se 

propuseram quando de seu surgimento e de sua publicização.  

Pedro Bessa (2003) articula uma visão estrutural e biográfica sobre as temáticas 

da obra milagreana como um marco especial do poeta na inovação da literatura local a 

partir de sua síntese da vida e obra do autor, embasada em Luis Costa Lima. 

Camilo Lara (2005) localiza a produção milagreana nos jornais e na imprensa 

local e cotidiana de Divinópolis.    

Carlos Lopes (2009) articula suas pesquisas sobre a imprensa em suas 

articulações com o poder e as entidades e demandas da coletividade como lugar de 

recepção dos jornais e das revistas no espaço de lançamento de novos escritores e de 

atores sociais diferentes.     

Em Gritos (1972), o poeta escreveu uma biografia sobre sua primeira esposa na 

p. 17, estabelecendo pontos de conexão entre sua vida e a de sua Maria da Conceição 

Natividade.  

Outra biografia, mais extensa, vem do próprio poeta no seu curriculum vitae, 
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com o jovem Milagre dos anos 1979. Como na estrutura de currículo, objetivamente, o 

poeta vai tecendo seus dados pessoais, culturais, publicações, documentos, vida 

profissional, comunitária e social e comentários pessoais sobre seu gosto pela música e 

sua dedicação como ministro da Eucaristia na Catedral de Divinópolis em 1970 e 1971.    

O curriculum vitae dele tem a foto 3 por 4 de jovem, a carteira de leiloeiro 

oficial sob nº 000.026, a lista de publicações de obras e a antologias, e as suas 

profissões. No fim do currículo, Milagre compila alguns dados de si e de sua vida 

profissional, comunitária e social:  
 

Aposentou-se como escrivão de polícia civil [em 03/04/68], (...) 
nomeado e exerce a função de leiloeiro oficial (...) da comarca de 
Divinópolis, de Pará de Minas, Itaúna e Mateus Leme. Apreciador da 
música erudita, cuja história estudou sempre. Compôs, para violão, 
dois concertos e as suítes Divinopolitanas 1 e 2. Foi o primeiro 
ministro da Eucaristia da Catedral do Divino Espírito Santo, de 
Divinópolis, de 1970 e 1971. (ARQUIVO DA ADL/1960-1970, 
PASTA E CURRICULUM VITAE DE SEBASTIÃO B. MILAGRE)  

         

Para completar seu curriculum vitae, a certidão de óbito declara que ele faleceu 

de infarto agudo do miocárdio 69. Ambos apontam dados da “breve biografia” de 

Milagre, o ponto de partida para outras possíveis biografias aludidas no Dicionário dos 

construtores da História de Divinópolis (2001). É um conjunto de forças 

biobliográficas da escrita de si e da memória coletiva construída, paulatinamente, pelo 

próprio poeta e seus biógrafos como Mercemiro Silva (1996), Bessa (2003), Camilo 

Lara (2005) e Carlos Lopes Corrêa (2009).    

Milagre, em todas as contracapas, publica a lista de obras e de antologias. 

Somente em O Viaduto das Almas/ O homem agioso (1986), o poeta faz recortes de 

testemunhos de escritores no título Escritores escreveram sobre o que o autor escreveu 

até hoje, logo na introdução dessa obra. Depois, seguem outras propostas biográficas 

como aquelas diluídas nos prólogos, nas notas explicativas e no “Adeus!” em 

Quartetos de sopro/ O nome dela é Perpétua (1991), sua última obra em vida.  

Na biografia de 2001, acrescentaram a atividade de corretor de seguros e 

secretário da FAFID, as suítes e um comentário final de que apreciava música erudita; 

entusiasta da Noite da Poesia e recitação do poema “Enterro bonito é a pé...” antes de 
                                                
69 Em certidão de óbito em 1992, termo 071443, folha 067, livro 148, Luiz Carlos Pinto Fonseca declara: 

“o testado médico firmado pelo Dr. Fernando Luiz Gonçalves, CRM 20902, e apresenta a causa da 
morte do poeta: ‘choque cardíaco/ infarto agudo do miocárdio’ no Hospital, Av. Barbacena, 653, Belo 
Horizonte”.     
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morrer. Esse poema é citado no Anuário - 1991 e na Antologia de 2010.  

A única vez que apresentou publicamente uma biografia de Maria da Conceição 

Natividade foi em Gritos (1972). Uma lauda em 21 linhas, portanto, mais extensa do 

que a sua autobiografia escrita por ele em vida. Os dados de nascimento e morte de 

ambos estão corretamente registrados nas inscrições dos jazigos de mármore preto do 

cemitério central de Divinópolis.  

Milagre cita sua última antologia em 1978, e a sua última obra O homem e a 

caixa preta de 1982. Por ter-se aposentado em 1968 como o escrivão da Polícia Civil, 

pode Milagre dedicar-se a outras funções para sobreviver e manter o seu lar, além de 

empenhar-se efetiva e demoradamente na compilação de seus poemas, viagens, 

lançamentos de livros, concursos em Sete Lagoas e São Paulo no fim de 1991 e no 

início de 1992. Embora tenha reunido sua antologia antes de falecer, a correspondência 

é desconhecida e não se sabe do paradeiro de sua biblioteca particular70 decorrente da 

venda da residência moderna no Bairro Sidil. É provável, que a biblioteca possa ter mais 

dados sobre a vida e o obra do poeta.       

Em O Doador de sangue (1990), edição dos 50 anos do poeta, ele acrescenta 

uma última antologia a sua lista: “Vapor/Rósea”, em Prosa e verso - coletânea ADL, de 

1985. Em 1996, o elogio acadêmico de Mercemiro Silva se vale dos dados biográficos 

de Sebastião Milagre para comentar episódios da vida e obra de Sebastião B. Milagre.   

No Anuário – 1991, 30 anos de aniversário da ADL, (Milagre, ainda vivo), 

Mercemiro faz a biografia comentada: são vinte linhas em uma lauda sobre o poeta. 

Nessa, o secretário Mercemiro Silva acrescentaram os comentários de José Afrânio 

Moreira Duarte que aparece Lixo atômico (MILAGRE, 1987, p.09-10) – definindo 

Milagre como um “poeta eclético” e sua produção como “caleidoscópicas”.   Talvez, 

uma das últimas biografias nos moldes anteriores da ADL, a Antologia de 2000, 

organizada pelo Mercemiro Silva, registra cinco linhas com alinhamento à direita, 

contendo dados da naturalidade, nascimento e morte, profissões, cofundação da ADL e 

“mais de duas dezenas de obras e a gravação de suítes...” 

A biografia do poeta também foi elaborada por Mauro Corgozinho Raposo e 

Mercemiro Silva, que organizaram O Dicionário dos construtores da História de 

                                                
70 O desaparecimento da Biblioteca do Sebastião Bemfica Milagre se deve ao desvio de arquivo durante 

a mudança após a morte do escritor. Para Paulo Milagre, ela existia no porão da casa nova do Bairro 
Sidil e possuía em torno de 300 livros. Ela era composta por LPs de música clássica e o acervo. 
Através dos arquivos e testemunhos de terceiros, conseguiu-se montar, em parte, a biblioteca.  
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Divinópolis, em 2001.  Essa biografia diz que Milagre “estudou na Escola Padre 

Matias, Ginásio São Geraldo” (SILVA, 2001, p. 110), enquanto o poeta em Quartetos 

de sopro (1991), seu último livro de trovas, sonetos, versos livres, o poeta afirma que, 

nos anos 30 a 40, morava na Lagoinha, percorria o Córrego Arruda, estudava no Grupo 

Escolar Silviano Brandão. Vive, parte de sua infância e juventude, em Belo Horizonte. 

Inserindo no seu livro uma biografia comentada, em 2003, Bessa retoma 

expressão de Carlos Altivo de que Milagre se tornou o “poeta maior de Divinópolis”, 

acrescentando novos informantes como Maria do Carmo Mendes, os filhos do primeiro 

casamento e alguns amigos do poeta vivos.     

Em 2008, os dados de Sebastião Milagre aparecem esparsos nos meses de 

Efemérides da ADL. Nesse mesmo ano, Carlos Antonio Lopes Corrêa e outros 

lançaram os Caça-palavras na literatura divinopolitana, no qual consta uma biografia 

do poeta, acrescentando, dentre alguns dados, “auxiliou na linha editorial e na 

divulgação do Jornal Literário Agora”. (CORREA, 2008) Os dois livros de Pedro P. 

Bessa (2003) sobre Milagre e o discurso de posse de Paulo Milagre na ADL em 2008 

são recentes homenagens a Sebastião Bemfica Milagre.   

De novo, vem à tona a história da fundação da ADL por Célio Tavares, 

presidente da ADL em 2010, quando do lançamento das antologias. Desta vez, a 

biografia do poeta não aparece, mas a histórias da origem da ADL. Sem o retrato de 

Milagre, os poemas estão na p. 123.   

Edson Gonçalves escreveu biografia sobre Milagre no site: 

recantodasletras.uol.com.br, acesso em 10/02/2009, às 20 h, assunto: poemas inéditos 

de Sebastião Milagre.       

Durante sua vida, Sebastião Milagre tivera acesso a vários suplementos 

literários, dentro e fora de sua cidade. O Suplemento Literário Agora foi um dos 

primeiros em sua cidade, para o qual conseguira assinantes e deixara registrado alguns 

poemas e a imagem de um poeta em ascensão. Pesquisando a pasta pessoal de Sebastião 

Milagre, sob a guarda de Maria do Carmo Mendes, percebem-se vários jornais e 

recortes de notícias. Um deles é o Agora, a edição de março de 1969, nº 1, sobre a 

Escultura de GTO – Geraldo Teles de Oliveira - e o Poema do Medo, para Lázaro 

Barreto na página três.  

O Suplemento Literário de Minas Gerais, de 21 de julho de 1990, ano XXIII, 

nº 1150, 16 p, é uma das fontes de leitura e atualização do poeta e a provocação à 

inspiração e à produção de novos poemas. O poema “Casa”, de Fernando Furtado é um 
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ícone sobre o qual Milagre forjará “Meu Sobrado” em Doador de sangue (1990) e 

“Esta casa” em O Viaduto das Almas (1986).  

Por causa da participação nos Movimentos de Arte e do intercâmbio com outras 

academias de letras, Milagre conheceu os escritores do Grupo Vereda, de Belo 

Horizonte, e teve acesso à revista Tendência, por meio de Afrânio Coutinho e a 

Enciclopédia de Literatura Brasileira, nos anos 1960. Certamente, Milagre teve 

algum contato e trocou cartas com Affonso Ávila, Laís Corrêa de Araújo, Fábio Lucas, 

Libério Neves, além de escritores portugueses, fugidos da perseguição do Governo 

Salazar, como Ernesto Manuel de Melo e Castro, Ana Hathertly, dentre outros. 

Estabeleceu amizade com alguns artistas de sua cidade como Petrônio Bax, GTO – 

Geraldo Teles de Oliveira, Adélia Prado e outros artistas internacionais, dentre tantos. 

Esse contato inicial favoreceu a publicação de dois poemas no Suplemento Literário 

de Minas Gerais71 nos anos 1960 e 1980. As cartas e as provas desse contato, 

provavelmente, tenham sido consumadas ao fogo e dispersa entre familiares. No 

arquivo desse suplemento na UFMG talvez haja indícios dessa correspondência 

possível. Foram publicados, no Suplemento Literário de Minas Gerais: o “Custo de 

vida” e “A Vez do Câncer”, em 1968 e 1979, respectivamente.       

Nesse contexto, Pedro Bessa, em Jornal Literário Agora – Textos e 

Ressonâncias (2003b, p. 69) -  afirma um particular sobre a participação de Milagre na 

Semana de Arte I, em que o poeta nos confidencia em entrevista no dia em 27/8/69:  

Participante é a poesia que traz em seu contexto tudo aquilo que se 
refere ao homem – cotidiano, desde as suas manifestações mais 
pessoais até as implicações na vida coletiva... Dou valor à 
persistência, algo novo é recebido com reservas, mas, se é de boa 
qualidade, aos poucos, será aceito plenamente. (MILAGRE, 2003, p. 
69, meu grifo) 
 

Pedro Bessa (2003b) evidencia a participação de escritores. O 1º simpósio de 

Literatura do Interior com acentuação na Literatura de Divinópolis, pela 

FUNEDI/UEMG, em 25-29 de out./2006. Em Literatura de Divinópolis em crônicas, 

Belo Horizonte, Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais  Bessa (2006) situa 

Sebastião Milagre nessa literatura. 

 
                                                
71  Minas Gerais, Suplemento Literário, Belo Horizonte; disponível em 20/10/2010, às 16 h: 

HTTP://www.ufmg.br/websuplit/lib/html/WebSupLit. htm ou pelo CD_ROM, coordenado por Jacynto 
José Lins Brandão et. al., Belo Horizonte, FALE - UFMG, 1999.     
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SÍNTESE BIOGRÁFICA POSSÍVEL 
 

Embora os dados aqui se repitam e podem ser encontrados na introdução e no 

cap. I, procurou-se organizá-lo aqui para que se tivesse uma visão sincrônica e 

sinóptica.   Sebastião Bemfica Milagre nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 02 

de setembro de 1923. Seus pais foram Deodata Maria Sempreviva e Olyntho Bemfica 

Milagre produziu duas dezenas de obras (1960-1991) e antologias (1962-1985), também 

participou da radiodifusão de poemas e música clássica na Rádio Divinópolis. Em 

Gomos da Lua (1963), na trilha das vanguardas da Capital, o poeta inscreveu-se na 

poesia nova, antes mesmos dos movimentos culturais da renovação literária de sua terra 

natal, ao mesmo tempo, dialoga com a tradição oral e a brasilidade da modernidade. O 

primeiro poema “À memória de meu pai”, é de junho de 1940 e o segundo poema 

“Prelúdio”, de 13/06/1940, foi publicado em Mundo, mundo-outro (1976). Dessa 

lavra, recuperara poemas da vez que Milagre chegou a queimar alguns. Esses estão 

como slides dos poemas em Mundo, mundo-outro, no segundo volume (1976), depois 

alguns foram datilografados em Sozinho na multidão (1979) e outros, mais antigos, os 

mimeografados serviram para constituir Arquivos – poemas (1987).  

Como idealizador e cofundador da Academia Divinopolitana de Letras, Milagre 

participou de Movimentos de Arte I e II em 1968 e 1969, respectivamente. Fez Hinos de 

Patos de Minas, Hino do Colégio Leão XIII, Hino do Congresso Eucarístico de Brasília, 

o Hino da FADOM – Faculdade de Direito do Centro Oeste de Minas - em 1969, Hino 

do Guarani Esporte Clube – o Bugre mineiro. Seus sonetos foram, tardiamente, 

publicados em Dazibao (2003). Alguns de seus poemas foram registrados em Caçarola 

e outras revistas e jornais locais e para além de Divinópolis, porque participava de 

concursos de poemas em vários Estados do Brasil. O costume de divulgar seus poemas 

mimeografados era uma das práticas dos poetas marginais72. Como fizeram Cacaso, 

Chacal, dentre outros, Milagre oferecia seus livros e opúsculos de trovas aos amigos e 

os deixava em bares, escolas, biblioteca, delegacia, consultórios, hospitais, barbearia, 

                                                
72  Fábio Weintraub e Guto Lacaz (org.) afirmam, em Poesia marginal (2007): “Os poetas marginais – 

geração-mimeógrafo - apaixonados pelos poemas concretos, o coloquialismo, a denúncia, a memória 
afetiva e muita pesquisa teórica, em livros artesanais, com temas do cotidiano” (p. 7-8), fizeram um 
pacto com seu leitor entre 1970 e 1980, contra os anos de chumbo entre 1964- 1979. Os poemas de 
Sebastião Milagre sugerem o valor existencial e político pela denúncia, por temas sociais e pelos 
recursos semelhantes. Seus poemas mimeografados Arquivos – poemas (1987), então, aproximam-no 
aos poetas marginais, mesmo quando Sebastião Milagre se revela conservador e os poetas marginais 
adotem a irreverência, típica de BarKaça (2007), em Divinópolis.   
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bancos, sem os vender, entregava-os, de mão em mão. Essa insistência corroborou a 

popularidade poeta. Durante as homenagens de seus 50 anos de Sebastião Milagre em 

1990, Wellington Messias de Oliveira fez a peça O poeta sobre o mundo (1990), em 

que reconstitui o roteiro milagreano da poesia e vida do poeta.  

Mais tarde, seu filho Paulo Rodrigo Natividade Milagre fez um discurso de 

posse na ADL sobre o seu pai em 20 de junho de 2008.  Por fim, o poeta, sentindo 

problemas cardíacos, internou-se e foi levado a Belo Horizonte, onde falecera nos 

braços de seu filho e médico Olinto Milagre. Seu falecimento se deu no dia 22 de 

fevereiro de 1990. A família realizara seu desejo: o “enterro a pé”; poema em que 

afirmava ser bonito enterro a pé, mesmo porque sua residência ficava a um quarteirão 

do cemitério central de Divinópolis. Lilia e Tião estão sepultados no Cemitério Central 

de Divinópolis, MG. Com 69 anos de idade incompletos, tornou-se conhecido o epíteto: 

o poeta de Divinópolis. Sua poética iniciara nos primórdios do surgimento da imprensa, 

da literatura e, praticamente, participara da vida da cidade de Divinópolis, depois de 11 

anos de sua emancipação em 1912.  

Em síntese, seus perfis aparecem na memória coletiva como, participante dos 

Moços do Agora e os movimentos estudantis de Arte e a fundação da ADL, o crítico 

literário, o prefaciador de vários livros, o divulgador do Jornal Agora, o compositor de 

Suítes Divinopolitanas I e II (para violão e voz), o antologista, o orador, o cronista e o 

epistógrafo ou missivista, o corretor de seguros, o leiloeiro e o ministro da eucaristia. 

Contudo, Sebastião B. Milagre como poeta tardo-moderno “fica o pé na 

tradição” e o outro na modernidade em Divinópolis a partir de 1960; sua poesia está 

cheia de lacunas, de silêncio tenso da nostalgia de um tempo passado que não volta. Na 

pressão de oscilações do novo, da decepção na precocidade do envelhecimento do novo, 

que se impõe como produto defasado dos modelos de fora, do outro, da arquitetura 

europeia. Toda obra e construção se constituem em jogo ficcional, a teia de relações e 

representações. São mimeses de imagens e conceitos que se autotraduzem e se 

conflitam, porque não se reduzem ao “vero”, mas o verossímil no sentido aristotélico; o 

possível em poética nas categorias de tempo, lugar e ação.  

A residência moderna do poeta, vendida logo, ficou parcialmente 

descaracterizada, tendo como uma foto da casa do Sidil em O Doador de Sangue em 

1990. Ela tinha 14 janelas largas e de vidro a prova de bala. Milagre foi quem a 

arquitetou no alto do Sidil e de lá contemplava a panorâmica da cidade. O entusiasmo 

pela urbanização abrupta do vale abaixo da casa foi denominado Sidilirismo, o 
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neologismo de Milagre como elogio à modernização da cidade nos anos 1970.      

Domingos Diniz, natural de Pirapora, tornou-se amigo de Milagre nos anos 70 e 

afirmava, na carta de 09/03/2009, em Belo Horizonte: 
Milagre continua vivo em seus versos e em seus livros, na memória de 
quantos o leem. Ele brincava com as palavras. (...). Para construir a 
escultura de sua poesia, antes mergulhava nos encantos dos mistérios 
semânticos de cada palavra. (...). Era músico também. Tinha grande 
conhecimento de música erudita. Tocava violão muito bem. Gostava 
das modinhas, de um bom samba.  Nos anos 70, não se falava de 
“som”. Era eletrola. Íamos com amigos ouvir música em profundo 
silêncio. A meia luz. Mergulhávamo-nos no profundo mundo da 
música. Como o da poesia, cheio de mistérios. Terminada a peça 
musical, cada um emitia comentários. No final, servia-se um 
cafezinho com biscoito. Agradabilíssima noite de música. (...) Quanto 
à noite da Poesia, não fui eu o criador. A ideia, me parece, estou certo, 
foi dele. Coube-me apenas executá-la como presidente da Fundação 
da Cultura (1988). Graças a Deus, a noite da Poesia está viva até hoje. 
(DINIZ, 2009, p. 2, meu grifo)  

 

      Nessa carta, a tradições idealizadas e fundadas por Milagre são de longa data 

ou de recente inauguração. Milagre fomentou entidades como sua cofundação da ADL – 

Academia Divinopolitana de Letras (em 08 de junho de 1961), a idealização e 

realização da Noite da Poesia (com 22 anos desde setembro de 1988, evento popular e 

aberto aos artistas da cidade no Auditório Adélia Prado da Biblioteca Municipal Ataliba 

Lago), além da defesa do Conservatório Municipal de Música. O evento Sarau ou Noite 

da Música, mencionado no poema “Noite da Poesia” em O Doador de sangue, (1990), 

em sua residência; atualmente não mais acontece.  

Alencar Júnior (1998)73 contextualiza a vanguarda na modernidade como Locus 

memoriae. Milagre se articula na desautomatização do signo na poesia ao optar pelos 

recursos da vanguarda e do modernismo. O poeta transita por várias fronteiras e 

estéticas para processar “o real” e o ideológico de seu tempo, da modernidade:  

(...) Quando se pode sustentar que o predomínio do novo ainda 
preserva a convivência do antigo. (...) Reconhecendo que o novo 
nasce do velho, Ferreira Gullar [um dos preferidos de Milagre ao lado 
de Augusto dos Anjos, Vinicius, M. Bandeira, Mario de Andrade, 
Antero de Quental, dentre outros], (...) sustenta que a arte refaz e 
redefine seus rumos como produções ‘originais’. Frente à história, os 
poetas concretos terminaram por constituir uma elite, para a qual 
estranhar é já identificar-se. Contudo, mais que transgredir códigos, o 

                                                
73 O texto de Leão de Alencar Júnior em História, vanguarda e pós-modernidade está na Revista de 

Letras, Ceará/UFC, nº 20, v. 1/1, jan./dez./98. p. 43-46. Ele escreveu também A Identidade do sujeito 
no diálogo das artes, 1998. http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/, acesso em 08/11/11, às 20 h.  
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discurso literário é um discurso na ideologia (...) nos modos de 
produção, de mídia, fabricadas e manipuladas pelo sistema capitalista.  
O poema processo se volta contra a arte como mercadoria e se reserva 
como interior das práticas sociais.    (JUNIOR, 1998, p. 46, meu grifo) 
 

Milagre é escritor engajado desde os anos 1960, quando participou com os 

Moços do Agora na Primeira Semana de Arte, que reuniu artista de todo o Brasil e do 

Exterior em 1968 e na Segunda Semana de Arte em 1969. Com esse pacto, tornou-se 

contestador da ditadura nos jornais de diversas cidades do país; publicou seus poemas, 

via concurso, ou em outros jornais locais como “A Semana”, no Jornal Literário 

Agora, Diadorim, Caçarola, Dazibao e no Suplemento Literário de Minas Gerais 

(poemas Hora do Câncer e Custo de vida).    

A poética como forma cultural ou fragmento de textos de várias temporalidades 

que se dialogam na modernidade tardia como oscilação do novo no local. O próprio 

poeta se constitui locus ou arconte dessa memória coletiva em Fausto Colombo (1991). 

Nesse sentido, sua escritura é referência de dada época e ideologia ainda hoje à medida 

que corporifica um modus vivendi de grupos e classes em conflitos na dialética local-

global. Ao dialogar indireta ou diretamente com outros autores e estéticas, nacional e 

internacional, Milagre se materializa e se funde em fragmentos ou imagens de si e de 

sua cultura as vozes de outros textos e épocas. Milagre transgride ou endossa valores e 

condutas, (in)conscientemente à medida que reproduz os arquivos do outro, o 

colonizador, o europeu, o português. Tais procedimentos elaborados pelo poeta revelam 

ecos inconscientes na comunidade: um “diálogo entre a psique e a cultura”. (MOLLOY, 

2003, p. 22). Tornam-se apropriação de outros arquivos de modo tendencioso e à 

conveniência do próprio escritor. Mesmo assim, Sebastião Milagre se torna o entre-

lugar desses arquivos em sua cultura por remanejá-los e interpretá-los, a seu modo. 

Em Divinópolis, o arquiteto Aristides Salgado dos Santos74, natural dessa cidade, 

foi professor de arquitetura na UFMG. Político com vários mandatos. Saberes 

articulados (2008) evocam a opção pelo estilo brutalista, uma variação do concretismo, 

de viés paulista. Ele foi um dos responsáveis pela modernização da cidade nos anos 60 e 

                                                
74 Aristides Salgado inscreveu a cidade no movimento modernista de arquitetura. Ele recebeu prêmio 

latino-americano pela construção da praça – o Centro Cultural do Povo - anos 60 e 70. E construiu 
prédios do centro como o Edifício Frei Mariano, na fase de verticalização urbana. Participou das 
construções horizontais e conjuntos residenciais como Jardim das Acácias. Ele faz parte do brutalismo, 
como uma forma de personalização e estetização do concretismo, diferente de Oscar Neimeyer. Essa 
imagem da cidade é uma “espécie de caixa luzidia de concreto e vidros, típicas da arquitetura moderna 
que tomou de assalto o mundo todo, padronizando-o” (NETTO, 1998, p. 72)  

 



108 
 

 
 

70. Há várias casas, prédios e praça moderna em Divinópolis executados por ele.  Ele 

foi um dos admiradores do poema Milagre e frequentou as audições de música em sua 

casa nos anos 1970. Ao lado de Dr. Simão Salomé (in memoriam) e outros, Aristides 

soube fazer oposição à ditadura. Há poemas de valor histórico e cultural como 

“Divinópolis” que aparece em Gomos da Lua (1963, p. 69), “ciência desvairada” 

(MILAGRE, 1963, p. 63), “Poesia do século XX” (MILAGRE, 1963, p. 76) nos anos 

1960; “Vou-me embora para Itaúna”75 nos anos 1970. Há, contudo, dois poemas em O 

Homem e a caixa preta (MILAGRE, 1982) que foram elogiados por Laís Correa de 

Araújo, cuja correspondência data de 1974, 1981 e 1982. Ela afirma: “Vejo com alegria 

e entusiasmo o seu constante progresso poético, inovando-se a cada dia (...). O autor 

deixa soltar a voz insatisfeita com os aspectos imperialistas. (...) Destaco o poema 

‘Implicações da carne’, que deveria parar no primeiro segmento, e outro como a 

‘Obrigatória Deserção’, em que o poeta se solta mais na naturalidade da linguagem” em 

O Viaduto das Almas (cf. MILAGRE, 1986, p.9). 

Esses poemas estão na introdução de O Viaduto das Almas (MILAGRE, 1986): 

“Implicações da Carne” (MILAGRE, 1982, p. 43) e “A Obrigatória deserção” 

(MILAGRE, 1982, p. 53). Esses poemas já não têm o ufanismo do poema 

“Divinópolis”, que aparece em Gomos da Lua (MILAGRE, 1963, p. 69), obra de 

transição entre o tradicional e o moderno. Desencanto de Milagre aparece de modo 

explícito no poema “A Vida”, de 1963, publicado em O Viaduto das Almas 

(MILAGRE, 1986): “A vida é hoje/ um mapa-múndi/ que compreendi (sem 

compreender) (...) / sedento bebi nas fontes em surdina. (...) / Estou velho aos parenta / 

A vida parece mesmo/ Com o retrato escalavrado/ De Augusto dos Anjos (...) /A música 

dos mestres me extasiou.” (MILAGRE, 1986, p. 36-39) Na solidão de que somos feitos 

e da necessidade dos outros, assim mesmo Milagre, decreta sua antecipada decrepitude, 

tanto quanto os poetas simbolistas, tanto quanto A. Poe que morrera aos quarenta, tantos 

poetas que perderam sua amada prematuramente. O pessimismo do poeta como 

intelectual se choca com o otimismo do homo religiosus que sempre foi. Sente-se um 

náufrago de sua psicologia e sua religião agora é o abandono da cruz e o silêncio radical 

de seu Deus. Por isso, o formato gráfico revela os recursos do eu lírico pela expressão 

                                                
75  O diálogo intertextual entre Milagre (1923-1991) e Manuel Bandeira (1886-1968) se destaca em “Vou-

me embora para Itaúna”, de O Viaduto das Almas (1986, p. 19). Milagre havia se indignado contra a 
ineficiência política de sua cidade e a ditadura, um dos desencantos da modernidade. Milagre se depara 
com Pasárgada em Augusto Massi, Manuel Bandeira: 50 poemas escolhidos, Editora Cosacnaify.  
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balbuciante de lamentação e choro como um esquema ou projeto de vida fragmentado 

de sofrimento e recordações dilacerantes. Eis o trecho de Gritos (MILAGRE, 1972) em 

que ocorre a melancolia de Sebastião Milagre:  
                                                                                       “... É assim que o destino bate à porta.” 

                                                                                                                  (Beethoven) 

 
trombodoença assoma 
 a sombra assombra  
                                             fataldia  
porque a Lilia foi-se? 
                                     ah! foice 
 era esposa noiva 
               morrenova 
 estou a                  atri 
          batido               bulado 
                ver                   amo 
                    gastado             finado 
                              entre tanto 
                        amor mor   não     mor 
                                                              re 
                          li li amor 
                          minha na  
                          morada 
                         quando e quanto 
                         te terei hoje-sempre? 
                         querida 
                         quero   ida    contigo 
                                               e ter na  
                                                feliz-cidade.        (cf. MILAGRE, 1972, p. 57) 
 

São memórias pessoais em rede que constituem a memória coletiva e história da 

localidade em diálogo com a modernidade tardia. Milagre, o poeta desencantado, ciente 

de diluições das fronteiras do mapa-múndi da globalização incipiente, vê ruir as 

fronteira e faz de seu coração e terra natal um sertão amplo e universal: Minas é um 

sertão mundial de Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa do que Os Sertões, de 

Euclides da Cunha. O mundo não é o mesmo e nem o poeta. Milagre, baseando-se em 

sua experiência, descreve algumas situações dessa modernidade: o novo é postergado ao 

paraíso ou uma terra sem males que defendera não existe na história dos homens e 

classes sociais. Pindorama é uma miragem utópica do Brasil, da brasilidade, nem há 

projetos românticos nem “praias brancas’ e nem “doces trigais”.  



110 
 

 
 

A respeito do desconserto da “máquina do mundo”, Milagre fez a incursão pela 

poética de poeta mineiro - Carlos Drummond de Andrade: “penetre no mundo surdo das 

palavras de Milagre, lá estão adormecidos os poema que gostaria...”. Tal premissa como 

imperativo lírico confidenciava algo mais e despertava o leitor à coragem de ler 

Sebastião Milagre e perceber seu diferencial na literatura do interior de Minas Gerais.  

A expressão acadêmica desse trabalho não se restringiu à obra poética e nem às 

antologias, memória dispersa, que aqui, foram registradas e reunidas, mas se amplia na 

análise dos acervos e dos arquivos da memória do escritor a partir de sua presença na 

imprensa local, a coletânea de suas principais crônicas, a reunião de textos e de escritos 

de vários escritores sobre ele até o início de 1992, ano que o poeta ainda conseguiu 

participar de concursos de poemas em São Paulo, antes de falecer.  

Cabe-nos valorizar sua atividade intensa de produção intelectual, de vários 

serviços e de profissões que desempenhou para vencer-se como homem e cidadão, antes 

de tudo como poeta e cronista. Não se pode acreditar que se esgotaram as análises dos 

acervos, dos arquivos da memória coletiva do poeta-escrivão de Polícia Civil, seja sua 

duração existencial entre 1923 a 1992, seja post-mortem, entre 1992 até o presente 

momento. O futuro pesquisador terá o desafio de reunir a correspondência ativa e 

passiva do poeta que ainda não foi contemplada e continua, pois, dispersa na 

comunidade e alhures. Em reconhecimento da memória coletiva centrada em Sebastião 

Bemfica Milagre, a cidade de Divinópolis e região devem valorizar sua poética, crônica, 

antologia e oratória, contida nos fontes primárias e secundárias dispersas na comunidade 

de origem desse poeta. Ele e sua obra têm valor inestimável tanto quanto a obra de 

Adélia Prado. Sugere-se que a Secretaria Municipal da Cultura de Divinópolis promova 

saraus e concursos de poesia, valorizando a poética de Sebastião Bemfica Milagre entre 

as escolas, entidades e a terceira idade. Que a Secretaria Municipal de Educação de 

Divinópolis institua o centro de memória ou Memorial Sebastião Bemfica Milagre, um 

dos construtores da cidade. Se Adélia Prado, contemporânea do poeta, projeta a poética 

divinopolitana atualmente, Sebastião Bemfica Milagre se tornou o pioneiro e o ícone da 

literatura na cultura local na imprensa entre 1940 a 1991.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

“Cada um é ator a seu jeito 
na tragicômica lida 

do teatro mais perfeito 
que é o teatro desta vida. 

O autor, em 1990.” 
(MILAGRE, 1991, p. 31)  

 

 

Os arquivos são ativados a cada momento ao clique da memória coletiva. Pensar 

a memória cultural pelo viés da pesquisa em arquivos possibilita a releitura da tradição 

oral e escrita, o acesso a obras e aos textos em jornais, ainda os inéditos catalogados. 

São muitas as fontes desconhecidas tanto pelos leitores quanto pela crítica literária.  

O uso e o registro da memória são remanescentes da história; é a invenção do 

Homo Sapiens sapiens, aprimorada pela invenção da imprensa por Gutenberg. A 

memória como prática de sobrevivência se perde nas noites dos tempos. É um dos 

legados da vida humana primitiva que vêm das primeiras pinturas rupestres. Essas 

pinturas assumem cores e formas encontradas após o fim do Pleistoceno. Após a era 

glacial, há 100 mil anos a. C., os hominídeos começaram a registrar a vida das cavernas 

através de desenhos diversos como a memória pré-histórica76 da vida em grupo nos 

primórdios da humanidade. Foram os primeiros “arquivos” compilados em rocha viva 

sobre a presença dos homens. Essa necessidade ainda continua até hoje, inclusive nas 

diversas práticas culturais.  

Esses episódios da humanidade ressoam na memória coletiva atual. Os arquivos 

da noite da memória evocam os arquivos da memória coletiva na cidade de Sebastião 

Milagre que aqui são ponderados e avaliados. Eles constituem a arqueologia da 

imagem, reservada à memória cultural nos arquivos pessoais e institucionais. O domínio 

                                                
76 A Vênus de Willendorf, de pedra calcária encontrada na Áustria, símbolo da fertilidade, é de 30 milênios 

a.C. O retrato mais antigo é o de cabeça de marfim de uma jovem, em Brassempouy, sudoeste da 
França, esculpida em torno de 20 mil anos a. C. Os desenhos rupestres foram vistos nas cavernas de 
Lascaux, enquanto as ossadas de cavados foram encontradas em Solutré, na França, datados a mais de 
cem mil anos a.C. Esses são dados da História do homem: nos últimos dois milhões de anos, 
Selecções do Reader’s Digest, Lisboa, de 1975, p. 22, 23 e 25. E, as primeiras escritas aparecem com 
os Sumérios em torno de 5000 a.C., sabendo-se que a Babilônia representou a tentativa bem sucedida 
em 3.500 a. C. (1975, na p.50) para registros das crônicas e poemas. Os oráculos gregos e as escrituras 
judaicas entram nesse rol das escritas antigas.     
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de Sebastião Milagre foi construído de modo constante e paciente. É o legado que ainda 

faz diferença. Embora cultivada em sua cidade, o acervo e a imagem do escritor mantêm 

certo mistério e solidão nas estantes e nos museus, porque as novas gerações os 

desconhecem. 

Para os teóricos que foram citados, os autores analisados e a análise da 

produção do escritor, a cultura é este espaço histórico e o conjunto de pasta ou banco de 

dados das práticas culturais, dentro das quais os arquivos se implicam criativa e 

surpreendentemente. Porque, cada arquivo é um bloco de informações, guardadas em 

lugares da memória, cuja extensão é a cultura local. Dentro do arquivo, há documentos, 

acervo, texto, imagens, desenho, etc., que traduzem atores e cenários, som e cores da 

cultura local. Senão, os arquivos podem se perder. Porque, os mecanismos da 

manutenção da memória são frágeis, “voláteis”, sujeitos a desvios e perdas. A psique e 

a cultura se entrelaçam na conservação de seus arquivos. 

A epígrafe acima e o “Adeus” de Sebastião Milagre em 1991 constituem seu 

estilo e seu modo bem pessoal de viver e representar-se na cultura local. O último livro 

de trovas, em 1991, finaliza sua carreira de trovador. É o ato performático do ator; o 

poeta se desafiara e conquistara seu domínio na cena da vida. A seu jeito, valorizava a 

cultura local em sua produção intelectual desde 1940. Para Sebastião Milagre, tudo na 

vida tem momento certo; o momento que ele conquistou e acertou.  

“Sebastião Milagre, homem de muitas atividades intelectuais, construiu um 

repertório variado e participou de movimentos que nos permitem pensar o Brasil, a 

partir do interior, no caso, a cidade de Divinópolis, desde os anos 1940”, conforme a 

síntese de Maria Ângela de Araújo Resende em agosto de 2011. Nesse sentido, procura-

se situar a modernidade dessa produção, configurada nos arquivos da cultura. Está é a 

topografia (forma – esquema, layout, rede organizada em arranjos de escritura e 

imagem) cuja lógica implica a conservação e a dinâmica da memória nos arquivos, 

dispersas ou catalogadas, coletivamente representando o nó central e o fio condutor das 

memórias pessoais como psique e das culturas dos espaços performáticos. 

Ao percorrer esses perfis do autor e os arquivos da memória coletiva do escritor 

e seu pertencimento à tradição e à modernidade como um dos elos e dos ícones de 

transição entre o antigo e o novo, descortinam-se alguns aspectos de sua lira, os vários 

estilos de seu acervo e da sua crônica nos contextos da publicização de seu acervo em 

Divinópolis. Ele revelou várias vezes seu talento à literatura e à música clássica entre os 

anos 1930 e 1992.  
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Deste modo, o roteiro do escritor itinerante está impregnado de paisagens e de 

recortes da cena familiar, acadêmica, cujos dados e imagens já pertencem ao passado. 

Os vestígios estão ainda desafiando e povoando o presente à conveniência de quem 

visita os arquivos da coletividade, desde as bibliotecas, as escolas, os museus e o 

cemitério de Divinópolis. Muita lembrança vai caindo no esquecimento, o que viabiliza 

a chance de que novos matizes, recortes e abordagens do passado da literatura e da 

história da cidade fluam inexoravelmente. 

No roteiro, a tradição se cristalizou em imagens e em retórica do homem das 

letras. Sua obra constituiu o esforço de modernização abrupta sob a força de motivações 

de um projeto de modernidade a chegar ao Centro-oeste mineiro, sem pedir licença em 

tempos do concretismo e de JK. Se o legado tradicional foi sendo abandonado, lenta e 

poderosamente, diante das novas mentalidades e imigrações, o pessoal e o capital que 

configuravam o cenário urbano com novas demandas entre a modernização da cidade 

com a ferroviária e os novos entroncamentos e a industrialização.  A cidade assumia 

novos perfis de confecção. Outras exigências do terceiro setor e da projeção da cidade 

das grifes e da moda conquistaram o mercado internacional e local. Hoje, tais setores 

entram em crise e esperam novas soluções no contexto de concorrências e de 

deslocamentos nas oportunidades do jogo da globalização, de matiz neoliberal e 

transnacional.   

Para Batistina Corgozinho (2003, p. 278), “o moderno como portador do novo 

ou contraposição ao antigo (...) demarca a mudança de mentalidade, no modo de vida 

cotidiano, na economia e política. Os indivíduos buscam o entendimento de si e do 

mundo na modernidade, sem tutelas externas.” Paradoxalmente, embora religioso, o 

poeta teve uma autonomia audaciosa em seus livros e versos, enveredando-se por 

representações e posturas céticas e um pessimismo existencial frente à morte da 

primeira esposa. Dizia que “Deus não respondera a suas perguntas em vida...”, como 

consta em Gritos (1972), O Viaduto das Almas/ O homem agioso (1986) e O Doador 

de sangue/ Procissão da soledade (1990). E o diploma de ministro extraordinário da 

Eucaristia continua desaparecido, embora haja prova disso, pois ele a registrou; há o 

testemunho de amigos em 1970-71.        

Maria do Carmo Mendes, em 1979, se posicionou para que o poeta produzisse 

um teor social e existencial de poesia nova ou nova produção: não mais preso à tradição 

e ao passado. O poeta fez do que pode para desvencilhar-se do antigo modo de vida. E 

avançou em conquistas e alegrias, junto a sua nova esposa, dedicando-lhe lindos versos, 
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cartões, trovas, ainda inéditos. Maria do Carmo Mendes, a segunda esposa, com quem 

confidenciara diversos momentos e novas obras poéticas, tivera intensos instantes de 

vida e de viagens, conhecendo o litoral capixaba e carioca e o interior de Minas Gerais, 

ao lado do escritor. O turismo e a criatividade poética estão em suas trovas dos anos 

1980 e 1990, que ecoaram em expressivos versos e em observações críticas do escritor e 

articulista.      

Pela análise, em parte conseguiu, à medida que mantivera fiel à sua formação em 

constante aperfeiçoamento e crises que o lançaram à nova poesia e ao legado 

modernista de poesia. Quanto às construções visuais do concretismo dos irmãos 

Campos e Décio Pignatari, o escritor apropriou-se das variegadas fases e transformações 

históricas do neoconcretismo como o poema práxis, o poema minuto, o poema social, o 

poema objeto. Interou-se às possibilidades em Mário Chamie, Ferreira Gullar e os 

poetas marginais dos anos 70, dentre outros. É interessante a síntese histórica de 

GULLAR (1978) em Vanguarda e subdesenvolvimento; MENEZES (1991) em 

Modernidade e pós-modernidade: experimentalismo, vanguarda, poesia; e de 

Frederico Fernandes (2010)77. Ferreira Gullar (1978) faz o cotejamento entre as 

propostas do concretismo e os avanços do neovanguardismo. Ele associou a abolição do 

verso e dos recursos poéticos tradicionais ao status de denúncia social do Brasil dos 

anos 1960. Menezes (1991) e Frederico Fernandes (2010) procuraram identificar os 

escritores e os leitores  rumo às variedades de experimentalismos visuais, acústicos, 

temáticos dos legados neovanguardistas no Brasil até a presente data.    

Esta dissertação, a partir das visitas à família Bemfica Milagre, registrou os fatos 

às fotos do Álbum de família do escritor. Depois, as entrevistas a Maria do Carmo 

Mendes em 2010 viabilizaram o acesso às pastas do escritor, em se viram as trovas, os 

poemas e as crônicas inéditas. Estas conquistas recompensaram os sacrifícios da 

pesquisa. De fato, a inserção de Sebastião Milagre na cultura vem desde as 

comunicações radiofônicas em programas de sonetos e música clássica. Como cronista e 

                                                
77 Sobre a vanguarda contemporânea no Brasil, recomenda-se a pesquisa de Frederico A. Garcia 

Fernandes. Veja em http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=8404440585607092, 
seu trabalhos. Ele escreveu: Oralidade e literatura, Vol. 1, Edeul/Universidade de Indiana, sua tese 
em 2009; Entre Oralidade e literatura: Práticas culturais, históricas e da voz, 2007, UNESP e 
Histórias e Tererés: o ouvir da literatura pantaneira (2002), UNESP. 
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articulista dos jornais locais, ele deu sua interpretação dos acontecimentos na fase de 

consolidação da imprensa local. Suas crônicas ainda são desconhecidas, embora as 

publicasse desde 1940. E o poeta-cronista destacou-se pelo seu engajamento contra a 

ditadura militar, mesmo sendo escrivão de Polícia civil e por pertencer aos Moços do 

Agora do Movimento Literário Agora como presença ativa, aconselhadora e prudente 

nos Movimentos de Arte I e II no final dos anos 1960.  

Em 1961, Sebastião Milagre se torna o cofundador da Academia Divinopolitana 

de Letras. Transição entre a tradição local e a modernidade, Gomos da lua (1963) 

aponta o seu novo fazer poético. Em 1968-69, inserido nos Movimentos Arte I e II, ele 

amplia o contato com escritores mineiros e de Portugal e do Exterior. Desse encontro 

solícito, surge densa correspondência, cujos vestígios ainda estão dispersos e obscuros 

entre os amigos do escritor. A morte de Lilia em Gritos (1972) e a tortura do filho são 

os fatos da memória subterrânea que inquietam sua obra. Em 1976, casa-se com Maria 

do Carmo Mendes, a segunda esposa.  

A participação de Sebastião Milagre na “1ª Semana de Arte” de Divinópolis, em 

1969, representou uma atualização e um engajamento como escritor e sua dedicação ao 

Agora em trabalho de equipe contra a ditadura e a compenetração de que conquistava 

os primeiros passos na poética moderna, abraçando um público que o admirava e 

cobrava dele novos lançamentos de livros (BESSA, 2003b, p. 60 e 69). Em 1988, era a 

figura reconhecida nos jornais locais com a instituição da Noite da Poesia. O Viaduto 

das Almas (1986) e O Doador de sangue (1990) pertencem à maturidade poética de 

Sebastião Milagre. Nesse sentido, esta dissertação coloca em cena tanto o escritor com 

seu repertório variado, ainda não totalmente contemplado pela crítica, mas que 

demarcou lugares de enunciação e da palavra escrita, capazes de explicitar o diálogo 

com as produções culturais do seu tempo e suas ressonâncias na cultura atual.  

Contudo, o roteiro vislumbra os perfis do poeta e sua mineiridade: o poeta-

escrivão, o articulista dos jornais locais, o cronista, o crítico literário, o trovador, o 

orador, o prefaciador – que comoveu gerações com sua história de sofrimentos e com 

sua teimosia em deseja a democracia nos tempos da ditadura. Seus textos no-lo 

confirmam e constituíram pistas e desafios à catalogação e à classificação das memórias 

nos anexos desta dissertação. Trata-se de um conjunto de hipóteses e passos em direção 

aos arquivos, diante dos quais se consolidou a análise e a classificação do material 

inédito em recortes de suplementos e jornais, haicais, cartas, cartões de casamento, 

crônicas, discursos, atas, convites, palestras que o poeta fez e de que participou em 
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Divinópolis e fora desta cidade entre 1961 a 1991.   

Outros indícios para a pesquisa foram surgindo como pistas de investigação: o 

Suplemento Literário de Minas Gerais de janeiro de 1968 e de julho de 1979, que se 

constituiu o começo da longa e árdua pesquisa em buscas pelas fontes primárias, pelos 

documentos sobre a vida e os perfis do poeta. Com o suplemento acima, o poeta se 

torna conhecido para além de sua cidade a partir de 1968. Hoje com os recursos da 

mídia e internet, sua poesia e sua imagem estão sendo disponibilizadas para outras 

pessoas, dentro e fora de Divinópolis.  

Ele está, pois, inserido nas páginas virtuais, atingindo os leitores potenciais. Via 

internet, pode-se acessar o perfil de prefaciador de livros. Pela sua popularidade, o poeta 

era procurado por amigos e jovens para publicação de obras. Um exemplo foi o prefácio 

de Juventude utópica78, que está na internet. Nessa obra, evidencia-se a citação de 

Milagre como Shakespeare e Augusto dos Anjos, seus autores prediletos. Sebastião B. 

Milagre lia muito e escrevia mais ainda. Lia os clássicos da literatura mineira, nacional 

e internacional, os mestres da música erudita. Através das obras de Waldemar Barbosa, 

historiador de Dores de Indaiá, e do Carioca Osmar Barbosa, Milagre tivera acesso a 

suplementos literários e revistas do escritor Brasileiro do Distrito Federal, Dimensão de 

set. de 1989, concursos em Ibiraçu, ES, Teresópolis, etc., como o Minas Gerais, editoras 

diversas, incentivo à atualização e a publicação de seus poemas, além de acesso a obras 

de literatura e música sobre Modernismo Brasileiro e as Vanguardas. Sua formação foi 

esmerada, visto que fizera o curso antigo, Humanidades, no Colégio Arnaldo de Belo 

Horizonte nos anos 1930 e início de 1940.  Esse distanciamento de sua terra lhe 

possibilitou o recorte crítico e objetivo a respeito de si, conseguindo ver para além de 

Divinópolis, o que ampliou suas potencialidades para avançar na arte do verso em 

contextos diferentes pelos quais a história de Minas e do Brasil vem passando. Devido à 

morte do pai, Sebastião Milagre retorna a Divinópolis em 04/06/1940.    

Da leitura das atas das reuniões da ADL se depreendem a participação 

entusiasmada e ativa com declamações. Nas atas, são registradas as atitudes peculiares 

do escritor em eventos e atividades da academia e na sociedade divinopolitana.  

Após a morte do poeta, seu acervo, os arquivos pessoais e a biblioteca com mais 

de 300 livros se dispersaram como uma caixa preta. Essa metáfora remete ao incidente 
                                                
78 Segundo Sebastião Milagre adverte ao seu leitor no prefácio de Juventude utópica, “Não vou me 

alongar no vão trabalho que seria o de esmiuçar os poemas; deixo este prazer ao próprio leitor...”, 
disponível em http://andrerocha.br.tripod.com/id9.html, acessado em 13/11/2011, às 20:02.  
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de percurso da viagem e um desvio de arquivos, cujos vestígios só o depoimento de 

amigos pode recompor, em parte, como os arquivos e referencial de leituras e do acervo 

do poeta. Porque, o escritor mantinha em sua casa, no porão, o armário de aço com 

documentos pessoais do poeta, anotações, registros da história e recortes de jornal, 

material acumulado ao longo do tempo como parte do arquivamento de si.  

Outra forma de registro é a cripta, em Divinópolis, um dos lugares coletivos da 

memória do poeta. Os dados biográficos estão gravados em lápides. O Cemitério 

Central de Divinópolis contém os jazigos de Sebastião Milagre e de Maria Conceição 

Natividade, a Lilia, membros da família. Próximo dali, à direita do cemitério, localiza-

se a residência dos Bemfica Milagre. O escritor a construíra e nela vivera com sua 

família, junto aos filhos e ambas as esposas.  Essa casa, hoje, tem outro traçado 

arquitetônico. A de Milagre era moderna; esta, colonial. Paulo Milagre confirmou esses 

dados. À esquerda, na Av. Pernambuco, 862, existe a Pluspel Embalagens LTDA. – Loja 

de Sebastião Bemfica Milagre Filho.  Os outros dois filhos moram fora de Divinópolis: 

Antonio Weber no Rio de Janeiro, enquanto Olinto Milagre em Pará de Minas.   

Por sua vez, Osvaldo de Melo, desde criança, conhecedor da vida do escritor, 

aborda a tendência neoparnasiana em Sebastião Milagre. E, ao oferecer-me o livro de 

Camilo Lara (2005), Melo aludiu ao leque de participação e pertinência do Milagre em 

movimentos culturais e estéticos de época diferentes. A ainda evocou a publicação de 

poemas de Sebastião Milagre nos principais jornais e revistas com impulso renovador 

ou sua coragem em integrar-se aos movimentos juvenis de Divinópolis como articulista 

e divulgador (Agora, Diadorim, Dazibao, Caçarola, etc.).  

São testemunhos e fatos marcantes no roteiro milagreano, incrementado pela 

biografia de Antonio Lopes (2009), centrada em Divinópolis-Jornal, na “A Semana”, 

no Diário do Oeste, no Jornal Literário Agora, dentre outros. As crônicas e outros 

poemas de Sebastião Milagre estão em jornais sob a guarda da Biblioteca dos 

Provincianos Franciscanos e do Centro da Memória da Uemg, organizados por Frei  

Leonardo Pereira e Profª Drª Batistina Corgozinho.      

Em suma, além dos temas do cotidiano, das transformações do processo de 

modernização, as crises mundiais, da Queda do Muro de Berlim, marco inicial da 

Globalização, das crises pessoais na escritura milagreana, há fatos ligados à tradição 

literária e do passado de Divinópolis, outros relativos à modernidade a partir dos anos 

1960, momentos decorrentes do Plano Piloto de JK e dos irmãos Haroldo e Augusto 

Campos, Décio Pignatari, representantes do Concretismo no Brasil dos anos 1950. São 
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estéticas deslocadas no Centro-oeste mineiro por Milagre, que se tornaram veículos da 

indignação do escritor contra a exploração das riquezas minerais de Minas Gerais, 

contra a violência urbana e do século XX como o “Século de Assaltos” (MILAGRE, 

1986, p. 11), o protesto contra a Guerra Fria, a discussão da Conquista da Lua, a 

percepção dos movimentos imigrantes no Brasil do pós-guerra, o combate à ditadura 

militar nos anos 1960, a ironia à tendência da inflação ao “milagre econômico” nos anos 

1970, a tematização da AIDS, da globalização da economia e do neoliberalismo na 

política brasileira nas ousadias construções poéticas de Sebastião Bemfica Milagre.  

Cidade do Divino, Terras de poetas, cidade natal de Sebastião Bemfica Milagre e 

de Adélia Prado, de tantos outros ainda pouco conhecidos e mantidos ao silêncio e à 

margem do cânone. Ou seja, os escritores locais, artistas e poetas considerados menores 

e não canônicos. Enquanto alguns são reconhecidos nacional e internacionalmente, 

Adélia Prado e de pouquíssimos outros, outros ainda não.  

A especificidade da produção intelectual de Sebastião Milagre foi engendrada 

dentro de dadas idiossincrasias em sua visão política não partidária e na economia do 

Brasil, o que é percebido nas temáticas crítica ou ufanistas em sua produção intelectual 

entre 1940 e 1992. É necessário que se valorize, pois, Sebastião Bemfica Milagre pelo 

fôlego de sua produção e atuação como poeta e cronista em Divinópolis, Minas Gerais. 

A própria Adélia Prado reconheceu o valor e o alcance da prática de Sebastião Milagre 

na cultura local com seu testemunho registrado em Sebastião Bemfica Milagre: o 

poeta de Divinópolis, de Pedro Pires Bessa (2003b). Esse reconhecimento é parte do 

(im)pacto que deve continuar provocando a produção de outros escritores em sua 

cidade. É o pacto de “Aprendo. Te aprendo, homem. O que a memória ama/ fica eterno. 

Te amo com a memória, imperecível./ Te alinho junto das coisas que falam” como 

Adélia Prado em Bagagem (1993, p. 99) valoriza o que é seu e sua cultura local.   

O protagonismo e a proatividade de Sebastião Milagre se devem às leituras, à 

inserção na agenda local e às suas viagens a Belo Horizonte, a São Paulo e ao Rio de 

Janeiro por períodos variados e esparsos – seja a trabalho e para participação em 

concursos, seja a passeio e nas férias com a família, com ou sem as esposas, em épocas 

diferentes da vida. É a inferência oportuna que nos alinha à perspectiva do português 

Almirindo Afonso (2010, p. 36), quando este afirma: “Os indicativos não podem ser 

escolhidos apenas tendo base uma racionalidade técnica, metodologia ou instrumental. 

Eles implicam decisões políticas, valores e visões do mundo sobre o que é ou não é 

desejável...” Com essa visão de políticas da cultura e educação, pode-se conservar a 
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memória de Divinópolis nas páginas da poesia e da crônica de Sebastião Bemfica 

Milagre.  

Valorizando a sua contribuição a sua terra natal, propõe-se aos cidadãos e aos 

homens públicos a reedição de sua obra para que as gerações o conheçam melhor. Seu 

legado à cultura local foi selecionado e classificado nesta dissertação de mestrado. Será 

significativo material para exposição em futuro Espaço da Memória Milagreana. Nesse 

memorial, sala dos escritores divinopolitanos ou casa da cultura, poder-se-ão 

contemplar a vida e a obra de Sebastião Bemfica Milagre, escritor da região do Centro-

oeste mineiro e um dos intelectuais de Divinópolis em Minas Gerais entre 1923 e 1992.    

Concretizou-se, desta forma, a análise da produção intelectual de Sebastião 

Bemfica Milagre na perspectiva dos estudos sobre os arquivos e a memória coletiva na 

tradição e na modernidade em Divinópolis entre 1940 a 2011. Sim, verificaram-se as 

premissas e as metas das investigações sobre o que ainda se conserva da produção 

intelectual e da imagem de Sebastião Milagre na literatura mineira, focando-se os 

aspectos relevantes dos perfis do escritor-escrivão de polícia civil, que também foi 

poeta e cronista, o lírico da noite no auge da modernidade, registrando seu olhar 

diferenciado sobre a cidade em diversas fases, inclusive no tocante à modernidade 

local, nacional e internacional, desde a ditadura à globalização em seus paradoxos.   

Se o escritor se tornou divisor de águas da literatura local, valorizem-se sua 

antologia e suas crônicas; leia-se sua obra. Como disse José Saramago, registrado por 

Jose Neves Bittencourt (Org.) Caderno de Diretrizes Museológicas 2., 1ª. ed., 

Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, vol. 1.: “Se os mortos não estão entre 

nós, os vivos, eles serão esquecidos.” (apud BITTENCOURT, 2008, p. 49).  Igualmente, 

Mário de Souza Chagas (2009) assume a mesma direção quando afirma que 

(re)conhecer os escritores é uma das oportunidades de valorizar outros aspectos da 

cultura local. Tornam-se os indivíduos “comprometidos com a transformação da 

realidade e com o exercício do direito à memória e ao patrimônio como um direito de 

cidadania.”79  (CHAGAS e NASCIMENTO JUNIOR, 2009, p. 10) 

Sabe-se que sua obra se caracteriza pelo formato gráfico peculiar e as edições 

estão esgotadas, por isso procurem preservar a sua memória em casa de cultura ou 

centro da memória em Divinópolis, MG.  
                                                
79 CHAGAS, M. de Souza e NASCIMENTO JUNIOR, José do (org.) discutem sobre Os subsídios para 

a criação de museus municipais no RJ; Ministério da Cultura/Instituto Brasileiro de Museus e 
Centros Culturais/Departamento de Processos Museais, 2009. 40 p.: http://www.museus.gov.br/wp-
content/uploads/2011/02/subsidio.pdf, acessado em 10/11/11, às 19h. 
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ANEXO I 
 

ALGUNS ARQUIVOS E DOCUMENTOS SELECIONADOS 

SOBRE SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE: 1940-2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Milagre continua vivo em seus versos e 

em seus livros, na memória de quantos o 

leem.” (DINIZ, 2009)  
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Anexo 01 
 

Livro de Batizados, nº 5, de 1922 a 1923, cópia dos apontamentos da Paróquia Matriz 

do Divino Espírito Santo de Divinópolis, onde estão as referências de batismo, 

casamentos de Sebastião Bemfica Milagre, folha 289, 04 de outubro de 1923, vigário 

José Augusto Bicalho. “Aos quatro dias do mês de Outubro de mil novecentos e vinte e 

três, baptisei solenemente a Sebastião, nascido aos dois de setembro, deste anno, filho 

legítimo de Olyntho Bemfica Milagre e D. Deodata Maria Sempreviva Milagre. 

Padrinhos: José Bemfica Milagre e Agrifina Maria Milagre. Vigário José Augusto 

Bicalho” Anotações laterais ao texto acima: “Sebastião casou-se com Maria da 

Conceição Natividade aos 08/09/1944: Frei Greeve; Casou-se com Maria do Carmo 

Mendes aos 19 de junho de 1976. Catedral Divino Espírito Santo.     

 

Em 06 de janeiro de 2011, a Carta de Monsenhor Evaristo José Vicente, pároco da 

Paróquia do Divino Espírito Santo de 1967 a 1995.   

Reminiscência de um grande amigo 
 

Convivi, por alguns anos, com uma pessoa muito distinta, cujo nome declino, com 

respeito e grande reverência: SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE. 

Esta personalidade, de alto valor para mim, soube desempenhar bem sua missão, na 

família, na sociedade, na comunidade eclesial.  

Muito discreto, estudioso, prestativo, prudente, prestou um serviço humano e cristão 

a mim, com desprendimento, simplicidade, transparência. Há muito para se falar 

desse homem que merece ter o seu nome escrito com H maiúsculo, pois sempre se 

mostrou idôneo, dotado de experiência, possuidor de uma sabedoria, não apenas 

adquirida nos livros, mas provinda do Alto, com o Dom do Espírito Santo. Muito me 

sinto feliz, expressando meu pensamento a respeito desse amigo de todas as horas. 

Que Deus o recompense, pois somente Deus tem 100% para lhe oferecer. Agradeço 

ao João Bosco por essa oportunidade, guardando sempre comigo, não apenas a 

lembrança, mas sobretudo a presença desse amigo, sempre amigo.  

Ass. Monsenhor Evaristo. 

Obs.: Sebastião Bemfica Milagre foi o primeiro ministro extraordinário da Eucaristia da 
Catedral do Divino Espírito Santo, de Divinópolis, MG, em 1970 e 1971, como ele 
atesta na obra A Igreja de João XXIII (1986).   
________



 

 
 

Anexo 02 

 

Este documento foi possíveis, devido à colaboração direta do Sr. Antonio Cobucci – o 
Inspetor da DRPC - Delegacia Regional da Polícia Civil de Divinópolis, MG. O ofício 
abaixo apresentado em 06/04/11, celular pessoal: (37) 9965513.  

 
PAPEL TIMBRADO POLÍCIA CIVIL MG 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL 

SEÇÃO DE REGISTRO E ALTERAÇÕES 

 

DECLARAÇÃO Nº 008/DAPP/SRA/2011/RG Nº424 

                                                 Declaramos para os devidos fins e a vista de documentos 
arquivados nesta Diretoria, que constam no prontuário funcional de SEBASTIÃO BEMFICA 
MILAGRE, MASP 80.045-8, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, Nível Especial, filho de 
Legitimo de Olinto Bemfica Milagre e de Deodata Maria Sempreviva Milagre, nascido em 
02/09/1923, natural de Divinópolis/MG, os seguintes registros e alterações: 
30/09/1945 – Nomeado em virtude de aprovação em concurso de provas, para exercer o cargo 
de escrivão, Letra A;    
19/08/1945 – Promovido, por antiguidade, ao cargo de Escrivão, Letra B, de Delegacia Adjunta; 
07/10/1949 - Promovido, por antiguidade, ao cargo de Escrivão, Letra C, de Delegacia Adjunta; 
29/12/1951 – O cargo de Escrivão, Letra C, de Delegacia Adjunta, foi transformado em 
Escrivão de Polícia, Padrão J; 
19/04/1955 – Promovido ao cargo de Escrivão de Polícia, Padrão K; 
31/12/1956 - O cargo de Escrivão de Polícia, Padrão K, foi classificado como Escrivão de 
Polícia de 3ª Classe; 
30/06/1962 - Promovido, por merecimento, ao cargo de Escrivão de Polícia de Classe Especial; 
16/10/1964 - O cargo de Escrivão de Polícia de Classe Especial foi classificado como Escrivão 
de Polícia Auxiliar; 
03/04/1968 – Aposentado no cargo de Escrivão de Polícia Auxiliar; 
22/02/1992 – Falecido. 
                                                            
Eu, Diego Augusto de Melo, Chefe de Seção, Masp: 1.247.776-8, em exercício de Registros e Gestão e Finanças da Polícia Civil do 

Estado de Minas Gerais, passei a presente Declaração, em Belo Horizonte, aos 24 de fevereiro de 2011. 

P/ Chefe de Seção 

Andréa Cândido Goulart. Agente de Polícia, Masp. 341.875-3 

 

VISTO 

Carimbo de Valéria Garcia e Silva 

Delegacia de Polícia Nível Especial 

Masp: 368.841-3 

[CARIMBO:  18.715.532/0001-70 POLICIA CIVIL DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS – DEPARTAMENTO....., 
SEÇÃO...., ENDEREÇO....,BELO HORIZONTE, MG] 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 03 
 

ATA DA FUNDAÇÃO DA ACADEMIA DIVINOPOLITANA DE LETRAS - 1961 

Aos 6 (seis)* dias do mês de junho de 1961, convidados pelo Sr. Jadir Vilela de Sousa, para esta 

finalidade, reunidos na residência do Sr. Sebastião Bemfica Milagre, os Srs. Dr. Carlos Altivo, 

José Maria Campos, Sebastião Bemfica Milagre e Jadir Vilela de Sousa, secretariados por este, 

resolveu fundar, nesta cidade, a Academia Divinopolitana de Letras que deverá congregar os 

principais literatos aqui residentes, em número de 25 (vinte cinco) e, de fora em número de 15 

(quinze). – Ficou acentado, após demorada escolha, que a Academia agora fundada iniciará suas 

atividades com apenas 12 (doze) membros, devendo os demais serem escolhidos, em 

assembléia, dentro de suas reuniões ordinárias ou extraordinárias, mediante pedidos de 

inscrições acompanhados de provas literárias. – Foi, também, escolhida a data de 17 do 

corrente, às 20 horas, na sede do Rotary Club, para a primeira reunião da academia, ocasião em 

que deverá ser eleita sua diretoria. – Ficou designado o Sr. Jadir Vilela de Sousa para dar 

comunicação a respeito aos escolhidos e à imprensa local.  

- Relação dos eleitos- 
1- Jadir Vilela de Sousa 
2- Sebastião Bemfica Milagre 
3- José Maria Campos 
4- Dr. Carlos Altivo 
5- Prof. Gentil Ursino do Vale 
6- Rosewald Hudson de Oliveira 
7- Odilon Ferreira Santiago 

Na página 1B: 
8- Geraldo Moreira 
9- Dr. Joaquim Coelho Filho 
10- Petrônio Bax 
11- José Carlos Pereira 
12- Rosa de Freitas 
Nada mais havendo a tratar, após felicitações ao Dr. Carlos Altivo pelo transcurso de sua data 
natalícia, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que foi assinada após sua aprovação. 

A Comissão 
José Maria Alvares da Silva Campos, Sebastião Bemfica Milagre 

Carlos Altivo,  Jadir Vilela de Sousa. 
___________________________________  

Justificando a rasura acima na ata, À margem desta ata, na página 1: “Por resolução do 
plenário, reunião do dia 17.05.86, fica reconhecido que um engano motivou a rasura que se 
vê nesta página, na data de fundação da ADL, a qual deve ser comemorada a 8 (oito) de 
junho, posto que aconteceu efetivamente a 08.06.61. Assinatura: Mercemiro O. – Secretário 
Geral (17.05.86).  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 04 
 

CRÔNICAS DE SEBATIÃO BEMFICA MILAGRE 
 

A minha máquina de escrever, de S. B. Milagre, no carnaval de 1962 
Crônica inédita “A minha máquina de escrever”, manuscrito em letra datilografada vermelha de 
S. Milagre, em 1962, disponível no Arquivo de Maria do Carmo Mendes. 
Minha é modo de falar. Ela é do Estado e foi fornecida pela Secretaria de Segurança Pública, 
para servir no meu cartório. Meu, também, é o modo de dizer. Ele é da Delegacia de Polícia, e 
eu, seu operário atual. (...) Joaquim Rosendo trouxe uma nova máquina, Remington, nº BJ – 
4.116.407, no carnaval de 1962. A antiga Continental foi para cima do armário de aço, que 
parece o meu vetusto relógio de vinte anos atrás. As pessoas perceberam a substituição. 
Algumas dizem que até que fim. Eu digo que fale mais baixo, porque a outra está ali (...) e a 
nova poderá imaginar o dia em que dele tiverem opinião idêntica, no futuro, e se desconcertar 
no seu dever de agora. (...) E, há, afinal, os passadistas, que, frente a frente, com a nova 
máquina, manifestam seu receio de que não seja como a outra, pois tudo o que é fabricado no 
momento, apresenta as mais contundentes deficiências. Como variam as opiniões. Como as 
pessoas pensam de mil maneiras. Um dia, chegará a minha vez de ser substituído. Caso 
igualzinho ao das máquinas. Ao que estiver ocupando o meu lugar, virão pessoas que agora 
atendo. Dir-lhe-ão que o seu antecessor era muito nervoso e já estava precisando de descanso; 
dirão ainda que eu era um bom funcionário, e, finalmente, outros terão coragem de se referir, 
desairosamente, à minha pessoa. Quero ser como a minha velha máquina de escrever. Ela me dá 
uma enorme e sábia lição, a de silenciar ante as mais diversas opiniões que formulam sobre o 
que foi na vida.    
 

“Ano 2012”, crônica de Sebastião Bemfica Milagre, publicada no Jornal “A Semana”, edição nº 
19, ano XIX, 1.º de jun. de 1962, disponível no arquivo de A. Lopes Correa. 

Daqui a dez lustros Divinópolis comemorará o centésimo aniversário de emancipação 
político-administrativa. Será em pleno século XXI, e este, que redige estas linhas, se fosse vivo 
– Cruz, credo! –, estaria com 88 anos de idade. Já aos meus filhos não será difícil chegar a dia 
tão futuramente remoto. Se estiverem vivos, hão de ver cruzando pelas nossas ruas os mais 
incríveis veículos movidos a energia nuclear ou outra que ainda desconhecemos. Naquele ano 
2012, concebe-se que esta cidade tenha uma população de trezentos mil habitantes. Quem morar 
perto da Escola Vocacional São Francisco de Assis (1) estará morando em pleno centro urbano. 
A indústria continuará a ser a mola real do progresso citadino. O logradouro onde se acha a 
Catedral será de uma beleza maravilhosa. Antônio Olímpio de Moraes estará sendo recriminado 
por haver idealizado tão estreitas a nossa hoje tão largas vias públicas. Melhoramentos e 
progressos de ordem material, cultural e espiritual, que não podemos imaginar, farão, então, 
desta terra uma das maiores metrópoles do país, oferecendo excelentes requisitos de conforto e 
bem-estar. 

Por isso, nós, que vivemos agora, no cinquentenário, arcamos com uma séria 
responsabilidade. Impõe-se-nos um dever: o da construção de uma cidade grande em tudo. 

Ninguém tenha receio de inverter aqui as próprias economias ou fortuna, porque a 
recompensa há de ser a mais pródiga e de uma largueza sem precedentes nesta região do estado. 
Vamos olhar para a figura de Antônio Olímpio, seguindo e até mesmo ampliando as diretrizes 
que ele traçou para esta terra. Vamos levantar prédios, abrir rua e escolas primárias; vamos 
fundar mais ginásios e colégios, mais jornais e bibliotecas; vamos cuidar de dotar a cidade de 
escolas superiores e de museu; vamos fundar novos bairros e loteamentos; vamos incentivar a 
cultura mediante a frequência à leitura e às conferências; vamos tratar do aprimoramento do 
nosso teatro e erguer para ele um prédio próprio; vamos criar novos ramos de indústria e de 
comércio, publicar mais livros, abrir estradas, escrever a nossa verdadeira história; vamos 
fundar um Instituto Musical, incrementar a pecuária e a lavoura; vamos instalar laboratórios 



 

 
 

químicos e erguer casas de saúde. Vamos todos, sem nenhuma distinção, sem esmorecimento. 
Vamos todos unidos. 

Cada uma das atividades acima será uma fonte de riqueza. Só assim seremos dignos do 
presente e do futuro. Vamos construir e consolidar uma civilização baseada no trabalho e na 
dignidade humana. Não nos cabe deixar por terra os incentivos que herdamos. Antes, os 
havemos de transmitir aprimorados às gerações vindouras. 

Aos que viverem no ano 2012 vamos legar um patrimônio sólido, pôr-lhes nas mãos o 
óbulo do nosso trabalho, do nosso dever cumprido. Vamos pedir-lhes que nos perdoem pelos 
erros que porventura praticarmos, erros que – tenho certeza – procuraremos evitar, mas que, se 
houver, serão, de certo, não por consciência, assim como hoje sabemos perdoar àqueles que 
mutilaram, por exemplo, a Praça dos Três Poderes, que Antônio Olímpio quis que 
compreendesse a atual Praça Benedito Valadares e o quarteirão todo entre ela e a Avenida 
Independência (2). 

Aceitem os “centenaristas” divinopolitanos tudo aquilo que fizemos e que, de bom grado, 
lhes entregaremos. Só lhes pedimos que transmitam esta mensagem aos que viverem nesta 
cidade do Divino à época do sesquicentenário. Como podem perceber, é uma mensagem vazada 
em palavras simples, mas com a qual fielmente quisemos nos dirigir aos nossos conterrâneos, 
aos nossos compatrícios de amanhã. De amanhã, sim, porque daqui a cinquenta ou cem anos 
será um minuto nessa marcha para a eternidade. 
 
(1) Rua Goiás, número 1989, Bairro Santo Antônio, Divinópolis, MG. 
(2) Atual Avenida Antônio Olímpio de Moraes, Centro, Divinópolis, MG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 05 
 

Este é o último prólogo, em Quartetos de Sopro (1991), de Sebastião Bemfica Milagre.   
 

ADEUS! 
 

 Este é o meu último livro de trovas. Estou me despedindo. 
Desde que comecei a escrever nos idos de 1940, a trova sempre me acompanhou. 

Nunca deixei de cultivá-la. Nos anos da década de sessenta, quando esse gênero poético sacudiu 
todo o Brasil, com uma pujança nunca igualada por outro movimento literário, eu falei 
“presente”, editando “Toma cuidado, Menina”, “Pão de Sal” e “Pastilhas”, além de ter integrado 
o Grêmio Brasileiro de Trovadores e a União Brasileira de Trovadores através do numeroso 
núcleo local, que realizou, com inaudito sucesso, três etapas de Jogos Florais: data de então o 
meu conhecimento pessoal com os maiores trovadores nacionais. 

Mesmo depois do declínio das atividades trovadorescas, a trova não me abandonou, 
nem eu a ela. A prova é que editei, em 1985 e 1986, os volumes “Almanaque” e “Lápis de Cor”. 

É claro que, a par de perlustrar o mundo maravilhoso da trova, trabalhei as outras 
formas poéticas. Como posso provar com os vários livros que editei, desde o soneto até às mais 
avançadas realizações do espírito oficinal de modernidade. Acho que o poeta deve ser fiel a 
todas as manifestações literárias de sua época, não descurando, no entretempo, os modelos de 
criação válidas, principalmente aquelas que falam mais de perto ao povo e que pelo povo são 
preferidas. Valeu a pena. 

Nunca tive desejo de projetar-me fora de Divinópolis; aqui, pelo contrário, tenho feito 
o que posso em prol da literatura. Membro criador do lance trovadores e integrante do 
Movimento Literário Agora, dispersei-me com publicações em jornais e revistas e na fala 
radiofônica, sempre desinteressado de qualquer lucro. Digo, alegre, jamais vendi um livro meu.  

Agora, fecho a série de livros de trova. Sempre, no entanto, que me ocorrer 
oportunidade para fazer uma trova, não negarei a raça, porém, toda produção posterior ficará 
inédita. Tudo tem sua hora na vida.   

Agradeço aos trovadores divinopolenses aos de outras localidades do Brasil, o 
incentivo, o acolhimento e o carinho que me dispensaram. Ao público que me honrou lendo 
minhas trovas, minha comovida gratidão.  Divinópolis, MG, em 1990. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 06 - CARTAS 
 

Carta do Dr. Constantino Barbosa – mestre em direito 

Divinópolis, 08 de abri de 2011. 

Caro amigo José João, 

Em primeiro lugar, peço-lhe a caridade de dar-me por escusado em face da demora no 
atendimento ao seu pedido. 

Peço-lhe ainda desculpas porque entendo não ter os cabedais necessários ao 
cumprimento da empreitada que você lançou-me. Mas como sou dado a não fugir de 
compromissos vou tentar auxiliá-lo.  

Devo dizer que não sei muito a respeito do poeta Sebastião Bemfica Milagre. É certo 
que o conheci, pois quando iniciei carreira jurídica ele era o leiloeiro oficial da comarca. 
Portanto, via-o no ambiente forense. 

Mais tarde vim tomar ciência de que ele havia sido Escrivão de Polícia e que exercera 
outras atividades de natureza empresarial. Mas, desta ciência o que mais chamava a atenção era 
o fato de ser ele um homem dedicado a poesia. 

Com o passar dos anos e com um maior envolvimento em relação à cultura 
divinopolitana tomei conhecimento de que ele fora colaborador nos primeiros anos da nova vida 
do jornal A Semana onde escrevia na coluna, salvo engano, denominada Notícias da Cidade. 
Falando no A Semana é preciso dizer que um dos filhos do poeta – Weber – era estudante 
universitário em Belo Horizonte, com a maioria dos jovens de sua época também publicava 
alguns poemas e outros escritos (de natureza científica posto que ligadas ao seu curso, salvo 
engano de Engenharia). 

Vim depois a saber que ele ficara viúvo e que estava namorando uma senhora que 
trabalhava no comércio divinopolitano (sua segunda esposa era colega de uma minha colega de 
Grupo de Jovens e vizinha de minha namorada, hoje minha esposa.). 

Não tenho lembrança da data, nem das circunstâncias de sua morte.   
Anos depois tive, entre meus alunos na antiga FADOM, o Paulo Milagre que tomou o 

lugar do pai na função de leiloeiro. O Paulo, ligado a poesia certo dia presenteou-me com um 
livro contento seus poemas e que editara às suas expensas. 

Portanto, você pode aquilatar que o meu conhecimento sobre o poeta Sebastião Milagre 
é pouco. 

No entanto, mesmo sendo assim, acho que duas situações devem ser destacadas em 
relação a sua pessoa.  

A primeira diz respeito a sua formação educacional. Sabe-se que Sebastião Bemfica 
Milagre não freqüentou curso superior de Letras e, deste modo, não seria de todo incorreto 
afirmar que ele desconhecia, do ponto de vista da ciência, o que seriam “versos decassílabos”, 
ou que poderia ser a “métrica”. No entanto, sua poesia é uma obra de boa aparência literária. Se 
assim não fosse como explicar o interesse de Pedro Pires Bessa e o seu, em estudá-lo? 

Vejo, quanto a esse aspecto, o quanto a educação no passado era levada mais a sério. 
Homens como ele, que tiveram a oportunidade de freqüentar uma escola do quilate de um 
Colégio Arnaldo, faziam uma “quase Faculdade”. Ainda aqui, cito o caso de minha sogra, que 
completou o antigo Curso Normal em afamado Colégio de Montes Claros, onde aprendeu 
inclusive a língua francesa. Cito ainda o caso de meu pai. Embora aluno preguiçoso, que a duras 
penas “tirou o diploma de grupo”, com nota um pouco acima da média (seu diploma que guardo 
comigo tem escrito a seguinte expressão “aprovado com simplesmente 6,0”, era um homem que 
lia muito e, por isso, escrevia razoavelmente bem. Havia mais interesse nos alunos e nos 
mestres. A educação era algo que estava ligado à vida. Hoje se mercantilizou de tal forma que, 
na realidade “virou uma bagunça”. E, para piorar a situação, as autoridades constituídas 
elegeram a escola como “verdadeira oficina de reparos”, ou seja, se o aluno tem “defeito” em 
casa, o melhor lugar para “consertá-lo” é a Escola. Como dizem os latinos: o tempora, o mores. 
(Aos tempos, os costumes.)      



 

 
 

A segunda está ligada a vida profissional de Sebastião Milagre. Ele foi durante muitos 
anos Escrivão de Polícia. Foi Escrivão num tempo em que o suspeito apanhava para confessar e 
depois apanhava porque havia confessado. Vivia, portanto, num ambiente violento, verdadeiro 
desaguadouro das mazelas da sociedade. E, no entanto, não se embruteceu. 

Esse é um aspecto interessante da poesia. Não conheço, nem de ouvir, nenhum poeta 
que tenha sido um bruto, mas conheço alguns que foram embrutecidos, como é o caso de 
Geraldo Vandré e Victor Jara, a quem particularmente considero muito mais poetas do que 
propriamente escritores.80 A poesia traz ao homem um aspecto de serenidade, de tranqüilidade, 
de paz, sensibilidade. E, ao ler os poemas de Sebastião Milagre, tudo isso pode ser encontrado. 

No pequeno esboço biográfico que Mauro Corgozinho Raposo e Mercemiro Oliveira 
Silva fazem do Poeta em Dicionário dos Construtores da História de Divinópolis, encontra-se 
registro de que, prevendo a morte, o poeta teria recitado trechos de um poema de sua autoria 
denominado Enterro bonito é a pé. Ora, isso é sensibilidade até na hora da morte. E 
convenhamos, o poeta tinha mesmo razão. Até neste aspecto, sem ser saudosista – mesmo 
porque acho que não tenho ainda idade para saudosismo – nossa sociedade atual é pior, pois um 
“enterro de carro” destrói bastante a sensibilidade dos que sofrem a perda e dos que tentam 
consolar os perdedores. 

Espero ter podido atingir o objetivo que você esperava. Como disse, a falta de maior 
conhecimento sobre a vida do poeta impede-me de emitir um juízo mais alongado. Isso não me 
impede de dizer que o considero um grande homem, um divinopolitano que soube honrar a sua 
terra natal. 

Com um abraço, meus respeitos e votos de sucesso na sua empreitada para concluir o 
Mestrado (só quem passou por essa luta, sabe aquilatar o quanto ela é dura). 

Constantino Barbosa 
 
Advogado. Professor Universitário. Pós-graduado e Mestre em Direito. 
 
P.S.: Tenha a total liberdade para utilizar esses meus “comentários”. Só lhe peço o favor 

de corrigir-me quanto às agressões ao vernáculo e à gramática.    
 
 

Carta de Domingos Diniz - (Correio de BH: 10/03/09) - a João Bosco - 09/03.09 
                  Prezado professor e escritor José João Bosco Pereira. 
 
Preliminarmente, cumprimento-o pela escolha do poeta Sebastião Bemfica Milagre 

como tema de sua dissertação de Mestrado. Já que é praxe escolher autores consagrados, de 
nomeada nacional. 

Você foi buscar num divinopolitano, que nunca se fez ausente de sua cidade, o material 
para seu trabalho. Parabéns. Valoriza-se o poeta da terra, local. Ressalte-se que este poeta 
estudado, antes de mais nada, tem valor literário. É poeta e não versejador. Versejador há 
muitos. Poetas, pouquíssimos. São os iluminados. Os que iluminam. São estrelas e não planetas.  

Sebastião Milagre continua vivo em seus versos, em sua poesia, em seus livros, na 
memória de quantos o leem. Infelizmente não lhe posso dar um estudo crítico ou mesmo um 
depoimento sobre obra e autor em questão. 

Primeiro (ou único), por faltar-me competência para tal mister. Não é falsa modéstia. É 
sinceridade. Segundo, precisaria eu de reler toda a obra do autor para tentar fazer inferência.  

Por último, estou aqui às voltas em fechar a edição de um livro, em cujo projeto 
trabalho há cinco anos. Trata-se de um álbum de fotografias dos vapores do São Francisco 
acompanhas de textos sobre o rio, sua gente, a navegação, os vapores e a fala dos vapozeiros. 

Já estou no final de redação e de revisão. 
Posso dizer que Sebastião Bemfica Milagre é um poeta que conhece o material de sua 

poesia: a língua portuguesa. Domina-a. Brinca com as palavras, conhecia-as em seus valores 
conotativos.Ele tinha consciência de que poesia é expressão e que tudo por ela sacrifica. 
Sebastião para construir a escultura de sua poesia, antes mergulhava nos encantos dos mistérios 
                                                
80 Leia-se: “compositores”. 



 

 
 

semânticos de cada palavra. Poesia não se define. Sente-se. 
Tive a ventura de conviver com Sebastião Bemfica Milagre. Construímos sólida 

amizade. Era de uma sensibilidade aguda para todas as artes. Especialmente a poesia e a música. 
Aliás, ambas são primas carnais. Tinha um grande conhecimento de música erudita. Arrebatava-
se diante de uma sinfonia, diante de concerto, diante de uma sonata. Era músico também. 
Tocava violão muito bem. Gostava das modinhas, de um bom samba. 

Nos anos 70, quando cheguei a Divinópolis, não se falava “som” como hoje. Era 
eletrola. Sebastião possuía uma eletrola de último modelo. Alta fidelidade. Então, íamos os 
amigos (Sêo Jacinto Guimarães, Cecília Guimarães, Aristides Salgado) ouvir música na casa do 
Tião, Antes, ele falava sobre a obra a ser ouvida e do respectivo autor. Ouvi-se a música em 
profundo silêncio. À meia luz. Mergulhávamo-nos no profundo mundo da música. 

Como o da poesia, cheio de mistérios. Terminada a peça musical, cada um emitia 
comentários. No final, servia-se um cafezinho com biscoito. Agradabilíssima noite de música. 
Sebastião também passeava com a mesma desenvoltura pela arte plástica, pelo teatro. Lia muito. 
De tudo. Especialmente poesia. 

Quando à noite de poesia, não fui eu o criador. A idéia, me parece, estou certo. Foi de 
Sebastião Bemfica Milagre. Coube-me apenas executá-la como presidente da FUNC. Graças a 
Deus, a Noite da Poesia está viva até hoje. Que mais posso dizer-lhes? 

Não sei se você conhece o professor Adércio Simões Franco. Ele foi professor de Teoria 
Literária e Literatura Brasileira no Inesp. Foi meu professor. Ele poderá dar-lhe ótima 
contribuição sobre o nosso mestre Tião Milagre. Caso não tenha, eis o endereço dele: Rua da 
Bahia, 274/401. Centro, aí em Divinópolis. Fone: 3221.8202. 

Aqui, sempre às suas ordens. Quando vier a Belo Horizonte, avise-me e venha ao 
rancho da Rua do Ouro, 733/301. É um prazer recebê-lo. Vamos conversar. Trocar idéias. 

Continuo contra a transposição das águas do São Francisco. Não há água, os 
agronegócios beberam todas e mijam pedra e vomitam lama. 

 
Atenciosamente, 

 
Domingos Diniz 

Rua do Ouro, 733/301. 
Serra: CEP: 30220-000 – BH/ MG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 07 – Inédito 
 

Haicais inéditos a nove professoras, 
em Arquivo de Maria do Carmo Mendes. 

Sebastião Bemfica Milagre, em 09/09/1991. 
 

Ana Maria, o teu nome/ é duplamente de santa:/ assim, duplamente, encanta./  

Lenirce, com sua calma/ e seu capricho, é lição:/ faz tudo com perfeição./  

Sandra, demais esforçada,/ terá a vida/ de triunfos pontilhada.  

O esposo é veterinário/  e de Alegria é vizinha;/ sabem seu nome? É Cidinha.  

Kenya, em África, é país;/ Kenya, aqui, é professora;/ - seu aluno, sou feliz.  

Fátima lembra MARIA/ em terras de Portugal:/ - embaixatriz da Alegria.  

Diva é “deusa”/ além de ser professora,/ é do aluno protetora. 

No pré-primário, a Rosana/ tem a mais linda experiência:/ trabalha com a inocência.  

Bernadete, professora;/ Bernadete, “pastorinha”;/ uma da outra se avizinha 

OBS.: Talvez, Milagre fez pouquíssimos haicais em vida. Aparecem apenas dois em Doador de 

sangue (1990, p. 94). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 08 – Poemas publicados  
 

“Vou-me embora” pra Itauna, de Sebastião Bemfica Milagre,  
em O Viaduto das Almas (1986) 

 
“Vou-me embora pra Itaúna. 
 Lá, tem político forte. 
 Lá, tem homem de prestígio  
 Que sabe como consegue 
 Coisas grandes do Governo. 
  
(...) Aqui, na minha querida  
Divinópolis é “funcho”.  
Todos trabalham, trabalham/ meio às tontas, com denodo,  
mas não pensam que, com jeito,  
o Governo dá asfalto/ dá muito do que se peça/ para implantar o progresso. //  
 
(...) Eu nunca tinha pensado 
em deixar minha cidade;  
aqui, é simples o povo;  
aqui, tem muito trabalho,  
e tem muita liberdade;  
são não tem, pobre cidade,  
não tem político forte.//  
(....) Divinópolis – seremos / um Distrito de Itaúna. //  
(...) Só assim é que teremos/ mais estradas asfaltadas/ escola, universidade,  
 dinheiro para progresso/ mais progresso...” (MILAGRE, 1986, p.19)  

 
Em O Viaduto das Almas (1986, p. 36-39), de Sebastião Bemfica Milagre  
 

A vida é hoje 
para mim 
um mapa-múndi 
que estudei  
que compreendi (sem compreender) 
no corre-corrre. (...) 

Não há hemisférios 
Não há oceanos 
Não há desertos 
Não há países. (...) 

sedento bebi nas fontes em surdina. (...) 
A música dos mestres me extasiou; 
Apurei mentiras do meu semelhante; (...) 
Tive medo de chamar o mundo 
Para jantar comigo. (...) 
Passei de tudo na vida 
Corri o mapa-múndi (...) 
Estou velho aos parenta 
A vida parece mesmo 
Com o retrato escalavrado 
De Augusto dos Anjos 
E nada me prende, 

                                     E não surge 
                               No horizonte das águas, 
                           Uma ilha nova 



 

 
 

                       De palmeiras recurvas 
                 De praias mais brancas 
           De doces trigais 
      me acenando, 
me acenando.  
 

Divinópolis 
 

Em A Igreja de João XXIII (1986, p. 45-46), de Sebastião Bemfica Milagre. 
 

Divinópolis 
Cidade fulge 
Na industriaria 
Cidade funde 
Siderurgia 
Cidade surge 
Surge e exsurge 
Na estudoria; 
Mas engatinha 
No alto Laginha 
Cidade Malho 
Trabalhoria 
Tarefa calo 
Comercioria 
Beleza salta 
Na praçaria; 
Cidade-não 
De pé no chão 
No catalão. 
 

Cidade-novo 
De povo novo 
Sem bitolia, 
Povo que a sorvo 
Não admite 
Paternaria 
Do próprio esforço; 
Sozinhamplia 
Transformaria; 
Mas da pobreza 
Geme a dureza. 
 
Cidade forte 
Aspira muito 
Celebra a arte 
No amanhã-dia, 
Já sem laginha 
Que engatinha, 
Sem catalão 
De pé no chão. 1970  
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Anexo 09 
 

“Nota Oficial”, de Osvaldo André de Mello, Jornal Agora, 1º/Maio/1968. 
 
O título “Nota Oficial” é de um documento importante para a história da ditadura brasileira e 
suas garras que souberam tanto dominar todos os recantos e habitantes que os indivíduos 
exerceram a autocensura, policiando a língua. Lançando ao rio de madrugada livros, cartas, 
fotos, a maioria papeis ingênuos. Exerceram a censura física. Fora os chamados “textos 
possíveis”, imaginavam-se as gavetas das escrivaninhas dos escritores cheias de obras 
escondidas, porém, passada a ditadura, estavam vazias.  
Os corajosos estudantes brasileiros investiram sinceramente num movimento de resistência 
cultural, contrários ao acordo MEC-USAID, solidários a outras classes oprimidas. 
Hoje publico o referido documento, mimeografado a tinta, como presente ao centenário de 
minha terra natal:  
“Os estudantes universitários e secundaristas de Divinópolis vêm a público manifestar sua 
solidariedade a Antônio Weber Natividade Milagre81, DIVINOPOLITANO, estudante da Escola 
de Engenharia da UFMG onde cursa o quinto ano e onde sempre brilhou. Tem apenas 22 anos. 
Antônio Weber é nosso colega e amigo. Manifestamos, ainda, o nosso protesto pela sua prisão e 
o nosso repúdio às atrocidades cometidas pela força repressiva e opressiva do governo militar 
instalado em 1964. Denunciamos a violência silenciosa e oculta e a aparente de um governo 
contra seu próprio povo. 
“Como já público, Antônio Weber foi preso, quando distribuía boletins nos quais analisava-se a 
situação do trabalhador brasileiro, significado de 1º de maio e onde se declaravas o apoio dos 
estudantes à luta operária contra o arrocho salarial. Tais boletins foram considerados 
“subversivos”. “Depois de preso nas dependências do CPOR, Weber foi submetido a um 
interrogatório por mais de 12 horas consecutivas. Não aguentou as torturas psicológicas. 
Quebrou os óculos e cortou os punhos e o peito com os cacos da lente. 
“Que todos os estudantes, todos os operários, todo o povo de Divinópolis tomem consciência do 
fato e se entreguem à luta para uma política educacional condizente com a nossa realidade 
brasileira, para uma política de salários mais justos e que satisfaçam às necessidades dos nossos 
trabalhadores e para que haja mais JUSTIÇA SOCIAL em nossa terra.  
Diretório Acadêmico Martin Cyprien da FAFI de Divinópolis, Diretório Acadêmico da 
Faculdade de Direito do Oeste de Minas, Comissão de Fundação do D.A. da Faculdade de 
Ciências Econômicas, União Estudantil Divinopolitana.” 

     SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE, 13 jul. 2010, de Osvaldo André de Mello 
Veio ao mundo direto do Parnaso, 
Desposou a Lilia, musa eterna, 
Que partiu. Todavia deu-lhe o acaso 
Outra paixão: Maria, doce e terna. 
                                          Novo idílio completou a sua vida. 
                                          O poeta viveu para os filhos, sim. 
                                          E soube dar às mulheres queridas 
                                          Legítima dedicação sem fim. 
 
... Maior que tudo era o amor a Deus Pai! 
... Maior que tudo era o amor à Poesia! 
Veio do Parnaso e, quando da vida sai, 
                                         Deixa a estética, o verso do dia – 
                                         e o ouro: a música do poema esvai 
                                         para vê-lo algo que orgulhe a Poesia. 
 

Obs.: Milagre dedicou A irreversível realidade, o último poema de O lírico da noite (1985, p. 81)  

                                                
81 Milagre faz uma alusão ao resgate do filho no poema “século de assalto” em O Doador de sangue 
(1990, p. 24) 
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Anexo 10 – FOTOGRAFIAS  

 

     
 

Figura 9. Retrato 3X4 do curriculum vitae, 
na ADL, do jovem Sebastião Bemfica 
Milagre nos Arquivos da ADL, década 
1980. 

 

Figura 10. Gentileza do arquivo de Maria do Carmo Mendes. A 
certidão de óbito de Sebastião Milagre no dia 22 de fevereiro de 1992, 
registrada em termo 071443, folha 067, livro 148, página assinado 
pelo oficial titular Luiz Carlos Pinto Fonseca, sito na Rua São Paulo, 
1620, Bairro Lourdes, Belo Horizonte, declara que “o testado médico 
firmado pelo Dr. Fernando Luiz Gonçalves, CRM 20902”, e  
apresenta a causa da morte: “choque cardíaco/ infarto agudo do 
miocárdio no Hospital, Av. Barbacena, 653, Belo Horizonte”.    

 

      
 
Figuras 11. Cartão de natal à Maria do Carmo Mendes -1976 : As duas imagens se referem 

ao cartão de natal de Sebastião Milagre à sua segunda esposa em dezembro de 1976, ano em 
que casara novamente.  Estão no arquivo de Maria do Carmo Mendes, de 2011.   

     

 
Figura 12. Sempreviva e Olynto Milagre: os 

pais de Sebastião Bemfica Milagre. 

Figura 13. “O autor e sua esposa Lilia no 
ano do casamento (1944)”, em O mundo, 

mundo-outro (1976), vol. 2,  e em Álbum de 
Família, de Paulo R. N. Milagre. 
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Figura 14. As gerações em set. 1983. Figura 15. Maria do Carmo Mendes, com uma das 
sobrinhas ao colo, e Milagre no Arquivo do filho Paulo 
Milagre em  dez. 2010. 

 

 

 

     
 

 

 

Figura 16. Obras de Pedro Pires Bessa em 2003. 
Figura 17. Obras sobre Sebastião Milagare: 

João Bosco (2006) e outras da Academia 
Divinopolitana de Letras (2009 e 2010). 
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Anexo 11 – 3 Gráficos e dados de Suplementos diversos 
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Continuação: 1º semana de Arte/Divinópolis: 
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 Cidades que participaram: Rio de Janeiro, Bahia, Juiz de Fora, Patos 
de Minas, Guaxupé, Itapecerica, Belo Horizonte, Pirapora, Diamantina, 
Cataguases, Caxambu...  

 Lançamento de Gritos (BESSA, 2003B, p. 70)   
 Novos poetas:  Adélia e Lázarro Barreto em poemas; 
 Artistas e dramaturgos: Heraldo Alvim, Paduani, Paulo Bernardo, Waldir 

Caetano, Hevecus,  GTO... 
 Na música: Túlio Mourão e Adão Ventura (1º festival de música popular - 

nov./1967, Agora, p. 4.) 
 ALMEIDA, Márcio.(org.). Expoética: mostra da poesia de vanguarda 

do Brasil. Belo Horizonte: UFMG, set. 1979. 
 
agora é transição                           Câncer-fobia  
              Transigência                      Coloniespoliado  
              Transmissão                      berlim-farpado  
              Transfusão                         é só dor 
              Fantástico                          na dor 
              Paralisia                              só  
                      
Milagre no Jornal Agora, out.67, p. 3 – centro de divulgação: G. Rosa, 
Bandeira, CDA, Laís, A. Ávila...   
Tradução de Whalt Whitman, Wladmir Maiakovski, Haroldo de 
Campos, haicais de Swetman, David Douglas, Ana Hatherly... 

 
O POETA SOBRE O MUNDO 
     Peça de teatro  (16 páginas) 
      Autor: Wellington Messias de Oliveira 
      Homenagem: 50 anos de poesia de Milagre. 
      Direção: Osvaldo André de Mello 
      Divisão dos atos: Teófilo, meus pais, o colégio Arnaldo, o namoro/ 
o casamento, o escrivão, o escritor, o ministro da Eucaristia, Sala de 
Concertos, De braço dado com a morte, Biografia, o autor.    
     Apresentação: GET – Grupo de Estudo do Teatro  
     Apoio cultural: Semec, Fumc, ADL, Theatron, GET,   
     Patrocínio: Finesse Móveis, Márcio Amaral Maquilagem, Rose     
Ballet, Jorge Miranda Coelho e Neneca Mattar  
     Local: Theatron     
     Bilheteria: 300 pessoas – convidados e entrada franca! 
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Fig. 18. O orador e cofundador da ADL, um dos 
seus discursos na Segunda Semana de Arte em 
agosto de 1969. 

Fig. 19. O  Frei Metelo Greeve no lançamento de 
opúsculos de trovas (ano 1979). 

 
 

Epitalâneos de Sebastião Bemfica Milagre 
no cemitério Central de Divinópolis em 2011: 
 

“Não me chore um só instante 
Porque, chegando o meu dia, (+ 22/02/1992) 
De alma em Cristo confiante, (* 02/09/1923) 
Fui em busca de Lilia.” 
 

“Senhor, concedei que a Lilia, (* 04/01/1925) 
tendo participado da morte (+ 02/11/1970) 
de Cristo pelo Batismo, 
participe igualmente 
de sua ressurreição.” 
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ANEXO II 
 

O INVENTÁRIO FINAL DO ROTEIRO MILAGREANO, 
O CONJUNTO DOS ARQUIVOS PESSOAIS DE AMIGOS 

E ARQUIVOS DE INSTITUIÇÕES 
SOBRE SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE 

 
por 

 
José João Bosco Pereira 

 
23/set./2004 a 16/dez./2011. 

 
 
 

“As imagens do Homem – a conquistar o Espaço, a vencer as 
moléstias e a optar pela sua felicidade – estarão para sempre 
arquivadas na existência da Humanidade. Resta, no entanto, 
saber se é (...) transição do perigo para o perigo. (...) Só o tempo 
trará a verdadeira resposta.” (MILAGRE, 1963, p.13). 
 
 

“A música dos mestres 
                             me extasiou; 

Apurei mentiras do meu semelhante; (...) 
Fiz menino dormir no ombro.  

Passei por tudo na vida...” 
 

                                 (MILAGRE, 1986, p. 38) 
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                                                               ANEXO II 
 
          PASTA I – DOS ARQUIVOS DE SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE 
 

1. ROTEIRO MILAGREANO EM DIVINÓPOLIS 
 

REFERÊN
CIA 

SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE: 
MEMÓRIA COLETIVA EM DIVINÓPOLIS 

PÁGI
NA 

AN
O 

“Esta vida”, 
de G. de 
Almeida 

O poema “Esta vida”, de Guilherme de Almeida, 
foi oferecido por milagre e Cacau a Edite Silva, 
natural de São João del-Rei. Edite se mudou para 
Divinópolis, onde faz parte da Academia de 
Letras.   

1 Sem 
data 

Doador de 
sangue 
(1990, 
Divinópolis, 
MG.  

O poema “Meu sobrado” é um emblema da 
tradição da cidade interiorana de Minas. Porque o 
casarão com dois andares é o “espectro” da 
infância e o marco inicial da emancipação da 
cidade, desde 1912. Fora demolido talvez em 
1960, fase inicial da modernização da cidade.  

17-19 1920
-
1960 

Folha 
acadêmica,  
da ADL 

Nela, Milagre publicara vários artigos e poemas. 
Eles representam de um lado o desejo de 
participação ativa do poeta, de outro a vontade de 
divulgação de sua poética.    

Várias 
ediçõe
s 

1960 
a 
1980 

Arquivo 
(poesias) 
(1987), 
Divinópolis, 
MG, 
mimeo. 

O poeta reproduziu seus primeiros poemas 
parnaso-simbolista entre 1940 e 1970 em 
mimeógrafo. O termo arquivo faz jus à 
experiência do poeta-escrivão que organiza os 
arquivos da Polícia civil como no poema 
“Registro” (p.2). A religiosidade e a tradição têm 
forma de ladainha em “Ecce Homo” (1943). 

1-32 1940
-
1979 

Sozinho na 
multidão 
(1979), 
Divinópolis. 

Esse livro datilografado é oferecido à segunda 
esposa, Maria do Carmo Mendes, Cacau e tem 
poemas de 1940 e 1970.  

1-117 1940
-
1979 

O mundo, 
mundo-
outro, 
(1976), 2º 
volume. 
Divinópolis, 
MG.     

Os sonetos e poemas visuais de 1940 retratam a 
morte de Lilia, sua primeira esposa, sepultada no 
Cemitério Central de Divinópolis, MG. Na 
moderna residência do poeta no Sidil, havia uma 
“Sala de Concertos Lilia”, tema do poema na p. 
58. O “2º movimento da Suíte Divinopolitana 
nº1”, do autor (p. 10) foi cantado ao violão. As 
suítes foram gravadas em fita k7, que não 
encontradas. 

07-61 1940
-
1944
, 
1959
- 
1967 
e 
1976 

A Igreja de 
João XXIII 
(1986), 
Divinópolis. 

O poeta compilou poemas do ciclo 
“Divinópolis”, referentes a sua terra natal. Há um 
olhar atento às injustiças e desigualdades sociais 
em expressões como o Alto Laginha e o Catalão, 
periferia da cidade. 

07-
21,22-
34 e 
45-49 

1955
-
1970 

Lápis de 
cor (1986), 
Divinópolis, 

As trovas descrevem Divinópolis tradicional e 
moderna. Registram-se a música clássica, as ruas 
de ipê na infância, os meninos do Grupo Escolar 

46-66 Anos 
1960  
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MG. com os lápis de cor, a mudança da moeda: do 
Cruzeiro ao Cruzado, o uso do cigarro nas ruas, o 
INPS. Cita-se o nome de lojas antigas como 
Menina Antiga, Loja da Satico ou da Isabel.  

O nome 
dela é 
Perpétua 
(1991).  

O poeta escreveu, nesse livro, suas várias 
crônicas sobre os Jogos Florais do movimento 
de trovadores em Divinópolis.  

10 déca
da de 
1960 

Mar, todas 
as águas te 
procuram 
(1962) 

Este livro, na p. 252, edição esgotada, foi 
organizado por Milagre como bibliotecário. 
Apresenta-se, nele, o rol de escritores e artistas 
na época da primeira presidência da ADL.  

Da capa 
até a p. 
251 

1962 

Toma 
cuidado, 
menina 
(1965), 
Divinópolis, 
MG 

Milagre resolve em sua terra natal publicar sua 
obra a partir de então. A não ser quando 
participava de concursos de poesia e sonetos. 
Sabe-se que a maior parte de sua produção 
intelectual, lírica e crônicas, crítica literária, foi 
publicada em sua terra natal.       

 1965 

Cemitério 
Central de 
Divinópolis 

A inscrição tumular eterniza o nome de Lilia em 
Finados de 1970. Ela tivera um AVC. 

Inscrição 
no 
Túmulo  

1970 

La Divina 
Comedia, 
na casa de 
Prof 
Adércio  

O poeta-leitor oferece La Divina Comedia, a 
edição bilíngüe da biblioteca de Milagre, ao 
Professor Adércio S. Franco.   

Dedicat
ória ao 
Adércio 

22/0
2/19
71 

Itinerário 
dos 
diferentes 
(1974), 
Divinópolis, 
MG. 

Poema sanfonado, editado pela ADL e Gráfica 
Divinópolis, que lamenta a morte de Lilia. Ele 
cita os Evangelhos de João e Lucas, Augusto dos 
Anjos e Pena, advogado, que também perdera a 
esposa antes de Milagre: “Lilia é como Julieta de 
Shakespeare em Romeu e Julieta”.  

 1944 
E 
1970 

Gritos 
(1972), 
Divinópolis, 
MG. 

É considerado pela crítica local o melhor livro do 
poeta, seu intimismo dilacerante revela a crise do 
poeta quarentão que perdera a esposa.  

5-129 1972 

Centro 
Histórico 
de 
Divinópolis 
(1973)  

Em 28 de maio de 1973, na instalação desse 
centro, sob a presidência de Jadir Vilela de 
Souza, que organizou 10 vitrines, 1 mesa de fotos 
e quadros, tendo 109 itens da memória coletiva 
de Divinópolis. Sebastião Milagre era o 
secretário geral da ADL.    

1-20 1973 

O mundo e 
mundo- 
outro 
(1976), 
Divinópolis, 
MG.  

A introdução de Fernando Teixeira, advogado e 
membro da ADL, situa Milagre no contexto do 
neoconcretismo em Divinópolis. O escritor 
testemunha a fé desse poeta e sua coragem em 
desejar morrer para estar com Lilia. Seguem-se 
os slides de poemas em dois volumes. Os poemas 
recordanza e efígie de Lilia contêm a temática 
central dos dois volumes. Cada um com 61 

v. 1: 
11-61; 
v. 2: 
07-61  

1976 
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páginas.       

Cartão de 
natal de 
Milagre a 
Cacau e as 
segundas 
núpcias de 
Milagre 

O cartão de natal é de dez. de 1976. O poeta 
havia se casado com Maria do Carmo Mendes, a 
Cacau, em julho de 1976. Ele escreveu trovas e 
livros nos anos após seu casamento: Sozinho na 
multidão (1979) em homenagem à Cacau como 
trovas em Almanaque / O Lírico da noite 
(1985) e Lápis de cor (1986). Cacau incentiva 
poemas de Lixo atômico (1987), que enfatiza a 
temática existencial, universal, filosófica. 

Cartão 
de 
Milagr
e 

1976 

3 EM 1 
(1985) 

Milagre cita a festa da Copa de 70 e a ditadura a 
partir do olhar sobre Divinópolis, sua terra natal.    

Oito 
páginas 

1968
-
1984 

“Diploma 
de Grupo” 
em recorte 
de jornal, 
sem 
identificaçã
o e, depois, 
publicado 
em Viaduto 
das Almas, 
(1986, p. 
42). 

Encontrado também em um recorte de jornal: 
“Meu filho! Meu filho!/ Com relativa idade,/ já 
tocas, ao violino,/ Algo da música dos mestres/ 
Vem com ‘dez’ o teu diploma./ Não sei se te 
felicito/ ou se tenho pena de ti.../ Se felicito por 
esses efêmeros triunfos/ (A própria vida é 
efêmera/ E aí de nós se não fosse!) / Não sei se 
tenho pena de ti,/ Porque o homem de gênio,/ o 
homem de talento,/ Além de ser mais sensível ao 
mal que recebe,/ Vê maiores as dores do mundo,/ 
E vê que não vale a vida/ Senão como um 
caminho/ Para a Eternidade...” (1986, p. 42).  

42 1986 

Arquivo de 
Domingos 
Diniz 
(2009): 
Carta desse 
escritor de 
Pirapora e 
residente 
em Belo 
Horizonte. 

A carta de Diniz contém 3 laudas e registra a 
convivência com o poeta e o ritual das Noites de 
Música em residência de Milagre. “Tocava violão 
muito bem. Gostava das modinhas, de um bom 
samba. Anos 70, quando cheguei a Divinópolis, 
não se falava ‘som’ como hoje. Era eletrola. (...) 
Antes, ele falava sobre a obra a ser ouvida e do 
respectivo autor. Ouvia-se a música em profundo 
silêncio. À meia luz. (...) terminada a peça 
musical, cada um emitia comentários. No final, 
servia-se um cafezinho com biscoito. (...) Quanto 
à noite de poesia, não fui eu o criador. A idéia, 
parece-me, estou certo, foi de Sebastião Bemfica 
Milagre.”  (Da carta, segunda lauda) 

Três 
laudas 

09/0
3/20
09 

Doador de 
sangue 
(1990), 
Divinópolis, 
MG.  
 

O valor dessa obra está na conexão do local com 
o global, registrando a memória coletiva urbana. 
Há  referencias como Villa-Lobos (1887-1951), 
as “Suíte Divinopolitana  Nº 39”, de 1988 (1990, 
p. 43-48), o “Muro de Berlim” (1989), a 
bipolaridade capitalista e socialista, a resistência 
à ditadura, a tradição e a modernização entre 
1960 e 1990. Ainda faz alusão aos impactos 
ecológicos, à publicidade, à política 
desenvolvimentista dos militares, à telenovela, à 

33-37,  
43-49 
e 57-
112 

1980
-
1990 
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violência no trânsito, à doação de sangue para as 
vítimas da AIDS, às Diretas-Já, à independência 
da África (para não falar do Brasil na ditadura), 
ao consumismo, a Baudelaire em “as mulheres 
que passam...” (p. 103). O poeta chama Adélia 
Prado de “Divinopolitana” em Doador de 
sangue (1990, p.57) e lhe ofereceu os poemas 
“Quiromancia 2” em O homem agioso (1986, 
p.59 ) e “Ferroviária” em Almanaque (1985, p. 
78). O poeta registra a pintura e o soneto de Bax, 
o falecimento de GTO – Geraldo Teles de 
Oliveira, de Geraldo Moreira e de José Rodrigues 
Lopes.   

O mundo e 
o terceiro 
Mundo 
(1981), 
Divinópolis.  

O poeta está ligado ao mundo local e global. 
Porta-se como um “poeta de Diovinópolis e do 
Terceiro mundo”, como afirma Domingos Diniz 
na apresentação desse livro. Diniz fora escritor e 
Secretário da Fundação Municipal de Cultura nos 
anos 1980. 

5-28 1981 

Manuscrito 
de Milagre, 
crônica inédita 
de 19/10/1989. 

O poeta, incentivador do teatro local, parabeniza 
José Lindolfo Fagundes pela inauguração do 
Theatron em 1980. Houve bênção do Frei 
Leonardo Pereira, com 300 convidados.  

Crônica 
Inédita, 
uma 
lauda. 

1989 

Jornal Hoje 
em Dia, 
Belo 
Horizonte, 

Natércia Villefort escreveu resenha sobre o II 
Encontro de Academias de Letras de Minas 
Gerais em Divinópolis no artigo “Cartas”, em 
Hoje em dia, Belo Horizonte.  

½ 
lauda 

20/o
ut.19
89 

Doador de 
Sangue 
(1990), 
Divinópolis, 
MG. 
 

Milagre morou no “sobrado da Rua Itapecerica, 
esquina com a Av. Independência, atual Oswaldo 
Machado Gontijo”. Depois, Milagre mudou para 
casa na Av. Sete de Setembro. E, finalmente, veio 
a residir no Bairro Sidil, cuja casa se destaca com 
14 janelas de vidro, conforme foto nessa. O 
Álbum de Família confirma esses dados como 
forma de arquivamento de si para a posteridade.    

54 e 
84  

1990 

Doador de 
sangue 
(1990), 
Divinópolis, 
MG. 

Noite da Música, sarau e audição de música 
clássica, acontecia na residência moderna de 
Milagre no alto do Bairro Sidil, entre as Ruas 
São Paulo e Av. Paraná, um quarteirão do 
Cemitério Central. Veja nota no final de “Noite 
da Poesia”. A morte da Lilia e as visitas ao 
túmulo estão em toda obra. O poeta conservava o 
retrato dela na “Sala de Concertos Lilia” em nota 
no v. 2, de O mundo, mundo-outro (1976,p. 58)    

56 1990 

Doador de 
sangue 
(1990), 
Divinópolis, 
MG. 
 

A Noite da Poesia teve sempre a presença ativa 
do poeta desde seu surgimento em setembro de 
1988. E teve várias mudanças de local, pois 
acontecia na Biblioteca Pública Municipal 
Ataliba Lago (Ataliba foi patrono dela, poeta, 
jornalista, ensaísta, político, advogado e 

56 1990 
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comerciante. Essa nominação foi aprovado por 
lei 1.188, de 13/05/1976; sancionada por Antônio 
Martins Guimarães). Nas fotos do Álbum de 
Família, retrata o lançamento de um dos livros 
do poeta nesta biblioteca, que estava na Av. Sete 
de Setembro, hoje Casa das Panelas, próximo da 
Rua Pernambuco, centro de Divinópolis.  

Enciclopéd
ia de 
Literatura 
Brasileira, 
de  
Afrânio 
Coutinho. 

Afrânio Coutinho cita Milagre como cofundador 
da ADL, de 1989, p. 125. Na página 905, do vol. 
2, de 1989, há o verbete MILAGRE, Sebastião. 
Essa resenha foi publicada por Coutinho e outros, 
Edição MEC/ 1990, Rio de Janeiro. Seus dados 
são de 1978, com a Antologia “Anu, Poetas” em 
Trovadores I, de Fernandes; inclusive citado em 
Sozinho na multidão de 1979. 

v. 1, 
125 
 
v. 2, 
905  

1989  
 
1990
. 

Mário 
Casasanta - 
Jornal 
Agora: 
Informação 
Qualificada 

O artigo começa assim: “... Academia 
Divinopolitana de Letras, atendendo a seguidos e 
amáveis convites de um grande amigo, o notável 
poeta divinopolitano Sebastião Bemfica 
Milagre...” Esse artigo está disponível em 
www.jornalagoradivinopolis.com.br/lerNoticia.p
hp?... 

Intern
et 

1990
? 

Quarteto 
para Bar nº 
1 

Wellington de Oliveira, no “Prêmio Cidade de 
Divinópolis de Poesia”, oferece esse poema a 
Milagre: “& Bebermos no instante que 
vencermos/ & Bebermos no instante que 
perdermos/ & Bebermos somente por bebermos/ 
& Brindamos somente por morrermos.”    

Uma 
lauda 

1991 

O nome 
dele é 
Perpétua 
(1991), 
Divinópolis, 
MG. 

O poeta se queixa da televisão, porque as 
famílias se enclausuraram sem suas casas e elas 
diminuíram a freqüência ao teatro e ao cinema. 
Ele faz uma analogia da vida com o teatro na 
crônica “Theatron”. O artigo está na p. 31. Obs.: 
O Theatron foi inaugurado em 1989, e pertenceu 
ao empresário e membro da ADL, José Lindolfo 
Fagundes. Quando o Prefeito Demétrius 
inaugurou o Teatro Municipal Usina Gravatá em 
26/06/2006, Fagundes resolveu, pois, fechar tal 
teatro.  

31 1991 

O nome 
dele é 
Perpétua 
(1991), 
Divinópolis, 
MG. 

Milagre fez crônica sobre o funeral de 
Rosenwald Hudson de Oliveira. O óbito é de 25 
de julho de 1986. Ainda, o poeta registra o 
Bradesco (trova 34, p. 17), o futebol (trova 26, p. 
16), as mulheres (trova 26, p. 16), o sabonete 
Phebo, presente à Maria do Carmo (trova 36118, 
p. 11). Para ele, o “achado” é a mulher dedicar-se 
ao doméstico, ao tricô. Ele cita a esposa, as 
solteironas, separadas, namoradeiras, do lar, a 
sogra, a mãe, “as macacoas” ou as falsas ou 
simuladoras (trova 41, p.18), a mulher com 

10, 11, 
16, 17, 
18, 20, 
21, P. 
24 

1960
-
1991 
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cigarro à boca... (trova 51, p. 20), a mulher 
moderna de “calça comprida [que] fica mais 
nova e bela... (trova 55, p. 20), “a mulher 
delicada e a fera” (trova 83, p.24). Cada mulher 
parece ter um correspondente masculino. Em 
Toma cuidado, menina (1965, p. 21), há o senso 
comum da “filosofia do amor”: “Com todas, feias 
e belas,/ só bancando o indiferente./ Eles só 
gostam da gente,/ se a gente não gosta delas!...” 
Os tipos femininos evidenciam o patriarcalismo 
na formação moral e social do poeta.   

Dr. 
Otaviano 
interna 
Milagre de 
madrugada 
em 1992. 

Cacau avisa ao Dr. Otaviano de que Milagre 
passava mal de madrugada. O médico interna o 
poeta no hospital. Depois, ele será transferido 
para o CTI de Belo Horizonte e lá falece no dia 
22 de fev. de 1992, acompanhado por Olinto 
Milagre, o seu filho e médico.   

 1992 

Dicionário 
dos 
construtore
s da 
História de 
Divinópolis 
(2001). 
Gráfica 
Express, 1ª 

ed. 132 p., 
Divinópolis, 
MG. 

Mauro Corgozinho Raposo e Mercemiro Oliveira 
Silva (org.), representando a comissão especial 
de História Municipal da Câmara Municipal de 
Divinópolis, reconhecem Sebastião Bemfica 
Milagre (*02/09/1923) como um dos 
construtores da história local. Trata-se de um 
texto biográfico e com algumas referências às 
profissões, duas dezenas de obras e gravação, em 
violão e voz, de Suíte Divinopolitanas I e II. 
“Escrivão de polícia, corretor de seguros, 
secretário da FAFID e leiloeiro oficial. Cofundou 
a ADL. (...) Apreciava a música erudita; foi 
entusiasta da Noite da Poesia. Pressentindo sua 
hora, recitou poemas... O poeta idoso aparece em 
foto oficial que circula nos jornais, desde seu 
falecimento em 22/02/1992.   

110 2001 

Ao poeta 
Sebastião 
Bemfica, 
crônica em 
2004. 
Doação de 
livros por 
Cacau. 

José João Bosco Pereira recebe os livros 
publicados de Sebastião Milagre através de 
Cacau, após publicar sua crônica “Ao poeta 
Sebastião Bemfica”, no Jornal Agora, em 23 de 
set. de 2004, p. 02. 

Livros 
de 
milagr
e e 
crônic
a ao 
poeta. 

2004 

Jornal 
Oficial de 
Divinópolis 
- Retrato de 
Milagre 

Carimbo-retrato de Milagre aparece no arquivo 
de Maria do Carmo, reproduzido no Jornal 
Oficial de Divinópolis, Ed. 139, ano II, Milagre 
e Cacau estão em local público.    

Internet 
e Jornal 
Oficial 

29 e 
30 de 
agosto 
de 
2006 

Artigo 
sobre a 
Teoria 
Literária na 

“... Desde menino, convivi com homens ligados 
às Letras como: Pedro X. Gontijo, Ataliba Lago, 
Petrônio Bax, Sebastião Benfica Milagre...” 
recantodasletras.uol.com.br 

Intern
et 

27 
set. 
2007 
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internet 
sobre 
Milagre. 
Soneto de 
Osvaldo 
André sobre 
o poeta 
Milagre 

Osvaldo André de Mello compila soneto: 
“SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE. Veio ao 
mundo direto do Parnaso, Desposou a Lilia, 
musa eterna, Que partiu...” Internet: 
66.228.120.252/sonetos/1729980 
 

Intern
et 

13 
jul. 
2010  

Artigo 
sobre a 
Fundação 
da ADL 

“... A Academia Divinopolitana de Letras foi 
criada numa reunião dos quatro pioneiros – Jadir 
Vilela de Souza, Sebastião Bemfica Milagre,...” 
Site da internet: www.100sono.com/.../39-voce-
conhece-a-academia-de-letras-em-divinopolis 

Site da 
interne
t  

13 
jul. 
2010 

Álbum da 
Família, 
arquivo de 
Paulo Milagre 

Fotos de Milagre em família, desde jovem, 
registros de várias fotos de lançamentos de 
alguns livros. 

Várias 
fotos 

2010 

Atas, 
Curriculum 
e 
correspond
ência: 
arquivo da 
ADL 

Acesso aos arquivos da ADL, em que há atas da 
fundação, correspondências de Milagre, algumas 
atas de sua participação e o concurso de soneto 
Sebastião Milagre (desde 1992). Há curriculum 
vitae de Milagre com foto  3X4 (anos 1970) 

Arqui
vo da 
ADL 

2010 

Biblioteca 
do Poeta 
Sebastião 
Bemfica 
Milagre: a 
“caixa 
preta” que 
se perdeu?  

Para Paulo Milagre, a biblioteca de Milagre, seu 
pai, tinha em torno de 300 livros, adquiridos pelo 
engenheiro Adalberto Alves do Carmo, a quem o 
poeta ofereceu, em 1980, o poema “O homem e 
sua ficha”, em O homem e a caixa Preta (1982, 
p.8-9). Contudo, sua irmã Cacau me disse que a 
biblioteca se perdeu em uma das mudanças.  

Parece
r de 
Paulo 
Milagr
e, 
Cacau  

deze
mbro 
de 
2010 
a 
janei
ro de 
2011 

Pasta do 
poeta, 
arquivo 
pessoal de 
Maria do 
Carmo 
Mendes, a 
Cacau.  

Edital de Leiloeiro oficial, Cartões, poemas 
inéditos, trovas inéditas, jornais de leitura do 
poeta, certidão de óbito em Belo Horizonte: 
“morte em decorrência de choque cardiogênico, 
infarto agudo do miocárdio no Hospital Av. 
Barbacena, 653, BH, MG, do Cartório Luiz 
Carlos Pinto Fonseca” (autenticação em 31 de 
jan. de 2008)  

Arqui
vo 
pessoa
l de 
Cacau 

janei
ro de 
2011 

 
2. ROTEIRO MILAGREANO DE VIAGENS (FORA DE DIVINÓPOLIS) 

 
REFER
ÊNCIA 

ITINERÁRIO DE VIAGENS A 
VÁRIAS CIDADES 

CIDAD
E 
VISIT
ADA 

PÁGI
NA 

AN
O 

Almanaqu
e/ O 
Lírico da 
noite 

O poeta se lembra de sua cidade do 
interior – Divinópolis – e faz a ala uma 
trova em Belo Horizonte. Notas e trova nº 

Belo 
Horizon
te 

13, 25 
e 44 

1941 
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(1985),Div
inópolis 

2. Alusão aos Jogos Florais em 1960 (25) 
e ao Rio de Janeiro, que deixa tonto o 
homem do interior (p. 15). 

A Igreja 
de João 
XXIII 
(1986), 
Divinópo
lis, MG 

O poeta dedica um ciclo de poesias a São 
João Del-Rei: Férias, Histórico, O 
venturoso Encontro e As Águas Santas. 
Além do emocionante e cultural passeio 
pelas cidades, o badalar de sinos, as 
missas com o canto gregoriano e das 
orquestras, teve encontro com Frei Metelo 
(que o casou em Divinópolis) e com 
poetas e pessoas célebres como Dr. Luiz 
Mourão Ratton e Dr. Geraldo Guimarães, 
a quem dedicou seus poemas de versos.     

São 
João 
Del Rei, 
MG  
 
e  
 
Tiradent
es, MG 

35-41 1952 

A Igreja 
de João 
XXIII 
(1986), 
Divinópoli
s, MG, e O 
homem e 
a caixa 
preta 
(1982), 
Divinópoli
s, MG. 

No poema “Ao Cristo do Corcovado”, 
Milagre requer como mineiro deslocado à 
capital carioca o maior abono para seu lar 
aos pés do maior Cristo do mundo.  O 
poema “O Sal do Saldo”, para Mário de 
Oliveira, mostra a dificuldade de o 
trabalhador receber o abono família em 
época de inflação. Ambos os poemas nos 
induzem à observação de que Milagre 
estivera duas vezes no Rio de Janeiro. O 
último poema é de 31 -3-1974.   

Rio de 
Janeiro, 
RJ 

1960: 
21-22  
e  
1974: 
15-17 

1960  
 
e  
1974 

Via-
Sacra 
(1960) e 
Gomos 
da Lua 
(1962),  
publicad
os em 
Belo 
Horizont
e, MG. 

O poeta procurou a Imprensa oficial para 
a publicação desses livros nos anos 1960. 
Veja capas e páginas de rosto. Via-Sacra, 
único livro, vendido cujo valor em 
dinheiro será revertido a favor das obras 
sociais da Igreja Católica. Este livro foi 
oferecido ao Papa Paulo VI e se encontra 
na Biblioteca do Vaticano, Roma. Esse 
livro recebeu “Menção honrosa” pelo 
Concurso Cidade de Belo Horizonte, 
conforme está em Gomos da Lua (1962, 
p. 9). Este livro significou uma dupla 
rubrica, pois o poeta o escreve em 
parceria com seu filho, o poeta Antônio 
Weber Natividade Milagre. 

Belo 
Horizon
te, MG. 

9 
(1962)  

1960 
e 
1962 

Jornal 
“Diário 
do 
Oeste”, 
de 
Divinópo
lis, MG 

Crônica de José Albino, transcrito de “O 
Debate” (p.3) sobre “A Academia de 
Letras de Divinópolis”, em que cita 
Milagre...  

Belo 
Horizon
te 

Nº 
752, 
Ano V  

17 
de 
sete
mbro 
de 
1961 

Jornal 
“Diário 
do 

“O nome de Divinópolis projetado em 
Teresópolis”: noticias da redação da 
participação de Gentil Ursino e Sebastião 

Teresóp
olis, RJ 

Nº 
837, 
Ano 

22 
de 
julho 
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Oeste”, 
Divinópo
lis, MG 

Milagre no “1º Festival Brasileiro de 
Literatura” 

VI de 
1962 

Jornal 
francisca
no “A 
Semana
”, de 
Divinópo
lis, MG 

1). Crônica “Divinópolis a Teresópolis”: a 
viagem de Milagre com Gentil Ursino 2). 
Vale a Teresópolis, RJ, e a participação no 
1º Festival Brasileiro de Literatura  
Continuação dessa crônica. 

Teresóp
olis, RJ 

Nº 26, 
Ano 
XIX 
Nº 27, 
Ano 
XIX 

22 de 
julho 
de 
1962 
29 de 
julho 
de 
1962 

Pão de 
sal 
(1966) 

Milagre cita suas recordações das férias a 
São João Del-Rei, como a visita, à noite, 
do poeta Lincoln de Sousa. (Trova, p. 49)   

São 
João 
Del Rei, 
MG 

  

O mundo, 
mundo-
outro 
(1976), 
publicado 
em 
Divinópolis. 

Em viagem ao Rio de Janeiro, Milagre 
compilou vários poemas como “Sei qual o 
preço da vida...” Foi o ano em que teve 
suas segundas núpcias; foram seis anos de 
viuvez.  

Rio de 
Janeiro, 
RJ. 

39-40 1972 

Nossas 
poesias 
(1974), 
Rio de 
Janeiro, 
RJ. 

Aparício Fernandes (org.) publicou 
poemas de Milagre: Lilia, Sempre Lilia, 
na Folha Carioca Editora. Trata-se de 
uma referência a que aludem os 
acadêmicos como Jadir Vilela com o 
sentimento de valor e orgulho 
conquistado.   

Rio de 
Janeiro, 
RJ 

 1974 

Poetas 
do 
Brasil 
(1978), 
RJ. 

Aparício Fernandes (Org.) publicou 
poema de Milagre: Salão de Barbeiro, 
nesse anuário  

Rio de 
Janeiro, 
RJ  

 1978 

O 
Viaduto 
das 
Almas 
(1986), 
Divinópo
lis, MG. 

Há vestígios do roteiro de viagens, sua 
rotina desde a infância, o despertar da 
adolescência e juventude em Belo 
Horizonte, seja por ferrovia, seja por 
rodovia. Há várias categorias de viagens 
como roteiro de estudos, namoros, 
negócios e lazer em “O Viaduto das 
Almas” na BR Beagá-Rio; no “Azurita”.  
O itinerário de cidades visitadas está ao 
longo da antiga “Rede Mineira de 
Viação” – EFOM, hoje Ferrovia Centro 
Atlântica. Antes, fora uma época de 
transportar carga e pessoas juntas: Belo 
Horizonte, Mateus Leme, Azurita, Barra 
do Paraopeba, São João Del-Rei, Uberaba 
(Mogiana). Eram viagens ao ritmo dos 
trilhos, da fumaça, do tempo lento das 
curvas das montanhas e do cerrado 
mineiro. Nos anos 60, o motivo das 

O 
antigo 
Viaduto 
das 
Almas 
da BR 
Beagá-
Rio e 
ferrovia 
da 
antiga 
Rede 
Mineira 
de 
viação: 
Belo 
Horizon
te, 
Mateus 

17-24, 
26-41 

1960
-
1986 
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viagens foi o movimento trovador entre 
Pirapora e Belo Horizonte. Época de 
famosos nomes da poesia mineira de 
vanguarda, alguns vindos da ditadura de 
Salazar, Portugal. As estradas ainda não 
eram asfaltadas e a viagem demorada. O 
poema “Deslocamento” (39-41) sobre o 
DC8, Aero-Willys 2.600, fordinho 29, tipo 
Rui Barbosinha, com a gravata e bigode, 
é o emblema da tradição em sua lentidão 
em corresponder aos desafios dos tempos 
modernos à luz do Futurismo.       

Leme, 
Azurita, 
Barra 
do 
Paraope
ba, São 
João 
Del-
Rei, 
Uberab
a (rumo 
à 
Mogian
a); 
Itaúna, 
Divinóp
olis,  
Pirapor
a, São 
Paulo. . 

O 
Viaduto 
das 
Almas 
(1986), 
Divinópo
lis, MG. 

O poema “Congonhas” e “o artista dos 
profetas” são a retrospectiva à 
mineiridade como desdobramento do 
sentimento de brasilidade. O poeta lembra 
o ciclo da mineração e do ouro em Minas 
e a figura da arquitetura e escultura 
barroca: o Aleijadinho, Antonio Francisco 
Lisboa. As casas de “adobe, as outrora 
pepitas de ouro, mas os olhos pescam 
sonho.”      

Congon
has,  
Ouro 
Preto, 
Sabará, 
MG 

19, 22 
e 23 

1978 

O 
Viaduto 
das 
Almas 
(1986)  

O poema FUT/ESPORTE, dedicado a 
Bueno de Rivera, evidencia um modo de 
viver e as paixões do mineiro pelo futebol 
na capital, durante os clássicos.    

 
Belo 
Horizon
te  

26-29 1979 

O 
Viaduto 
das 
Almas 
(1986), 
Divinópo
lis, MG. 

Poema “Vou-me embora” (para Itaúna), 
de 02/03/1979, revela a indignação do 
poeta ante a incompetência 
administrativas de alguns políticos. Na 
época, Itaúna havia obtidos resultados 
eficientes da sua política local. Milagre 
fez seu diálogo com a tradição literária 
moderna ao trazer, à tona, o tema de 
Manuel Bandeira. 

Itaúna, 
MG 

19 1979 

O 
Viaduto 
das 
Almas 
(1986), 
Divinópo

Poema “Pirapora” é um poema 
neoconcreto, que declina e enaltece essa 
cidade sanfranciscana, nos alvores da 
vanguarda. Foi uma das cidades que 
aderiram ao Movimento Agora contra a 
ditadura, conforme o Jornal Literário 

Pirapor
a 
 
Belo 
Horizon
te, 

23 
 
39-41 

Anos 
1960 
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lis, MG Agora: textos e ressonâncias. (BESSA, 
2003, P. 65). O poema “Deslocamento” é 
a ironia do poeta que vê o Fordinho 29 
como símbolo da tradição. Ele vai à usina 
de Gafanhoto ou a Belo Horizonte e, 
dificilmente, a Guarapari, no Rio de 
Janeiro.    

Guarap
ari, 
 Rio de 
Janeiro    
 

O 
Viaduto 
das 
Almas 
(1986), 
Divinópo
lis, MG 

O poema “Sozinho na multidão” é uma 
referência ao modo de vida de São Paulo. 
O poeta faz alusão à Paulicéia 
Desvairada, à agitação da multidão, aos 
acidentes no trânsito, aos edifícios e ao 
comércio.  

São 
Paulo, 
SP 

33-34  

Lápis de 
cor 
(1986), 
Divinópo
lis, MG.  

Trovas compiladas em Poços de Caldas, 
MG, e Cabo Frio, RJ. Viajou com Cacau. 
O poema contemplava povo, terra e mar, 
ou seja, o modo de vida de cada lugar 
(trova 68, p.22). Percorreram cidades 
próximas como São Pedro da Aldeia 
(trova 73, p. 24). Essas trovas são 
retratadas na primeira parte de Lápis de 
cor (1986).  

Poços 
de 
Caldas, 
MG, e 
Cabo 
Frio, 
RJ. 

6-43 e 
66 

1986 

Quartet
os de 
sopro 
(1991), 
Divinópo
lis, MG. 

Apresenta uma panorâmica da literatura no centro-
oeste mineiro, a retrospectiva cultural e literária às 
questões sociais da sua comunidade. A partir de 
diferentes lugares e cidades, Milagre escreve 
trovas, sonetos, versos livres... Em férias, nos anos 
1980, percorre o litoral paulista como Ubatuba e 
Iperoig. Esteve, em janeiro de 1987, no Caraça, 
Serra da Piedade, MG.  Nos anos 30 a 40, morava 
na Lagoinha, percorria o Rio Arruda, estudava no 
Grupo Escolar Silviano Brandão e no Colégio 
Arnaldo. Viveu aí parte da infância e da 
juventude.  

Ubatub
a e 
Iperoig, 
São 
Paulo 
Caraça, 
Serra da 
Piedade
, MG 
Belo 
Horizon
te, MG 

14-15, 
16-27 
e 28-
48  

1987 

Lixo 
Atômico 
(1987), 
Divinópo
lis, MG. 

No Diário da Tarde, edição de 4-12-
1986, José Afrânio Moreira Duarte 
valoriza a escrita milagreana em Belo 
Horizonte. Nessa obra, Milagre registra 
que a tradição vai cedendo à 
modernidade. Como flanêur e dândi, 
constata um tempo da velocidade, dos 
cafés substituídos por shoppings, 
restaurantes, prédios no lugar dos 
sobrados, a minissaia, moteis, os bares 
desde a quinta-feira, ampliando os fins de 
semana. O poeta percebe ao lado do 
hedonismo e o ciclo de dor à sua volta 
como paradoxo. Reflete a mudança dos 
tempos na sociedade em transformações 

Belo 
Horizon
te, MG 

17-56 1986
-
1987 
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econômicas, sociais e culturais. Parece 
que a sociedade não escuta mais o poeta. 
Este desiludido quer calar-se no poema 
“Final” Não deseja o pacto com o 
“mundo (i)mundo”,  que representa a 
abjeção a partir da Guerra Fria, do 
Holocausto. Chega à conclusão que o 
“homem – o colosso” – se desmonta em 
ossos, pois a realidade local e global está 
em processo de fragmentação. Nessa 
época, já lia Augusto dos Anjos e outros 
modernistas como Vinicius de Morais, 
Bandeira, CDA.         

Notas 
sobre 
Caraça 
– um 
sonho 
pedernal
. 

Milagre e Cacau vistam o seminário e a 
biblioteca do Caraça e o órgão da Capela, 
ouvindo Albinoni e Bach, executados por 
Artur Andrés Ribeiro e Regina Campos 
Amaral, flautista e pianista, 
respectivamente. Foram acolhidos por 
Padre José Tobias Zico C. M. (escritor de 
vários livros e membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de MG.)   

Caraça 
e Serra 
da 
Piedade
, MG  

26 jan.1
987 

1ª. 
Antologia 
literária da 
Academia 
de Letras 
de 
Ipatinga.  

Albertides Luiz Damasceno cita o nome 
de Milagre na lista de sócio-
correspondente. É bem provável que fora 
indicado pelos amigos Edite Silva e 
Gentil Ursino Vale para participar dessa 
academia. Fora em viagem com Ursino 
Vale até Ipatinga. Gráfica Lajinhense: 
Ipatinga. 1988. 191 p. 

Ipatinga
, MG 

Lista de 
sócio-
corresp
ondente 

1988 

O 
doente, 
poema 
em 
Doador 
de 
Sangue 
(1990) 

“Puseram mandinga no poeta: dizem que 
está sofrente, estressado, etc. Nem o poeta 
sabe do que tem, dizem... Só Deus sabe o 
que ele tem! Ele está de dor-de-cotovelo, 
melancólico, apaixonado...”, afirma 
Milagre, ironicamente.    

Ipatinga
, MG 

66 21/1
1/19
90 

Doador 
de 
Sangue 
(1990), 
Divinópo
lis, MG. 

Noite da Poesia, a primeira foi com Maria 
do Carmo Mendes, Cacau, em viagem a 
Belo Horizonte. E trouxe a idéia de criar a 
noite da Poesia em setembro de 1988. A 
própria Maria do Carmo no-lo revelou 
essa viagem.  

Belo 
Horizon
te, MG 

56 1990 

Poema 
“Oferta” 
de 1990,  
concurso 
em SP. 

Poema “Oferta” foi enviado para 
concurso e publicado em Antologia Aqui 
poesia em 1992. Poema neoconcreto 
enviados para São Paulo.  

São 
Paulo e 
Cabo 
Frio 

68 28/0
9/19
90 

Em 
Revista 

Dr. Pedro Pires Bessa faz alusão à revista 
em Sebastião Bemfica Milagre: o poeta 

São 
Paulo, 

41-44 1991 
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20, 
Editora 
do 
Escritor 
(1991) 
São 
Paulo, 
SP.  

de Divinópolis (2003, p. 154)  SP 

Arquivo 
pessoal 
de 
Cacau, 
Divinópo
lis, MG 

Poema inédito Patos de Minas, história e 
aniversário dessa cidade, com seus 
políticos e celebridades da cultura local 
qual “oásis de celeiro”.  

Patos de 
Minas 

Manus
crito 

agost
o de 
1991 

Luiz e 
Silva. 
Antologi
a: Aqui 
poesia.  

Participação em concurso nacional de 
poesias e sonetos em São Paulo. Os 
poemas publicados foram: Oferta, 
Pedestral, dois poemas A Casa da Sete 
(de Setembro), citados em Clube do 
Escritor. Volume 129. , Editora do 
Escritor: São Paulo, SP. 

São 
Paulo 

68-70 
 

1992 
 

ACADEM
IA SETE-
LAGOAN
A DE 
LETRAS.  

Os sonetos contemplados em 8º e 9º lugar 
foram: A casa da Sete (dois sonetos) e 
Encontro em Concurso nacional de 
Sonetos “Renê Guimarães”. Sete Lagoas, 
MG.   

Sete 
Lagoas, 
MG 

20-21 1992 

 
3. DO ROTEIRO DE CRÔNICAS MILAGREANAS em Divinópolis entre 1949 

e 1990  
 
Gentileza do arquivo de Carlos Antonio Corrêa Lopes e sua pesquisa na 
Biblioteca Provincial dos Franciscanos: Rua Minas Gerais, 572, centro, 
Divinópolis – www.franciscanossantacruz.org.br; e-mail: 
bibliotecaprov@franciscanossantacruz.org.br ou telefones: 3215-7148 
Diário do Oeste, Jornal sob direção de Benedita Nunes de Sá, viúva do fundador. 
Fones: 3221-8508 e 3213 – 5289; e-mail: redação@vossasenhoria.com.br, aos 
cuidados de Dulce Nunes Schwindt.  O poeta teve apoio total em suas crônicas, 
sugere várias criações de instituições para a cidade que cresce, vertiginosamente, 
comenta leituras diversas, convida para lançamento de Via-Sacra (1960) em 22 
de janeiro de 1961. 
 
REFERÊNCIA 
AO JORNAL 

CRÔNICA/COLUNA/ 
TÍTULO 

NÚMERO/ 
ANO DA 
EDIÇÃO 

ANO DA 
PUBLICAÇÃO 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

Coluna “Itens da Semana”: 
informe sobre decreto 
estadual da criação de 
bibliotecas municipais e 
sugere a “creação” da Escola 
Municipal de Música. 

Nº 126, ANO 
III  

09 de janeiro 
de 1949 
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(Milagre não deixou que a 
escola de música fosse 
fechada)   

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

Coluna “Antologia”: breve 
biografia de Cruz e Souza, 
com um soneto desse poeta.  

Nº 131, Ano 
III 

13 de 
fevereiro de 
1949 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

Coluna “Antologia”: breve 
biografia de Alphonsus de 
Guimaraens 
“Coluna de Arte”: Comentário 
sobre esse poeta    

Nº 139, Ano 
III  
Nº 31, Ano X 

10 de abril de 
1949 
03 de agosto de 
1952 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

Coluna “Itens da Semana”: 
artigo “Uma Artista”, em que 
elogia Celeste Diniz Brandão 
e sua exposição de quadros no 
Cine Popular 

N147, Ano III  12 de junho 
de 1949 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

Coluna “Itens da Semana”: 
sugere a criação da Academia 
Cultural de Divinópolis e um 
comentário “Vitórias desta 
coluna” sobre a instalação da 
Escola de Música e uma 
biblioteca municipal, quando 
o presidente da Câmara fora o 
Jornalista Ataliba Lago.  

Nº 151, Ano 
III 

10 de junho 
de 1949 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

Coluna “Itens da Semana”: 
comentário sobre Osmar 
Barbosa; autor de alguns de 
seus livros: “Coração, bazar 
do amor”, “Palmares” e A 
Linguagem dos lenços”. Esse 
autor faz parte das leituras 
obrigatórias de Milagre como 
orientação clássica de sonetos 
e versos... Nessa edição, 
Jovelino Rabelo, prefeito e 
industriário,  sanciona a 
instalação da Biblioteca 
Municipal em 30 de outubro 
de 1949  

Nº 156, Ano 
IV 

14 de agosto 
de 1949 

A Semana 
Divinópolis, 
MG 

A redação informa que 
Milagre estava acabando de 
escrever seu livro destinado a 
escolas primárias locais: 
“Divinópolis”. Havia já 
dedicatória, O corpo Humano, 
Igrejas, Hino, O cemitério. 
(Mas esse livro nunca foi 
lançado, embora o poeta tenha 
escrito vários poemas 

Nº 188, Ano 
IV 

26 de março 
de 1950 
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intitulados Divinópolis e 
outros poemas sobre a sua 
terra natal). 

A Semana  “Despedida”, crônica sobre a 
partida de Frei Carlos. 

Ano X 1952 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

“Coluna de Arte”: 
comentários sobre os 
clássicos como “A Sereneta 
de Shubert”, “La Campanela 
de Paganini”; Abertura da 
ópera ‘O Guarani’, de Carlos 
Gomes”;  “Capricho Italiano”, 
de Tschaikowsky; “Reverie”, 
de Shumann, “Valsas”, de 
Brahms; “Marcha fúnebre”, 
de Beethoven; “A Sonata nº 2, 
em si bemol maior, de 
Chopin”. 
Obs.: É provável que, nessa 
época, Milagre organizara em 
sua residência moderna, na 
“Sala de Concertos Lilia” os 
encontros com os amigos, 
saraus e Noite de Música. 
Além disso, divulgava seus 
poemas e seus comentários de 
música clássica em programa 
na Rádio Cultura de 
Divinópolis.      

Nº 31,Ano X, 
03 de agosto 
de 1952;  
Nº 37, Ano X, 
14 de 
setembro de 
1952  
 
Ano XI, de 
1953 

1952 e 1953 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

“Coluna de Arte”: comentário 
sobre Augusto dos Anjos e o 
poeta mineiro João Batista de 
Oliveira 

Nº 26, Ano 
XI 

05 de julho de 
1953 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

Crônica sobre a “Campanha 
do trânsito” em Divinópolis: o 
poeta fora convidado. 

Ano XI 1953 

A Semana¸ 
Divinópolis, 
MG 

“Coluna de Arte”: 
Suplemento nº 08, ano I - 
Crônica em que sugere a 
criação do Museu de 
Divinópolis e apresenta um 
esboço de lei para esse 
objetivo.  

Nº 08, Ano 
XIV 

24 de 
fevereiro de 
1957 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

“Grande Melhoramento”, 
crônica sobre a cidade e 
bairros 

Nº 28, Ano 
XIV 

21 de julho de 
1957 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

“Coluna de Arte”: Crônica 
sobre o maestro Professor 
Antônio Pires e seu poema 
“Presença”, o mesmo maestro 

Nº 34, Ano 
XIV  

1º de 
setembro de 
1957 
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que fará a partitura do refrão 
que aparece em Via-Sacra 
(MILAGRE,1960)  

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

“Campanha do Trânsito”: 
crônica com um exemplar 
para os motociclistas” (na 
qualidade de escrivão de 
Policial Civil) 
“Campanha do Trânsito”: 
crônica “Meditação para os 
pais” 

Nº 40, Ano 
XIV 
 
Nº 43, Ano 
XIV 

13 de outubro 
de 1957 
03 de 
novembro de 
1957 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

“Coisas do Passado”: crônica 
sobre um Posto de 
Meteorologia no “velho Largo 
da Matriz” (Na verdade, como 
aparece em foto do Lardo da 
Matriz, esse posto existiu e 
foi, depois, demolido nos anos 
1970) 

- 1960 

A Semana  “Meditação sobre o natal”: 
crônica 

- dezembro de 
1960 

A Semana, 
Divinópolis, 
MG 

Coluna “Instantâneos”: 
crônica sobre a edição do 
livro Via-Sacra (1960) 
Convite, em primeira página, 
para o Lançamento deste 
livro.  
Comentário sobre seu livro 
acima 
Publica comentário do 
farmacêutico José Maria 
Campos (cofundador da ADL) 
e Geraldo Oliveira Freitas 
sobre sua leitura de Via-
Sacra (1960) 
Milagre, acompanhado por 
Lilia, tira fotos e oferece seu 
livro ao Professor Geraldo de 
Campos Figueira, da 
Biblioteca da UED, dia de 
festa e entronização do 
crucifixo. 
Crônica sobre Via-Sacra 
(1960) por Balciano Tôrres 

Nº 03, Ano 
XVIII 
Nº 04, Ano 
XVIII 
Nº 06, Ano 
XVIII 
Nº 08, Ano 
XVIII 
Nº 09, Ano 
XVIII 
Nº 11 
 
Nº 06, Ano 
XIX 

15 de jan. de 
1961 
22 de jan. de 
1961 
05 de fev. de 
1961 
19 de fev.de 
1961 
26 de fev. de 
1961 
1961 
18 de fev. de 
1692 

Jornal “Diário 
do Oeste” 

Convite, na primeira página, 
para o lançamento de Via-
Sacra (1960)   

Nº 669, Ano 
V 

28 de janeiro 
de 1961 

A Semana “Não faz muitos anos”: 
crônica sobre o passado da 
cidade. 

Nº 21 1961 



27 
 

 
 

A Semana “Mais um divinopolitano 
publica livro”: comentário 
sobre o livro do Prof. José 
Dias Lara: “A crase ao seu 
alcance”    

Nº 46, Ano 
XVIII 

19 de 
novembro de 
1961 

“A Minha 
Máquina de 
Escrever”, 
Crônica de 
Milagre, inédita  

O poeta se compara a sua 
máquina velha – a Continental 
- na delegacia como uma 
condição e lição de vida: um 
dia alguém o irá substituir 
também. 

Uma lauda 
em cor 
vermelha, 
crônica 
inédita e 
datilografada 

Carnaval de 
1962. 

A Semana “Notícias Locais”: “Livros da 
Academia de Letras” - 
Milagre informa em crônica 
sobre o primeiro livro da 
ADL: ”Mar, todas as águas te 
procuram: crônicas, contos e 
poesias.” (1962), obra 
organizada por Sebastião 
Milagre 

Nº 15, Ano 
XIX 

29 de abril de 
1962 

A Semana Artigo e crônica sobre o 
cinqüentenário de Divinópolis 
(20 páginas)   
“Ano 2.012’, ótima crônica de 
Milagre sobre o futuro da 
cidade...  

Nº 19, Ano 
XIX 

1º de junho de 
1962 

Jornal “Diário 
do Oeste” 

“Edição do Cinquentenário”: 
58 páginas – 4 cadernos; Os 
Franciscanos em 
Divinópolis”, crônica extensa. 

Nº 824, Ano 
VI 

1º de junho de 
1962 

Jornal “Diário 
do Oeste” 

Em Mar, todas as águas te 
procuram, texto assinado por 
Milagre e seu filho Antônio 
Weber Natividade Milagre.    

Nº 827, Ano 
VI 

17 de junho 
de 1962 

A Semana Crônica “Divinópolis a 
Teresópolis”: a viagem de 
Milagre com Gentil Ursino 
Vale a Teresópolis, RJ, e a 
participação no 1º Festival 
Brasileiro de Literatura  
Continuação dessa crônica.  

Nº 26, Ano 
XIX 
 
Nº 27, Ano 
XIX 

22 de julho de 
1962 
 
29 de julho de 
1962 

Jornal “Diário 
do Oeste”, de 
Divinópolis.  

Milagre publica nota de 
agradecimento em texto “Via-
sacra” 

Nº 949, Ano 
VII 

13 de outubro 
de 1963 

“Professor 
Martin 
Cyprien”, 
crônica inédita 

Enaltece o educador e seu 
colégio nos anos 1940 a 1970, 
que funcionara na Obras 
Sociais da Diocese. Lembra o 
Diretório Acadêmico do 
Inespe com o nome do 

Três laudas 
datilografadas
, cor em preto  

agosto de 
1983 
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professor. Interessante o gosto 
musical pelos clássicos 
Beethoven e Brahms é o 
mesmo de Martin Cyprien. 
Dieter, que fora ouvir junto 
com Milagre a radiola em 
casa do educador Martin 
Cyprien.   

 “A poesia de 
Osvaldo André 
de Melo”, 
arquivo pessoal 
de Mercemiro 
Silva.   

O poeta valoriza a poesia de 
Osvaldo Andre. A crítica 
literária de Milagre está 
condicionada ao seu contexto 
histórico, e contempla a 
trajetória desse poeta, a 
atualidade do seu estilo e 
temáticas. 

4 laudas 
datilografadas
, cor em preto  

1984 

“Viva, o Dr. 
Sebastião G. 
Guimarães”, em 
Diário do Oeste.  

O poeta enaltece a honrosa e 
caridosa pessoa do prefeito-
médico de Divinópolis: “Bão 
é o Bastião” exaltava todos os 
outros possíveis “Sebastião” 
na história local.   

Uma grande 
crônica.  

out. de 1987 

“O ano 
arquivado: o 
nosso 
Theatron”, 
manuscrito de 
Milagre, crônica 
inédita de 
19/10/1989. 

O poeta, amante do teatro, 
parabeniza José Lindolfo 
Fagundes pela inauguração do 
Theatron. Bênção do Frei 
Leo, 300 convidados. O poeta 
afirmava: “1989 foi o ano da 
graça para o teatro em 
Divinópolis; quando teremos 
outra doação da mesma 
igualha? (...) Fagundes quer 
colocar o Theatron à 
disposição de nossas 
realizações artísticas e 
culturais, ou seja, entre outros 
eventos, apresentações de 
músicos, de balés, de 
declamações de poesias e 
outras manifestações, é claro, 
da encenação de peças teatrais 
de autores divinopolitanos 
levada por conjuntos locais. 
Que beleza! (...) Faço um 
apelo aos autores locais para 
que se dinamizem, que 
escrevam teatro para os 
nossos conjuntos. Tenho 
certeza que surgirão obras de 
grande valor.”    

Crônica 
Inédita, uma 
lauda, 
datilografada, 
cor em preto. 

1989 
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“Comunicado ao 
Futuro”, arquivo 
de Augusto 
Fidelis 

O poeta valoriza os corais e 
bandas dos anos 1980 e elogia 
uma apresentação dos 
clássicos como a Sinfonia do 
Destino, de Beethoven. 
Êxtase é a apresentação de 
Carlos Roberto Justino e seus 
músicos. O poeta contempla 
um futuro melhor para a 
música de Divinópolis e 
novos talentos musicais.  

Três laudas 
datilografadas 

26 de nov. de 
1989 

“História bem 
humorada” 

O poeta lembra o fato curioso 
de vários Sebastiões no poder 
da cidade; o poeta se inclui 
nessa lista. Esta crônica de 
Milagre foi publicada em 
jornal A Notícia, de 1º /6/1990 

Uma pagela 
do Jornal A 
Notícia 

1º/06/1990 

“Edital de leilão”, 
publicado pelos 
interessados. 

O poeta-leiloeiro é o 
declarante do leilão de lotes 
de propriedade da RFFSA.  

1 lauda 
impressa  

03 de julho de 
1990. 

 
4. DAS OBRAS DE SEBASTIÃO B. MILAGRE: TEMÁTICA RECORRENTE 

 
Destacam-se, nessa pesquisa, algumas questões, como: a ditadura no contexto 
desenvolvimentista no militarismo que se deu no Brasil, a inflação e a exploração 
internacional nos anos 70, a Guerra-Fria e a queda do muro de Berlim, inicio da Abertura 
política no Brasil nos anos 80, a manipulação ideológica das economias hegemônicas nos 
anos 90, modernização tardia e a Tradição em divinópolis, MG, contextos em que viveu o 
poeta.   
Via-Sacra (1960), obra publicada na Imprensa Oficial de Belo Horizonte – obra 
emblemática da tradição e da catolicidade milagreana, práticas culturais da cidade de 
Divinópolis desde sua origem colonial no século século XVIII e durante a emancipação em 
1912 até 1960. 
 

OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMÁTICA DOS POEMAS PÁGINA 
Oferta  oferecimento da obra a Lilia, filhos, familiares e Teófilo 

(falecido) 
5 

Os nomes dos 
poetas 

Lista de 12 escritores e poetas 7 

Prece Prece breve a favor das almas de sobrinhos Rinaldo e 
Hélio  

9 

A capa do 
livro 

Origem da imagem dos senhor dos passos...de 1908 11-12 

A parte 
musical 

“A música sempre esteve ao lado da poesia...” comentário 
sobre a partitura feita por Prof. Antônio Pires, a 
colaboração de Prof. Teodosino Campos e a execução da 
peça musical por este  

13-15 

Apresentação  “A semana santa de 1958, o Monsenhor Hilton Gonçalves 
de Sousa...” O poeta comenta a tradição da via-sacra no 
largo da matriz no centro antigo do povoado e da cidade, 
berço da tradição e religiosidade...  

19-29 

Via-sacra  Oração preparatória em versos livres e 14 estações de 33-92 
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meditação na quaresma, no estilo tridentino, em forma de 
sonetos... e Epílogo (em versos livres) 

Última folha Imprensa Oficial - Belo Horizonte - 1960 93 
 
Gomos da Lua (1963), livro lançado em Belo Horizonte. Este livro foi o primeiro em  
parceria com seu filho Antônio Weber Natividade Milagre.  
 

OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMÁTICA DOS POEMAS PÁ
GI
NA 

Capa  Capa planejada por Márcio Machado, com o mapa do Brasil e 
no seu interior a projeção da lua e das montanhas e paisagem 
tropical típica do Brasil. O  mapa aqui funciona como uma 
espécie de espelho ou lago em que essa paisagem está refletida. 
No entorno do mapa, aparecem quadro foquetes projetados em 
direção à Lua no canto superior direito. 

- 

Contracapa  Escudo da Imprensa oficial de Belo Horizonte  - 
Página da 
Saudade 

Pela primeira vez, Milagre emprega a Expressão “Página da 
Saudade”. A ADL utilizou a palavra Saudade para os 
acadêmicos que já passaram para a imortalidade”, na qual 
inclui o nome de Milagre, em Antologia (2000, p. 6)  
“Divinópolis guarda, em seu solo e em seu coração, as cinzas e 
os versos de dois de seus melhores poetas: Braz Megale e João 
Vivente Filho.” e “À memória de insigne poeta Clemente 
Medrado.”  

- 

Notas 
prévias 

O livro de prosa e poesia contempla crônicas de Weber, com 17 
anos de idade, estudante do terceiro ano do colégio Estadual de 
Belo Horizonte. O poeta Milagre, vice-presidente da ADL, fez 
diversos comentários sobre Via-Sacra (1960) e Gomos da Lua 
(1963).    

- 

As crônicas 
de Antônio 
Weber 
(Escritas até 
fev.de 1963)  

Introdução com temas da ciência e ficção. As crônicas têm seu 
sentido no momento pós-Guerra Fria. Divagações sobre a ida à 
Lua. As crônicas de Antônio Weber são: “A cientista 
esquecido, os satétites artificiais, a guerra quíomico-biológica,  
ciência e ficção, os reatores atômicos, o átomo e a medicina, o 
átomo e a agricultura, as armas nucleares, o Clube nuclear de 
nações ricas, proibição de testes nucleares, os submarinos 
atômicos, Vida em outro planeta? e Cooperação humana”.  

13-
43 

As poesias 
de 
Sebastião 
Bemfica 
Milagre 

A segunda parte aparece a lírica milagreana. São poemas que 
representam um novo fazer poético. Não há sonetos nem 
trovas! Ele está imbuído de temas globais e o local sofre o 
Plano Piloto de JK e do concretismo. O Brasil ainda depende 
de uma política de incentivos externos, a malha rodoviária é 
nova, e a ferroviária antiga vem a desmanche, infelizmente.  
Milagre se atualiza com os encontros culturis da UED – União 
Estudantil – que organizara dois Movimentos de Artes em 1968 
e 1969. A ADL é impulsionada pelo Movimento Literário 
Agora e pelos Jogos Florais, do Grêmio de Trovadores do 
Brasil, além de outras atividades culturais e literárias.   

47-
81 

“Gomos da 
Lua”, 
poema 

Aqui é o primeiro poema de Milagre, de visão ufanista, pois 
procura engrandecer o Brasil como país continental, que não 
precisaria da disputa pela Lua, uma das controvérsias do 
mundo bipolar entre o capitalismo e o socialismo. O poeta trás 
à tona o Rei do Baião e o autor de Luar do sertão, Catulo da 

47 
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Paixão Cearense.    
“O homem 
valente”, 
poema 

Não é a força física que apenas define o homem, mas sua 
capacidade e talentos a serviço da comunidade.  

48 

“Adotivos”, 
poema 

A imigração, historicamente, desde a colonização, em especial, 
após a abolição da escravatura, foi uma das forças de endosso 
da nacionalidade. O poeta, sob o olhar eurocêntrico e ufanista, 
da sua versão sobre o tema. 

49 

“Noturno” As contradições sociais e a desigualdade econômica é o tema 
abordado por Milagre. 

50 

“Pacífista” Procurando o discurso formador da nação, superando as 
diferenças, Milagre enaltece “o espírito brasileiro”, quando 
havia ainda conflitos regionais entre as provincias, até a 
consolidação dos estados e a União. 

51 

“Cosmopol
ita” 

Ainda na tentativa de conciliar o provincialismo, Milagre 
destaca o cosmopolitismo, que constitui historicamente um 
hibridismo de etnias, migrantes e de valor cultural. Hoje, sabe-
se que isso se deu com conflitos e de modo desigual. 

52 

“História 
de Minha 
Mãe” 

Na vertente da oralidade, do conto, da parábola, os elementos 
analógicos e o fundo bíblico é versátil. O poeta centraliza a 
sabedoria popular na figura da mãe, voz dos que sabem contar 
histórias, independentemente da escolaridade. Jesus e os nomes 
judaizantes estão presente nessa exemplar narrativa, é o que 
Minas tem de melhor... 

53-
57 

“Brasilidad
e” 

Outro poema embremático da nacionalidade: o elogio ao 
brasileiro de modo ufanista. Os signos ou modelos dessa 
brasilidade são Santos Dummont, Osvaldo Cruz, Villa-Lobos... 
Milagre rechaça a lógica do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. E 
o tema da imigração vem à tona novamente.  

58 

“Agosto–
1960” 

 Embora maio seja o mês de Maria, Milagre evoca a tradição de 
agosto também o ser. Ad Jesum per Maria! 

59-
61 

“Pedro 
Cem” 

O rico que fica pobre! 61 

“caridade” Todos podem, se quiser, fazer algo mais pelo outro!  62 
“Signo” O poema começa com uma imagem surrealista do “cientista 

cor-de-rosa”; o tema da criação é implícito quando se pergunta 
sobre o autor da constelação Cruzeiro do Sul. E o ufanismo está 
aí implícito,visto que o Brasil está na América do Sul. O signo 
é uma forma de identificação geográfico-cosmonauta! 

63 

“Riqueza 
merecida” 

De novo, o contador de história aparece a narrar o rico que não 
se empobrece porque tem bom coração. Deus não o rejeita e o 
quer em seu reino se o uso da riqueza for para a salvação... a 
justiça ... o bem dos homens. 

65 

“Dignidade
” 

O poeta declara que não há dignidade de estômago vazio... 67 

“Seguro de 
vida” 

O poeta chegara a vender algum seguro de vida. Aqui o tema 
metaforizado nos infere a buscar algo mais para o sentido da 
vida. “Fizeste o teu seguro espiritual?”, então pergunta o eu-
lírico. 

67 

“Casal” A vida do casal é vista como uma metamorfose, cuja “casca vai 
sendo deixada para trás, renovando” e o alvo é a maturidade...  

68 

“Divinópoli
s” 

O poema de contornos encomiástico, elege a sua cidade como 
vocacionada ao progresso, construido pelo povo trabalhador e o 
empresariado moderno.  

69 
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“Os chapas 
(1)” 

É provavel que o poema tenha outras versões que se perderam 
ou foram ignoradas pelo poeta. Este foca os lavradores com seu 
modo de vida e linguagem, construtores – espoliados - sôfregos 
da pátria...  

70-
71 

“Versos” O tema de Frei Benvindo Destéfani aponta a prudência. 71 
“A poesia 
nova” 

Em clima surrealista ou a nova poesia não foi compreendida ao 
ponto de ser rechaçada por muitos. Talvez, a partir de sua 
experiência, o poeta ao procurar novas formas estéticas se sinta 
também um estranho ao próprio nicho e à cidade. 

72-
73 

“A 
verdadeira 
esmola” 

O eu-lírico evoca algumas práticas de solidariedade cujo efeito 
é duplo: provoca mudanças nas estruturas e mentes. 

74  
 

“Mandame
nto” 

O poeta recomenda a fidelidade conjugal. 75 

“Sobre o 
sono” 

Na verdade, o valor da noite está no sono tranquilo de quem 
está em dia consigo e com os outros, em suma, com Deus. 

75 

“Poeta do 
século XX” 

Ao dr. José Gontijo de Morais.  O tema representa a renovação 
do fazer poético e o pretenso valor da poesia cujo encanto e 
denúncia não apresentam o pragmatismo da engenharia, da 
ciência e o poder da política. O poeta é mesmo alguém 
diferente e muitas vezes o deslocado cultural e socialmente...  

76 

“Versões” Da Imitação de Cristo. “O mal não se faz a ninguém!” A 
tolerança é uma forma de paciência, sem a qual as vidas seriam 
infecundas. Por que não tolerar, se os outros nos suportam em 
nossos defeitos?    

77 

“Testament
o” 

Outra forma sábia de contar história. O fragmento da oralidade 
é articulado à luz da tradição. A mãe é a figura articuladora da 
cultura local e familiar e o pai deve estar em harmonia com a 
esposa e o bem da prole.  

78-
79 

“Final” A voz do eu-lírico é o discurso da tradição. O ufanismo 
coincide com o bem e o belo como discurso essencialista.  

80-
81 

Indice  Sumário do poeta 83-
84 

 
Toma cuidado, Menina (1965) 
Esta obra é composta em parceria com Antônio Weber, seu filho mais velho, engenheiro 
químico, poliglota, residente no Rio de Janeiro. Observa-se a entrada da publicidade como 
esforço estratégico de imagem construida pelo poeta dentre os patrocínios, além de inclusão 
de seu filho como parceiro de trovas. Há, no final do opúsculo, vários temas de humor e 
dicas ou aconselhamento. Há 15 estrofes que revelam o valor que o poeta dava ao seu 
trabalho como escrivão, leiloeiro oficial, vendedor de seguros e secretário de faculdade.    
 
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMÁTICA DOS 

POEMAS 
PÁGINA 

Capa Letras em caixa alta e disposição em forma de H 
(trovas), 1966 

- 

Contracap
a 

Publicidade e texto-síntese sobre o maior 
entroncamento ferroviário da América do Sul? E tem 
uma frota a viação São Cristóvão Ltda, seu 
patrocinador. 

- 

Orelhas  Publicidade de Serralheria S. Antônio Ltda, Bebidas 
nacionais S. A., outros dois patrocinadores.  

- 

Publicidad Empresa Irmãos Teixeira Ltda - 
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e 
Obras em 
Tecidos 
Sales Ltda.  

Listas de obras e publicidade - 

As Trovas 
de 
Antônio 
Weber 

Começa o primeiro livro de trovas 7-21 

Isto é 
diferente! 

Publicidade de Galerias Orion, Churrascaria e 
Pizzaria Ângela 

23 

Transporte 
de Ferro 

Publicidade: Transportadora Rodoviário Diniz, matriz 
em Divinópolis e as  sucursais no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. 

24 

As trovas de 
Sebastião 
Bemfica 
Milagre 

Começa o segundo livro de trovas 27-63 

Trovas 
específicas 

Gata Borralheira, Da Imitação de Cristo, 
Casamento, Perfume, Buena dicha, Noiva, Egoísta, 
Teoria de Dom Juan, Na Barbearia do Freitas, 15 
trovas sobre Trabalho 

51-63 

 
Pão de sal (1966), continua a parceria com o filho Antônio Weber.  
 
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS 

POEMAS 
PÁGINA 

Capa  o título em letras maiúsculas e dispostas em forma de H.  - 
contracapa “Publicidade: são Cristóvão Ltda. Da capital brasileira do 

ferro à capital mundial do progresso.” 
“É Verdade: um dos fators do progresso de Divinópolis é a 
facilidade de seu intecâmbio comercial com as metrópolis 
do Pais... O Expresso Divinopolis Ltda/ S. Cristóvão, 
matriz em Divinópolis, agências em Rio de Janeiro e São 
Paulo.” 

- 

Página de 
rosto 

“Do Grêmio Brasileiro de Trovadores, seção de 
Divinópolis, da ADL, Filho e pai. Distribuição gratuita, 
Livraria Frei Orlando” (Fortil-Divinópolis)  

- 

Obras 
publicadas 

Lista de obras - 

Páginas de 
Saudade. 

À memória de Deodata, falecida em março de 1966, e Frei 
Odulfo Van der Vat, da ADL, falecido em BH, em março 
de 1966.   

- 

Taça 
espumante 

Publicidade feita pelo poeta: Indústria e comércio de 
Bebidas Real Ltda 

- 

As trovas 
de 
Antônio 
Weber 

Trovas do filho do poeta 9-23 

A roupa 
do corpo 

Publicidade: Tecidos Estrela Ltda 24 

As trovas 
e quadros 
de 

Trovas do pai poeta 27-65 
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Sebastião 
B. Milagre  
 
Gritos (1972) 
 
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS 

POEMAS 
PÁGINA 

capa A capa do homem em choro, gritos e as bocas, de 
ilustração de Regina Martins, fora motivo de 
publicações anteriores como no Diadorim, Jornal 
literário de valor internacional. E, em parte, os 
poemas foram publicados, no Mundo mundo-outro 
(1976). O Diadorim foi instituído por Frei Marcio e 
Lázaro Barreto como encarte do Jornal “A Semana” 
em 1971 e o último número foi de 1973, um total de 
17 edições. Essas informações são de Camilo Lara, 
em Itinerários: a poética do coletivo em 
Divinópolis, Belo Horizonte: Rock News 
Publicações, 2005. Milagre é citado em varias 
páginas como na p. 23.   

- 

As orelhas 
da capa 

A síntese de Lázaro Barreto é tecida em consideração 
à solidariedade da dor milagreana. Barreto foca que a 
“familiaridade do poeta com o artesanato mais 
moderno  da linguagem” implica: “Gritos é mais que 
um livro: é a prova de que o Amor puro, eterno, fiel, 
imensurável, ainda existe. (...) Não é inacreditável?” 
Para confirmar essa posição, Barreto elabora sobre as 
bases dessa tragicidade da experiência do poeta 
Milagre como “...a solidão abrupta e definitiva” , uma 
leitura criativa em Dante, Camões, Poe, Shakespeare. 
O tema da amada morta é universal, sem deixar de ser 
primeiro local. A mulher amada torna o spectrum 
assombrando o poeta... Uma miragem e a vertigem 
sem tréguas. O amor não morre com a morte. A 
poesia e épica são construções culturais válidos ou 
sublimação do Eros e Tanatos. Deste modo, uma das 
práticas sociais legitimadas da canalização da dor da 
separação. Barreto destaca: “... uma constatação 
comovente a de que valores que mais marcaram a 
permanência do belo através das idades, ainda são 
hoje vivos e experimentados por um amante e um 
poeta como Sebastião Milagre”.     

- 

Dedicatóri
a do poeta 

Para Rose Gontijo uma recordação de Lilia. 
Sebastião. 16.8.1973. 

 

Sequência  Sumário da obra: Gritos é a primeira parte e o oitavo 
dia é a segunda.   

- 

Apresenta
ção 

O autor começa a evocar o poeta Canavarro Gontijo, 
que disse; “Gritos que esmagam e dilaceram...”, pois 
como não gritar que o amor é incompreensível por 
sustentar-se eterno na gugacidade da vida terrena?...”   

13-14 
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Biografia O poeta constitui e constrói a vida de Lilia em dados, 
cujo início se dera com o casamento em 08 de 
setembro de 1944 e o falecimento no Finados de 
1970.  

17 

Gritos A primeira parte inaugura-se com o soneto da 
despedida à maneira de Vinícius de Moraes. A 
religiosidade está presente e vai sendo inquietante, à 
medida que o soneto vai ser referencial de leituras e 
desconstrução inteligente, crítica e criativa... ao longo 
de toda a obra.   

23 

Lilia Todas as quadras e trovinhas terminaram com o eco 
melancólico e o luto do poeta insistente: Lilia. Essa 
evocação é um diálogo intertextual de leituras de 
Milagre nas obras universais e nacionais, inclusive 
dos poetas mineiros, seja da tradição, seja do 
modernismo. Dante, Shakespeare, Edgar A. Poe, Cruz 
e Souza, Alphonsus Guimarães estão presentes nesse 
lamento pela amada falecida prematuramente.   

27-41 

Visita O poeta visita o túmulo de Lilia. 45 
Final O poeta rememora os tempos de namoro e casamento.  49 
O oitavo 
dia 

Inicia-se a segunda parte. 51 

Abertura Um dos poemas mais lindos. A epígrafe é de 
Beethoven. E o poeta metaforiza “a sombra do 
fataldia” como um trombo/tromba/tampa... o fim da 
amada no jazigo. 

57 

O “rezo” “ó Cristo dai-lhe o céu” / (pelo inferno de dor/ que 
me destes) 

61 

No Sonho O mundo noturno e do sonho é a neblina de desejos e 
evocações à amada, o infeliz se sente feliz... 

65-66 

Os felizes Os que amam sem se apegar... “por que tive que amar 
desesperadamente/ amando neste tempo/ e alem da 
eternidade?” 

69 

Meu 
“grato” 

Antes a todos agradecia, todos que passam e vivem 
da rua... Mas, agora é silêncio. “Calai-vos, 
locomotivas...Ontem, feliz. Hoje pranto. ” 

73-76 

O oitavo 
dia 

O poeta projeta um amor no futuro, no além... 79-80 

Ai: a Luiz 
Evangelist
a de 
Oliveira 

“Aí de quem não se sentiu abandonado, em pranto, se 
cansou da vida, de quem quer morrer e não morre, 
teve medo da vida, foi tido por louco, não buscou 
refúgio do sonho, acreditou na fé sem retorno da 
amada...”  

83-84 

Ex-mãos  O poeta fala como ex-ministro da Eucaristia: agora se 
sente abjto diante dos homens; vive só e a solidão o 
isola dos que creem... 

87-88 

O 
primeiro 
mandamen
to 

Como amar o Deus do  céu depois da perda do amor 
na terra? O poeta amou Lilia sobre todas as coisas...  

91-92 
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Verônica A dor de Verônica é a personificação da dor de 
Milagre. Ele é um dos que vive a paixão do amor... 

95 

O sinal  O sinal é o amor de reencontrar além sua Lilia.  99 
No além 
do alento. 

Nunca mais terra outra Lilia aqui. O poeta bebe o fel 
de seu desejo e a carne clama pelo amor...    

103-104 

A última 
ceia 

“Quem comer deste pão viverá eternamente! Ela 
comeu a carne pedrificada/ onde a carne é vida 
eternamente?”, ‘o hidrato de carbono, a proteína 
dessa carne a última vez...” o poeta fundamenta 
teologia e biblicamente seu desespero de amor... vem 
em seu encontro a escatologia de Augusto dos 
Anjos... “o frigorífico a encerra / vinte séculos 
amém?” “Que morte é esta/ que é vida eternamente?” 

107-108 

Variações 
semânticas  

Aqui aparecem 5 dessas variações à maneira 
neoconcreta. Na primeira variação semântica: ‘Lilia 
nunca mais (Tião nunca mais)” vai se modificando e 
acrescentando novos argumentos da melancolia e 
revolta do poeta... Na segunda,” Viver não quero 
mais, quero morrer...”, idem. Na terceira, “Vida 
breve, como és longa!”, idem. Na quarta, “faltam três 
horas para a minha morte...”, o tempo sincrônico fica 
anacrônico, até não mais contar as horas, porque o 
poeta já morreu poeticamente e eternamente... Na 
quinta, “agora e a para sempre”, o tempo histórico da 
carne e do amor a dois vai transcender a si mesmo em 
outra realidade, da qual o poeta tanto deseja... logo!  
O discurso indireto-livre é o fluxo da consciência 
onde o poeta na escrita de si se confunde com a 
escrita do outro/Lilia/seu desejo de superação da dor 
e da melancolia no plano metafísico, liricamente 
projetado no céu, com Lilia.   

109-129 

 
O mundo, mundo-outro (1976) 
No volume 1, o tema da melancolia e a obceçaõ pela memória de Lilia vai perpassar 
essa obra. O poeta consegue tematizar sua dor e o desejo de morrer. Sua escritura 
explora em demasia a temática da morte da mulher amada, algo que se assemelha a obra 
de cunho literário de valor inestimável. Já presente nos românticos, nos simbolistas 
como Poe, e nos poetas mineiros modernistas.        
 

OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMÁTICA PÁGINA 
 capa O risco trêmulo e inquietante é do próprio poeta, deixando 

aparecer escrito várias vezes os nomes de Tião e Lilia no 
traçado irregular como uma espécie de eletrocefalograma. 
Essa metáfora é boa para o roteiro milagreano que famos 
constituindo... 

- 

contracap
a 

Obras poética de Sebastião B. Milagre e parcipação em 
Antologias 

- 

Nota do 
autor 
sobre a 
sua 
autoria e 

Para explicitar esse traçado do poeta, ele mesmo sugere a 
leitura da p. 13, em que aparece Tião e Lilia no caminho 
de reviravoltas,curvas/turvas, cruz/cris (de crisol/cadinho), 
sangue no chão, certo/incerto, passo arrastando entre 
criaturas amando, trombo/câncer...  

13 
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a 
confecção 
da capa.   
Palavras 
de 
Fernando 
Teixeira 

Este é membro da ADL, fora Jovem do Agora, advogado... 
Ele diz que o poeta “estourou as paredes do tempo com 
gritos de amor e acordou os homens para segredar-lhes a 
ausência...” da amada  

7-8 

Slides dos 
poemas 

A arquitetura da imagem é um dos recursos do poeta para 
perpetuar seu luto e amor por Lilia...  

11-61 

Ricordanz
a: Bodas 
de Prata 

O poeta recorda no tempo de sua neivesposa Lilia: poema 
irregular e visual, quais slides...de sons e imagens na lírica 
milagreana... em set. 1969 

15-16 

Amar/am
arra; 
mais:une 
em uno... 

Continua a exposição ou projeção/projto como construção 
da imagem-memória de sua vida/Lilia... Na ara /pedra do 
altar, laurea/áurea/aura/aurora vira crepúsculo/ocaso do 
amor...Poesia vira pó/poeisi= de fazer poético, a posteriori 
do que fora aprioristico... o processo vai de Eros a 
Tanatos... Lindo poema, decerto.  

17-22 

Declaraçã
o dos 
meus 
direitos/d
everes de 
homem 

Poemas neoconcretos,com tamanhos variados, com 
diálogos de juras de amor, um evangelho de um homem 
segundo o amor, amor que obstina... que não aceita a sina 
da morte do amor...  

23-25 

Invocação 
à minha 
dor 

Poema para Regina Martins: cacos do corpo se agenda em 
amor, sexo, sacrificio; e todas as palavras vão rimar em 
dor. 

27-28 

Ode 
(ódio) à 
beleza 

O sentimento de melancolia provoca um retroalimentação 
de frustração do poeta que se sente deslocado e mostruoso, 
capaz de desprezar a felicidade dos outros, a beleza, a 
natureza, pois tudo o faz sofrer: a felicidade dos outros o 
incomoda por não poder viver como os outros... “Não 
suporta os felizes, os que não chorem...”  

29-30 

As mãos 
na 
catedral 

Poema visual e ritmados com única palavra seguencial em 
1972. 

31-32 

A marca 
está na 
minha 
vida 

A melancolia se torna o estranhamento do poeta sobre sua 
vida... 

33-36 

Meu 
Deus... 

O tom de lamentação é cruel... 37-38 

Sei qual o 
preço da 
vida... 

A alma sofrida do poeta registrada no Rio em 1972. 
Mesmo distante da terra, o poeta não consegue desligar-se 
de seu passado, a memória como mal do arquivo a ser 
expurgado até a última gota de dor... todo poema é um 
masoquismo, afirma Milagre em outro lugar...     

39-40 

Sofriment
o 
esquisito 
este 
meu... 

“O pessimismo enluto/ mas não me encurta o tempo...” e 
“fui devolvido e expulso/ do meu próprio sepulcro.”  
Preciso fugir da vida... estou num alto edifício... o 
demônio me chama para pular... mas perder-me não 
quero” 

45-47 

Soneto à 
moda do 

Sonteto lindo! Termina em questionamento! 47 
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meu atual 
restaurant
e 
Um só 
recurso  

O poeta deseja o reino do sonho/sono... em 1972. 49 

Mas, não! Quero o um sono mais sono, de pedra... subconsciente, 
diazepan domine... efigie de Lilia, espectro nos sonhos do 
poeta... último sono...a morte do poeta é desejada. 

51 

Poema-
Pedida 

Nossa Senhora da Guia, leva o poeta dessa vida 
sombria...”manda depressa o meu dia.” 

53 

Canto 
Tricanto 
para a 
mansão 
dos 
mortos-
vivos 

O poeta deseja integrar-se aos que estão no cem-mistérios. 55 e57 

Última 
estágio 

Imagina o encanto: o reencontro com  Lilia. “Aceito que a 
vida teime todo até o dia” do meu dia. 

61 

Movimen
to 
Literário 
Agora – 
Edições 
ADL. 

Esse se deu em 1960 até 1970. Depois, vai virar o Jornal 
Agora. O motivo dele foi publicação de poemas e 
traduções de escritores até internacionais. Também 
procurou criticar a ditadura desde 1964... A ADL esteve 
presente em quase toda a obra de Milagre como maior 
patrocinador... 

63 

Impresso 
pela 
Gráfica 
Santo 
Antônio 
Ltda.  

Última folha da obra. V. 1. 64 

  
O mundo, mundo-outro (1976) 
No volume 2, o poeta aprofunda toda sua trajetória poética, enfariza a saudade e a 
melancolia diante do falecimento de sua primeira esposa, Lilia. Aqui está a continuidade 
do vol. 1. Os sonetos retomam a tradição camoniana. Essa obra é fundamental para 
compreender as contradições, as crises do poeta e a permanência temática e de formas 
líricas que dominam a rememoração de fatos e pessoas no contexto da história local e 
testemunho escrito, um arquivametno do eu e sua memória pessoal. Há várias leitura do 
poeta como as influências no Modernismo em Minas Gerais a partir de 1960. Esse 
propósito se consolidou em Gritos (1972), Viaduto das Almas (1986) e Doador de 
sangue (1990).  
         

OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMÁTICA PÁGIN
A 

Capa do 
volume 2 

Capa criativa com poemas do autor em vermelho vivo, 
Impresso por Divigraf Ltdas – Edições ADL 

- 

contracapa Lista das obras poética do autor (não cita as antoligias) - 
Dedicatória 
do poeta 

A Murilo Franklin e seus parentes, ofereço, com 
amizade. (em março/ 1991)   

- 

O autor e sua 
esposa Lilia, 
no ano do 
casamento. 

Lilia e Milagre em 1944, foto do casamento. - 
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Nota Atrás da página de rosto, Milagre registra o motivo e a 
organização da obra: “não apresenta unidade formal; 
poemas de épocas diferentes. Optou pela forma que lhe 
parece melhor para tema e para chegar ao leitor.”   

- 

Slides dos 
poemas 

Nessa denominação os poemas assumem uma 
arqueologia e imagética com conotação visual 

- 

Aparição Soneto  07 
L  Soneto 08 
Soneto Soneto 09 
Lilia “Estes versos foram musicados para o 2º movimento da 

Suíte Divinopolitana nº 1, do autor.” (não é soneto) 
10 

A Boca Soneto  11 
Prelúdio Poema irregular com rima 12 
Primavera soneto 13 
Entrevista  O sobrado em que Lilia morava, ao tempo destes 

versos, tinah longa escada; ela esperava o autor lá em 
cima; à hora da depedida, ela o acompanhava até ao 
portão, no andar térreo.”  

14 

Soneto  15 
Contraste  16 
Spectrum  soneto de 29-7-1943 17 
Miragem soneto 18 
Soneto  19 
Soneto de 
Paz 

Soneto de 2-9-1943 20 

Felix Par Soneto 21 
Noivado Soneto de 22-5-1944 23 
O nosso 
casamento 

Soneto 8-9-1944 24 

soneto  25 
soneto  26 
Fidelidade Soneto, à Vinicius de Moraes 27 
A maior 
Ventura 

soneto  

O sonho mau soneto 29 
Asilo soneto 30 
Filhos Soneto de 11-4-1959 31 
Soneto  32 
O pior de 
todos 

Poema de oito estrofes 33 

Dolências  Poema de versos irregulares, com rima, terminados 
com a palavra mulher... 

34 

Estações Poema de quatro estrofes, sem rima 35 
Uma Mulher Poema criativo com quatro estrofes, em que se distaca 

o distico acropado à estrofe.  
36 

A toda-
mulher  

Duas quadras, destacando seu olhar à Lilia.   37 

Arte/corpo  Poema visual, com espaço em branco, valorizando a 
estrutura temático-morfológica do poema, elaborado 
em janeiro de 1967. O poeta como o sapateiro, estilista, 
manicure, construiu uma amor venerando à Lilia, fruto 
deste amor os quatro filhos. 

38 

Medida Priemiro poema em distico, todos em indagação: se o 39 
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poeta é apenas um só, não precisa se multiplicar para 
amar sua amada?  

As minhas 
Marias 

“Plagiando Manuel Bandeira”, afirmação de Milagre 
em 1968. Poema em feitio moderno e de grande 
extensão. Esse tema é retomado e ampliado, 
modificado em poema de mesmo nome em Doador de 
sangue (1990, p. 98-101). O tom de felicidade do 
primeiro poema cede à fatalidade do segundo.   

40-41 

Indagações Poema com rima dispersa. 42 
Soneto da 
Despedida 

É esse soneto que aparece em Gritos; registrado em 2-
11-1970: ‘o autor declamou à beira de seu túmulo”.  

43 

Final Poema irregular que começa sempre todo verso com 
letra minúscula. O tom de melancolia e rebeldia, em 
agonia, deseja o poeta a morte para a “celeste boda”.    

44-45 

Soneto  46 
Poesia Soneto em que o poeta lamenta a morte precoce da 

amada. 
47 

Poema Versos com rima e irregulares 48 
Letra “Pode ser cantada com a música do 2º movimento da 

Suíte Divinopolitana nº 1, do autor”. As fitas do autor-
compositor, cuja gravação continua desconhecida em 
seu teor total, aqui vai sendo mostrada em teor parcial. 

49 

Soneto  50 
Mensagem soneto 51 
24-X-1970 Poema irregularissimo, visual, o poeta depois do amor, 

lamenta ver a morte de sua amada.   
52 

Os Profetas Visita do poeta a Congonhas, exaltação de “os profetas 
de Aleijadinho, de Deus”. Poema irregular e visual... 
Esse tema é retomado empoema menor em 1978, em 
Viaduto das Almas (1986) 

53 

No Céu Poema economicamente irregular, visual, com rima. 
Estrutura musical de suíte, talvez. 

54   

Sala de aula Soneto de 14-9-1972. O poeta retoma sua infância e 
como imagina já Lilia sua colega de aula. 

55 

Lilia Outro poema-fragmento dedicado à Lilia e ao nome 
dela. Grande parte desss poemas vão ser reelaborado e 
incorporados ao poema malento Gritos de 1972. Nesse 
poema e no livro de 1972, os versos finais sempre 
rimam com o nome Lilia.  

56-57 

Sala de 
Concertos 
Lilia 

“Com o falecimento de Lilia, o autor, desesperado, 
queria morar perto do cemitério, para visitar ao túmulo. 
Cosntruindo uma casa nas proximidades, fez uma 
grande sala, ainda em homenagem à falecida, com 
retratos dela, e que seria a ‘Sala de concertos Lilia’, 
com audições musicais e de poesia, convidando-se os 
afeiçoados. O coral Excélsior de Poesia, sob regência 
de Adércio Simões Franco, chegou a realizar trabalhos 
ali. Hoje, há, apenas , as audições musicais.” Essas 
palavras do poeta-compositor sobre a mulher amada 
falecida remontam a fatos constituídos pela memória 
pessoal que se tornou coletiva. Do retrato de Lilia, não 
se sabe o paradeiro. Paulo Milagre me disse ser uma 
pintura.    

58 

O alto custo Poema irregular e visual, o poeta imagina o quanto 60 
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sofrera Lilia por amar, ainda na dor e na morte, o poeta 
cujos versos agora são sangue e agonia.  

Ausência Na mesma melancolia, o poeta chora a ausência de 
Lilia, um luto prolongado de ter ficado aqui; o poeta 
sem ela e sem ter morrido com ela. 

61 

Indice O sumário  63-64 
 
Sozinho na multidão (1979), em tons moralizantes, evidencia a solidão e a melancolia 
do poeta, que coincidem com o mundo moderno. O poeta publica seus poemas dos anos 
1940, consolidando sua posição conservadora em sonetos e poucos poemas de versos 
livres. A temática remete-nos à tradição clássica. No plano da poesia, se misturam os 
planos da memória reconstruída agora e o destino transcendentte que ousarmos desejar, 
sonhar, projetar no fim dos tempos, do nosso tempo presente. A esperança irrompe do 
olhar do poeta entre o viver e o fim, a morte desejada que chegará finalmente.        

 
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMÁTICA PÁGINA 

Capa da obra Rosângela Alves Vieira Milagre 13 
Soneto-
epígrafe da 
obra: 
Esperança e 
fé, 1949. 

Essas virtudes teologais nos ajudam a suportar o peso da 
vida e do mundo. 

1 

Lista de 
obras e 
antologias 

Obras poéticas publicadas pelo autor e antologias 5 

Nota 
explicativa 
do autor 

O autor diz serem as mais antigas poesias, antes 
extraviadas; não consumidas ao fogo. Cem exemplares 
publicados. 

7 

Oferta à Maria 
do Carmo 
Mendes  

Oferta à minha esposa Maria do Carmo Mendes Milagre  9 

À memória 
de Ana 
Álvares da 
Silva e 
Antônio 
Silva 
Sobrinho 

Edições ADL – O poeta faz oportunamente um memento 
aos mortos e a memória dos que passam, em especial, os 
seus familiares. Aí, nas páginas da obra, o arquivo da 
memória se torna uma espécie de epifácio e jazigo da 
familia para a posteridade.  

11 

Outra 
epígrafe 
(bíblica) 

“No meio de vós está quem vós não conheceis.” (João 1, 
26) 

13 

Advertência O soneto adverte do “grito universal” dos dementes que 
se tornará terríveis gargalhadas e ironia. 

15 

O mistério da 
dor 

Indaga-se sobre o homem no mundo. (soneto) 17 

Tese e 
antítese 

Dois sonetos antitéticos: aproximar-se de Deus no bem; 
negá-lo no mal. 

19 

Transcendent
alismo  

Depois da tribulação, a ressurreição (soneto). 23 

Desesperanç
a 

O homem tudo perde quando deixa de amar e ter fé. 25 

Agonia de 
artista 

Dedicado a Francisco Gontijo de Azevedo. A arte tem 
em seu nascedouro a ambiguidade da morte e da vida, do 
corpo e da alma. (soneto)  

27 
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Dualismo A hipocrisia aumenta a dor dos que lutam pela justiça. 
(soneto) 

29 

A estátua Poema de versos irrregulares, com poucas rimas.  A 
estátua é a metáfora do homem sem coração, o artista o 
arquiteta estranhamente. 

31 

Cego A pior cegueira é a ingratidão e a indiferença. (soneto) 33 
Soneto Ao Dr. Simão Salomé de Oliveira (falecido em 2009). O 

poeta contempla o mal e a condição mortal do homem 
para afirmar sua última rendição e a superação de tudo 
além.  

35 

Inscrição A Otaviano Caldas (soneto). O poeta contempla o nada 
do poeta da serra, ignorado, triste menestrel que suplica 
uma prece. 

37 

In extremis Soneto de março de 1942. O poeta é como a sombra sem 
rastro, intérprete da dor.    

39 

Soneto Em 30-5-1942, o poeta a partir de sua experiência de 
escrivão de polícia civil, consta duas condições do 
homem: o pobre infeliz que não teve um gesto de amor 
nesta vida e sucumbiu a um punhal; outro que teve um 
cruz menos pesada e uma vida tranquila.  

41 

Naufrágio do 
poeta 

Soneto ao jornalista, advogado e político poeta Ataliba 
Lago, de Além Paraíba, em 1942. Diante das injustiças, o 
poeta é um náufrado, vive suas crises, arrastado pela 
dinâmica da vida de asceta como “alma de palhaço e um 
coração de ferro” diante do cinismo.  

43 

Soneto 
 

Soneto a José Pereira. O poeta ainda insiste na 
marginalização do homem que busca seguir o bem; a 
imcompreensão é exilá-lo como um Prometeu...  

47 

Vocação O soneto mostra a fuga ante a adversidade como rotina e 
sina, contraposta ao desejo do prazer que arrasta o 
coração ao mundo inteiro...   

49 

Ofertório Soneto a Virgem das Dores. O poeta, em tons 
neobarrocos e neossimbolistas recorre a metáforas 
extremas do céu e da carne abjeta para oferecer-se com 
seus ‘crimes pela carne e estuosas paixões nesse degredo 
estulto, em sua condição maldita de ser homem”, a pura 
mae dos aflitos.   

53 

Centelha da 
Alma 

A alguém, qual “farol de espírito perfeito e sonho da 
alma’, que o poeta ama, o mesmo oferece seus versos 
como “pétalas perfumadas e pombas multicolores.” 

55 

O domador 
das ondas 

A Frei Metelo Greeve, elogiado como “reflexo de Deus”, 
o poeta metaforiza a boa alma como um “navio audaz” 
em alto mar, em “luta fragorosa e altiva não vacila 
mesmo diante da morte”.  

57 

Epitáfio de 
Sebastião 
Bemfica 
Milagre 

Em verso rimados em quartetos e dísticos, o poeta 
Milagre vislumbra o fim da mocidade e sonhos na 
sepultura; ou reconhece os atos de bondade que vão para 
além da túmulo. 

59 

O artista O soneto evidencia que o artista vive a contradição: é a 
“dor de todas criaturas e chora como a alma de todo 
mundo”. 

61 

Deserto Na solidão e no fim dos sonhos do poeta, sente-se 
“eterno peregrino” (metáfora de Santo Agostinho) e vive, 
pois, “a mágoa de ser homem’ e deseja “a dor de ser 

63 
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divino”.  
Nihil 
Spiritualis 

À maneira de Augusto dos Anjos, o sonetista nos 
surpreende com meditação transcendental a partir das 
coisas mortas: o “nada, da vastidão do incognoscível; 
deseja, abaixo do “sólio constelado, à sombra do fanal 
voluto das moneras, ouvir a suave melodia ferida nos 
confins invioláveis da altura, ter o corpo incinerado’...    

65 

Deserção 
para o 
mundo da 
arte 

Soneto a Gentil Ursino Vale, de Resende Costa, MG, 
primeiro presidente da ADL, cronista, contista, sonetista, 
advogado em Divinópolis. O poeta proclama ‘a estranha 
paz do poeta” que encantou-se com a morte, viagem aos 
álamos celestiais qual “torre alvissareira, de amor 
perfeiro, contra o mundo terrivel e infernal carnificina” 
que ficou para trás. 

67 

Dor suprema Soneto de 7-2-942 é a meditação filosófica e metafísica, 
com elementos simbolistas cronológicos e cromáticos de 
quem passa pela vida a sofrer a “dor do pensamento’, 
sabendo-se mortal, vivendo como imortal em um 
“mundo de risos e sonho de tormento”.   

69 

Pátria santa Em maio de 1941, o poeta canta “a suavidade das noites 
formosas de Maria...”, teme contudo avizinhar-se a 
“Mágoa – irmã gêmea da Tristeza, capaz de “turvar a 
melodia em lira sacrossanta”. 

71 

Sombra O tema da mitologia e o lago Letes é a cena das almas 
espectrais em noites de lua em névoa e pranto sufocante, 
querem se lembrar de onde e para onde vão quando o 
mundo repousa de cansaço de seu dia... 

73 

Heroísmo O soneta atreve a dizer do heroísmo do poeta rejeitado e 
marginalizado que de viva voz e força grita um protesto 
ao mundo de venturas e prazeres, sem invejar as 
adversidades. Para ele, tudo é ilusão! 

75 

O homem do 
mal  

O soneto descreve o desejo de mudança no que pratica a 
injustiça, pode ser tarde demais... 

77 

Fantasma O soneto proclama que o diferente na prática do bem se 
torna um estranho no ninho, visto como “o mais absurdo 
e tenebroso duende”.  

79 

Viático Soneto a Edson Pinto Coelho. Diante da provação e na 
queda, Cristo vem em socorro do coração em anelos de 
fé.  

81 

Soneto Diante da fragilidade da justiça humana, o poeta 
desencantado com o ‘Saara de Abrolhos’, busca o 
degredo, ao ver a “ambição sem fundo’...  

83 

Revelaçao de 
Deus  
 

Soneto a J. Batista de Oliveira. A contradição impera do 
poder, enquanto cabe aos subjulgados a coragem da 
resistência ao mal e a consciência do bem...   

85 

Estrelas  Soneto a Carlos Alvivo, o Patativa do Centro-oeste 
mineiro, falecido em 2008. O poeta destaca o brilho dos 
que incomodam por fazer o bem diante do mundo 
mesquinho. 

87 

Dilúvio 
celeste 

O soneto exulta uma evasão de almas na terra, dentre 
eles algumas magoadas pela exílio divino. 

89 

Sonhador O soneto, simbolicamente, coloca o poeta como uma 
“lúcida alma” diante da tristeza e obscuridade do 
“mundo-arena”.   

91 
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Paraíso 
perdido 

O soneto lamenta o fim do que era agraciado pela sorte, 
quis consorte indigna e “a presa da carne humana.”  

 

Ascenção  Soneto a José Coutinho. Parece que o poeta como 
homem desafia seus limites para uma realização cada vez 
maior. Há de escolher ser grande como o sol, como 
homem, contudo está ainda sujeito a falhar, a errar... 
Talvez é a transcendentalização do homem a superar-se 
na morte e vencer o mal.  

95 

Eterização  Dois sonetos tem um tom simbolista de tristeza de ser 
divino mergulhado na mortalidade e ter sonhado com o 
celestial quinhão dos anjos e da mãe santa, sabendo-se 
filho da altura e preso nesse nível asltral. 

99 

Os 
vendilhões 
do templo 

Versos irregulares com rima bem fluida, que adverte a 
alma, em corpo-templo, a expulsar as tentações e 
corruções da mente humana, com a oração, coragem, 
serenidade e o sumo Bem.  

101 

A ida de Alfa Soneto em que contempla a estrela de sua vida inteira, 
talvez um amor, uma mulher, feita em anjo em langor, 
ascendeu entre lira e astros como em “sonho límpido”.  

103 

Contribuição Poema de versos irregulares e com rimas lamenta que há 
gente pelo mundo não ativa em paz e capaz de realizar 
um diferencial: corrigir o próximo em erro, trabalhar 
pela justiça, mover-lhe não apenas o defeito da vaidade, 
mas ajudar alguém em verdade.    

105 

Alma virgem Soneto espiritual de 2-1943 reconhece as boas almas que 
não se contaminaram com o mal, foram “orquidéa branca 
em círculo triunfante, flor num claro alado para os braços 
do mármor(e) do infinito”.  

107 

Capitulação Poema irregular e rimado, é um dos mais lindos, 
inclusive publicado em Caça-Palavras de Antonio 
Lopes, do grupo Barkaça. O poema começa com um 
dístico e seguidos de duas estrofes de oito versos cada 
uma, que, numa visão de vida e de morte, o poeta vê toda 
sorte do mundo: “o tumulto profundo e o vagido infernal, 
onde os homens estão a matar e a morrer...”  

109 

Hino à 
Mentira 

Soneto, com diálogos com Shakespeare, Dante e 
Nietzsche  que se prolonga em vários tercetos em 3 
páginas. Trata-se da prosopopéia, em elaboração 
simbolista e metafísica, em que a centralidade da 
Mentira – “flor venenosa”- evidencia uma ironia do 
poeta como a “macabra noite de incerteza ou negra 
verdade da trágica existência”, ilude o homem que vê o 
inferno – “máscara da virtude” - como se fosse o 
simulacro do bem e do belo. “Na mentira, não existo, sou 
apenas mentira!”   

111-117 

   
Mundo e o terceiro mundo (1981) têm duas partes. O tema: paradoxos da modernidade, 
conflitos locais e globais na modernização da cidade a partir dos anos 1970. 
 
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS 

POEMAS 
PÁGINA 

Capa da obra Montagem de imagens da Guerra-fria - 
Contracapa Identificação da APLHAN – Arte e Planejamento de 

Publicidade, que executou a capa da obra 
- 
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Impressão: Gráfica Santo Antônio LTDA – 
Divinópolis - 1981  

Apresentação Domingos Diniz em abril de 1981 - 
O mundo de 
hoje - 1981 

Bomba atômica, Guerra Fria, mundo de assaltos e 
violências, robótica... 

7-22 

O terceiro 
mundo 

Inflação, industrialização, divida externa, crise do 
petróleo,  

25-28 

O quarto 
mundo 

Comunidade imaginária: “o mundo novo, paraíso, 
mundo riso, sem males, o amor do trigo, sem fome, 
sem guerra, sem riqueza e favela, sem chefe e 
subordinado, sem embuste e truste”, Superação das 
contradições e dualismos, nem branco e nem negro, 
nem amarelo nem vermelho, nem oriente e nem 
ocidente  

 
 
31-33 

Verso da capa 
no final 

Obras publicadas e em Antologias 
Segue-se a lista de livros e a antologias de Milagre  

- 

 
O homem e a caixa-preta (1982): É bem provável que Milagre tenha lido as 
obras dos concretistas e neoconcretistas dos anos 1950.  
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS 

POEMAS 
PÁGINA 

Capa Desenho de dois presidentes por Rosangela Alves 
Vieira Milagre e impressão: Gráfica Santo Antônio 
Ltda. Edições ADL  

- 

Contracapa Obras publicadas e antologias: Lista grande de 
ambas, obra e antologias 

- 

O fogo 
intermitente 

 - 

O mundo em 
que vivemos 

Inferno e purgatório... O céu é só depois! Dante 
influenciou o poeta na tripartição teológica do 
tempo contínuo da história. 

7-8 

A tarifa de 
cada dia 

A vida é dura arte e luta desigual, guerra quente e 
fria, hipocrisia, doenças e males... 

10-11 

O verbo “não” O mundo é a negação do desejo da paz e a guerra é 
a afirmação do poder sobre os fracos. O progresso 
– sonho positivista – não foi solução entre etnias e 
nações, ainda em nãos à partilha. Continua a má 
distribuição da riqueza, a pobreza é o fruto dessa 
ordem injusta.   

12-13 

O custo de 
vida 

Esse poema de 1969 aparece no Suplemento 
Literário de Minas Gerais. É uma denúncia a um 
dos terríveis sintomas ou lógicas do capitalismo e 
da ditadura no Brasil. 

13-14 

O sal do saldo A Mário de Oliveira. O pandemônio da vida é o 
remendo do salário, sal que arde na carne do povo. 
Sal amargo, osso na garganta da vida; ao recebê-lo, 
que dissabor, nada sobra do salário... Rio, 31/3/74.   

15-17 

A TV nos 
lares 

“Não se tem mais liberdade/ adeus, teatro e 
cinema./ folga, à noite, terminou-se, / aquele tempo 
tão doce/ de passeios e de encontros – tudo, afinal 

18-20 
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que esse monstro/ - a televisão não deixa. “(p. 18) 
O obsoletismo 
do hoje 

“um dia ultrapassado. // o estéril meu dia de hoje/ 
que é tão só meu hoje de ontem.” 

20-21 

O tempo de 
violência 

Quadras feitas em 1972 com uma visão negativista 
da vida e das transformações da sociedade, século 
de assaltos. A violência, embora fenômeno 
universal e constante, é visto em seu poder 
tecnológico de escala de destruição avassaladora. 
Isso incomoda o poeta.   

21-22 

A vida e a 
sobrevida 

A alusão à passagem bíblica - “nem só de pão vive 
o homem mas de toda a palavra que da bola de 
Deus sai” - é reelaborada, concretamente e 
concretisticamente, pelo poeta. “A palavra – mine e 
lavra – como osso, carne, remédio, apólice ( o 
poeta fora vendedor de seguro em vida), porvir, 
surto/fruto/luto, guerra, aterra, dinheiro/ noticias de 
rádio, eletrifica e tensofica a vida ou mortifica o 
homem..” o Poema vai se transformando, 
metamorfoseando-se em duas colunas como “vida 
urdida, varrida”, cujo produto pode ser não vida. O 
tudo vira nada. O poeta deseja chegar pela palavra 
divina a sua fonte transcendental do paraíso, 
“gozo/ditoso, do Pai bondoso”. 

23-29 

O homem e a 
caixa preta 

É a segunda parte da obra. Um dos poucos textos 
em prosa, isto é, retirados do Jornal do Brasil de 
1981, sobre a Guerra Fria e o a tentado ao 
presidente Reagan. O artigo “O Revólver e a Caixa 
Preta” é um paralelismo entre o atentado e a Guerra 
Fria. O fanático jovem John Hinckley pretende 
mostrar seu amor por uma jovem matando o 
presidente. O diálogo entre o presidente e seu 
médico evidencia a lógica perversa do mundo entre 
dois blocos que se estranham, podendo gerar uma 
hecatombe em alta escala de atentados ao mundo 
como a explosão de bombas nucleares entre 
capitalistas e soviéticos.      

31-35 

Ladainha em 
novembro de 
1979 

O poeta temeroso com a guerra reza uma ladainha 
simulando que o mundo pode ser destruído em 10 
minutos. 

36-38 

Outra ladainha  Pede ironicamente pena dos ricos que se acham 
donos do mundo, esquecendo que são homens... 
deixando de fazer uma diferença com a riqueza ... a 
favor dos outros e da natureza. “... na fortuna há 
quem se enfuna/ e, fauno fausto, se afunda/ no 
enfuno: (...) no poder há os poder/ócios// 
poder/ossos// poder/rocios. // Por isso, olha-os 
como homens/ deles tem pena, Senhor.”      

38-39 

Sexo-
comércio & 
indústria 

Na sociedade do consumo tudo vira espetáculo; 
sexualidade é material de lucro e mercadoria na 
lógica capitalista.  O erotismo erosivo está na 

42 
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ilimitada mídia, motéis, comercio de mulheres, crianças, 
idosos, negros, um comércio rendoso para o prazer 
a todo custo, gerando escravos do sexo e riqueza 
aos exploradores da indústria do sexo... 

Implicações 
da carne 

Laís Corrêa valoriza a criatividade lingüística do 
poema, embora advirta sua atitude tradicionalista e 
patriarcal. O poeta criativamente, conservador e 
defensor da doutrina da igreja católica, evidencia o 
aborto, o culto do corpo na sociedade do espetáculo 
e o luxo versus a marginalização dos seres 
humanos em antros desumanos... O poeta consta o 
surgimento dos motéis em Divinópolis, a Aids, a 
prostituição infantil, a droga entre populares e ricos 
e o uso da pílula... 

43-46 

Preparação 
para a morte 

À memória de Zilah C. de Araújo – escritora; 
José Ribeiro do Carmo – sonhador. 

47 

Concerto 
diário 

Oferecido a Célio César Paduani. Musicado em “lá 
andante, presto agitado, adágio em mi, finale.” O 
sonho é o lugar do desejo frustrado, o poeta evade-
se na música, em que se extasia com os clássicos. 
Lá fora o mundo selvagem.  

48-50 

 
A última hora  

Para Antonio Walter Duarte. Como será minha 
última hora? 

50-51 

Difícil 
conciliação 

As aporias e os paradoxismos irritam o poeta, não 
mais concebe a conciliação desses extremos e 
dualismos existenciais...  

52-53 

A obrigação 
deserção 

Elogiado como um dos melhores poemas de 
milagre. Laís Corrêa aponta pela sua fluidez lírica e 
a linguagem flexível.  O poeta aborda a influência 
da música na alma e sua evasão como condição 
psíquica e social diante das contradições do mundo. 

53-54 

O último 
decreto do 
último credo 

Decreta-se o fim da morte, da mágoa e o veneno da 
solidão, a exclusão dos inválidos e iludidos, a 
doença dos doentes, o fim da má distribuição da 
sorte e da riqueza, da agressividade das guerras, a 
injustiça contra os inocentes e indefesos, da 
tempestade destruidora da ganância nas estruturas 
de pecado social... “A vida só vale se o homem 
vale. (...) Deus-Uno e Trino quando darás a 
resposta às minhas terríveis perguntas de 
eternidade?” 

55-56 

O 
Esque/cimento 

A dinâmica do sono-sonho é um concurso de 
espectros e fugas, paliativos à depressão, a não 
aceitação da morte, todo dia o homem morre! O 
silêncio esconde e camufla a memória e o cimento 
do esquecimento tenta lacrar o passado lá onde 
deveria estar sem o concurso do presente tempo. O 
poeta se indigna com a não compreensão do sonho 
acordado, uma inquietação obstinante e instigante – 
sal na ferida que dói muito...  

57-58 
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3 EM 1 – 1985 – exploração de Minas desde a colonização à industrialização  
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS 

POEMAS 
PÁGINA 

Página de 
rosto 

Milagre se apresenta como membro da Academia 
Divinopolitana de Letras e da Academia de Letras 
de Ipatinga, Edições ADL; Composição e 
impressão: Artes Gráficas Santo. Antônio Ltda. 

- 

A página dos 
poemas ou 
quartetos 

Pensamento de Nélida Piñon: “O Escritor é uma voz 
a mais a denunciar as realidades incompatíveis com 
o homem.” 

3 

Os Temas das 
rimas pobres 

Inflação, espoliação de Minas, derrama e a 
Inconfidência Mineira, o aventureiro luso e a atual 
industrialização em Minas. (poemas entre 1968 a 
1984)  

8 p. 

Última 
página 

Poema para os que mudam para Divinópolis. A 
Cristian Bonacini Cintra: “É edificar/ Que é de 
ficar.” 

8 

 
Almanaque e Lírico da noite (1985) foram compostos para formar o mesmo e único 

opúsculo. Milagre publicara opúsculos de formato doméstico, gracioso, este com 81 
páginas. Almanaque (1985) remete-nos a vários contextos da vida do autor, contudo 
consolidou-se com os Jogos Florais, iniciativa da ADL com o Movimento dos 
Trovadores do Brasil. 

 OBRA TEMATICA DOS POEMAS PÁGINA 
Capa de cor 
branca em 
títulos de cor 
preta  

Composto e impresso em Artes Gráfica Santo 
Antônio Ltda, Divinópolis, MG. 

- 

Folha de 
rosto 

1985, Edições ADL. - 

NOTAS 
PRÉVIAS 

O poeta faz um balanço de sua produção de trovas 
no contexto do Movimento Trovadoresco no Brasil 
e em Divinópolis. 

3 

A poesia de 
hoje 

O poeta pondera a agitação da cidade e da vida 
moderna com a habilidade de trovar. 

4-5 

Explicação 
final. 

O poeta se justifica em não citar alguns nomes por 
questão ética; contudo é o “poeta que “ora fala de si 
e por si, ora de outrem e por outrem. Divinópolis, 
maio de 1985, o autor.” 

5 

Almanaque Iniciam-se as trovas de Almanaque. 7-43 
Lilia Trova em que Milagre se recorda do falecimento da 

primeira esposa, Maria da Conceição Natividade, 
como expressa na nota nº 1.  

13 e 44 

O nome de 
Cacau 

Há uma trova dedicada a Cacau, carinhosa e 
familiarmente assim chamada Maria do Carmo 
Mendes. Segundo a nota nº 3, cacau é o nome de 
pomada empregada para conter a rachadura dos 
lábios durante o tempo de geada e frio. 

14 e 44 

Indo ao Rio Trova que narra uma de suas viagens. Veja o roteiro 15 
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de Janeiro...  Milagreano! 
- Notas -  Treze notas explicativas no final de Almanaque. 44-46 
O Lírico da 
noite 

Inicia-se O Lírico da noite. 47 

 
Lírico da noite (1985): um traço benjaminiano aqui insere provocadoramente a 

travessia do poeta em sua terra natal como seresteiro, compositor, poeta engajado. O 
titulo da dissertação tem em Benjamim e nesse opúsculo de Milagre uma motivação 
a mais, dado a criatividade de ambos os escritores sobre a releitura da tradição e sua 
permanência na modernidade. 

 
POEMAS 
OU 
SONETO
S DE 
LÍRICO 
DA 
NOITE 
(1985) 

PÁGINA 
DO 
POEMA
- 
SONET
O 

 
TEMÁTIC
A 

A QUEM SE 
DESTINA OU 
HOMENAGEI
A! 

DATA 
DE SUA 
ESCRIT
A 

LOCAL 
DE SUA 
ESCRITA 

 
“Divinó
polis” 
(em 
verso 
livre) 

49 Elogio à terra 
natal 

 Sem data Divinópolis 

“Não tive 
grandes 
pretensõ
es na 
vida.” 
(soneto) 

51 
 

Brevidade da 
vida e 
sentido de 
justiça em 
viver bem. 

Ao bispo Dom 
Belchior 
Joaquim da 
Silva Neto 

Sem data Divinópolis 

 
“Um 

cortejo 
de 
santas...
” 
(soneto) 

 
52 

A visão de 
um vulto e 
a 
melancoli
a do poeta 
na vida 
terrena 

Reynaldo Diniz 
Santos, Maria 
da Conceição 
Elói e Odilon 
Santiago. 

 
Sem data 

 
Divinópolis 

“Pátria” 
(soneto) 

 
53 

Poema 
parnasiano, 
de 
influencia 
de Olavo 
Bilac 

Nylce Mourão 
Gontijo e 
Mauro 
Eustáquio 
Ferreira 

 
1952 

 
Divinópolis 

“O 
Doloros
o 
Encontr
o” 

(soneto) 

 
54 

“Ao Senhor 
dos Passos 
pela rua 
afora” 
(Jesus na 
via crucis!)  

José  
Dias Lara e 

Heraldo Alvim   

 
16/04/194

6 

 
Bambuí, MG 

“Quando a 
gente 
caminha
...” 

 
 
55 

O tempo 
melancóli
co do 
poeta e os 

Mercemiro 
Oliveira Silva 
e Waldir 
Caetano  

 
1963 
 

 
Divinópolis 
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sonhos de 
felicidade 
na 
mocidade 

“Cromo” 
(soneto) 

56 O jovem 
leiteiro em 
domicilio.
.. 

Edson Gonçalves 
Ferreira e 
Lázaro Barreto 

Sem data 
 

Divinópolis 

Requiem 
(Soneto) 

57 “Morte 
trágica e a 
eterna lira 
no céu... 

Ao irmão Teófilo, 
após sua longa 
agonia. 

dezembro 
de1942 

Divinópolis 

“Benignida
de” 
(soneto) 

 
58 

“Ser menos 
consciênci
a e mais 
coração.” 

Fernando Teixeira 
e Oswaldo 
André de 
Melo. 

 
1952 

 
Divinópolis 

A vida e o 
amor 
(soneto) 

 
59 

Jamais 
compreen
di o amor 
e a vida... 

Jadir Vilela de 
Souza e Davi 
Raposo. 

1954 Divinópolis 

“Magistra” 
(soneto) 

 
60 
 

“Professora: 
és a 
segunda 
mãe e o 
primeiro 
amor do 
menino...”  

Rosa de Freitas e 
Nestor de 
Souza. 

 
Sem data 

 
Divinópolis 

“Nesta 
Rua, 
onde as 
árvores 
em 
fila...” 
(soneto) 

61 O amor e a 
solidão da 
flor 

 Sem data Divinópolis 
 

Percorro o 
cemitéri
o 
lentame
nte...  
(soneto) 

 
62 

O poeta não 
morreu, 
ele viveu: 
visita ao 
cemitério..
. 

Zoroastro Ferreira 
de Andrade 

e José Gomes 
Pimenta 

 
Sem data 

 
Divinópolis 

 
“Quando se 

tem uma 
ilusão 
na 
vida...” 
(soneto) 

 
 
63 

A ilusão da 
vida, o 
ideal e o 
pessimism
o e o 
abismo da 
alma 

Geraldo de 
Oliveira Freitas 

e Adércio Simões 
Franco. 

 
Sem data 

 
Divinópolis 

“Noivado” 
(soneto) 

 
64 

O noivado de 
Paulo 
Milagre e 
Rosangela 
Vieira 

Divino Alves 
Vieira 

 
Sem data 

 
Divinópolis 

“Quem 
casa 

 
65 

 
Amor na vida 

Rosenwald 
Hudson de 

 
Sem data 

 
Divinópolis 
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deve 
amar 
com 
muito 
amor” 
(soneto) 

e na 
velhice... 

Oliveira e José 
Lara 

“Filhos” 
(soneto) 

66 “Meus quatro 
filhos...” 

Aos filhos e a 
Gentil U. Vale 
e José de 
Arimathéa 
Mourão. 

1976 Divinópolis 

Velas 
acesas 
pelo 
cemitéri
o... 
(soneto) 

67 Vê-se uma vela 
derradeira é 
o mais tristes 
dos poetas...   

Washington dos 
Santos e 
Geraldo 
Moreira. 

2-X-1975 Divinópolis 
 

“Depois de 
tanta 
vida ...” 

(soneto) 

 
68 

É hora de 
recolher-
se da 
viuvez e 
velhice... 

Edite Silva Sem data  
Divinóolis 

“Pelo 
tamanho 
amor...” 
(soneto) 

69 “Não és 
minha e 
eu não sou 
teu... 

 Março/19
83 

Divinópolis 

“Você, 
realment
e...” 
(soneto) 

70 “Não 
culpemos 
a vida e o 
destino... 
por não 
alimentar 
o bem-
querer...”  

 1983 Divinópolis 

“O Hoje 
Passado
” 
(soneto) 

71 “Um dia a 
menos 
para 
libertar-
me...” 

Após ler o poema 
de Nelly 
Morato 
Ferreira, de 
Ipatinga.  

13-6-1984 Ipatinga 

“Letras 
para o 
‘Adágio 
para 
Órgão e 
Arcos’, 
de 
Albinon
i.” 
(versos 
em 
rima...)   

72 “A ilusão 
deste 
mundo 
terminou 
para 
mim... 
Ninguém 
se importa 
com 
minha 
morte...”  

Júlio Régis 
Fuscaldi e 
Neusar e 
Julieta Mattar. 

nov.,1978 Divinópolis 

“Uma 
Mulher”  

(versos em 

73 “Quando eu 
era 
pequenino

Para Lilia ou 
Maria do 
Carmo ? 

 Divinópolis 
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rima...) , minha 
mãe me 
falou...” 

“Quarteto 
de 
soneto” 

74 “Na clara 
noite da 
minha 
alma 
acesa... 
teus 
verdes 
olhos...” 

Para Lilia... ou 
Cacau... 

1972 Divinópolis 

“Outro 
Quarteto
” 

74 “Primeiro fio 
de cabelo 
branco,...” 

  Divinópolis 

“Fidelidade
” 
(soneto) 

 
75 

“No meu 
tempo de 
quase que 
menino,...
” 

Para Lilia... 
Para Ivone 

Guimarães e 
Eneida Gomes 
Flor. 

 
1955 

Divinópolis 

“Soneto das 
Almas”  

(soneto) 

76 Passei por 
muitas 
almas neste 
mundo... 
Hão de 
esquecer-
me ...  

 
Domingos Diniz e 

Sônia 
Figueiredo 

 
1978 

Divinópolis 

“Temos 
bastante 
para ser 
felizes:..
.” 

(soneto) 

77 “Acredita na 
lírica do 
amor;... 
ter menos 
raiva e 
mais 
amor?”  

  
1985 

Divinópolis 

“Ferroviári
a” 
(versos 
livres...) 

78 “Quem morava à 
beira-linha... 
mas um 
presidente 
tinha pressa; 
foi fazendo 
rodovias...” 

José de Freitas e 
Adélia Prado. 

 Divinópolis 

“Pequeno 
Poema” 

79 “Alguém 
xingava o 
mundo: - 
Mundo 
cão! – 
clamorosa 
injustiça 

contra o cão.” 

“À memória de 
nossa cadela 
Árgia.” O 
nome lembra 
Argos, velho 
cão fiel de 
Ulisses em 
Ítaca, no cap. 
XVII da 
Odisséia 
(2008, p. 55). 
Argo é um dos 
argonautas, 
que 
acompanhou 
Jasão na busca 

Fevereiro 
de 
1984.  

Divinópolis 
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do tosão de 
outro. Para 
isso, fizeram o 
navio Argo. 
São mitos em 
The Heroes, 
narração de 
Charles 
Kingsley, Trad. 
Ondina 
Ferreira, Ed. 
Saraiva, São 
Paulo, s/d, p. 
66. 

“Epitáfio” 80 “A sem igual 
desventur
a/ de ver 
um filho 
inocente/ 
ser 
baixado à 
sepultura..
.” 

  Divinópolis 

“A 
irreversí
vel 
Realida
de”  

(versos em 
rima...)  

80 
e  
81 

“Na música 
ou na 
poesia/ ou 
no amor 
das 
criaturas/ 
não ficarei 
perpetuad
o; /- 
Memória, 
nome 
ilustrado, 
/Isso tudo 
é fantasia.  

  “Fim de O 
lírico 
da 
Noite.” 

Divinópolis 

 
A Igreja de João XXIII – 1986 – é obra fundamental para entender o roteiro milagreano, as 
reformas pastorais do Vaticano II e o ecumenismo nos anos 1960, a visita ao Corcovado no 
Rio de Janeiro, o fato de ser o primeiro poeta ministro extraordinário da Eucaristia em 1970 
e 1971. Depois, seguem os ciclos de poemas a São João del-Rei de 1952 e outro a 
Divinópolis de 1947, 1955 e 1970.  
 
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS 

POEMAS 
PÁGINA 

Capa com letras 
grandes do título em 
vermelho e letrinhas 
amarelas ao fundo, 
impresso na Gráfica 
Sidil, de José Lúcio, um 
dos integrantes do 
Movimento de arte de 

- - 
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1968 e 1969, da UED. 
Nota desta edição: os 
motivos apresentados 
pelo poeta – a não 
unidade formal e 
temática não são 
incongruentes com o 
objetivo de atingir ao 
seu leitor. 

- - 

Homenagem do 
autor:11 escritores de 
Divinópolis  

- - 

Poemas de A Igreja de 
João XXIII: a começar 
com Ecumenismo 

Cita a iniciativa de Frei Miguel e o diácono 
Batista Nilo Maciel, empresário e um dos 
fundadores do sindicalismo em Divinópolis, 
MG. 

07 

Poemas para Frei 
Respício 

Percebe-se uma forte influência do 
franciscanismo na formação religiosa de 
Milagre. Os franciscanos chegaram a 
Divinópolis em 1924. Os Batistas haviam 
vindo uma década antes. Informações de 
Elizeu Ferreira em Divinópolis: rastros e 
pegadas (2006, p. 113-116).82 

08-09 

A igreja de João XXII Há entre parênteses uma nota de Milagre 
sobre a situação da Igreja e as relações 
ecumênicas com outras igrejas, além de citar 
nomes de chefes de nações do mundo 
soviético e capitalista 

10 a 15 

Clímax Poema de 1964 – o poeta procura amenizar a 
fobia da ameaça atômica que paira na 
sociedade ocidental. 

16 

Ministro da Eucaristia Há uma nota de página em que Milagre 
contextualiza seu trabalho nos anos 1970 e 
1971 na Catedral de Divinópolis, MG. 

17 

O abraço da Paz O tema litúrgico católico da missa evoca um 
convite à paz na sociedade. 

18-19 

O irmão dos irmãos O poema é de 1965: Milagre tematiza a 
dificuldade de viver o evangelho em 
sociedade. 

19-20 

Súplica  Poema de 1968: o poeta faz uma prece para 
suportar a dor e o abandono como o próprio 
Senhor a experimentou.  

20-21 

Ao Cristo do 
Corcovado 

Poema de 1960. O poeta vai ao Rio de 
Janeiro e pede ao Senhor um melhor salário-
família. “O Cristo maior do mundo desce o 
braço da imagem como o pano de um palco”  

21-22 

O Coroinha O poeta antes do “destino ferino” que 
impregna sua obra como tema de abjeção; 

22-23 

                                                
82 FERREIRA, Elizeu. Divinópolis: rastros e pegadas. Express: Divinópolis, 2006. 214 p. 
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fala de seu tempo de coroinha na Catedral e 
cita várias personagens: Pe. Matias, Joaquim 
Louro sacristão e Zica e Maria.  

Cristo Bastante Poema de 1986: o poeta comenta o que 
significa estar com ele e por ele como Elias, 
Moisés, Pedro... 

24-25 

A culpa do demônio Poema de 1986: o demônio envenena tudo e 
é convencido pelo poeta a modificar seu 
proceder: para Deus nada é impossível!  

27-28 

Letra Hino ao Congresso Eucarístico de Brasília 
(Não enviado!) 

29 

Versões Da Imitação de Cristo83, em 1960, Milagre 
foca que os desejos da carne conduzem às 
trevas do pecado e humildade versus a 
soberba.   

30 

A Virgem Santíssima   Soneto de 2-9-1942, o poeta como Edgar 
Allan Poe recorre a Virgem confiando-lhe 
sua “visão imortal dos sonhos” 

31 

Mãe  Poema de 1959, composto por 3 estrofes de 
8 versos cada uma, homenageia a Mãe de 
Jesus como a “arma valiosa na tentação e na 
hora da morte”  

32 

O mês de Maria Poema de versos irregulares que enaltece a 
tradição do mês de maio, dedicado a Maria...  

33-34 

Poesias de São João Del 
Rei 
  

Página de abertura dos poemas compostos 
em 1952, durante as férias do poeta com sua 
Lilia.  

35 

Férias Poema de versos irregulares dedicado à 
cidade de São João Del-Rei, com suas 
“fábricas modernas e esplêndidas igrejas”, 
“tempo de heroísmo e arte” barroca. 

37 

Histórico Versos irregulares com lindas rimas, 
dedicado ao Dr. Luiz Mourão Ratton. 
Milagre evoca “o episódio dantesco da 
Traição, cujas margens viridentes, (...) 
nasceu Tiradentes.”  

38 

O venturoso encontro O poeta encontra Frei Metelo que o casou 
em Divinópolis em 1944. 

39 

As Águas Santas Poema irregular com rimas oferecido a 
Geraldo Guimarães; fim das poesias de São 
João Del Rei.   

40-41 

Poesias de Divinópolis Página branca com esse título 43 
Divinópolis cinco estrofes em que Milagre versa sobre o 

progresso da cidade e mostra que ainda há 
bairros pobres, com formação de favela do 
Alto da Laginha e marginalização no 
Catalão. Em 1970, Divinópolis tinha 100 

45 

                                                
83 KEMPIS & GERSON. Imitação de Cristo. Trad. do texto latino por Pe. J. I. Roquette. São Paulo: 

Editora Ave-Maria, 1928. 498 p. 
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mil habitantes e passava pela 
modernização...    

Feliz Aniversário Uma espécie de hino encomiástico em que 
Milagre exulta sua terra natal, “sonhadora 
sultana de toda Minas Gerais”. O ufanismo é 
uma das marcas do poema em 1947. 

47 

A ajuda do Céu Em 6-5-1955, os quartetos são articulados a 
dar uma progressão de memória e história, o 
desenvolvimento e a moral como esteios 
legados ao porvir  

48-50 

Obras publicadas 
(poesia)  

Lista de obras do poeta e antologias na 
última folha 

50 

 
Lápis de cor (1986), um dos veios tardios do movimento trovadoresco dos anos 1960 em 
Divinópolis, ainda tem as inspirações milagreanas. Desta vez, sem a parceria de Antônio 
Weber, seu filho, que estudava engenharia ou estava a trabalhar no Rio de Janeiro. Também 
necessário para a constituição do roteiro milagreano por apresentar o nome das cidades pelas 
quais Milagre passou: Poços de Caldas, MG, e Cabo Frio, RJ.  
 
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS POEMAS PÁGINA 
Capa em 
cor 
amarela 

Título em diagonal na capa 
Composição e impressão: Artes Gráficas Santo Antônio 
Ltda. 

- 

Contracapa  Obras publicadas e antologias - nome delas - 
Página de 
rosto 

Em títulos de cidades em vertical no canto esquerdo: 
Trovas de Poços de Caldas, e em no canto direito: a 
disposição normal das letras: Trovas de Cabo Frio - 
Edições ADL   

- 

Trovas de 
Poços de 
Caldas 

94 trovas de Milagre, todas numeradas cada uma.  6-29 

Trovas de 
Cabo Frio 

73 trovas de Milagre, todas numeradas cada uma. 32-64 

Notas 
sobre as 
trovas 

Quatro notas no final 65-66 

 
 
O viaduto das Almas / O homem agioso – 1986 – Arquitetura da imagem e 
poéticas visuais nos remetem a temas sobre a colonização de Minas e a trilhas dos 
bandeirantes paulistas e portugueses, Divinópolis nasceu dos entroncamentos da 
ferrovia, ligando o coração da capital mineira até a Mogiana do Triângulo Mineiro, 
em Uberaba, ao Estado de São Paulo. Estão inclusos os temas da tradição e da 
religiosidade mineira, em que a Semana Santa da fase antiga de Divinópolis 
aparece; o poeta se coloca na história como um dos peregrinos e caminhantes da 
procissão da Soledade ou da Paixão de Cristo.  
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS 

POEMAS 
PÁGINA 

Capa com 
desenho do 

Desenho da capa da cunhada Rosângela Vieira 
Milagre 

- 
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antigo viaduto 
das almas 

Composição e impressão: Artes Gráficas Santo 
Antônio Ltda. Edições ADL  

Dedicatória de 
Milagre 

Oferece o livro a Laerte em maio de 1987 - 

Notas 
explicativas 

O autor 13 

Escritores 
escreveram 
sobre o que o 
autor escreveu 
até hoje.  

Rol de 32 escritores, dentre amigos do poeta  05-12 

Início: O 
VIADUTO 
DAS ALMAS 

O VIADUTO DAS ALMAS 17 

Azurita   Ferrovia e infância 18 
Vou-me embora 
pra Iaúna 

Política e gestão da cidade 19 

Almoço à 
brasileira 

Costumes da classe média 24 

(entre 
parênteses) 

Dualismo: seca/cerca – nordeste e Berlim   25 

Fut/esporte BH – arquitetura e lazer 26 
Sidil Urbanização de Walchir Resende 30 
CR$100.000 Inflação 30 
Sidero/tecnia Poluição e modernidade tardia 31 
Sozinho na 
multidão 

Paulicéia desvairada  34 

Esta casa  Atalaia – arquitetura da cidade e natureza 34 
Tentativa  Melancolia e frustração do poeta moderno 36 
A vida Influência de Augusto dos Anjos 36 
deslocamento O obsoleto fortidinho 29 39 
Poesias as 2 
esposas 

1976 e 1970 45 

 
O homem agioso – 1986 - A melancolia/prenúncio de sua morte e ostracismo social 
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS 

POEMAS 
PÁGINA 

Sobre/solo O inconsciente, o pesadelo ou a história a partir dos 
vencidos ou a história a contrapelo 

51 

Definição O que vem a ser o homem? 51 
Um só Dentre as múltiplas possibilidades de escolhas, só 

cabe ao homem escolher uma só! 
52 

A difícil 
escolha 

Toda opção tem seu peso de implicações 53 

O homem 
agioso 

Lucro e marginalização  72 

O último dia Soneto – a morte 55 
Dez/esperas Rir do destino em 1970 56 
O ninguém O destino traçado 60 
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A vez do 
câncer 

Publicado em Suplemento literário MG  61 

O marco 
inútil  

Muro de Berlim 69 

Perda  Perda de si – o poeta se foi! 71 
Cabisbaixo Melancolia e perplexidade do poeta 74 
Caus  O fim de tudo 75 
Meu ciclo de 
barro 

Suporta a dor  76 

Não sou Centralidade do cemitério 77 
Cartão de 
identidade 

 Isolamento na cidade 88 

Meu dia de 
hoje 

Amanhã nunca chega... 90 

Dez/ilusões Este mundo(i)mundo – efêmero e fascínio  91 
 

MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR 
SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE  

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DE FALECER 
 
 Ele lançou Lixo atômico (1987); Arquivos (poesias mimeografadas). Divinópolis: 
ADL , 1987. 32 p., O Doador de sangue (1990) e Quartetos de sangue (1991), 
aparece seu retrato e textos em Memorial de Divinópolis de Lázaro Barreto em 
1992; poemas inéditos de 1989, 1990, 1992, trovas em 1991, 9 haicais em 1991, 35 
anos do Diário do Oeste em 1991, o verbete em Enciclopédia literatura brasileira 
em 1989, antologias, Aqui poesia de Sete Lagoas (1992), prefaciador em 1992, 
Cartal de natal; 50 anos de poesia em O poeta sobre o mundo em Cinquent’anos, 
Aqui pra nós, Jornal da Cultura, Caçarola (1991), Anuário ADL – 1991, Revista 
20 da Editora do Escritor 1992, Antologia ADL 2000, participação de I, II e III 
Encontro de Academias em out.1989 e julho de 1991; Academia Mineira de Trovas 
em 3 nov.1991; Concurso São Lourenço em fev. 1991, ofício-convite em julho de 
1991 por J. Arimathéa Mourão, Jazz-convite em out.1991por Tulio Mourão; poesia 
inédita Felipe e os Cavalos em 1991; Palestras na Faced em Nov. 1988 e “Rumos da 
poesia brasileira” em nov. de 1988; Atas da ADL entre 08/06/61 a de nº 10/1991 
(dois livros de atas); Termo de Posse: Milagre como vice-presidente de Mercemiro 
Oliveira, na ADL, em seis de junho de 1987, p. 171 b e repete isso em 18 de julho de 
1988, p. 184 b, Milagre doa dois volumes de Lixo Atômico em 07 de out. 1987, 
conforme Ata 10/87, p. 177, Milagre é aprovado em trovas no concurso de UBT – 
União Brasileira de Trovadores – e AFEMIL - Academia Municipalista de Letras, 
em 15 de Nov. de 1987, como primeiro encontro de academias mineiras em 
Divinópolis, conforme ata especial dessas entidades, p. 6b, Milagre declama um seu 
poema antigo, em Ata 12/87, p. 181, em 05 de dez. de 1987, Milagre participa de 
reunião com Cacau, sua segunda esposa, conforme ata 06/88, p. 185, Faz palestra: O 
que é Poesia? e declama o poema “Felipe e os cavalos”, de Bueno de Rivera, p. 
189b, Ata 10/88, de 5 de Nov. de 1988, Milagre faz homenagem a Petrônio Bax com 
poema especial, em sete de jan. de 1989, Ata 01/89, p. 194; 
Revista Dimensão em set. 1988, Revista de Poesia em 1989; Jornal de Brasília e 
da Casa do Escritor de São Roque; Discurso de posse de Padre Olavo em julho de 
1990; Substitui Fernando Teixeira na reunião da ADL em julho de 1990; Voto de 
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pesar pelo falecimento de GTO – Geraldo Teles de Oliveira - em out.1990. Sebastião 
Bemfica Milagre faleceu em 22 de fev. de 1992.     
 
Lixo atômico (1987): esse poema como sugere o tema se inscreve em uma época de fobia da 
bomba atômica e consequencias da Guerra Fria. São poema com aspectos históricos e 
contemporâneos de Minas Gerais com temas do cotidiano numa variedade caleidoscópica do 
mundo atual.  
 
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS POEMAS PÁGINA 
Capa Capa feita por Élvio Heleno de Azevedo, ilustrador e 

caricaturista no Diário da Tarde, de Belo Horizonte. 
Sebastião Milagre, amante da música e da poesia, aparece 
com a batuta de maestro e diante de uma partitura em 
“allegro moderato” e com os versos de “o Homem 
(colosso! – osso, osso.). Há uma iluminura linda perfazendo 
o canto da capa, esquerdo superior, com motivo floral entre 
violino e trombone, com fitas esvoantes. Patrocínio da ADL 
e impressão da Gráfica Sidil Ltda. 

- 

Contracap
a 

Lista considerável e ampla de “Obras publicadas, 
antologias e Quarteto de cordas” (Quartetos de sopro, no 
prelo). 

- 

Sequência É o sumário da obra, em três partes: tempo/espelho, lixo 
atômico e o ciclo da dor. 

- 

Apresenta
ção 

José Afrânio Moreira Duarte (divulgador de Milagre em 
Belo Horizonte) escreveu esse artigo no Diário da Tarde, 
em 4-12-1986: “Milagre é poeta heterogêneo eclético.”  

- 

Nota 
explicativa 

O autor apresenta seus créditos e currículo: “Tendo 
começado a escrever poesia em 1940, fui editar o primeiro 
livro vinte anos depois.” Acreditando ser seu último livro, 
Milagre afirma o extravio da maioria de seus trabalhos e 
não os consegue escrever novamente como eram.  Pretende 
escrever sobre “O Ministro da Eucaristia” que foi, mas 
também essa tarefa não foi possível, pois que a morte 
chegara antes. Havia solicitado, em 09 de nov de 1991, por 
meio de ofício a Jadir Vilela, então presidente da ADL, um 
tempo para realizar seu intuito.       

- 

Tempo/Es
pelho 

Vários poemas, nenhum soneto, com temas da conquista do 
espaço, a chegada à Lua, a filosofia da vida, da justiça, do 
tempo corrosivo da memória, os conflitos humanos, a 
mudança de comportamento do sexo feminino como a 
minissaia,  a crise política e a corrupção, uma releitura de 
Vinícius de Moraes em o “Dia da Criação”.  

17-30 

A 
novamente 
Lua 

Poema de 18-7-1987, composto em irregularidade notável 
de versos, com economia de rimas, ziguezagueando a 
página com o tema da Guerra Fria e a disputa espacial. Esse 
tema fora já apresentado em Gomos da Lua em 1963  

17 

O tempo Um lindo poema de meditação, cujo fundo filosófico e 
rítmico irregular é uma mimeses da passagem cronológica 
inexorável na vida de todos nós. Não se pode controlar o 
instante vivido, nem a chegada e a partida de cada um. O 

18- 
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poeta reconhece assim ser o tempo justo para cada um!  
A espera 
inútil 

A dificuldade emocional de esperar e planejar os encontros 
é a marca de um masoquismo: alguns guardam o melhor 
pijama e calça e blusa para uma noite especial – ela não 
acontece! O poeta ironicamente diz ser “bem guardados 
para umas noites melhores/ para a manhã bizarra/ para o dia 
de festas/ e tarde de canto/ e cigarra.” A imprevisibilidade é 
sempre o adiamento do desejo e da libido como no 
surpreendente surgimento das cigarras a cantar no verão 
com o calor e a deixar a sua presença na pele seca na 
árvore, depois de cantar tanto. A metamorfose acontece no 
seu processo... para o homem de pijama esse processo é um 
realce e sorriso adiado para o corpo moreno do poeta.     

19 

Avaliação 
da vida 

Poema irregular com inventiva rima e a meditação 
evidencia o labirinto do tempo e a lei da vida. O homem 
vem viver e deixa a vida nem melhor e nem pior. O poeta, 
em 1987,  assume um crivo cético e com certa passividade 
que parece negar o ativismo e o engajamento como 
modificadores da história, se a mesma tem uma dinâmica 
determinista.   

20 

Caixa de 
Melindres 

Poema irregular e rimado de 1986. O conflito é algo 
marcante e inevitável nas relações humanas. O contraponto 
é uma tentativa e a saída talvez seja a virtude da tolerância. 
Viver é uma arte!  

21 

Sex-saia A eroticidade é materializada no estereotipo patriarcal. O 
proibido é cultivado culturalmente na rotulação de 
sexualismo e as artes estão impregnadas dessa atmosfera e 
a mídia veicula uma provocação como novo modelo de 
erotismo, ora velado, ora explícito. A saia e a minissaia é 
uma revolução da moda vinda dos anos 1960... Em 1987, o 
poeta observa a presença de motéis em Divinópolis.   

22-23 

Sinal dos 
tempos 

A corrupção que nos escandaliza e sua impunidade são 
temas do poeta a denunciar as mazelas sociais e políticas. O 
fisiologismo partidário e a obsessão pelo dinheiro invertem 
os valores e envenena as relações humanas com interesses 
mesquinhos. 

24-25 

O justo Em 1986, um espelho evidencia o envelhecimento do 
poeta. Ser justo é admitir que o espelho não erra! 

26 

Agora é 
sexta-feira 

Dialogando com Vinícius de Moraes, o poeta mostra como 
o jeitinho brasileiro vai encurtando a semana com a busca 
do hedonismo e o lazer, o fim do expediente de trabalho ou 
seu encurtamento. São momentos de criatividade, relax, 
sexo e por outro lado, movimentos de perigo nas estradas 
com os bêbados ao volante e nas ruas da cidade com 
veículos em alta velocidade... As drogas alteram esse tempo 
e alguns vivem da alucinação...  As opções podem virar 
uma patologia coletiva ou uma merecida alienação.   

28-30 

Lixo 
Atômico 

Iniciam-se a segunda parte dessa obra. 33-44 

Pacto O nome desse poema irregular confirma o pacto lírico do 33 
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autor com os que o lêem. É um pacto autoficcional e 
autobiográfico. A visão de Lejeune (2008)84 consolida a 
visão da constituição da memória coletiva na escrita de si, 
quando se considera a visão milagreana como muitas das 
facetas do poeta frente à modernidade e a tradição. O autor 
deixa fluir o outro, o estranho e o abjeto dentro de si. É um 
pacto de uma visão cética diante da abjeção da carne-
(i)mundo      

Missa em 
cinco 
embalos 

O poeta tenta articular o paradoxal mundo com a inspiração 
litúrgica cristã: credo, prece não-comunitária, ofertório, 
memento aos mortos e vivos, comunhão, em 1987. Há 
ainda a deflagração da abjeção da carne que é a tentação a 
que o poeta se refere amiúde. 

34-37 

Lixo 
atômico 

É o poema-coração que nomeia o livro e essa segunda 
parte. Inclusive é esse poema que contém o motivo-epígrafe 
que está na capa: “o homem – (Colosso): osso, osso!” Essa 
imagem metafórica nos induz a uma ambigüidade de 
interpretação: o Leviatã de Hobbes e das grandes 
navegações e ao tema da mitologia como os seres 
fantásticos como os titãs. Tais titãs são denominados 
colossos. E a própria condição de estar entre os deuses e os 
heróis e semi-herois lhes dá um status de valor. São 
amaldiçoados e perseguidos por todos. E a sua derrota 
exemplifica a condição de seres decaídos e rebaixados à 
subgaia. Quanto maiores, pior o tombo! Milagre os vê 
como o próprio homem, o sonho de grandeza e mesquinho 
na vileza, restando-lhe à fatídica mortalidade: “osso sobre 
osso, do colosso!” E esse ceticismo se contrapõe à 
eternidade da alma, à carne, herda-se seu “fardo árduo, o 
sacrifício” de ser reduzido a sua condição intestinal de 
“cloreto de sódio, carbono, potássio e proteínas” na e da 
terra-cemitério.   Essa influência de Augusto dos Anjos está 
também em Gritos (1972) e em Viaduto das Almas 
(1986).   

38-39 

Encontro de 
Casais com 
Cristo 

Um dos belos poemas visuais à maneira neoconcretista em 
1987. Trata-se de irem à reunião de casais, momento-
movimento de pastoral de famílias dos anos 1980. 

40 

Encontro 
com o 
mundo 

O poeta, em sua religiosidade cotidiana, procura ligar fé e 
razão e coração à vida. Sente-se a paradoxal vivência, pois 
o próximo não corresponde ao seu gesto e ao seu gosto.  

41 

Poemas de 
Renovaçã
o 
carismátic
a 

O RCC - Renovação Carismática Católica – resultante da 
fusão de espiritualidade bíblica presbiteriana americana 
com a catolicidade tradicional na década de 1970 nos 
Estados Unidos. Essa é vivenciada pelo poeta. A ação 
transformadora da oração e da ação não deve ficar presa à 
Bíblia e à liturgia. O lírico expressa essa energia e sintonia. 

42-44 

                                                
84 O pensamento de Lejeune é analisado, contundentemente, em  Ailton Alexandre de Assis quando de 

sua pesquisa sobre Um lampião dentro da mala: o arquivo pessoal de Octávio Leal Pacheco – 
memória e autobiografia (2009) no PROMEL/UFSJ.  
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Os poemas são oferecidos a Cleonice Rainho e Mercemiro 
Oliveira.   

O ciclo da 
dor 

A criatividade dessa última parte da obra nos surpreende 
nos sete poemas. 

47-56 

- O poema O ciclo da dor inaugura a reflexão itinerante do 
poeta que nasceu na dor e vive da dor a cada ação e escrita. 
Tudo, no poema, rima com dor: nascedor, sofredor, 
crescedor, brigador, pacificador, amador, trabalhador, 
estudador, trovador, cassador, gerador, vivedor, comedor, 
bebedor, andador, calador, fazedor e morredor. (1986)  

47 

Entreato O poeta está magoado e deseja seu fim com Lilia. A dor é 
parte da metamorfose da vida; até no sonho o poeta lastima 
e evade-se em paraíso. 

50 

O sonho 
vazio 

O poeta “está de mal com a vida, nada quer dela”. 51 

A 
certa/incerta 
vinda  

O poeta espera estar preparado com o seu fim próximo. 
(julho/1987) 

52-53 

Sina de 
Esquina 

O poeta vive o instinto de morte: tanatus exige seu quinhão 
em cada esquina: “a morte passa seu imposto”. 

54 

O finando  “Cansa-me há muito/ viver neste mundo.” A melancolia e o 
ostracismo evidenciam o estado emocional do poeta à beira 
da depressão e uma angústia Existencial sem precedentes. 
O existencialismo e o pensamento sartreano denotam a 
mudança de atitude do homem pós-guerra: o peso da 
liberdade e as situações-limites em que sociedade industrial 
impõe ao individuo com o fim de algumas tradições, a 
descrença, o fim das ideologias e da metafísica.      

55 

Final Embora existam alguns poemas com esse mesmo título 
como no segundo volume de O mundo mundo-outro 
(1979, p.44), eles se convergem na temática apocalíptica do 
fim da vida. Nesse poema, particularmente, decreta o tempo 
de calar-se ante a adversidade e maldade do mundo. O 
poeta justifica-se que já falou o que devia, agora é tempo de 
meditação e introspecção. Esse poema aparece também no 
Anuário -1995, na p. 72. 

56 

 
O doador de sangue / Procissão da soledade – 1990 - Temas: Bipolaridade do 
mundo – capitalistas e comunistas - ricos versus pobres. O arquivo da memória é 
ativado em cada poema. O poeta como flanêur benjaminiano contempla a passagem 
da tradição à modernização abrupta da cidade.   O poeta é o compositor de Suites 
Divinopolitanas.  
 
O doador de sangue (1990). “Esta edição é comemorativa dos cinqüenta anos de 
atividade literária de Sebastião Bemfica Milagre”.   
 

OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS POEMAS PÁGINA 
Dedicatória de Paulo 
Milagre, poeta e filho 
de Milagre-pai. 

“Ao amigo João Bosco, grande estudioso da 
obra de meu pai. Um abraço. Paulo Milagre. 
Dv. 05/06/2009.” 

- 
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capa O mesmo que desenhara a capa de Lixo 
atômico (1987): Élvio Heleno de Azevedo, da 
Loja Maçônica Estrela do Oeste de Minas. A 
capa mostra a doação de sangue. Edições ADL 
como patrocínio. Arte final: Wagan Propaganda 
Ltda. 

- 

contracapa Há o retrato de Milagre idoso em 1990.  
Suíte/oferta/recordação Milagre faz registro de arquivo: as Suítes 

divinopolitana 1 e 2, para violão é do poeta. Ele 
oferece o livro aos artistas e escritores de 
Divinópolis. Recordação: cita nome de amigos 
como o músico e poeta Dieter Grabe; José 
Natividade, pai de Lilia; José Rodrigues Lopes, 
o irmão Lopes, artista plástico, falecido em 
1990; Geraldo Moreira, cronista e membro da 
ADL, falecido em 1990.    

- 

Régio presente/nota 
urgente 

Petrônio Bax, pintor e artista plástico, é 
homenageado pelo poeta em julho de 1988. E 
Bax fez o soneto Escafandrista para Milagre, 
que está nessa obra. Em 1990, Milagre 
comunica o falecimento do artista e escultor 
primitivo GTO – Geraldo Teles de Oliveira.  

- 

Pórtico  Pensamento de Raul de Leoni e de Mauro 
Eustáquio Ferreira: ironia e humor como 
instrumentos de crítica social são evocações 
desses autores. 

 

Índice dos poemas O sumário da obra - 
Oração da manhã e da 
noite 

Pai-Nosso reelaborado por Milagre. 13 

O Doador de sangue AIDS e solidariedade da doação de sangue 17-19 
Séxi Poema irregular e visual de 1988. O poeta 

registra o comportamento sexual da 
comunidade... os moteis e a TV, sexo, droga, 
rock...  

20-23 

Séculos de assaltos Guerras e violências na cidade 24-26 
O dinheiro Todos querem teu dinheiro em 9-9-1988. 27-28 
O quebra-molas Violência no trânsito em dez. de 1987. 29-30 
Balanceamento de 
rodas 

Alta velocidade dos carros em nov.1989.    

O muro de Berlim 1949-89. com uma introdução entre 
parênteses... 

33-34 

Do nasce-vive: 
destino? 

Norte x sul: poema em quiasmos e totalmente 
visual como um esquema da bipolaridade 
resultante da Guerra Fria. 

35 

A inevitável separação Natureza e pobreza: África e Américas. Mapa 
do Brasil e da Africa. 

36-37 

Só promessa Esse poema primeiro aparece em tamanho 
menor em O homem agioso na p. 72. 

38-39 

Suítes Divinopolitana 
Nº 3  

Nas águas de Bax. O poeta se refere ao tempo 
latino oaristo como Cristo e a pintura 

43-44 
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ilustrativamente primitivista e crtistã de Bax 
como vobis-pax/aoristo. 

Nas águas de Bax e 
Escafandrista, de Bax. 

Homenagem ao pintor Petrônio Bax em 1989. 
Set. de 1988, Bax fez o soneto Escafandrista 
para Milagre. Atrás, está a pintura do cristo com 
motivos marinhos e o sol..., de peixes, obra de 
Bax.   

45-46 

Louvor a vós, ó Cristo  Ainda comentando o tema da obra de Bax – os 
peixes e Cristo: o peixe-maior. Os cristãos 
primitivos nas catacumbas de Roma se 
identificavam com o desenho do peixe na mão, 
disfarce contra a perseguição romana. Cristo 
vem do grego: Ikxus, que significa peixe, deu 
origem a Kristos. 

47-48 

O meu sobrado Tradição e infância em Divinópolis. Aqui 
aparece a foto antiga do sobrado. Hoje no local 
está sendo construído outro domicílio. Não 
pertence mais a família.  

49-51 

A Noite da Poesia Fundada pelo poeta em 1988. Com duas notas 
em que fala da fundação da noite da poesia com 
a responsabilidade de Augusto Fidelis desde o 
início, segundo Milagre. E a noite de música 
desde 26 de abril de 1990. 

55-56 

Divinopolitana  Homenagem a Adélia Prado em março de 1988 57 
Hino do Guarani 
Esporte  

Homenagem ao Guarani Esporte Clube. Cita os 
jogadores pioneiros. 

58 

A recompensa O poeta é o escrivão de polícia sem vigias 59 
Variações no 
guardanapo 

Boêmios poetas  71 

Discurso a Divinópolis Acolhe o estrangeiro, estranho e arquitetura 74 
O achado paraíso Sirilismo: residência moderna do poeta. Aqui 

aparece a foto dessa casa na Rua São Paulo com 
a Av. Paraná. Hoje a casa está toda modificada, 
em estilo colonial, não pertence a família. 

83 

Eis aí a mulher... A casa e a vida sexual do poeta 91 
O casamento  À moderna 108 
 
Quartetos de sopro / O nome dela é Perpétua  (1991) 
 
Quartetos de sopro (1991) 

 
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS POEMAS PÁGINA 
Capa  Há na capa querubins azuis com instrumentos de sopro. E 

do lado de dentro a foto do poeta idoso em 1990 
- 

Homenagem 
a Aparício 
Fernandes 

Homenagem, em 1990, na pessoa de Aparício, aos 
trovadores do Brasil 

- 

Adeus!  O poeta se despede e agradece a todos que contribuíram 
com sua obra e que leram seus poemas. Ele recapitula sua 
inscrição na poética divinopolitana desde 1940, os livros de 
trovas dos anos 1960 e 1980. Sua participação no 

6-7 
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movimento Agora, suas publicações em jornais e revistas e 
a fala radiofônica. Não vendera seus livros, distribuíra-os 
incentivando a leitura da sua obra.   

Quando os 
santos não 
podem... 

Tema da sogra – Santo Antônio transfere o pedido do poeta 
a São José, protetor da família. “Essa poesia foi publica em 
Pão de Sal em 1966.” 

10-13 

Ubatuba O poeta vai a Praia Grande no litoral paulista em 1987; 
conhece a praia de Iperoig, em que o Bem-Aventurado Pe. 
Anchieta escrevera o célebre Poema a Virgem Maria, em 
Português e Latim. 

14-15 

Caraça – 
um sonho 
pedernal 

Venerando colégio com uma das mais antigas bibliotecas e 
museu, famoso pela conservação ecológica da Serra da 
Piedade e o turismo ecológico e a presença do Lobo Guará, 
atração aos peregrinos.  

16-26 

Notas 
sobre 
“Caraça 
– um 
sonho 
perdenal   

O poeta contextualiza sua visita em janeiro de 1987. Ele foi 
com Cacau, Pe. Tobias Zico C. M. (vigário e diretor do 
convento, membro do IHG DE Minas Gerais), Laura de 
cArvalho (irmã do delegado de Polícia João Ferreira de 
Carvalho). Artur Andrés, professor de música da UFMG, 
executou Adágio de Alvinoni e a Abertura nº 2 de Bach no 
antigo órgão da capela, construído por Pe. Boavida,   

26-27 

Belo 
Horizonte 

Trovas composta quando morou na Lagoinha, estudou em 
escolas e colégio em Belo Horizonte. Andava pelo Arrudas, 
parte municipal, Afonso Pena, missa na Igreja de São 
José... 

28-30 

Notas 
sobre 
Belo 
Horizonte 

O autor estudou no grupo Escolar Silviano Brandão e no 
colégio Arnaldo. Ele fala de sua vida em BH e suas 
namoradas. 

30 

Elogio do 
lar 

Um dos poucos textos em prosa do poeta. Após ler o livro 
de Guerra Jungueiro em 1941, o poeta assume uma postura 
conservadora em defesa da família. Justifica-se, em 1989 e 
1990, as trovas que fez. Cita Domingos Diniz e Francisco 
Carvalho como seus admiradores e amigos.    

31-33 

O homem 
da Rua 

Aqui o poeta começa a numerar cada trova, totalizando 85 
trovas até na p. 48, fim desse livro.  

34-36 

Libelo ao 
casamento 

Discute o casar ou ficar soleiro(a) e suas implicações 
práticas e sociais. O conteúdo moralizante está nessas 
trovas, de fundo patriarcal. O tom cômico impregna sua 
lírica de trovador. Há o dualismo homem de casa e o da 
rua, com contornos maniqueístas com propósito de 
caracterizar a diferença da ética familiar e o espírito do 
mundo extradoméstico.  

37-41 

A mulher 
da rua 

A partir do estereótipo dualista e maniqueísta, prossegue na 
consolidação dos valores que defende serem da família. O 
poeta é contra a lógica do dinheiro que abafa a afeição 
familiar.  

42-43 

Libelo à 
mulher da 
rua 

O poeta versa sobre a prostituição e o seu legado moral na 
sociedade, confirmando uma posição conservadora e 
patriarcal. 

44-45 
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Elogio do 
lar 

São trovas que enaltece a unidade e benefícios da vida 
familiar e a luta pela educação dos filhos e filhas, seguindo 
as normas e disciplinas éticas e sociais.  

46-48 

 
O nome dela é Perpétua (1991) 
 
OBRA DIVISÃO DA OBRA E TEMATICA DOS 

POEMAS 
PÁGINA 

O titulo 
em 
negrito  

Toda a obra é de um amarelo. O titulo em negrito com 
o fundo em vivo amarelo canário. O tema é a sogra. 

5-7 

Trovas 
sobre a 
ausência 

O casal se sente mais à vontade com a ausência da 
sogra...  

8 

Trovas 
diversas 

Começa nova série de trovas e escritos do poeta como 
se verá adiante. 

9 

Notas 
sobre as 
trovas  

Na década de 1960, nos jogos Florais, Luiz Otábio e 
outros convidam o poeta a fazer as trovas de sogra... O 
poeta resguarda os nomes de pessoas nas trovas por 
uma questão ética. Ele se vale de gírias, fatos cômicos 
do senso comum. Homenageia Rosenwald Hudson de 
Oliveira, membro da ADL, falecido em 25 de julho de 
1986. Homenageia também Cacau e os pais falecidos.   

10-11 

Trova 
em 
forma 
extra 

Trata-se de uma trova, parte escrita fora da cruz e parte 
escrita dentro da cruz. Lembra-nos os poemas objetos 
da fase neoconcretista dos anos 1950 e 1960.  

12 

- Trovas numeradas: 119 ao todo 13-29 
Obras 
poéticas 
do autor 

Longa lista de obras e antologias nas páginas amarelas: 
fim dessa obra. 

32 

 
 
5. DA  ANTOLOGIA MILAGREANA 
 
 
REFERÊNCIA 

 
ALUSÃO/ARTIGO 

 
PÁGINA 

 
ANO 

Mar, Todas as 
águas te 
procuram: 
contos, 
crônicas e 
poesias. (1962). 
Gráfica Brasil, 
p. 252; 
Divinópolis, 
Edição de 25 de 
maio de 1962. 
Edi. esgotada!  

Como poeta e membro da ADL e seu 
bibliotecário, Milagre organiza a 
primeira obra e antologia da mesma 
entidade. Veja as orelhas e a 
apresentação dessa obra, compiladas 
por Milagre, provavelmente.  A capa 
foi ilustração de Petrônio Bax, pintor 
e escritor. Obra foi aprovada na 
primeira presidência: Gentil Ursino 
Vale, advogado e escritor, natural de 
Resende Costa, MG. Hosenwald 
Hudson de Oliveira, gerente local do 
Banco Mineiro da Produção S. A. 

3, 5 e 222-
234 

1962 
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viabilizou a edição. Revisão de 
Hipácio Gomes, de Belo Horizonte.   

Trovadores do 
Brasil (1966) 

Trovas diversas, que representam as 
produções singelas e títulos de 
opúsculo que renderam a Milagre 
reconhecimento como trovador nos 
anos 1960, 1980, e, finalmente, em 
sua última obra de 1991, com dois 
opúsculos publicados juntos.  

- 1966 

Quartetos de 
sopro (I)/ O 
nome dele é 
Perpétua (II) 
(1991), 
Divinópolis, 
MG. 

Ao longo da obra milagreana, houve 
sempre citada as antologias, logo 
após as obras poéticas desde 1960. 
Se observar a obra de 1991, os dois 
livros milagreanos  em um só, 
novamente, Milagre cita, pela última 
vez, essa relação de antologias: 
poemas “L, trovas, Lilia, salão de 
Barbeiro e Vapor/Rósea”, citando as 
fontes em que aparecem 
respectivamente: Mar, todas as 
águas te procuram, Trovadores do 
Brasil (1966), Nossas poesias 
(1974), Anuário de poetas do 
Brasil (1978), Prosa e Verso – 
coletâneas da ADL (1985). 

(II) 32 1966-
1985 

Suplemento 
“Múltiplo, 
Plástico, 
Poético nº 1, 
Divinópolis, 
MG.  

Alguns poemas foram publicados 
nesse suplemento e foram citados 
pelo próprio poeta na contracapa de 
O mundo mundo-outro, no 
primeiro volume, de 1976    

Contracapa 1973 

Nossas Poesias 
(1974), Rio de 
Janeiro, RJ. 

Milagre pulbicou Lilia, Sempre Lilia na 
Folha Carioca Editora. Trata-se de uma 
referência a que aludem os acadêmicos 
como Jadir Vilela com o sentimento de 
valor e orgulho conquistado.   

 1974 

Suplemento 
Literário de 
Minas Gerais 
(1968 e 1979), 
BH, MG. 

Dois poemas foram publicados em 
Belo Horizonte: Custo de Vida sob o 
nº 05617 em jan./1968 – Poesia e 
15811, A vez do Câncer, em julho de 
1979.  
 

 1968 e 
1979 

Luiz e Silva. 
Antologia: Aqui 
poesia. Clube do 
Escritor. Volume 129. 
, Editora do Escritor: 
São Paulo. 
ACADEMIA SETE-
LAGOANA DE 
LETRASs. Encontro. 
Concurso nacional de 
Sonetos “Rene 

Os poemas publicados foram: Oferta, 
Pedestral, dois poemas A Casa da 
Sete (de Setembro).  
 
 
 
 
 

68-70 
 
 
 
 
 
20-21 

1992 
 
 
 
 
 
Idem! 
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Guimarães”. Sete 
Lagoas, MG.  

Os sonetos contemplados em 8º e 9º 
lugar, nesse concurso, foram: A casa 
da Sete (dois sonetos) 
   
 

 
6. DE SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE COMO PREFACIADOR DE OBRAS 

 
REFERÊNCIA ALUSÃO/ARTIGO PÁGINA ANO 
Evocação, de 
José Maria 
Campos 

O prefácio tem como título “... Ainda 
sobre o autor” e a “Informação 
biográfica”  

2 laudas 
e p. 98 

1976 

Juventude 
Utópica, de 
André Rocha, 
na internet 

Na internet, particularmente na 
Biblioteca digital NUPILL, do 
Google, o prólogo de Milagre nessa 
obra faz alusão a leituras que fazia a 
Augusto dos Anjos, a Beethoven e 
Nietzsche. O poeta afirma que o 
primeiro livro é como “uma carga 
dos originais do Eu à procura do 
editor”.  E Beethoven quando 
interrogado quanto ao significado de 
sua sonata, sentava-se ao piano e 
executava novamente sua melodia.   

1 lauda e 
meia, 
Na 
internet. 

1986 

Colcha de 
retalhos, de 
Áurea 
Venâncio, 1ª 
edição  

O título do prefácio é “Algumas 
Palavras por Sebastião B. Milagre, da 
Academia de Ipatinga e da ADL”  

Internet out. 1990 

Amor se 
escreve sem H, 
de J. Arimathéa 
Mourão  

“Diálogo com Milagre” e entre 
parênteses: “Milagre, o consagrado 
poeta, deixou obra extensa, 
imorredoura e foi sempre estimulo 
para que nossos escribas se 
publicassem.” (post-mortem) 

Contracapa 1992 

 
7.  DOS POEMAS E/OU TEXTOS INÉDITOS – ARQUIVO PESSOAL DE 

MARIA DO CARMO MENDES, CACAU – 19 DE JAN. DE 2011 
 

REFERÊ
NCIA AO 
JORNAL 

POEMA INÉDITO/COLUNA/TÍTULO PÁGINA ANO 

IAPs O poema fala da dificuldade de o instituto 
previdenciário e de saúde dá conta dos 
doentes... 
“Um dia o meu apêndice supurou/ e eu tive de 
correr para o Instituto IA A PÊ (IAP)// mais 
tarde a mãe daquele cara/ sofre uma lipotimia/ 
e é levada ao Instituto – IA A PÉ/ certa noite o 
seu filho inocente/ que devia nascer vivo/ e 

1 Sem data 
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que nasceu morto/ sofreu mais cedo/ o que 
você sofreu mais tarde/ porque sua mulher/ 
levada às pressas para o Instituto: IA A PÊ/   
I (ingresso, inútil) – A (apenas, apelar) com P 
(padrinho, paciência)// Mas um dia há de vir/ 
alguém que haja sofrido/ o drama na pele/ e 
que faça/ no Brasil (hospital sem hospitais)/ 
florescer a sementeira: I (imediatamente) A 
(abre) a P (porta).” 
Atrás tem orientações sobre o seguro de vida e 
comissão.    

Trova 
inédita  

“Não sou ¾ do mundo,/ não sou metade do 
mundo,/ não sou ¼ do mundo,/ nem uma 
átimo do mundo: / - Sou um átomo do 
mundo.”  

Recorte 
de folha 

Sem data 

Dois 
poemas, 
Quartetos 
inéditos, 
atrás do 
cartão da 
Pça. 
Santuário 

“Abra as janelas da frente/ Para receber o dia:/ 
a minha alma está contente/ Louvando a tua 
alegria.// Sofro com Deus e com as almas,/ 
sofro com Nossa Senhora:/ Adeus, minhas 
noites calmas!/ Meu coração geme e chora.// 
Este mundo é um claro dia/ no coração de 
quem ama: vive instantes de alegria/ Aquele 
que vai de Brahma.// Trabalho e dou de 
comer/ a quem depende de mim:/ Meu filho, 
guando crescer/ há de ser igual a mim.” 

1 cartão 
com dois 
primeiros 
quartetos 
de tinta 
azul e os 
dois 
últimos 
de tom 
vermelho 

Sem data.  

Um 
terceto 

O poeta valoriza a arquitetura do novo prédio 
onde estava a delegacia: “Onde foi Delegacia/ 
o Waldemar Amaral/ fez um prédio 
escultural’. A modernidade tem esse fragrante 
no poeta de “Meu Sobrado”, ícone da tradição 
em Divinópolis.     

Recorte 
de folha 

Sem data 

Trova 
inédita 

O gosto pela mulher está na trova: “Mulher, 
eu gosto é miúda,/ porte esguio e sensual;/ 
mas, azeitona é graúda,/ de preferência a 
gordal.”  

Recorte de 
convite de 
casamento, 
sem data. 

Sem data 

Poema “O 
Edifício 
Costa 
Rangel”, 
inédito. 

Sombra espessa do Edifício desce do alto,/ de 
lá do décimo oitavo andar (...)até o solo./ A 
grande sombra os envolve;/ casas abaixas 
adjacentes./ elas já sentem/ desde a manhã do 
nascente.// Muito difícil/ levar tão alto 
edifício.// Construção estacionou-se/ no sonho 
doce/ do que se vê tão por cima:/ longe vista 
panorâmica/ nunca vista/ mais caixas d’água 
sem tampa,/ quintais bem ou mal cuidados,/ 
muita coisa muita coisa,/ só quem o sobe é 
que sabe.// L, de Rangel, é letra de levar-se/ o 
guincho range,/ o operário também//levando 
carga/ o construtor também/ comparador de 
salas range/ porque fica muito caro.// Uma 
tábua despencou-se / das grimpas e quase 

1 lauda Nov. 
1983 
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acerta/ minha segunda costela/ que passava 
pela rua;/ se acertasse, ia eu de novo/ por 
noites de cemitério/ querendo saber, curioso,/ 
aquilo que ninguém sabe:/ o mistério do além-
vida.// muito alto o “nosso Edifício!/ O senhor 
Costa Rangel também era alto;/ homem bom, 
direito, sério/ daquela seriedade.// Daqui se 
avista o mundo/ divinopolitano:/ o mundo 
humano / e desumano./Xinga, quer brigar/ se 
eu falo algo/ que o possa desagradar.    

Poema de 
natal 
E o poema 
de 
noivado. 

“Em cada Natal, eu fico olhando para o céu, 
na esperança/ de ver a Luminosa Estrela;/ 
ainda hei de vê-la.// Volto muitos anos na 
minha vida,/ a fim de acreditar, de novo, 
naquelas historias de Papai Noel.// Sonho que 
sou um daqueles pastores da Noite de Natal,/ e 
me aproximo da gruta para ver Jesus,/ Maria e 
José.// No Natal de 1987, fui colocar o sapato 
atrás da porta,/ Mas o sapato não era mais de 
menino.” 
 
“Eu te dei o meu flerte,/ fiz-me teu 
namorado;/ e a minha companhia;/ te dei.// 
Mais tarde, uma aliança,/ símbolo de 
noivado,/ te dei.// Dali a poucos meses/ tornei-
te minha esposa;/ e o corpo/ e o nome/ e a 
alma,/ e a mão/ e o amor.” 

Recorte 
de folha 

Natal de 
1987 
e  
Poema de 
noivado 

“Quem vai 
de belo 
Horizonte.
..” 

Poema descreve a rodovia da morte entre belo 
Horizonte a João Monlevade, a cidade 
industrial... e faz alusão a CDA: “Vá de vagar, 
que a pista/ é (in)sinuosa./ Insinua/ a quem de 
juízo falto/ que o asfalto não é: salto para o 
abismo (escrito em vertical)/ e que a curva só 
reversa/ não recurva; em transversa/ para a 
morte./ O veiculo soçobra/ na ribanceira; só 
sobra/ lá em baixo, meio à poeira:/ ferragem 
torta/  e gente morta.// pois, é , no “corte de 
pedra”/ que a morte medra...// só dirigir com 
cuidado, assaz,/ senão a pessoa fica/ 
medrica./A cidade tem um misto de mineira e 
de belga./ o pó de siderurgia/ pode causar 
asfixia:/ mas é pão de cada dia./ Ferro nas 
almas,/ aço e aço nos corações/ em favor da 
economia./ de Minas para Vitória, exportando 
divisas. / do Espírito Santo a Minas, 
pacificando/ brasileirando/ as divisas.../ à 
noite das criaturas no lar: a amar, chamego, a 
achego.”  

4 laudas set. 1989 

Poema: “o 
meio 

Este poema, sobre a desvalorização do 
dinheiro e troca da moeda, foi datilografado 

4 paginas 
do edital, 

Entre o 
dia 03 a 
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Circulatóri
o 
(circulante
)”  
 

atrás da propaganda de Edital de Leilão de 
lotes para o dia 17-7-1990, Edital do dia 03 de 
julho de 1990, Leiloeiro Oficial: Sebastião B. 
Milagre, patente 20. No dia 16 de out. de 
1991, ainda exercia a profissão de leiloeiro 
antes de morrer. 
“O dinheiro brasileiro:/ - dinheiro jogado à 
praia./ Um dinheiro que desmaia/ ante a 
menor oponência.// A todo mês ou semana/ 
não sobrevive,/ não é mais dinheiro vivo,/ já 
não adquire uma banana.../um inflação que o 
tocaia,/ desvaloriza e que o devora!/ É uma 
ciranda-cirandinha/ da inflação atra e daninha: 
Cr$, NCr$, CZ$, NCz$; de novo, agora, 
cruzeiro,/ dança orgia de terreiro/ com 
pandeiro./ Até quando?/ Além da inflação, a 
fera da ganância/ que descontrola a balança da 
economia;/ os que têm muito,/ sempre têm 
mais, cada dia;/ os que não têm ou têm pouco 
( a maioria)/ se nutrem de teimosia.// Ricos e 
dândis, de um lado,/  (nem sempre 
alfabetizados)/ numerário acumulado;/ de 
outro lado, ainda que estrênuos,/ os que têm 
menos (e que são menos/ pois não têm 
nada)./Quem vende, suspende o preço; a em 
compra, assombra o preço.// /Bolsa vazia, 
bolso vazio, muito estômago vazio. / A nota de 
dez cruzeiros com retrato de Getúlio,/ passou 
a ser um centavo. (dinheiro cavo);/ a de 500 
cruzeiros, (retrato de D. João VI) passou a ser 
não sei quanto;/ aquela cem mil cruzeiros, 
efígie de Juscelino, entrou depressa em 
declínio;/  a de mil cruzados, tendo Machado 
de Assis no anverso, a que em português mal 
escrito, reza “Deus seja louvado”;/ a de cinco 
mil cruzados/ passada a cruzados novos/ com 
o rosto de Portinari, que agora é cinco 
cruzeiros;/ moeda divisionária, moeda pária;/ 
quem vai à praia, encontra jogado à praia,/ 
jogado fora/ pois nada vale agora. (não só na 
praia, na rua, / dinheiro que se descora, se 
deteriora)./ Eh meio circulatório, 
circu/ilhatório/ a criança e o idoso sofrem com 
tanta mudança, fraca memória. /Se perturba 
nessa historia/ vergonha e mudançosa. Até 
quando?/ Quem sabe um dia se acabe/ tanto 
aperto-e-desacerto?/ Sempre se disse, com 
acerto;/ de hora em hora, Deus melhora”.   

sendo 
duas 
delas 
coladas 
entre si. 

17 de 
julho de 
1990. 

Trova 
inédita 

“Cuidado com teu sapato/ cuidado com o teu 
amor:/ Se não lhes deres bom trato,/ perderão 

Recorte de 
folha 

1991 
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a luz e a cor.” 
Trova 
inédita 
para 
Cacau. 

Em atenção à Cacau, Milagre fez uma trova 
inédita: “Procuro ver, todo dia./ o fundo do teu 
olhar/ que mistério irradia/ como as noites de 
luar”.  

Recorte de 
folha 

1991 

Wellingto
n e 
Caçarola 

“Pelo Wellington de Oliveira/ a boa poesia 
rola no Caçarola”. É uma referência ao 
tablóide circulava em Divinópolis, como 
encarte do Jornal Participação, de set. de 
1991, formato 48 x 33 cm. Nesse sentido, é 
um incentivo aos jovens poetas da cidade. 
Juvenal Bernardes afirma: “sonetos 
maravilhosos de Milagre, um mestre na forma 
tradicional e dos neoconcretos em Mundo e o 
terceiro mundo. Ao usar as conquistas 
advindas do concretismo, fazia-o de modo 
inteligente, coerente com o tema abordado, 
contundente com a linguagem inconformada 
em simplesmente signo lingüístico e desejosa 
de lançar-se visualmente.” (em 27/06/2009)  

Recorte 
de folha 

1991 

Nove 
Haicais 
para nove 
professora
s 

Milagre fez pouquíssimos haicais em vida. 
Aparece um em Doador de sangue (1990, p. 
94). Milagre, com os nove haicais, 
homenageia algumas professoras de 
Divinópolis: Ana, Lenirce, Sandra, Cidinha, 
Kenya, Fátima, Diva, Rosana e Bernadete: 
“Ana Maria, o teu nome/ é duplamente de 
santa:/ assim, duplamente, encanta.// Lenirce, 
com sua calma/ e seu capricho, é lição:/ faz 
tudo com perfeição.// Sandra, demais 
esforçada,/ terá a vida/ de triunfos 
pontilhada.// O esposo é veterinário/  e de 
Alegria é vizinha;/ sabem seu nome? É 
Cidinha.// Kenya, em África, é país;/ Kenya, 
aqui, é professora;/ - seu aluno, sou feliz.// 
Fátima lembra MARIA/ em terras de 
Portugal:/ - embaixatriz da Alegria.// Diva é 
“deusa”/ além de ser professora,/ é do aluno 
protetora.// No pré-primário, a Rosana/ tem a 
mais linda experiência:/ trabalha com a 
inocência.// Bernadete, professora;/ Bernadete, 
“pastorinha”;/ uma da outra se avizinha.”      

1 lauda 09/09/19
91 

Diário do 
Oeste faz 
anos/ 35 

Diário do Oeste faz anos/ 35: ainda é moço:/ 
muitos trabalhos insanos,/ tempos de luta, 
muito osso/ (Mas vencidos com alvoroço) 
Cócegas de aniversário// Mas não houve 
desenganos,/ houve, sim, esse alvoroço/ 
próprio dos seres humanos/ que jamais caem 
no poço. // Agora é olhar para frente,/ não 
ficar-se tão somente// Com o passado e sua 

1 pagela 
de 
calendári
o 

out/ 1991 
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glória// Divinópolis lhe pede/ o progresso não 
se arrede/ mas brilhe na sua história.  

Patos de 
Minas 

Duas versões desse poema começam assim: 
“Patos de Minas, em Minas/ é um oásis de 
celeiro./ Não só na cidade, em torno/ Por 
quilômetro contorno./ Um arrojado mineiro.// 
Beleza o Paranaíba, outrora, Taunay sonhava 
o eternizar – aurora e vésper./ agora se arroja 
na soja, arroz, milho, gado e cultura. A  
limpeza é quase prece. Asfalto aos bairros; 
todos em festa pela melhora. / Cem anos em 
1992, de pujança e esperança no labor e amor. 
Povo labuta em suas grotas, nas campinas, 
mão calosa e alma religiosa/ semente na roça/ 
anônimo herói. Terra de Altino de Castro, 
Oliveira Mello, Ricardo, Agenor, Arlindo 
Porto, Antônio do Vale é Prefeito trabalhador, 
de Clênio da Brahma, comerciante mão-cheia. 
Para mim, Patos é meu filho lá agora com 
meus netos e neta. Cica é marca rica. Br 352,  
terra da pamonha, cuzcuz, pipoca, canjica, 
munguzá, milhete assado, catete amado, povo 
feliz, rododia do milho, festejo teu 
aniversário, beijo Santo Antônio, seu 
luminoso fadário, que teu progresso não se 
esfreie. Rincão de Minas, o teu presente é 
demais! Teu destaque nas Gerais, sempre 
mais... Tua gente, muito mil, ergue o nome do 
Brasil. Patos é Minas, sim! É Sim” 

5 laudas 1992 

Trova de 
Milton 
Pena, 
inédita. 

Milton Pena enaltece a poesia de Milagre e se 
lembra de seu jeito discreto e amigo. Em 
1967, Milton perdera sua esposa e fez a trova: 
“A minha Selma eu amava/ um tanto que não 
sabia,/ Pois se eu soubesse falava/ como o 
Tião, de Lilia.” Ele nos comunicou tal trova 
em 22/12/2010 

1 Lauda 22/12/20
10 

 
 
8.DAS OBRAS ALUSIVAS A SEBASTIÃO MILAGRE, ALGUNS DE SEUS 
OBJETOS E ARQUIVOS PESSOAIS E PÚBLICOS  

 
Alguns biográficos se dedicaram a escrever as primeiras histórias sobre a vida e a 
obra do poeta, como: Mercemiro Silva em Sebastião Milagre (Elogio ao 
acadêmico) (1996), Dr. Pedro P. Bessa em Sebastião B. Milagre: o poeta de 
Divinópolis (2003), Camilo Lara em Dazibao (2003) e Itinerário: a poética do 
coletivo em Divinópolis (2005); J. J. B. Pereira em crônica “Ao poeta Sebastião 
Bemfica”, de 23 de setembro de 2004 e “O que estou lendo: Doador de Sangue” no 
Jornal Agora, de 09/03/2008; Antônio Lopez em Caça-Palavra na Literatura 
Divinopolitana (2008) e “Sebastião B. Milagre: Biografia”, mimeo de 24 de maio de 
2009, além dos discursos acadêmicos de José João Bosco Pereira e Paulo Rodrigo 
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Natividade Milagre em 20 de junho de 2008.        
 
REFERÊNCI
A 

ALUSÃO/ARTIGO PÁGINA ANO 

 “Divinópolis-
Jornal”, 
Divinópolis, 
MG  
 
 Jornal 
Franciscano 
“A Semana”, 
Divinópolis, 
MG 
 
“Diário do 
Oeste”, 
Divinópolis, 
MG  

Varias crônicas, artigos e poemas 
que foram publicados por Milagre 
em vida nos principais jornais 
locais:  
“Divinópolis-Jornal”;  
“A Semana”: Rua Minas Gerais, 
572, centro, Divinópolis – 
www.franciscanossantacruz.org.br; 
e-mail: 
bibliotecaprov@franciscanossantacr
uz.org.br ou telefones: 3215-7148; 
“Diário do Oeste”,  
Jornal sob direção de Benedita 
Nunes de Sá, viúva do fundador. 
Fones: 3221-8508 e 3213 – 5289; e-
mail: 
redação@vossasenhoria.com.br, aos 
cuidados de Dulce Nunes Schwindt   

Várias 
edições:  
Ver a tabela 
de crônicas  

27 de julho de 
1941 a 30 de 
novembro de 
1941 
25 de agosto 
de 1946 
29 de julho  
de 1962 
15 de 
setembro de 
1957 a 09 de 
junho de 1966  

Hinos da 
FADOM, do 
Guarani 
Esporte Clube 
– o Bugre 
mineiro, de 
Patos de Minas 
(esse para 
concurso)  

Fez Hino da Fadom – Faculdade de 
Direito do Centro Oeste de Minas - 
em 1969, do Guarani Esporte 
Clube – o Bugre mineiro. 

Letra e 
gravação em 
Bessa 
(2003) 

1969 

Jornal Agora, 
Divinópolis, 
MG 

Sebastião Milagre recebia um porte 
pago do Agora. Ele havia 
conseguido assinantes para esse 
jornal. Milagre publicou aí o 
“Poema do Medo” para Lázaro 
Barreto e há um artigo “Escultura 
de GTO”, de Marcio Sampaio. 

1 e 3 março de 
1969 

Divinópolis 
com amor e 
humor.  

Prof. Dias Lara escreveu uma 
crônica sobre Milagre como “poeta 
nascitur”  e os versos do poeta no 
túmulo da Lilia no cemitério 
central. 

2 laudas 1984 

Coletânea 
ADL (1985), 
Divinópolis, 
MG. 

Dr. Pedro Pires Bessa faz alusão à 
coletânea em Sebastião Bemfica 
Milagre: o poeta de Divinópolis 
(2003, p. 154).  Crê-se se tratar de 
“Vapor/Rósea” em Prosa e Verso, 
citado por Milagre, nas páginas 
amarelas de O nome dela é 

109-111 1985 
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Perpétua (1991, p. 32).  
Cinquent’ano
s, Divinópolis, 
MG 

Homenagem de Artes Gráficas 
Santo Antônio. Há poemas de 1940 
com as primeiras publicações do 
poeta, até 1990. Vários artigos de 
amigos: Lázaro Barreto, Mercemiro 
Silva, Osvaldo André, Wellington 
de Oliveira, .    

Várias 
páginas 

nov. /1990 

O poeta sobre 
o mundo, de 
Wellington de 
Oliveira  

Um elenco variado representa uma 
peça teatral em homenagem aos 50 
anos da poesia de Milagre, além de 
apoio de várias entidades, igrejas e 
poder local.  A peça foi filmada e 
Milagre assistia a  essa filmagem. A 
ADL fez uma programação especial 
para os dias 20 até 25 de nov. 1990.  

16 laudas. 22/nov./1990 

“Poesia e 
música: amiga 
e companheira 
de Sebastião 
Bemfica 
Milagre”, no 
Aqui pra nós. 

Artigo de Heloisa Gonçalves sobre 
a vida e a poética de Milagre desde 
sua origem em 1940. Ela faz 
comentários sobre a atividade de 
inserção na agenda cultural via 
jornais locais. 

Duas laudas 23 a 29 de 
março de 
1990 

“Jornal da 
Cultura”  

Mercemiro Silva organiza uma 
síntese de trajetória do poeta, 
fazendo comentários. 

Várias 
laudas 

18-19/out. 
/1990 

Suítes 
Divinopolitan
as I, II e II, 
violão, e/ou 
violão e voz, 
Divinópolis, 
MG., perfil do 
poeta-
compositor 

Talvez compostas nos anos 1950 ou 
1960. Em Doador de sangue 
aparece a “Suítes Divinopolitanas  
nº 3 – Nas águas de Bax” (1990, p. 
43-48) e o “Suíte Divinopolitana  nº 
1: movimento 2 aparece em Mundo 
mundo-outro v. 2: Lilia (1975, p. 
10), ou talvez  outro fragmento 
também denominado Lilia (1975, p. 
56). 
Obs.: O poeta-compositor deixou 
uma fita no arquivo pessoal de 
Mercemiro Oliveira Silva – cuja 
gravação não se ouviu o seu teor.  

Fita K7 Talvez entre 
1952 e 1960, 
Informes em 
1975 e 1990  

LOPES, Carlos 
Antonio 
Corrêa 
Sebastião 
Bemfica 
Milagre: 
Biografia.  
Divinópolis, 
Mímeo: 2009, 
17 p.  

Pesquisa desse autor no Jornal “A 
Semana”, este sob responsabilidade 
da Biblioteca Provincial dos 
Franciscanos de Divinópolis, MG. 
2009. Milagre “colaborou 
assiduamente em quase todos os 
jornais divinopolitanos, além de 
produzir e apresentar programas de 
música erudita e de poesia, que 
eram transmitidos pela Rádio 

1-17 
 
 
 
 
 
 
Idem! 

1960-2003 
 
 
 
 
 
 
Idem! 
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Cultura de Divinópolis ZYH2, atual 
Rádio Minas AM.” (2009, p. 1). 
Depois, cita as obras do poeta e de 
outros alusivos ao poeta (1960-
2003).  
Algumas colaborações em jornais: 
Divinópolis-Jornal (1941), “A 
Semana” (1946-1962), e Diário do 
Oeste (1957-1966);  

 Jornal Literário Agora em 12 
edições, entre agosto de 1967 a 
julho de 1969, coedição de Fabrício 
Augusto de Oliveira, Fernando de 
Oliveira Teixeira e Lázaro Valentim 
dos Reis Barreto; Milagre como 
colaborador e agente publicitário e 
financiador; 

 Suplemento de Cultura Diadorim 
no Jornal A Semana, com 17 
edições: de novembro de 1971 a 
outubro de 1973: direção de Lázaro 
Barreto; Milagre foi colaborador;  

 Múltiplo-Poético-Plástico (1973), 
Milagre em parceria com o artista 
plástico Heraldo Melo Alvim e 
produção de Edson Gonçalves 
Ferreira; colaboração de Milagre;  

 Suplemento Literário Caçarola no 
Jornal Participação (set/1991), da 
Fundação Municipal de Cultura, 
coordenação de Juvenal Bernardes, 
Meira Júnior e de Wellington 
Messias de Oliveira, colaboração de 
Milagre;  

 Post-mortem: publicação dos 
sonetos de Milagre no v. 1 da 
“Coleção Dazibao” (out/2003), de 
Camilo Lara e Antônio Lopes.  

Enciclopédia 
de Literatura 
Brasileira, v. 2 

Resenha sobre a vida e obra de 
Milagre, publicada por Afrânio 
Coutinho e outros. MEC/ 1989, Rio 
de Janeiro. Seus dados estão 
referentes até 1978 para a Antologia 
“Anu, Poetas” em Trovadores I, de 
Fernandes; é citado Sozinho na 
multidão de 1979. 

905 1989 

SILVA, 
Mercemiro 
Oliveira. 
Anuário – 

Biografia sobre Sebastião Milagre e 
a sessão de poemas “Supremo 
socorro”: “o foguete” em 1968 
(poema concreto), “poema do 

93-104 1991 
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1991. 
Divinópolis, 
Edições ADL 

Medo” em maio de 1967 (a Lázaro 
Barreto), “o enterro” em 12-12-
1990, “A santíssima vontade” em 4-
11-1990, “Ao sonho” em 1-1-1991, 
“Pedestal” e “O supremo socorro” 
em abril de 1991.  

Em Revista 
20, Editora do 
Escritor 
(1991) São 
Paulo  

Dr. Pedro Pires Bessa faz alusão à 
revista em Sebastião Bemfica 
Milagre: O poeta de Divinópolis 
(2003, p. 154) 

41-44 1991 

MILAGRE, 
Paulo Rodrigo 
Natividade. 
Arquivo 
pessoal de 
Paulo Milagre, 
Divinópolis, 
MG 

Milagre participou de concursos em 
1992, um deles registrado em Luiz e 
Silva, na Antologia: Aqui poesia, 
do Clube do Escritor, no volume 
129, Editora do Escritor: São Paulo. 
Os poemas publicados foram: 
Oferta, Pedestral e os dois poemas 
A Casa da Sete (de Setembro).   
ACADEMIA SETE-LAGOANA 
DE LETRAS. Encontro. Concurso 
nacional de Sonetos “Renê 
Guimarães”. Sete Lagoas, MG. Os 
sonetos contemplados em 8º e 9º 
lugar, nesse concurso, foram: A 
casa da Sete (dois sonetos).  

68-70 
 
 
 
20-21 

1992 

FLOR, Eneida 
Gomes. 
Divinópolis é 
Poesia.  

Biografia do poeta e poemas: 
Divinópolis (dois poemas de mesmo 
nome), Rio Itapecerica 

23-27 1992 

Memorial de 
Divinópolis: 
história do 
Município.   

Lázaro Barreto, sociólogo, escritor 
e cronista, contextualiza os eventos 
culturais, as semanas de arte I e II, 
com fotos dos jovens em 1968, a 
fundação da ADL  e o retrato de 
Milagre idoso  em 1990, nos seus 
50 anos de poesia,  

p. 186 1992 

Reportagens e 
santinho com 
retrato do 
poeta idoso. 
“A morte do 
poeta maior”, 
de Carlos 
Altivo. 
“O poeta se 
Encantou”, em 
Folha da 
Diocese 

Jornal Agora, de 23/02/1992, faz 
nota de falecimento: “Morre 
Sebastião Bemfica Milagre”. 
Santinho entregue no dia do 
falecimento continha retrato do 
poeta idoso, dados biográficos, a 
oração e uma trova do poeta.   
“A morte do poeta maior”, de 
Carlos Altivo, ressaltando o 
engajamento do poeta provinciano... 
no Divinópolis-Jornal em 
28/02/92, p. 2.  Nesse mesmo 
jornal, no dia 23/02/1992, p. 04, 

2 
 
04 

1992 
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“Morreu Sebastião B. Milagre” na 
coluna A informação de Juca 
Mariano. E “Poeta morre vitima por 
enfarte”, no Divinópolis-Jornal, p. 
03, 23/02/1992. 
“O poeta se Encantou”, em Folha 
da Diocese, contextualiza o 
encantamento do poeta que 
mergulha no sobrenatural, em 
fev/92, p. 04. 

Sete Lagoas 
confere 
prêmios ao 
poeta, no 
Estado de 
Minas, 1992. 

Milagre tem poemas publicados 
nesse concurso de poemas. 

p. 21 07 de março 
de 1992. 

“Faz um 
ano...”  

Fernando Teixeira escreve um 
artigo falando do sentido da morte 
na obra de Milagre... 

1 lauda 1993 

Riqueza 
cultural: 
Ibero-
americana, 
Fapemig, 
Uemg, MG. 

Bessa publica alguns artigos de 
acadêmicos que falam sobre 
Milagre. Por ex., Mercemiro Silva 
escreveu Cultura em Divinópolis: 
visão panorâmica (p. 167) e 
Movimento agora: uma explosão de 
época?, de F. de Oliveira Teixeira, 
professor universitário e membro da 
ADL. (p. 171)    

p. 167 e 
171. 

1996 

SILVA, 
Mercemiro 
Oliveira.Antol
ogia 2000, 
Divinópolis, 
Express/ADL, 
136 p.  

Aparece o retrato de Milagre idoso 
e os poemas nas p. 133-4 (Oferta, 
em Cabo Frio, 28-9-1990; Pedestal) 
e sonetos (2 sonetos em A casa da 
Sete e Soneto); no final: o resumo 
de seus dados biográficos e 
referência ás duas esposas, a duas 
dezenas de obras e à gravação, voz 
e violão, Suíte Divinopolitana I e II.   

133-136 2000 

BESSA, Pedro 
Pires. 
Sebastião 
Bemfica 
Milagre: o 
poeta de 
Divinópolis. 
Fapemig/ 
Imprensa 
Oficial de MG, 
2003. 

A primeira obra que contempla, em 
detalhes, a biografia do poeta, 
analisa a obra do poeta e algumas 
antologias e revista, a ecologia 
milagreana, ressalta a importância 
do poeta para Divinópolis, destaca 
Gritos de 1972 e sua participação 
no movimento trovadoresco como 
poeta maior. A expressão “poeta 
maior” foi cunhada por Carlos 
Altivo no Jornal Divinópolis, em 
28/02/92, p. 2, na época do 
falecimento de Milagre.      

1-1555 2003 
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Sonetos em 
Dazibao, 1 
(2003) e 
poemas em 
Caçarola 

 Seus sonetos foram, tardiamente, 
publicados em Dazibao, 1 (2003), 
seus poemas foram registrados em 
Caçarola e outras revistas e jornais 
locais e para além de Divinópolis 

 1991- 2003 

SILVA, 
Mercemiro 
Oliveira. 4.0.5.  
Pasta 
(portfólio): 
ADL, 2004, 
presidente: 
José Dias Lara, 
Divinópolis, 
MG.  

Sebastião Milagre é citado em 
Homenagens póstumas. 
 

 2004 

BESSA, Pedro 
Pires. Jadir 
Vilela de 
Souza, poeta 
místico. 
Imprensa 
Oficial de MG/ 
Funedi, 2005.  

Jadir cita seu testemunho de ter tido 
Milagre o mestre do soneto: “... o 
pai João Vilela (...) vindo das 
oficinas da Rede Mineira de Viação 
avisou: falara com S. B.Milagre 
(...), combinando algumas aulas de 
poesia para o filho já inspirado para 
as escritas. Logo no primeiro 
encontro, depois de mostrar 
orgulhosamente minhas obras 
literárias ao S. Milagre, ele sugeriu 
que eu jogasse fora os meus escritos 
para começar de novo. Agora, com 
os conhecimentos de metrificação. 
Surgia um novo sonetista.”  

9-10 2005 

LARA, 
Camilo. 
Itinerários: a 
poética do 
coletivo em 
Divinópolis. 
Belo 
Horizonte: 
Rock News 
Publicações, 
2005.  

Milagre participou ativamente de 
jornais e revistas em Divinópolis, o 
que possibilitou a publicação de 
seus poemas e sonetos, crônica e 
crítica literária. Seu engajamento foi 
uma oportunidade de atualização, 
além de compromisso de combater 
a ditadura, embora fosse escrivão de 
polícia civil. Divulgou a assinatura 
do Jornal Agora, antes conhecido 
como Jornal Literário Agora. 
Depois, envolveu-se no Diadorim e 
outros como Caçarola, fazendo-se 
presente no Movimento de Arte I e 
II em 1968-1969. Camilo Lara 
publica sonetos de Milagre na 
coleção Dazibao em 1980 e 1981.      

15, 16, 23-
42. 
 

2005 

LOPES, Carlos 
Antonio Corrêa. 
Literatura em 

Nesse artigo, Lopes não só situa 
Milagre ao lado de outros na 
transformação cultural de utilização 

03 2006 
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Divinópolis: de 
Acessório na 
imprensa à 
independência 
editorial. In: 
Jornal Águas 
Claras. Set. 
2006. p. 03.  

da mídia e da imprensa em 
Divinópolis como apresenta as 
crônicas e os poemas dele ainda a 
ser pesquisado e transformado em 
uma antologia especial.   

PEREIRA, 
José João 
Bosco. 
Momentos 
poéticos. 
Serfor, 
Divinópolis, 
MG, 2006. 

Nesse livro de poesias sobre a 
memória, o poema “Tradição e 
renovação” traz em seu interior a 
referência como o poeta da 
transição do antigo ao novo na 
literatura divinopolitana. 
Apresentam-se as transformações 
religiosas e culturais de Divinópolis 
em duas fases: a tradicional e a 
moderna cidade, com sua 
implicação na literatura local.  

50 2006 

Literatura de 
Divinópolis 
em crônica.  

Bessa escreveu uma crônica de duas 
laudas sobre Sebastião Bemfica 
Milagre. 

p. 84 e 85 2006 

FERREIRA, 
Elizeu. 
Divinópolis: 
Rastros e 
pegadas. 
Express, 2006.  
213 p. 

A importância da obra se insere nas 
discussões polêmicas da origem da 
cidade do poeta. O capítulo dos 
desmanches e as fotos de arquivo 
antigo – prédios da fase tradicional 
da cidade - são incisivas para 
compreensão das questões sobre a 
permanência da tradição e religião 
na modernidade em Divinópolis.  
“Não sem razão, vivemos numa 
cidade sem memória. Nessa onda 
depredatória, lá se foram os sobrado 
onde se reuniu a primeira Câmara 
de Vereadores...” (p.178)  Esse 
sobrado foi onde nascera Milagre. 

49, 53, 79, 
113, 178 

2006 

Pesquisadores 
biobliográficos 

Alguns pesquisadores se 
debruçaram em estudo 
biobliográfico do poeta: Mercemiro 
Silva em Elogio ao acadêmico 
Sebastião Milagre (1996), Dr. 
Pedro P. Bessa em Sebastião B. 
Milagre: o poeta de Divinópolis 
(2003), Camilo Lara em Dazibao 
(2003), crônica Ao poeta Sebastião 
Bemfica, de João Bosco em 23 de 
setembro de 2004 e O que estou 
lendo: Doador de Sangue no Agora, 
09/03/2008, Itinerário: a poética 

 2003-2008 
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do coletivo em Divinópolis (2005), 
Antônio Lopez em Caça-palavra 
na literatura divinopolitana 
(2008) e Sebastião B. Milagre: 
Biografia, mimeo de 24 de maio de 
2009 e os discursos acadêmicos de 
José João Bosco Pereira e Paulo 
Rodrigo Natividade Milagre em 20 
de junho de 2008.        

SILVA, 
Mercemiro 
Oliveira. 
Efemérides da 
Academia 
Divinopolitan
a de Letras. 
Divinópolis, 
2008. 

Em “in limine”, p. 8, sob influência 
de Milagre, este antes de falecer, 
passa ao autor o livro Efemérides 
da Academia Mineira de Letras 
1908-1985, como incentivo à 
organização de efemérides na ADL 
no dia 9/02/1992. Há várias datas 
relativas à vida do poeta como sua 
participação ativa na academia e na 
vida da comunidade. 

8,21, 26,, 
27, 30, 32, 
33, 35, 41, 
42, 44, 46, 
48, 50, 54, 
55, 58, 59 e 
63.  

2008 

LOPES, Carlos 
Antonio 
Corrêa et. al. 
Caça-palavras 
na literatura 
divinopolitana
. Ano 1,   Artes 
Gráficas Santo 
Antônio Ltda. 
Divinópolis, 
MG, março de 
2007-2008.  

Os livrinhos aparecem nos porta-
fascículos, nºs. 1 e 2. O número 1 é 
biografia e o poema “Capitulação”, 
publicado no Jornal “A Semana”, 
ano IX (V), nº 26, p. 4, de 08 de 
julho de 1951. E esse poema está 
em Sozinho no mundo (1979, p. 
109), edições ADL. No número 2, 
refere-se a Antônio Weber 
Natividade Milagre. 

28-29, nº1 
e 
4-5, nº 2  
 

2008 
 
Idem! 

CASTRIOTA, 
Leonardo 
Barci & 
MACHADO, 
Rafael 
Palhares. 
Saberes 
articulados: 
vida e obra de 
Aristides 
Salgado dos 
Santos. Belo 
Horizonte: 
IAB/IEDS, 
2008. 124 p.  

Há artigos de pessoas que 
conheceram Milagre como Dr. 
Simão Salomé de Oliveira e Mauro 
Eustáquio Ferreira. A importância 
dessa obra se deve ao fato de 
descrever a modernização da cidade 
e fatores políticos que a destacaram 
em Minas e no Brasil desde a 
ditadura e as transformações 
arquitetônicas, que ocorreram 
concomitantemente com os poemas 
neoconcretos e modernos de 
Sebastião Milagre. Outro aspecto, 
com documentação e fotos, é que 
muitos dos articulistas e amigos de 
Milagre aqui foram participantes 
tanto da Noite da Poesia e Noite de 
Música na casa de Sebastião 
Milagre desde os anos 1960.  São 

12, 16, 27,  
36, 37 e 41. 

2008 
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fatos e fotos de uma transição à 
modernidade! Há uma crítica 
contundente à ditadura na p. 37 e 
residência se fez corajosa em 
Divinópolis.  

LARA, José 
Dias. Em vida, 
o que ocorreu 
na minha 
vida. Matiz 
Gráfica: 
Divinópolis, 
MG, 2008.  

Milagre incentiva professor Lara a 
entrar na ADL em 1961. E, em 20 
de outubro de 1963, prof. Lara é 
introduzido no sodalício. O mesmo 
narra a visita de Milagre ao seu lar.   
 

190 2008 

Jornal Agora, 
Espaço 
Literário, de 
Bessa (200*) 

Bessa escreve “Maior poeta de 
Divinópolis” e publica poemas de 
Sebastião Milagre: “soneto da 
Despedida para Lilia, A Casa da 
Sete, Fruto Proibido, Via Coeli, 
Tarde no Itapecerica e Gomos da 
Lua”. Bessa ainda faz artigo “Brilho 
Poético em três Gerações” e publica 
poemas de “Três Gerações”: 
Sebastião Milagre, Antônio Weber e 
Fábio Milagre. 

03 16/03/2008 
e 
06/04/2008 

Violão do 
poeta. Arquivo 
pessoal de 
Paulo Milagre,  
Divinópolis, 
MG, 2009 

Paulo Rodrigo Natividade Milagre 
me apresentou um dos violões que 
fora de Sebastião Milagre. 
 

 2009 

SILVA, 
Mercemiro 
Oliveira. 
Antologia 
2009. 
Divinópolis: 
Edições ADL, 
2009. 

Há a crônica “Revisitando a poética 
de Sebastião Milagre!”, de José 
João Bosco Pereira. 

94-96 2009 

letrasamoda.bl
ogspot.com/.../
sebastiao-
bemfica-
milagre-
sebastiao.html, 
onde há os 
perfis dele.  

Dados de Sebastião Bemfica 
Milagre e temática de sua obra 
segundo Dr. Pedro Pires Bessa: 
“Sebastião Bemfica Milagre nasceu 
em Divinópolis, Minas Gerais, aos 
2 de setembro de 1923. Filho do 
casal Olyntho Bemfica Milagre e 
Deodata... Ele retrata em seus 
poemas vários acontecimentos de 
sua época ...” Veja: 
www.blogger.com/feeds/.../posts/def
ault - Similares. LETRAS À MODA 

Internet ou 
blogger: 
letras à 
moda. 

15. jun. 2009 
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Dr, Pedro Pires 
Bessa dá sua 
versão sobre o 
poema 
“Doador de 
Sangue”, de 
Milagre. Esse 
segundo 
poema no livro 
de mesmo 
nome de 
Sebastião 
Bemfica 
Milagre. 
(1990)  

Bessa afirma: “Sebastião Milagre faz 
uma reflexão sobre a doação de sangue 
e o perigo da contaminação com o 
vírus HIV. Pois, em sua época era uma 
das formas de contaminação, que hoje 
felizmente já não oferece tanto perigo, 
visto o avanço da medicina. Ao mesmo 
tempo o poeta reflete sobre este ato 
para salvar vidas. O poeta faz uma 
comparação deste gesto com o 
sacrifício pascal de Cristo, que doou 
todo seu sangue para remissão dos 
pecados. Afirmando que ao praticar 
este gesto nos assemelhamos a Ele. 
Este poema mostra não só a 
preocupação humana do poeta, mas 
exprime a sua religiosidade de forma 
magnífica. Este poema juntamente com 
o poema Procissão da Soledade, dá 
título ao seu penúltimo livro lançado 
em 1990. Nota: O poeta faz referência 
ao homossexualismo como uma das 
origens e propagador do vírus HIV. 
Talvez pelo fato do vírus ter uma de 
suas primeiras identificações em 
meados de 1981 nos Estados Unidos, a 
partir da identificação de números 
elevados de pacientes adultos do sexo 
masculino, homossexuais e moradores 
de São Francisco ou Nova York. No 
entanto, a hipótese mais provável e que 
tenha surgido a partir de um vírus 
chamado SIV, encontrado no sistema 
imunológico dos chimpanzés e do 
macaco-verde africano. É provável que 
a transmissão para o ser humano 
aconteceu em tribos da África central 
que caçavam ou domesticavam 
chimpanzés e macacos-verdes, diz o 
infectologista Jacyr Pasternak, do 
Hospital Beneficência Portuguesa, em 
São Paulo.” 

http://letrasa
moda.blogsp
ot.com/2009
/06/sebastia
o-bemfica-
milagre-
sebastiao.ht
ml 
 

06 de julho de 
2009 

 

“Carta”, 
Arquivo 
pessoal de 
Domingos 
Diniz (2009), 
Belo 
Horizonte, 
MG.  

Carta de Domingos Diniz, selada no 
correio de Belo Horizonte, contém 
3 laudas. Nela, Diniz testemunha o 
talento de Sebastião Milagre como 
poeta e tocador de violão, ainda 
alude ao processo de construção 
poética de Milagre, cita pessoas da 
convivência do poeta  e o ritual de 
audição musical nas Noites de 
Música na residência de Milagre. 

3 páginas 09/03/2009 
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Diniz fora redator da Tribuna 
Literária de Pirapora 

Arquivo 
pessoal de 
Edson 
Gonçalves 
Ferreira, 
Divinópolis, 
MG.  

Faz alusão a milagre e constrói uma 
biografia e histórico de participação 
do poeta em Múltiplos, Plásticos, 
Poéticos nº 1 em 1973, e outros 
momentos da vida e encontro com o 
poeta na imprensa local. (gentil 
entrevista concedida em 
10/09/2009). Site e e-mail da 
internet: 
recantodasletras.uol.com.br e ou 
edsongf@faced.br ou 
edsongf@terra.com.br 

Site e e-mail 
da internet 
  

2010 

MILAGRE, Paulo 
Rodrigo 
Natividade. 
Arquivo pessoal 
de Paulo Milagre, 
Divinópolis, MG 

Paulo Milagre apresenta as fotos do 
álbum da família Milagre, das quais 
25 foram gravadas em câmara 
digital por meu filho Lucas 
Trindade Pereira. Depois, xerocou 
os poemas de dois livros de sua 
participação em concursos/1992: 
Sete Lagoas e São Paulo.  
 

Álbum de 
Família 

2010 

TAVARES, 
Célio. O 
melhor das 
antologias: 
um convite à 
navegação 
sem 
rumo.Belo 
Horizonte: O 
Lutador, 2010.  

As orelhas da capa narram a 
fundação da ADL e a participação 
de Milagre como cofundador nesse 
evento dos anos 1960. Há poemas 
como “o enterro” de 1991 e L, 
soneto de Mar, todas as águas te 
procuram, de 1962.    

Orelhas da 
capa e 
páginas 
123-124 

2010 

ESCRITORES 
MINEIROS. 
PDF/Adobe 
Acrobat  

Nessa obra, Sebastião Bemfica Milagre 
é citado ao lado de vários 
escritores mineiros do passado 
e da atualidade. Veja internet: 
www.autenticaeditora.com.br/d
ownload/capitulo/2010042310
3201.pdf 

p. 338. 2010 

Pasta pessoal 
do Poeta no 
arquivo 
pessoal de 
Cacau 

Cacau me apresentou vários cartões, 
poemas, crônicas, jornais, material 
do tempo do poeta.   Várias laudas, 
cartões, poemas, crônicas, jornais. 

Várias 
laudas; 
papeis 
avulsos, 
recortes de 
jornais. 

19 de jan. de 
2011 
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PASTA II – DOS ARQUIVOS SOBRE SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE 
 
Nesta segunda, há arquivos de instituições diversas e de terceiros sobre ele, incluindo 
as fotos do Álbum de Milagre, as referências de fontes documentais, os jornais locais 
e periódicos pesquisados, sua biblioteca particular de Sebastião Milagre e uma parte 
de sua correspondência.  
 
9.DOS ESCRITORES DE DIVINÓPOLIS: AS LEITURAS E INFLUÊNCIAS 
NA OBRA DE SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE 
 
REFERÊNCI
A 

ALUSÃO/ARTIGO PÁGINA ANO 

Jornal “A 
Semana” 

Coluna “Antologia”: breve crônica 
com a biografia de Cruz e Souza, 
com um soneto desse poeta.  

Nº 131, Ano 
III 

13 de 
fevereiro de 
1949 

Jornal “A 
Semana” 

Coluna “Antologia”: breve crônica 
com a biografia de Alphonsus de 
Guimaraens 
“Coluna de Arte”: Comentário  
sobre esse poeta    

Nº 139, Ano 
III  
Nº 31, Ano 
X 

10 de abril de 
1949 
03 de agosto 
de 1952 

Jornal 
Franciscano  
“A Semana” 

Coluna “Itens da Semana”: Crônica 
de Milagre reconhecendo parte 
considerável da obra do escritor 
Osmar Barbosa, como: “Coração, 
bazar do amor”, “Palmares” e A 
linguagem dos lenços” - Esse autor 
faz parte das leituras obrigatórias de 
Milagre quanto à orientação 
clássica de sonetos e versos.  

Nº 156, Ano 
IV 

14 de agosto 
de 1949 

Jornal “A 
Semana” 

Coluna “Itens da Semana”: Milagre 
está interado com demandas e leis 
do legislativo, graças a sua amizade 
com o presidente da Câmara fora o 
Jornalista e escritor, poeta e editor 
Ataliba Lago. Milagre sugere a 
criação da Academia Cultural de 
Divinópolis e um comentário 
“Vitórias desta coluna” sobre a 
instalação da Escola de Música e 
uma biblioteca municipal.  

Nº 151, Ano 
III 

10 de junho 
de 1949 

Jornal “A 
Semana” 

“Coluna de Arte”: crônica sobre 
Augusto dos Anjos e o poeta 
mineiro João Batista de Oliveira 

Nº 26, Ano 
XI 

05 de julho de 
1953 

Jornal “Diário 
do Oeste” 
Divinópolis.  

“Nossos Poetas”: pequena crônica 
por Nylce Mourão Gontijo sobre 
essa obra Nossos Poetas; referência 
aos fundadores da ADL, inclusive 
Milagre 

Nº 556, Ano 
IV 

07 de abril de 
1960 

Jornal “A 
Semana”, 

Coluna “Instantâneos”: crônica 
sobre a edição do livro Via-Sacra 

Nº 03, Ano 
XVIII 

15 de janeiro 
de 1961 
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Divinópolis, 
MG 

(1960) 
Publica comentário do farmacêutico 
José Maria Campos (cofundador da 
ADL) e Geraldo Oliveira Freitas 
sobre sua leitura de Via-Sacra 
(1960) 
Crônica sobre Via-Sacra (1960) por 
Balciano Tôrres 

Nº 08, Ano 
XVIII 
Nº 11 
Nº 06, Ano 
XIX 

19 de 
fevereiro de 
1961 
18 de 
fevereiro de 
1962 
 

Jornal “Diário 
do Oeste” 
Divinópolis, 
MG 

Coluna “Flagrantes”: comentário de 
Mercemiro Oliveira Silva sobre 
Via-Sacra (1960) 
 
Coluna “Comentário da Semana”: 
Jadir Vilela de Souza comenta Via-
Sacra (1960) 
 
“Literatura”: comentário de C.S., 
articulista que não se identificou e 
não se sabe quem foi!    

Nº 672, Ano 
V 
 
N º 673, 
Ano V  
 
Nº 728, Ano 
V 

04 de 
fevereiro de 
1961 
05 de 
fevereiro de 
1961 
02 de julho de 
1961 

Jornal “A 
Semana”, 
Divinópolis, 
MG 

“Mais um divinopolitano publica 
livro”: comentário sobre o livro do 
Prof. José Dias Lara: “A crase ao 
seu alcance”    

Nº 46, Ano 
XVIII 

19 de 
novembro de 
1961 

Jornal “A 
Semana”, 
Divinópolis, 
MG 

“Notícias Locais”: “Livros da 
Academia de Letras” - Milagre 
informa em crônica sobre o 
primeiro livro da ADL: “Mar, todas 
as águas te procuram: crônicas, 
contos e poesias. (1962). A 
importância dessa obra – organizada 
por Sebastião Milagre (bibliotecário 
e poeta) - diz respeito aos 
interlocutores imediatos do círculo 
de amizade do poeta Milagre: 
Gentil Vale (cronista e contista), 
José Arimathéa Mourão (cronista), 
Jadir Vilela (poeta), Rosa de Freitas 
(poeta), Nilce Gontijo (poeta), 
Geraldo Moreira (cronista), 
Petrônio Bax (poeta e pintor), 
Rosenwald Oliveira (cronista), 
Odilon Santiago (cronista), José 
Maria Campos (poeta), Dom 
Belchior Neto (romancista e poeta), 
Joaquim Filho (Dr. Quito –poeta e 
médico), José Pereira (cronista), 
Carlos Altivo (cronista e orador), 
Frei Odulto Van der Vat 
(historiador), Maria Elói (poeta), 
Zilah Machado (cronista), Rui 

Nº 15, Ano 
XIX 

29 de abril de 
1962 
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Mourão (cronista) e Ester Lúcia 
Caldas Milagre (poeta).     

“A Semana”, 
Divinópolis, 
MG 

Crônica “Divinópolis a 
Teresópolis”: a viagem de Milagre 
com Gentil Ursino Vale a 
Teresópolis, RJ, e a participação no 
1º Festival Brasileiro de Literatura  
Continuação dessa crônica.  

Nº 26, Ano 
XIX 
 
Nº 27, Ano 
XIX 

22 de julho de 
1962 
29 de julho de 
1962 

Jornal “Diário 
do Oeste”, de 
Divinópolis, 
MG  

“Divinópolis, uma cidade que se 
agiganta!”, texto de Gentil Palhares 
– escritor e militar de São João Del-
rei, visitando a Academia 
Divinopolitana de Letras (recém-
cofundada por Sebastião Milagre 
em 08 de junho de 1961). 

Nº 844, Ano 
VI 

19 de agosto 
de 1962 

Jornal “Diário 
do Oeste”, de 
Divinópolis, 
MG 

Pequeno comentário editado por seu 
filho Antônio Weber sobre o livro 
Gomos da Lua (1963), no qual 
participou com seu pai Sebastião 
Milagre. Esse livro foi lançado em 
Belo Horizonte pela Imprensa 
Oficial.   
Notícia da redação: Milagre 
publica, com o filho Antônio Weber, 
Pão de sal (1966)  

Nº 913, Ano 
VII 
 
 
Nº 1193, 
Ano  

12 de maio de 
1963 
 
09 de junho 
de 1966 

“Nota Oficial”, 
do professor e 
poeta Osvaldo 
André de Mello 
 

Osvaldo André de Mello, no Jornal 
Agora, em Divinópolis, consta a tortura 
do filho do poeta Sebastião Bemfica 
Milagre: Antônio Weber nessa “Nota 
Oficial”: um dos documentos de 
repúdio à ditadura brasileira. “Antônio 
Weber foi preso, quando distribuía 
boletins nos quais se analisava a 
situação do trabalhador brasileiro, 
significado de 1º de maio e onde se 
declaravas o apoio dos estudantes à 
luta operária contra o arrocho salarial. 
Tais boletins foram considerados 
“subversivos. Depois de preso nas 
dependências do CPOR, Weber foi 
submetido a um interrogatório por mais 
de 12 horas consecutivas. Não 
aguentou as torturas psicológicas. 
[Ele]Quebrou os óculos e cortou os 
punhos e o peito com os cacos da 
lente.” 

Jornal Agora, 
em 
Divinópolis,  

 
 

1º de maio de 
1968. 

La Divina 
Comédia 

O professor Adércio tem a bilíngüe 
edição de La Divina Comédia, com 
dedicatória de Milagre: “Ao 
prezado amigo e irmão espiritual 
Adércio, a minha homenagem. 

2 xérox Dez. 2010 
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Divinópolis, 22/02/1971.” Para 
Milagre “livro não empresta”, deve-
se oferecer a um amigo, que o 
valoriza. 

Doador de 
Sangue 
(1990), 
Divinópolis, 
MG 
 

A influência da música de Villa-
Lobos e os clássicos na Noite de 
Música do poeta-compositor de 
“Suíte Divinopolitana Nº 3”, de 
1988 (1990, p. 43-48), na qual 
Milagre registra uma pintura do 
Cristo entre luzes e peixes em cores 
vivas, e um soneto de Petrônio Bax. 
O tema de Baudelaire aparece em 
“as mulheres que passam...” (p. 
103) e “ O Casamento” à moderna 
(112). O poeta registra o 
falecimento de GTO - Geraldo 
Moreira - e José Rodrigues Lopes 
em 1990. O poeta recomenda a 
poesia de sua conterrânea Adélia 
Prado (* 1935) em a 
“Divinopolitana” (1990, p. 57). 
Antes, Milagre havia oferecido a ela 
os poemas “Quiromancia 2” em O 
homem agioso (1986, p.59 ) e 
“Ferroviária” em Almanaque 
(1985, p. 78). Adélia Prado – 
licenciada em Filosofia pela Uemg, 
atuou na área de ensino e no teatro. 
Tornou-se escritora desde a 
publicação de Lapinha de Jesus 
com Lázaro Barreto. Depois, em 
1976, teve início de carreira para 
fora de sua cidade com a publicação 
de Bagagem. Outros livros lhe 
renderam prêmios nacionais e 
internacionais. Publicou também o 
conto Solte os cachorros (1977 e 
1987), poesia Coração disparado 
(1978) Os componentes da Banda, 
Cacos para um Vitral (1980), 
Faca no Peito, o romance O 
Pelicano e recentes livros de 
literatura infanto-juvenil como 
Quando eu era pequena (2009), 
dentre outros.  

33-37,  
43-49 e 57-
112 

1970-1990 

O poeta sobre 
o mundo 
(1990), 
Divinópolis, 

Peça de teatro com 16 páginas, 
dividida em: Teófilo, meus pais, o 
colégio Arnaldo, o namoro/ o 
casamento, o escrivão, o escritor, o 

Peça de 
teatro com 
16 páginas  

22 de 
novembro de 
1990 
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MG 
 

ministro da Eucaristia, Sala de 
Concertos, De braço dado com a 
morte, Biografia, o autor.   Peça de 
teatro de Wellington Messias de 
Oliveira, apresentada no Theatron 
pelo GET – Grupo de Estudo do 
Teatro - em homenagem aos 50 
anos de poesia de Sebastião 
Bemfica Milagre. Elenco: Poeta 
Hoje: Afonso Teixeira, Poeta 
Ontem: Sérgio Resende Costa, 
Esposa I: Miriam Lopes, Esposa II: 
Juliana Lopes e Leitor: Irene Silva; 
cenografia e iluminação: Carlos 
Antônio Lopes Corrêa, Coreografia, 
trilha sonora e técnica de som: Luis 
Fernando Sayão, Traje de Irene 
Silva: criação e execução de Neneca 
Mattar e cabelo e maquilagem de 
Irene Silva: Márcio Amaral; direção 
geral de Osvaldo André de Mello; 
apoio da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, Fundação 
Municipal de Cultura, ADL, 
Theatron. Agradecimento: Finesse 
Móveis e Decoração Ltda, Márcio 
Amaral, Neneca Mattar, Rose Ballet 
Escola de Dança e Jorge Miranda 
Coelho.   

Ofício-convite 
para a 
fundação de 
Revista (28x 
20 cm) de 
literatura local.  

J. Arimathéa Mourão (cx. Postal 
135) convida Milagre para criação 
de revista mensal de literatura, sem 
conotação partidária, “os fatos 
sociais da cidade e da região 
polarizada por Divinópolis 
constituirão assunto permanente. 
(...) uma antologia da poesia 
clássica do Brasil a revelar à 
juventude os grandes valores do 
nosso passado, em geral pouco 
conhecidos das novas gerações.” Os 
assuntos além de literatura e poesia 
contemporânea: política, ecologia, 
gente de ontem e de hoje, grandes 
empresas, profilaxia, pensamento  e 
informação.  

Oficio – 1 
lauda 

Junho de 
1991 

JAZZ-1991: 
convite ao 
poeta.  

Tulio Mourão e Nonato Luis 
convidam Milagre para o show “nos 
trilhos de um jazz – mineiro: a teia 
e feita de renda, talento e paixão”, 

1 convite 23 de out. de 
1991 
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no Theatron, no dia 23 de out. de 
1991, às 21 horas.  

Felipe e os 
Cavalos, de 
Bueno de 
Rivera.  

Essas são as primeiras palavras do 
poema: “Vielas ardendo/ no morro 
da queima/ Felipe o rebelde/ atado 
aos afoitos/ cavalos do rei/ cabelos 
e crinas...” 
Atrás escreveu: “Poetedson: desde o 
início,/ seus versos têm brilho de 
ouro./ “Cavalo de Pau e Couro” 

Recorte de 
jornal, sem 
fonte, 
escritos 
atrás dos 
versos 
datilografad
os de Bueno 
de Rivera.  

1991 

Vários tercetos 
inéditos, na 
Casa de 
Milagre: São 
Paulo, 1387, 
Bairro Sidil, 
Divinópolis, 
MG 

“Dutra, em acertado passe/ decretou 
o fim do jogo;/ ...se ele, aqui, hoje 
voltasse...” 
“Faz anos, faz vinda e um ano/ que 
a Lilia faleceu:/ Será que ela me 
esqueceu?” 
“Preços de tudo subindo, / numa 
inflação arte-manha:/ Salário não 
acompanha.”  
“Meus filhos hoje distantes;/ Juntos, 
porém, sempre estão/ Num lugar – 
eu coração.” 
“Papa João Paulo, das viagens,/ a 
Deus parece igualar:/ está em todo 
lugar.” 
“Padre João Bruno dizia/ que a 
melhor intenção/ é ter a reta 
intenção.” 

Atrás do 
envelope do 
Banco Caixa 
Econômica 
Federal  

25/03/91 

Ensaio sobre 
Sebastião 
Bemfica 
Milagre. 
Arquivo 
pessoal de 
Adércio S. 
Franco (em 
aberto e 
elaboração - 
2009).  

São fragmentos elaborados por 
professor e mestre Adércio Simões 
Franco, amigo e um dos que 
visitavam a casa de Sebastião e 
participava com seu coral das 
Noites de Música. O ensaio 
focaliza, em princípio, três aspectos 
da poesia de Milagre: análise de 
Via-Sacra (196), o ludismo em O 
nome dela é Perpétua (1991) como 
continuidade dos Jogos Florais e o 
tema da sogra; as qualidades 
estéticas da fase final de sua poética 
como “Noite da Poesia” em O 
doador de Sangue (199).         

Mímeo 
disponibiliz
ado por 
Adércio S. 
Franco 

março de 
2009 

Parecer de 
Cristiane 
Gonçalves 
Frota sobre 
Gritos de 
Milagre. 

“O mineiro Sebastião Milagre, que 
escreveu Gritos em 1972, é ilógico 
como a pintura surrealista como 
Grito. O inconsciente grita. O sonho 
é superior à realidade do Homem e 
inquieta o poeta. É um impulso 

Meia lauda maio de 2009 
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irresistível contra os ditames da 
morte e o não da morte como 
ruptura com a vida. É um 
personagem melancólico no enigma 
da celebração do réquiem. Poesia é 
o próprio enigma. A morte 
prematura da amada abalou o 
coração do poeta, um viúvo 
prematuro. Ama-se 
incondicionalmente e não se espera 
que vamos morrer. A vida é uma 
ilusão que dura um segundo e a dor 
uma eternidade. A saudade é um 
sintoma de traços, cujos traços, 
rastros e marcas estão na poesia de 
Milagre em doloroso evento.”        

À Espera de 
um Milagre 

Viver de baixo, abaixo, do sol... 
fugacidade e eternidade. Não é nada 
fácil, mas é grácil, de graça. É um 
milagre viver! Espero morrer como 
se não fosse daqui... Milagre é 
dádiva da terra em dor e alegrias... 
Ele esperou o último dia e viveu 
cada dia... Ele é um sinal e travessia 
de nossa cidade de vivos e mortos... 
(João Bosco)    

1 lauda 19 de fev. de 
2010 

“História da 
Literatura” 

Mauro Eustáquio Ferreira tem 
vários livros com dedicatória de 
Milagre e ainda ganhou a História 
da Literatura. 

Testemunho 
oral 

Dez. 2010 

Modernidade 
na poética de 
Sebastião 
Bemfica 
Milagre: 
Memória e 
identidade 

Comunicação oral de José João 
Bosco Pereira no I Cielli 
Internacional e III Ciello Nacional 
na Universidade Estadual de 
Maringá, Paraná, sob orientação da 
Profª Drª Maria Ângela de Araújo 
Resende. 
 

15 laudas 16 de junho 
de 2010 

Diálogo 
intertextual 
entre a pulsão 
lírica de Edgar 
Allan Poe e 
Sebastião 
Bemfica 
Milagre 

Comunicação oral de José João 
Bosco Pereira no III Congresso de 
Letras, Artes e Cultura da UFSJ, 
Universidade Federal de São João 
Del-Rei, , sob orientação da Profª 
Drª Maria Ângela de Araújo 
Resende. 
 
 

15 laudas 23 a 27 de 
agosto de 
2010 
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Vestígios da 
Parábola nas 
Histórias de 
Mãe em 
Sebastião 
Bemfica 
Milagre (1963) 
e Moacyr 
Scliar (2006)  

Comunicação oral de José João 
Bosco Pereira em Assis, UNESP, 
SP, sob orientação da Profª Drª 
Maria Ângela de Araújo Resende. 
Obs.: Moacyr Scliar publicou mais 
de 70 obras em vida e faleceu em 
28 de fevereiro de 2011, em Porto 
Alegre, Brasil.  
 
 

15 laudas 09 de 
novembro de 
2010 

Artigo de João 
Bosco 

“... Sebastião Bemfica Milagre 
nasceu em Divinópolis. Minas 
Gerais... Sebastião Bemfica Milagre 
apesar de ser uns dos grandes 
nomes da poesia...” 

boscoprodut
ions.blogspo
t.com/ 

25 .out. 
2010 

 
10.DO ARQUIVO DA ACADEMIA DIVINOPOLITANA DE LETRA: ATAS E 
PASTA DO POETA-ACADÊMICO SEBASTIÃO B. MILAGRE 
 
REFERÊNCI
A 

ALUSÃO/ARTIGO PÁGINA ANO 

Ata de 
fundação da 
Academia 
Divinopolitana 
de Letras, 
ADL 

Cita-se o nome de Sebastião 
Bemfica milagre como um dos 
quatro fundadores da ADL em 
1961. Milagre é o segundo a assinar 
nessa ata como um dos acadêmicos 
eleitos para a pertença a ADL. Os 
12 membros da ADL estavam 
reunidos na residência de Milagre, 
segundo o secretário dessa ata: Jadir 
Vilela de Souza. Acordaram reunião 
para o dia 17 de junho do corrente, 
às 20 horas, na sede do Rotary 
Club, para a primeira reunião, para 
ser eleita a primeira diretoria. Foi 
felicitado Carlos Altivo pelo seu 
natalício nesse data.  

1 08 de junho 
de 1961 

Breve 
Histórico da 
ADL 

Dados da fundação, os pioneiros, a 
participação dos acadêmicos, a 
função da ADL na cultura local, 
antologias, dados biobliográficos 
dos acadêmicos e dos 
correspondentes. 

2 laudas Sem data. 

Oficio a 
Milagre como 
presidente da 
ADL em 1965 

O oficio do SESI, escrito por 
Zulmira Cardoso Mendes como 
encarregada da Biblioteca, solicita o 
envio de livros do poeta para 
compor aquela biblioteca, situada 
na Rua São Paulo, 465. A mesma 
Zulmira Mendes convida a ADL 

1 lauda 18 de agosto 
de 1965 
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para conhecer a sede do SESI.   

Curriculum 
vitae e com o 
retrato de 
Milagre jovem 
3x4  

Milagre tem retrato. Registra vida e 
obra, antologia e profissões até os 
anos 1980 ou 1990, pois já está 
aposentado e é leiloeiro oficial do 
município.  

2 laudas 1974 ou 1978 
(?) 

Ofício a 
Augusto 
Fidelis, de José 
D. Lara 

Dias Lara, presidente, e Mercemiro 
enviam dados sobre a poesia para 
Augusto Fidelis, do DA Clóvis 
Salgado da FACED. 

1 oficio 09 de maio de 
1984 

Ofício 
Cenáculo- 
Espaço 
literário 

Milagre faz apreciação da 
publicação Cenáculo de Pará de 
Minas, em comissão convocada por 
José Dias Lara, presidente da ADL. 
Ofício digitado por Mercemiro com 
os pareceres. 

Comissão/of
icio nº 059 

26 de dez. de 
1984 

Palestra no 
Grupo Cultural 
Prisma Negro 

Milagre na FACED realiza uma 
palestra   

 16 de Nov. de 
1988 

Programa na sala 
de multimeios da 
Biblioteca Ataliba 
Lago 

Milagre apresenta a palestra 
“Rumos da Poesia Brasileira” com 
Lázarro Barreto e Márcio Almeida 

1 lauda 17 de Nov. de 
1988 (?) 

Ata nº 06/89 Reunião extraordinária em 
residência de Carlos Altivo, em que 
participara Milagre.  

5 1989 

“Discurso a 
Divinópolis”, 
poema a 
Mercemiro. 

Milagre, membro da ADL, oferece 
ao Mercemiro Silva esse poema de 
julho de 1989. Esse poema está em 
O Doador de Sangue (1990) 

1 03 de agosto 
de 1989 

Dimensão – 
revista de 
poesia 

Milagre tem acesso a revista na 
ADL em setembro de 1989. 

1 revista Set. de 1989 

Discurso na 
posse do Pe. 
Olavo Cabral 
de Souza.  

Milagre faz esse discurso na 
FADOM, o presidente foi Fernando 
Teixeira. 

1 discurso 
de posse 

16 de junho 
de 1990 

Oficio do Dep. 
Jaime Martins  

Dep. Jaime Martins parabeniza a 
posse acadêmica de Pe. Olavo 
Souza, que foi saudado por 
Sebastião Milagre. E solicita que 
registra o evento na Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais em 
Belo Horizonte.    

2 lauda Junho de 
1990 

Oficio nº 020 – 
Para Maria de 
Oliveira, Rua 
Rubi, em 
Divinópolis.  

Mercemiro Silva, secretário geral da 
ADL, escreveu o oficio a pedido do 
presidente da ADL e da solicitação 
de Milagre pelo pesar da morte de 
GTO. Ata do mês consta o voto de 
pesar a pedido de Milagre pelo 

I lauda 11 de julho de 
1990 
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“triste evento”.  

Circular nº 
07/ADL em 
out. 1990. 

A secretaria da ADL convida a 
todos para a programação do 
Cinquenta anos da Poesia de 
Sebastião Milagre, um dos 
pioneiros que fundaram a ADL, em 
1961. 

1 lauda Outubro de 
1990 

Missa de 50 
anos da poesia 
de Milagre  

D. José Belvino celebra os 50 anos 
da poesia milagreana, conforme 
circular nº 033, de Mercemiro 
convidando Dom Belchior para as 
festividades. 

1 circular 19 de out. de 
1990 

Noite da 
Poesia e da 
Música e 
outros eventos.  

Milagre participa da programação 
sobre CDA: 60 anos de Alguma 
Poesia, projeto de Everton 
Vasconcelos Machado. 

6 dias. 15 a 31 de 
out. de 1990 

Carta de 
Antônio 
Oliveira, em 
BH 

Parabeniza Milagre e a ADL pelos 
50 anos de poesia de ardor 
interiorano de Minas 

1 carta 21/11/1990 

Oficio para 
Lázaro Barreto 

Jadir Villela e Mercemiro informa 
que Milagre tem a cadeira 2 e é 
Divinópolis e as atividades em que 
participara na ADL junto com os 
acadêmicos.  

Ofício 25 16 de maio de 
1991 

Ata nº 07/91  Milagre participa das Amenidades.  06 de julho de 
1991 

III Encontro de 
Academias em 
Divinópolis. 

O encontro aconteceu no centro de 
artes. Milagre assina a ata de 
presença.  

40 13 de julho de 
1991 

Ata nº 09/91 Milagre apóia os trabalhos da 
presidência de Jadir Vilela e 
Mercemiro. 

41 07 de set. de 
1991 

Ata nº 10/91 Milagre participa das Amenidades 
Nylce, Régis, Wellington, Fernando 
e Mercemiro.  

42 09 de nov. 
de 1991 

Circular 
003/92, aos 
acadêmicos, 
nota fúnebre 

A secretaria da ADL comunica nota 
fúnebre, a causa da morte de 
Sebastião Bemfica Milagre: “A 
presente comunicação vai tarjada de 
negro. É uma nota fúnebre: faleceu 
em Belo Horizonte, na madrugada 
do sábado, 22/02/92, depois de um 
enfarte, e foi sepultado, na tarde do 
mesmo dia, em Divinópolis, o 
confrade Sebastião Bemfica 
Milagre. A demora da vinda do 
corpo para cá impediu-nos de fazer 
comunicação telefônica com os 

1 lauda 23/02/92 



95 
 

 
 

acadêmicos residentes em outras 
localidades, em tempo hábil para o 
féretro. Ficam, agora, todos 
convidados para a Missa de 7º dia, 
que será celebrada às 19 horas da 
próxima sexta-feira, dia 28, na 
Catedral do Espírito Santo, nesta 
cidade. Divinópolis, 23/02/92.”   

Ata nº 03/92 Votos de pesar pelo falecimento de 
Milagre. Milagre não assina mais as 
atas, pois morreu!  

44b 07 de março 
de 1992 

Oficio de 
Antônio 
Oliveira 

Pesames pelo falecimento de 
Milagre 

Oficio de 
pesar 

09 de março 
de 1992 

Oficio de pesar 
de Natércia 
Silva Villefort 
Costa 

Em Belo Horizonte, a acadêmica 
Natercia Costa emite oficio de pesar 
pelo passamento do inspirado poeta 
Milagre. 

Ofício de 
pesar 

25 de março 
de 1992 

Oficio da 
Revista do 
Escritor 
Brasileiro 

Fernanda C. L. Maciel, secretária da 
revista solicita regulamento do II 
concurso de soneto Sebastião B. 
Milagre para divulgação em 
Brasília.  

Oficio da 
revista 

16 de julho de 
1992 

Oficio de 
gratidão de 
Cely Vilhena, 
de BH 

A mesma foi agraciada pelo 
primeiro lugar no concurso de 
Soneto Sebastião Milagre com o 
poema “Mar de Fogo”. 

Ofício  08  
de out. de 
1992 

 
11.ÁLBUM DA FAMÍLIA BEMFICA MILAGRE – 24 FOTOGRAFIAS 
DISPONIBILIZADAS POR PAULO MILAGRE SOBRE O POETA 
 
Paulo Milagre mostrou-me o antigo Álbum de família do tempo de Sebastião 
Bemfica Milagre, seu pai. Xérox de fotos desse álbum de família: Milagre com 
Do Carmo, Milagre jovem, Milagre com a família em frente à residência na R. 
São Paulo/Paraná, Milagre discursando na Ataliba Lago, Foto do casamento em 
1944, no armazém do antigo “sobrado na esquina da Independência (agora, 
Oswaldo Machado) com a Rua Itapecerica” (MILAGRE, 1990, p. 49), a casa 
moderna na Getúlio Vargas, Lilia e Milagre vendo revista ou álbum na UED, 
pais de Milagre: Olyntho Bemfica Milagre e Deodata Sempreviva, sepultados no 
Cemitério Central de Divinópolis, Minas Gerais.      
 
FOTO 
DIGITA
L 

DESCRIÇÃO / CONTEXTO DA FOTO DATA 

DSC 
00046 

Foto frontal do jazigo de Maria da Conceição 
Natividade Milagre e Sebastião Bemfica Milagre no 
Cemitério Central.  

18/nov./2010 

DSC 
00047 

Foto diagonal do jazigo de Maria da Conceição 
Natividade Milagre e Sebastião Bemfica Milagre no 
Cemitério Central 

Idem 
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DSC 
00048 

Foto da lápide do jazigo dos pais e parentes de 
Sebastião Bemfica Milagre.   

Idem 

DSC 
00049 

Foto do jazigo dos pais e parentes do poeta no 
Cemitério Central de Divinópolis, MG.   

Idem 

DSC 
00050 

Foto do coveiro que sepultou o poeta em 1992 no 
Cemitério Central de Divinópolis, via principal do 
cemitério. 

Idem 

DSC 
00051 

Foto do antigo álbum da família do poeta apresentado 
por Paulo Rodrigo Natividade Milagre, filho do 
poeta.   

Idem  

DSC 
00052 

Foto do casamento de Maria da Conceição 
Natividade, a Lilia, e Milagre em 1944, que aparece 
em O mundo mundo-outro, no 2º volume (1976).   

Idem 

DSC 
00053 

Foto de Lilia e Milagre em 1946, ao fundo aparece o 
fusca azul celeste. 

Idem 

DSC 
00054 

Foto do o armazém no porão ou no primeiro andar do 
sobrado da família Milagre, situado na Rua 
Itapecerica esquina com a Av. Independência (atual 
Oswaldo Machado Gontijo). O sobrado foi do 
vereador José Nogueira. Vendido pela família Milagre 
ao Neto e Miguel Pinto e demolido mais tarde. Nesse 
sobrado, ocorreu primeira reunião e a ata de fundação 
do Município de Divinópolis em 1º de junho de 1912, 
no primeiro andar, onde morava a família e onde 
nascera o poeta Sebastião Bemfica Milagre. Veja o 
poema “Meu Sobrado”, em que o descreve em O 
Doador de sangue (1990).      

Idem 

DSC 
00055 

Outra foto de Lilia e Milagre, talvez do ano 1944 ou a 
data de comemoração de aniversário de casamento 
talvez. 

Idem 

DSC 
00056 

O poeta com os filhos: Paulo, Olinto e Weber em 
1964 (início da ditadura, Weber será torturado em 
1968.) 

Idem 

DSC 
00057 

Livraria e papelaria Frei Orlando, em que o poeta 
lança alguns de seus opúsculos de trovas. Não mais 
existe a livraria! 

Idem 

DSC 
00058 

O poeta em uma de suas visitas ao jazigo de Lilia no 
cemitério central em 1974. Ele o chamava de “Os 
Cem-mistérios...”. Veja foto da Lilia, imagem lateral 
ao jazigo e o jarro, que sumiram nos anos posteriores 
a essa data. 

Idem 

DSC 
00059 

Foto do jazigo dos pais do poeta no cemitério Central 
de Divinópolis em 20/02/1942.   

Idem 

DSC 
00060 

O orador e cofundador da ADL, um dos seus 
discursos na Segunda Semana de Arte em agosto de 
1969. 

Idem 

DSC 
00062 

Lançamento de Gritos em 1972 na FADOM. Idem 

DSC 
00063 

O padre Greevis no lançamento de Gomos da Lua ou 
os opúsculos de trovas nos anos 1960. 

Idem 
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DSC 
00064 

Lançamento de Gritos (1972) na FADOM. Idem 

DSC 
00065 

Segunda residência do poeta: Av. Getúlio Vargas, em 
Divinópolis. 

Idem 

DSC 
00066 

Lilia e Milagre na U.E.D – União Estudantil de 
Divinópolis - talvez em 1960 

Idem 

DSC 
00068 

Milagre é elogiado pela “participação e atuação viva” 
na ADL, Ata 06/84, de 07/julho/1984, p. 140. 
“Milagre falou do poeta Augusto dos Anjos, cujo 
centenário de nascimento se comemora no corrente 
ano, declamando alguns de seus sonetos”, de acordo 
com a Ata 13/84, de 1º /dez./1984. Nesse dia Milagre 
diz realizar programa de música clássica na Rádio 
Divinópolis, aos domingos,  às 20h. 

Idem 

DSC 
00069 

O jovem Milagre em 1941, poeta e cronista nos 
jornais e o estudante do colégio Arnaldo de Belo 
Horizonte. 

Idem 

DSC 
00070 

Foto de março de 1977: Milagre com Maria do 
Carmo Mendes, a Cacau, que se casaram 19 de junho 
de 1976: as segundas núpcias do poeta. 

Idem 

DSC 
00071 

Os pais de Milagre: Deodata Maria Sempreviva 
(+19/03/66 ) e Olynto Bemfica Milagre (07/03/1876 a 
04/06/1940) . Dados da lápide do Cemitério Central 
de Divinópolis. O primeiro poema “À memória de 
meu pai” é de junho de 1940, que está em Arquivo 
(1987), enquanto o poema “Deodata”, sua mãe, é de 
21/07/1982, que está em O homem agioso de 1986.  

Idem 

DSC 
00072 

Milagre com a família (quatro filhos, cinco netos e 
duas noras) em frente à moderna residência no Sidil 
em setembro de 1983, entre a Rua São Paulo e Av. 
Paraná. O Sidilirismo é o neologismo que aparece no 
poema “O achado paraíso” de Doador de sangue 
(1990), traduzindo sua descrição da moradia, da 
cidade, do bairro e seus habitantes, da paisagem e da 
natureza, observados na terceira residência em 
Divinópolis.  

Idem 

DSC 
00085 

Retrato 3 por 4, do curriculum vitae do poeta na pasta 
da ADL. 

Idem. 

DSC 
00091 

Em 1990, retrato do autor já idoso, que aparece no 
santinho está com citação bíblica de São João, uma 
oração litúrgica e a trova de sua autoria: “De vez em 
quando levamos/ Um amigo ao Santo Chão,/ Mas 
raramente pensamos/ Que um dia nos 
levarão.”(atrás do retrato no dia do funeral).  Esta 
foto circulou na imprensa: Jornal Agora de 23/02,/92, 
com o título Morre Sebastião Bemfica Milagre. Esta 
foto aparece nas duas últimas obras do poeta em 1990 
e 1991; no andar de cima da Biblioteca Ataliba Lago, 
na Av. Sete de Setembro com a Rio de Janeiro desde 
2006. 

Idem. 
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12.CORRESPONDÊNCIA NO ARQUIVO DA ADL SOBRE MILAGRE 
 
CORRESPONDÊNCIA 
NA ADL 

ASSUNTO E CONTEXTO DATA 

Bibliotecária do SESI Ofício de Zumira Cardoso Mendes 
solicitando os livros de Milagre para a 
biblioteca do SESI. 

18/agost./ 65 

Diretório Acadêmico da 
FACED 

Augusto Fidelis, estudante da FACED, 
recebe carta de Lara sobre Milagre, 
solicitando livros e dados do poeta. 

09/ mai./ 1984 

Affonso R. de Sant’Anna  Affonso R. de Sant’Anna diz em carta 
ao poeta e a ADL: “A literatura é um 
monumento por onde cavalga sua 
presença em praça e avenida.” 

Idem. 

Thesaurus Editora de 
Brasília 

Editora pede resenha sobre os 
acadêmicos da ADL para lançar em 
Dic. de Escritores Brasileiros. 

Idem. 

Breve resumo da ADL 
sobre o poeta. 

Breve histórico da ADL e p. 3 resumo 
da obra de milagre.  

Idem 

Folha Acadêmica da 
ADL, suplemento. 

Milagre se empenha pela Folha 
Acadêmica da ADL. 

Idem. 

O Rumo da Poesia 
Brasileira 

Sessão de debates sobre O Rumo da 
Poesia Brasileira em 17 de março de 
1989, 19:30, com Milagre, L. Barreto e 
Márcio Almeida. 

Idem. 

O poeta se integra sobre 
a construção de Brasília 

Adirson Vasconcelos – senador – 
escreveu: A epopéia da Construção de 
Brasília em 1304/89. 
 

1304/89 

Milagre se refere a esse 
fato na introdução de 
Doador de sangue 
(1990) 

Mauro Eustáquio apresenta escultura de 
rostos da multidão e o cotidiano da dor 
e solidão em Manuel Gonçalves e Saulo 
Félix: Castigat ridendo mores – o 
deboche e humor irreverente à 
hipocrisia social.  

09/maio/1984 

“Cenáculo” – Espaço 
Literário juvenil, Pará de 
Minas. 

Milagre e Fernando Teixeira analisam o 
“Cenáculo” na correspondência nº 059, 
de 26 de dez. de 1984, escrita por 
Mercemiro O. Silva, secretário geral da 
ADL. Milagre aprova: “Vi muita 
originalidade nos escritores”.    

dez./1984 

Revista de Poesia via 
ADL. 

Sebastião tem contato com a Revista de 
Poesia. 

1989 

Jornal Participação da 
Prefeitura 

Primeira vez que em circular no livro 1, 
Jornal Participação da Prefeitura em 
13 de maio de 1990, aparece a questão 
sobre a memória de Divinópolis:  “diz-
se que Divinópolis não tem história... 
Falta a memória? Falta registrá-la”. 

1990 

Cultura e Literatura de A ADL tem acesso a jornais como 1990 
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Brasília e a Casa do 
Escritor de São Roque.     

Cultura e Literatura de Brasília, idem 
correspondências de academias do 
Brasil e do exterior, inclusive a Casa do 
Escritor de São Roque.      

Concurso do soneto 
Sebastião B. Milagre. 

ADL faz homenagem a Milagre em out. 
de 1990. 
Em 1992, a circular da ADL institui o 
Concurso do soneto Sebastião B. 
Milagre. 

1990 

Vídeo sobre a peça: O 
poeta sobre o mundo, de 
Wellington Messias de 
Oliveira, em homenagem 
aos 50 anos da poesia de 
Milagre (1990) 

Em 21 de março de 1992, 
disponibilizam um vídeo sobre a peça: 
O poeta sobre o mundo, de Wellington 
Messias de Oliveira, em homenagem 
aos 50 anos da poesia de Milagre, em 
22 de Nov. de 1990, no Theatron, 
apresentada pelo Grupo de Estudo do 
Teatro – GET, com o apoio da 
Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, Fundação Municipal de 
Cultura, ADL, Theatron. O convite está 
em cartão da ADL, Semec e Fumc. 
Direção da peça de Osvaldo André de 
Mello. Poeta Hoje: Afonso Teixeira, 
Poeta Ontem: Sergio Resende Costa, 
Esposa I: Miriam Lopes, Esposa II: 
Juliana Lopes e Leitor: Irene silva. 
Cenografia e Iluminação: Carlos 
Antonio Lopes Corrêa, Coreografia, 
Trilha sonora, Técnica de som: Luis 
Fernando Sayão, Traje de Irene Silva – 
Criação e Execução de Neneca Mattar e 
Cabelo e Maquilagem de Irene Silva: 
Márcio Amaral.   

1992 

32ª Noite da Poesia Em 27 de julho de 1992, a 32ª Noite da 
Poesia acontecia na Escola de Música 
Maestro Ivan Silva. 

1992 

 
13. PRIMEIRO LIVRO DE ATA DA ADL: 08/06/61 A 07/01/89 
 
FUNDAÇÃO da ADL: 08/06/61 – segunda assinatura em segundo lugar. 
Milagre é elogiado pela “participação e atuação viva” na ADL, Ata 06/84, de 
07/julho/1984, p. 140. 
“Milagre falou do poeta Augusto dos Anjos no centenário de nascimento deste. 
Declama alguns de seus sonetos”, de acordo com a Ata 13/84, de 1º /dez./1984. 
Milagre realizar programa de música clássica na Rádio Divinópolis, aos domingos,  
às 20h. Ata e reunião, sob presidência de Prof. Dias Lara, p. 145b.  E, anos depois, 
cita sua leitura de Augusto dos Anjos na Ata 06/87, de 06/junho/1987.  
Bibliotecário Ata 9/61, p. 25. Milagre teve 13 votos e Ursino Vale teve 14 para 
presidente. (p. 18) 
Sete Palavras, de Cândido Martins de Oliveira na p. 13; Cruz e Souza, p.14: 
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Centenário desse poeta em 1962. 
Introdução de Mar, todas as águas te saúdam: p. 16b, p19 
Milagre cronista: Velha Máquina de escrever Cromo: p. 16b. 
Sonetos: Vida (p. 9b), Destino (p. 17) 
Milagre e Antônio Weber participam das trovas dos Primeiros Jogos Florais de Juiz 
de Fora (p. 20)  
Milagre solicita estantes para a ADL ao Dr. José Osvaldo Araújo, diretor do Banco 
MG S/A: p. 23 
Gomos da Lua (p. 23 b). 
Milagre sugere Folha Acadêmica para o Natal de 1996: p. 27 b. 
Lilia visita a ADL em sete de novembro de 1964, p. 40b e 41 b. Sebastião era 
secretário de Jadir Vilela. 
Lilia visita a ADL em 05/julho/1969. Jovens da UED - João Lúcio Alves, Osvaldo 
Eustáquio e Waldir Caetano - visitam a ADL em 05 / julho/ 1969, ata 6/69, p. 71 a 
72, para a Semana de Arte em 9 a 17 de agosto. Milagre sugere uma Associação de 
Artistas Locais. 
Continuação da semana da arte em 10 a 17 em out. de 1971 (p. 87) e 30/12/1971 (p. 
88b). 
Ata 2/70 a 4/70, nove de maio de 70 a 30 de maio de 1970: Adão Ventura, F. 
Teixeira, Macy Cirne sobre Vanguarda e poema processo.  
Presidente da ADL: p. 47 e a secretária era Rosa de Freitas. Confirmação: p. 47 b.  
Reunião na casa de Milagre: 07/agosto/65 em ata 8/65 e 16 de abril de 1066 (p. 58) 
e no dia 19 de junho de 1966, p. 61 b. Ata 10/66: passa a presidência para 
Rosenwald Hudson de Oliveira. 
Emilio Moura faz palestra em Divinópolis sobre o Modernismo no Brasil. Afonso 
Ávila fala de Movimentos de Literatura contemporâneos   
Milagre como secretário da Faculdade de Filosofia e Letras, do Prof. José Dias 
Lara; p. 55b. 
Maria Luisa Ramos, esposa de Fábio Lucas, faz palestra de Romantismo no Brasil: 
p. 59 b. 
Ata 5/66 com dois objetivos: curso de literatura e incentivar a publicação de livros 
da academia. p. 59. 
Poema do Dia como poema visual. p. 59. 
Milagre é Diretor de divulgação na presidência de Jadir Vilela, p. 67, Ata 2/68. 
Discurso de Milagre na posse de Adércio, e Adélia foi entronizada por Nylce 
Gontijo em Ata 8/70 em 29 de agosto de 1970, p. 81b e 82. Adélia Prado usava o 
pseudônimo de Franciscana em jornais. Havia escrito Lapinha de Jesus e Colheita 
do Maná (poema).  
Milagre parabeniza o presidente Adércio pela dedicação à cultura local e propõe a 
audição de Beethoven, no dia 09/out./1971, p. 88. 
Adércio foi presidente p. 89 b. Logo depois, Jadir assume a ADL com Nylce e Rosa 
de Freitas em dois de dez de 1972.      
Ata 31 de maio de 1975, p. 103, Milagre se torna secretário Geral da ADL. 
Ata 71/7/76, Milagre apresenta Maria do Carmo Mendes como sua segunda esposa. 
(p. 103b). 
Milagre acolhe o pedido de Afrânio Coutinho sobre verbete da ADL em 
Enciclopédia de Literatura (p. 106b) em Ata do dia 20 de abril de 1981. 
Milagre como diretor do Departamento de Editorial em ata 04/81, de 06 de junho de 
1981.   
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Como vice-presidente do Prof. Lara em 11 de Junho de 1983, p. 124 b (eleições). 
José Afrânio Moreira Duarte da Academia Mineira de Letras é convidado especial 
da ADL, na ata 11/88, em 26 de nov. de 88. 
Correspondente da Academia de Ipatinga, em Ata 02/85, de 02/fev./1985, P. 147. 
Anuncia o lançamento de 3 EM 1. Na Ata 03/85, p. 147, Júlio Régis parabeniza 
Sebastião Bemfica Milagre pelo lançamento de 3 EM 1. Milagre diz que Almanaque 
(trovas) está no prelo.  
Milagre era Diretor de divulgação da ADL, quando Célio Cesar Paduani fala de 
Concretismo, na Ata 06/85, de 11 de maio de 1985, p. 149. E Milagre distribui o 
Almanaque em 06 de julho de 1985, segundo ata 7/85, p. 150b. Fernando Teixeira 
propõe falar de vanguarda. 
Na Ata de 6/86, de sete de julho de 1986, p. 161, Gentil Ursino Vale, de Resende 
Costa, advogado residente em Divinópolis, cumprimenta Milagre pelo lançamento 
de Lápis de Cor (Trovas).  
Milagre distribui A Igreja de João XXIII, em cinco de julho de 1986, Ata 8/86, p. 
163. 
Em Ata 2/87, de 7 de fev. de 1987, p. 169, “Milagre comenta o fato verificado à 
entrada da FACED, a alegria dos que viam seu nome na lista de aprovados no 
vestibular”. (Ele tinha um sobrinho de mesmo nome!) 
Termo de Posse: Milagre como vice-presidente de Mercemiro Oliveira, na ADL, em 
seis de junho de 1987, p. 171 b e repete isso em 18 de julho de 1988, p. 184 b.  
Milagre doa dois volumes de Lixo Atômico em 07 de out. 1987, conforme Ata 
10/87, p. 177. 
Milagre é aprovado em trovas no concurso de UBT – União Brasileira de 
Trovadores – e AFEMIL - Academia Municipalista de Letras, em 15 de Nov. de 
1987, como primeiro encontro de academias mineiras em Divinópolis, conforme ata 
especial dessas entidades, p. 6b. 
Milagre declama um seu poema antigo, em Ata 12/87, p. 181, em 05 de dez. de 
1987. 
Milagre participa de reunião com Cacau, sua segunda esposa, conforme ata 06/88, 
p. 185.  
Milagre lança O Mundo Mundo Outro, dois volumes, em Ata 07/88, de 06 de 
agosto de 1988, p. 187. 
Milagre fora encarregado da criação da Biblioteca Getúlio Vargas, do Divinópolis 
Clube, em 1945.  
Faz palestra: O que é Poesia? e declama o poema “Felipe e os cavalos”, de Bueno 
de Rivera, p. 189b, Ata 10/88, de 5 de Nov. de 1988. 
Milagre faz homenagem a Petrônio Bax com poema especial, em sete de jan. de 
1989, Ata 01/89, p. 194. 
 
14.  SEGUNDO LIVRO DE ATA DA ADL: 18/02/1989 a 04/05/1996 
 
Praticamente, em quase todas as reuniões, participa das Amenidades, sob a presidência 
de F. Teixeira a José Dias Lara. Amenidades na p. 4b, Ata 05/89, de 15 de maio de 1989. 
Milagre substitui F. Teixeira em virtude da ausência do presidente” no dia 1º de julho de 
1989, na FACED, Ata 10/89, p. 8. Idem no dia 07 de abril de 1990, Ata 04/90. 
Milagre distribuiu aos confrades o poema “Discurso a Divinópolis”, na p. 8b, Ata 10/89, 
FACED, 05 de agosto de 1989. 
Milagre divulga a assinatura de Suplemento literário, p. 09b, Ata 11/87, de 02 de 
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setembro de 1987. 
“F. Teixeira pediu registro de que a Escola Municipal deu o nome do acadêmico 
Sebastão Milagre à sua biblioteca”. E Sebastião Milagre leu poema de sua autoria em 
Ata 12/89, 07 de out. de 1989, p. 10 e 11. 
Milagre participou do II Encontro de Academias, Ata de registro especial no dia 21 de 
out. de 1989, p. 12. 
Maria do Carmo Mendes foi com Milagre à posse de Wellington Messias de Oliveira, 
em 21 de abril de 10, p. 19-19b, na FADOM, presidida por Milagre, em Ata 05/90, que 
devolve a presidência a F. Teixeira. 
Milagre é responsável pela parte artística no Museu Histórico de Divinópolis, Ata 06/90, 
em 05 de maio de 1990, p. 21, para saudar o museu e as autoridades. NO dia 20 de maio 
de 1990, Ata 07/90, p. 23, Milagre faz a animação da sessão com valsa, voz e violão, 
homenageando a memória de Ivan Silva. Cantou mais de uma valsa e solou uma peça 
clássica. 
Milagre dá posse ao Pe. Olavo Cabral de Souza e discursa 40 minutos, p. 25b, Ata 
09/90, em 16 de junho de 1990, na FADOM. 
Milagre comentou o passamento de GTO e pede voto de pesar na Ata 10/90, p. 27 b, de 
7 de julho de 1990. 
Milagre apresenta anteprojeto de 50 anos de sua poesia na ADL, Ata 12/90, p. 29 b, 1º 
de set. de 1990. 
Eleição de Milagre para a Academia Mineira de Trovas, Ata 14 /1990, p. 31, em 3 de 
nov. de 1990. Milagre declamou dois poemas. Edite Silva leu crônica dedicada a 
Milagre.   
Antonio de Oliveira cumprimenta Milagre pelos 50 anos de sua poesia. Acadêmicos 
fazem relato de episódios da vida de Milagre.  
Milagre cumprimentou Jadir Vilela como finalista em concurso de poemas, em São 
Lourenço, Ata 02/91, de 2 de fev. de 1991, p. 34. 
Em 06 de abril de 1991, Ata 04/91, p. 35 e 36, Milagre fez pré-lançamento de Quartetos 
de Sopro e o Nome dela é Perpétua. E ofereceu o livro a ADL e foi homenageado por 
Wellington de Oliveira. A capa do livro foi de Wellington Silva Neves. Milagre 
registrou a recente morte de Lucas Mesquita. E Sebastião Milagre foi indicado para 
administrar curso de Poesia na ADL. Milagre recita poemas de outros e seus.  
Milagre apresentou a encenação em homenagem a Dom Belchior, que lançara o seu 
Aventureiros do Dólar (romance), em Ata 06/01, de 8/ jun./1991, p. 39. 
Milagre participa do III Encontro de Academias, em 13 de julho de 1991, p. 40. 
Última participação: Milagre informou que o Galileu T. M. Filho, engenheiro, irá fazer a 
sede da ADL, no Gravatá e inaugurá-la em julho de 1992, em Ata 10/91, p. 42, em 09 de 
nov. de 91. E participou das amenidades. 
Milagre faleceu em 22 de fev. de 1992, em Belo Horizonte – vítima de enfarto; às 20 
horas fora enterrado no Cemitério Central de Divinópolis. Como queria “enterro bonito 
é a pé”. Telegrama de Dom Belchior pela morte de Milagre em Ata 3/92, de 7 de março 
de 92, p. 44b. Mercemiro lembra “os cabelos de Milagre à Castro Alves” (presidência 
de Jadir Vilela). 
Ata 04/92, p. 45 e 45 b, de 04 de abril de 1992: “Correspondência de pêsames pelo 
falecimento de Milagre, enviada por Antônio de Oliveira, Natércia Villefort e recortes 
sobre Milagre em Letras Itaocarenses, em o Radar...” 
A ADL instituiu o Concurso de Sonetos Sebastião Bemfica Milagre, aprovado em Ata 
4/92, no dia 9 de maio de 1992, p. 46 b.  
Pela primeira vez aparece o termo “Noite da Poesia” na presidência de Washington dos 
Santos. Ata 7/92, em 4 de julho de 1992, p. 48 b: os acadêmicos foram convidados a 
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participar da Noite da Poesia. 
A ADL e Milagre tiveram interessantes contados com instituições do Brasil e do exterior 
como a Casa das Américas em Paris, segundo Ata 06/92, 06 de julho de 1992, p. 47 b. 
Em Sessão Festiva de comemoração da Semana de a Arte Moderna, em 1º agosto de 
1992, Ata 08/92, p. 49b, a ADL registrou “Aqui poesias e encontro, doados por Maria 
do Carmo Milagre” na presidência de Washington dos Santos. 
Aparece o primeiro colocado em concurso de soneto Sebastião B. Milagre: Cely 
Vilhena, de BH e o prêmio foi entregue por Maria do Carmo Mendes, viúva de Milagre, 
Ata9/92, dez de out. de 1992, p. 50 b. Rogério Bianchi Brasil interpretou ao violão 
algumas peças de Villa-Lobos, p. 50 b, idem. Outro concurso Nacional de Sonetos 
Sebastião B. Milagre com entrega de troféus no final do mandato de Júlio Régis em Ata 
7/94, em 19 junho de 1994, p. 74. 
Sob presidência de Júlio Régis, Ata 02/93, em 6 de fev. de 1993, p. 54 b, assinala-se o 
primeiro aniversário de Morte de Milagre para não coincidir com o carnaval. Wellington 
comunica ter pronto para o prelo um ensaio sobre Milagre, dependendo de recursos.  
Edite Silva leu poema de sua autoria para Milagre; Mercemiro páginas da Revista 
Arrebol sobre a poesia de Milagre, p. 64, Ata 03/93, de 6 de março de 1993, presidência 
de Jadir Vilela. 
O presidente José Dias Lara anuncia o Elogio Acadêmico a Sebastião B. Milagre por 
Mercemiro em Ata 10/93, em 4 de set. de 1993. (Ele o repetirá em 1996, quando da 
posse na Academia Municipalista de Belo Horizonte, fazendo o paralelo entre Sebastião 
Milagre e Guilherme de Almeida, patrono da cadeira de Mercemiro Oliveira.)   
Homenagem em sessão solene com familiares e amigos de Milagre em 11 de set. de 
1993, Ata 11/93, p. 63. Audição de Suite Divinopolitana II e III, com violão e voz de 
Milagre (solo de violão de Milagre e talvez não haja voz de Milagre em uma ou nas 
duas suítes, segundo Paulo Milagre em 21 de nov. de 2010).   
Posse de Neuza Laboissière que fez elogio a Bento Ernesto e a Milagre, seus 
antecessores em sua cadeira na ADL. Ela convidou os presentes a sentir a presença de 
Milagre ao som de “Além do Arco-Íris”, em Ata 07/95, de 3 de junho de 1995, p. 85b. 
Foi distribuído o Anuário ADL/95, na p. 71 e 72 (poemas O Tempo e Final), entre 
convidados como a Maria do Carmo Mendes, viúva de Milagre, em 28 de dez. de 95, p. 
93, em Termo de Encontro de Congraçamento e lançamento de Anuário - 95.  
Pedro Pires Bessa divulgará ADL e Milagre em Mendoza, Argentina, durante o III 
encontro Latino-americano de Literatura de Poetas e Escritores: Palabra y Amistad, de 
23 a 27 de janeiro de 1996, em Ata 01/96, em 06 de janeiro de 1996.  

 
15.NEOLOGISMOS MILAGREANOS, OUTROS PROCESSOS DE 
FORMAÇÃO DE PALAVRAS E RIMAS 
 

1. divinopopolenses: “Adeus!” em  Quartetos de sopro (1990 ) 
2. caldeamento, uma sui generis casta divinopolitana, quem vem a Divinópolis é 

verifica, fica e bem-fica em Doador de Sangue (1990, p. 75) 
3. divícia (de divina + sevícia, que aparece também no poema “O Lutador” de 

CDA): no poema “A recompensa”, em Doador de Sangue (1990), Milagre 
prioriza seu ser  poeta acima do escrivão, que se interessa pela sua cidade na 
delegacia: “A glória é ter exercido/ uma função policial/ (fui escrivão de polícia)/ 
sem ter feito nenhum mal/ nem praticado sevícia./ (além de glória, divícia!)/ 
Glória é passar/ pelas ruas,/ desarmado/ (...) e, de muitos, escutar/ (cujos nomes 
já esqueço)/ cumprimentos de efusão/ - ôi! Como vai, Sebastião? Out. 1989.”   
(MILAGRE, 1990, p. 59) 
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4. Sidilirismo (Bairro Sidil + lirismo) em Doador de sangue (1990, p. 93): tem a 
ver com a Sociedade Imobiliária de Divinópolis, depois o nome do bairro. 

5. Poeta de vanguara (não vão-gurada) / descobriu o inaudito na tua brancatez / 
descobriu o inaudito na tua brancatez, lancinante regougo, sina-agonia, suave 
remígio, almas duendes, fossa abstrusa taça de cicatrizes em Doador de sangue 
(1990, p. 89, 123, 124) 

6. Noite/acoite, a poesia está a bordo na viagem da vida, vencedor sem vitórias, 
gesto amigo e pedoante, minha vida alvar, exausto/hausto, dores/amargores, 
mundo hostiliense, medo/arremedo, dolo/consolo em Procissão da soledade 
(1990, p. 133, 136, 144,148 e 149)  

7. 99% das folhas estão caídas. Inverno, outono/bom sono, eu-findo/exaurindo, 
feliz/cidade, quem me dera só na musica pairar-me!/ só na poesia quem me dera 
alar-me!, o homem que rosna, que quer locupletar-se  no disfarce..., em 
Procissão da soledade (1990, p. 153, 155 ) 

8. industriaria, estudoria, trabalhoria, comercioria, praçaria, cidade-não de pé no 
chão no Catalão, bitolia, paternaria em A Igreja de João XXIII (1986, p. 45-6) 

9. sozinhamplia em A Igreja de João XXIII (1986, p. 45-6):  “Sozinhamplia / 
tranformaria;/ mas da pobreza / geme a dureza.”   

10. Col/omnia (de colônia), feral (de fera), af-rica (África) em Doador de sangue 
(1990, p. 36, 37)  

11. Restaura/ aura, borda/horda, luxúria/fúria, coito/oito/afoito, sexo/amplexo, 
nome/nume/múmero, anjas (para poetisas), oficineiros do verso, Eva/pore, em 
Doador de sangue  (1990, p. 13, 20, 55, 56, 60, 65, )  

12. Puseram mandinga no poeta: dizem que está sofrente, estressado, etc. Nem o 
poeta sabe do que tem, dizem... Só Deus sabe o que ele tem! Ele está de acre 
dor-de-cotovelo... em Doador de sangue (1990, p. 66)   

13. extravia/ extra via; tua/ atua em A Igreja de João XXIII (1986, p. 25) 
14. maio/ria em A Igreja de João XXIII (1986, p. 12) 
15. Viga/rio (ponte de ligação) em A Igreja de João XXIII (1986, p. 10)  
16. tiranura (tirania  + ditadura) em Viaduto das almas (1986, p. 23) 
17. divino pó em Divinópolis – “o pó de cada dia”, ressaltando a poluição das 

chaminés em Viaduto das Almas (1986, p. 32) 
18. agioso (agir + oso, pedágio, ágio, ágil, hábil, agiota) título em O homem agioso 

(1986)  
19. Dez/ esperas (de desesperas) em O homem agioso (1986, p. 56) 
20. Triacanto, cem-mistérios (de cemitérios) em O mundo mundo-outro, v. 1 

(1976, p. 55) 
21. Sidero/tecnia em Viaduto das Almas (1986, p. 26)  
22. poder/ossos, poder/ócios (de poderosos) em O homem é a caixa preta (p. 39) 
23. neg/ócios em O homem agioso (1986, p. 79) 
24. inflaticida (inflar + fratricida) em O homem e a caixa preta (1982, p. 13) 
25. pa-lavrou (de palavra) em O homem é a caixa preta (1982, p. 11) 
26. maná/ncial (de maná + manancial) em O homem é a caixa preta (1982. p. 69) 
27. em/presa em O homem é a caixa preta (1982. p. 42) 
28. padec/entes em O homem agioso (1986, p. 54) 
29. Coloriar em 1975“...a manhã vindoura/ vai coloriar os seres/ e as ondas 

multiformes...” em O homem agioso (1986, p. 71) 
30. o/briga, só(rindo), pa/deceres, pa/lavrares, cousas/lousas, moço/osso, 

sabor/dissabor, mo(a)tivado, multa/culpa, másculo/ ejáculo, cópula/ válvula/ 
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fístula, pro(a)gressividade em O homem é a caixa preta (p. 8, 12, 15, 16, 42, 43 
e 56) 

31. informa/deforma, esque/cimento em O homem é a caixa preta (p. 26 e 57) 
32. É difícil /edifício em Viaduto das Almas (1986, p. 33) e #3 EM 1 (19  ) 
33. O homem – (colosso!) – osso, osso em Lixo atômico ( 1987, p.38)  
34. dis/putas em Lixo atômico (1987, p. 17) 
35. e/terna, sebastião bem/fica o milagre em Lixo atômico (1987, p. 44) 
36. assídua/ocídua em Lixo atômico (1987, p. 52) 
37. ab/surdos em O homem agioso (1986, p. 56) 
38. ode (ódio) à beleza em O mundo mundo-outro (197 , p. 29) 
39. inocengênuo em O mundo mundo-outro (197 , p. 11) 
40. roseiras estão rosando; olhar fidelcino/ mundo diamantino/ tempo ferino em O 

mundo mundo-outro (197 , p. 36).  
41. mundo-polvo em Viaduto das almas (1986, p. 54) 
42. mundo (i)mundo em Procissão da soledade (1990, p. 156), este (i) mundo e seus 

prazeres em O homem agioso (1986, p. 91)  
43. circu/ilhado em Viaduto das almas (1986, p. 55) 
44. auto-progresso, quando?: ironia milagreana em Viaduto das almas (1986, p. 56) 
45. simbol/isso em Viaduto das almas (1986, p. 59) 
46. cân-ser em Viaduto das almas (1986, p. 62) 
47. epi(v)erme em Viaduto das almas (1986, p. 62) 
48. corpo al-quebrado Viaduto das almas (1986, p. 64) 
49. efê-meros em Viaduto das almas (1986, p. 64) 
50. olvi/dado em Viaduto das almas (1986, p. 73) 
51. abs/trato em Viaduto das almas (1986, p. 76) 
52. Dez/ilusões em Viaduto das almas (1986, p. 91) 
53. inter/esses; olho/ando;  com/média  em Viaduto das almas (1986, p. 80) 
54. fe/rir; mel/melhor em Viaduto das almas (1986, p. 80) 
55. Deus oniatendente em O homem agioso (1986, p. 84) 
56. Fataldia, trombodoença, morrenova, atri/burlado, amor mor/morre, sênquio (de 

Thank you) em Gritos (1972, p. 57, 74) 
57. Supic/ante em Gritos (1972, p. 104) 
58. Nexo/sexo, bombaatomizado, físsil/ míssil, nucle/ares, guerra fria/garra fria em 

O mundo e o terceiro mundo (1981, p. 15)   
59. som agride/ agridição, televi/som, líder/lanças, feliz/idade, mera 

ilusão/merd’ilusão, ser/viços, esper/ânsia, terceiro mundo/ bundo-bunda do 
mundo em O mundo e o terceiro mundo (1981, p. 9, 10, 13,14, 18, 27 e 28)   

60.  sexo/agenário, sacri/fico, bombador/ tomba em dor, heca/tombos, mira/colosso e 
miraculoso,  

61. “...alegra-nos uma cousa/ a visita do poeta Lincoln de Souza” em Pão de sal 
(1966, p. 49 

62. perene/indene, ser-se/ ter-se, minh’alma/calma, baloiçar/mar, impoluto/bruto, 
corruscante/ causticante, moneras/ esferas, encontrarás/paz, altruísmo/ 
paraxismo, iluminura/ alvura, protegê-las/estrelas, injusta/locusta, 
domem/homem, espanejar/luar, bemóis, rouxinóis, fugace/face  em Sozinho na 
multidão (1979, p. 35, 43,55, 57, 59, 63, 65, 67,79, 81, 93, 95,97, 99, 103) 

63. inter’esse, homem vendível, aero/era, agrava-idade, sum/ir-me, consum/ir-me,  
(o poeta tem um soneto denominado L, em Mar, todas as águas te procuram: 
1963, p. 225) L/luto/luzes (Lilia), álcool/auto/alto/trago/estrago  em O homem 
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agioso (1986, p. 64, 65, 78, 79, 81) 
64. celestiável (1987, p. 39) é outro neologismo de Milagre, que aparece em Lixo 

atômico..    
 
16.  DIÁLOGOS INTERTEXTUAIS MILAGREANOS 
 

1. Camões em sonetos mais antigos em O mundo, mundo-outro, v. 2, 
(1976); Arquivo –poesias (1987) na primeira fase tradicional de Sebastião 
Bemfica Milagre poeta desde 1940. “A curteza da vida” em O Doador de 
sangue (1990, p.102) 

2. Horácio: “Carpe dien” desconstruído em “Vida breve, como és longa” 
(melancolia) em Gritos (1972, p. 121). 

3. Shakespeare e Nietsche: “Hino à mentira” (à contingência humana) em 
Sozinho na multidão (1979, p. 113, 115)  

4. Dante Alighieri em poemas sobre purgatório e inferno em “Heroísmo”, “O 
homem do mal” em Sozinho na multidão (1979, p. 75); “O mundo em que 
vivemos” em O homem e a caixa preta (1982)   

5. Edgar Allan Poe – “meu corvo-dia” (The Raven), “efígie de Lilia”, Soneto 
à moda do meu atual restaurante”, “Canto triacanto para a mansão dos 
mortos-vivos” em O mundo mundo-outro, v. 1, (1976, p. 46, 47, 51, 55); 
“Paraíso perdido” Poema a Virgem Maria em Sozinho na multidão (1979, 
p. 93) e “L”, “À Virgem Mãe” e “Consolação” em Mar, todas as águas te 
procuram (1962, p. 225, 232 e 234); “Lamento’ sobre a perda precoce da 
mulher amada (Annabel Lee e Lilia) em O  Doador de sangue (1990, p. 
121); “Retorno”, “Meu ciclo de barro”, Não sou” (neogoticismo e a cidade 
como loci horrendus) em O homem agioso (1990, p. 776, 77, 79-80) 

6. Charles Baudelaire em “Retorno” em O homem agioso (1990, p. 79); “As 
mulheres que passam” em O Doador de sangue (1990, p. 103) e “Sozinho 
na multidão”, “Tentativa”, “Deslocamento”, Super-mercado em O Viaduto 
das almas (1986, p. 32, 36, 39)   

7. Antero de Quental (1842-1891) é citado na abertura de Procissão da 
soledade (1990, p. 80, 103) com poemas que evidenciam inquietude 
religiosa e metafísica: Milagre conheceu Odes Modernas, sonetos 
completos e Raios de extinta luz, de Quental. Desta leitura, Milagre 
compilou “O Supremo Oaristo” em Procissão da soledade (1990, p.158).   

8. Castro Alves em “Cem milímetros”, “Os beijos”, “O abraço da Paz”, “O 
lenço”, “A fuga no sonho”, “O poema da perda” em O Doador de sangue 
(1990, p. 88, 93, 113, 115, 116, 117) 

9. Bíblia: gênero parábola: “História de minha mãe” como narrativa 
benjaminiana em verso; “Riqueza merecida”, Gomos da lua (1963, p. 64) 
;Pai Nosso”,Jó no ‘Ato de aceitação” e “O arrependimento”; Jeremias em 
“Lamento”, “Inédito”; João 1, 26 em epigrafe, “Os vendilhões do templo” 
Sozinho na Multidão (1979, 13, 101); Mateus 19, 8 no Sidilirismo em O 
Doador de Sangue (1990, p. 13, 81, 97, 119, 121), “Meu Deus! por que 
me abandonaste?”, São Paulo Apóstolo em “Não o espinho na carne”, “O 
vencedor sem vitória’ (Meu Deus, transforme numa pedra qualquer perdida 
nos ermos” em Procissão da soledade (1990, p. 130, 131); Gênesis 1,26 
em “Variações em torno de um tema bíblico” de 1980 em O homem agioso 
(1986, p. 82); “A vida e sobrevida” em O homem e a caixa preta (1982, p. 
23); “Pacto” contra o mundo (i) mundo, “memento dos mortos  e dos vivos, 
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geenas” em Lixo atômico (1987, p. 33, 37).  
10. Religiosidade/ tradição: sonetos das estações em Via-Sacra (1961); 

“Agosto- 1960”  “versos” a Frei Benvindo Destéfani, “versões” (Da 
Imitação de Cristo), “Caridade”, “Riqueza merecida”, “Testemunho”, 
“Mandamento”, “A verdadeira esmola” em Gomos da Lua (1963, p. 62, 
84, ); “poema-pedida” (a Nª Srª da Guia), “Último etágio” em O mundo, 
mundo-outro, v. 1 (1976, p. 53, 59)“Inscrição, In extremis, Ofertório à 
virgem das Dores, Domador das Ondas, Nihil spiritualis, “Viático”, 
“Revelação de Deus”, “Dilúvio Celeste”, “Contribuição” em sonetos de 
Sozinho na multidão (1979, p. 37, 39, 53, 55, 57, 65, 81, 85, 89, 105); 
“Louvor a vós, ó Cristo”, “Meu sobrado”, “A noite da poesia” (a escada de 
Jacó, anjas, túnicas seráficas, céu, vates da cidade, santos), “A confiosa 
busca” em Procissão da soledade (1990, p. 47, 49, 55, 144); 
“holocusto/missa” em Lixo atômico (1987, p. 37); “é morrendo que se vive 
para a vida eterna/terna; quem morre já se pertence” em O homem agioso 
(1990, p. 78) 

11. Coelho Neto, Monteiro Lobato, Cassiano Ricardo e o verde-amarelismo: os 
poemas “Adotivos, Pacífico, Cosmopolita, Brasilidade, Casal” em Gomos 
da lua (1963, p. 49, 51, 52, 58, 68)   

12. Mitologia: “Eis aí a mulher” em O Doador de sangue (1990, p. 91) e o 
tema das ninfas e no romantismo como mulheres brancas como a sereia; o 
mito de Ícaro em “Ascensão” em Sozinho na multidão (1990, p. 95)  

13. Catulo da Paixão Cearense: baião cantado por Luiz Gonzaga no poema 
“Gomos da Lua” (1963, p. 47)  

14. Haikais em O Doador de sangue (1990, p. 94) e 8 de inéditos de 1990. 
15.  Fernando Pessoa (1888-1935): “Lisboa revisited (1923 e 1926)” do 

heterônimo Álvaro de Campos influenciou vários poemas de Milagre. “Ode 
(ódio) à beleza” (tem ligação com o poema “Linha Reta” de Álvaro de 
Campos) em O mundo mundo-outro (1976, p.29), “Declaração dos meus 
direitos de homem”, “O último decreto do último credo” em O homem e a 
caixa preta (1982, p. 23,29, 55); Sidirlirismo e “Achado Paraíso” em O 
Doador de Sangue (1990);  “Sozinho” em Procissão da soledade (1990, 
p. 142).   

16. Olavo Bilac em “Pátria Santa” (de 1941) em Sozinho na multidão (1979, 
p. 71); “Signo”, “Divinópolis” em Gomos da lua (1963, p. 63, 69)   

17. Parnasianismo e Simbolismo: “Sombras”, “Fantasmas”, “Soneto” (os olhos 
da alma), “Sonhador”, “A ida de Alfa”, “Alma virgem” em Sozinho na 
multidão (1979, p. 73, 79, 83, 91, 103, 107) 

18. Vinicius de Moraes: soneto “Fidelidade” em O mundo mundo-outro, v. 2, 
(1976); Arquivo –poesias (1987); Milagre fez também “Soneto da 
despedida” em Gritos (1972, p. 23); Milagre reflete “O dia da Criação” de 
Vinícius em “Agora é sexta-feira” em Lixo atômico (1987, p. 27)  

19. Augusto dos Anjos: a melancolia e poemas da cripta e do cemitério em 
várias obras do poeta e em suas reflexões sobre a morte em vários poemas 
como  “Abertura” e “A última ceia” em Gritos (1972, p. 57, 107); “Vida” e 
“cem-mistérios” em Doador de Sangue (1990, p. 36, 64, 7891), “Visio do 
Fim”, “Vencedor sem vitória” (baseado no poema “Vencedor de Augusto 
dos Anjos (1946, p. 163): “Vieram todos... /E não pude domá-los, enfim, 
ninguém;/ Que ninguém doma um coração de poeta!”) em Procissão da 
soledade (1990, p. 134, 136, 137);”Nihil spiritualis” “Dor suprema”, 
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“Capitulação” em Sozinho na multidão (1979, p. 65, 69, 109); “Lixo 
atômico” (1987, p. 38)   

20. Mário de Andrade: “Noturno” sobre as minorias da cidade e os 
empobrecidos, os operários em Gomos da Lua (1963, p. 50) 

21.  Carlos Drummond de Andrade: com temas do cotidiano, o funcionário 
público, a melancolia e temas de crítica à política, a saudade de Minas; 
sevícia em “O lutador” (poemas de Reunião, p. 67), “O doador de sangue” 
(sobre a AIDS), “Sexi”, “Século de assaltos”, “O dinheiro”, “Quebra-
molas”, “Balanceanento de rodas”, “O muro de Berlim” em O Doador de 
sangue (1990, p. 17, 20, 24, 27, 29, 31, 33) e “Meu Deus! por que me 
abandonaste?”, “Companheira de toda a vida”, “O mais” (sou poeta, 
moreno...), “O vencedor sem vitória” (ironia e imposto de renda), 
‘Sozinho”, “Masoquismo?”, “O mundo hostiliense” (náusea sartreana) em 
Procissão da soledade (1990, p. 130, 133, 135, 136, 142, 145, 146); “A 
TV nos lares”, sexo-comércio-tv, fobia da destruição total da guerra fria em 
“Ladainha em nov. de 1979”, em O homem e a caixa preta (1982, p. 18, 
36, 41); “A novamente Lua”, “O tempo”, “A avaliação da vida”, “Caixa de 
Melindres” em Lixo atômico (1987, p.17, 18, 21); “Cartão de identidade” 
em O homem agioso (1986, p. 82); “O homem agioso” e “Cabisbaixo” em 
O homem agioso (1990, p. 72 e 74)  

22. Mário de Andrade: no poema “Sozinho na multidão” cita Paulicéia 
Desvairada no poema em O Viaduto das almas (1986, p. 34) 

23. Manuel Bandeira em “Vou-me embora para Itaúna”  e “O descartável” 
(alusão ao consumismo e ao poema “Consoada” de M. Bandeira)  “em 
Viaduto das almas (1986, p. 19, 87) e “Minhas Marias” em Doador de 
Sangue (1990, 101); “Re-lance de Natal”, “Perda” em O homem agioso 
(1986, p. 72); “Decisão” em Procissão da soledade (1990, p. 139); “Final” 
em Lixo atômico (1987, p. 56)   

24. Murilo Mendes: “Reunião” em Procissão da soledade (1990, p. 140), 
“Definição”, “o último dia”, “O mais sábio”, “Defesa do céu” em o homem 
agioso (1986, p. 55, 72, 73)  

25. Ícones da modernidade em “Brasilidade” em Gomos da Lua (1963, p. 58): 
Osvaldo Cruz, Santos Dumont, Villa-Lobos, etc. 

26. Os mestres da música clássica: Bach em “Ricordanza: bodas de prata com 
Lilia” em O mundo, mundo-outro, v. 1, (1976, p. 15);  Beethoven em 
Gritos (1972).  Mozart em requiem em O Lírico da noite (1985, p. 57), 
adágio de Albinoni, Bach em Quartetos de sopro (1990, p. 27); 
“Concertino diário” em O homem e a caixa preta (1982, p. 48); 
“Sozinho” e “Desejo vão” em O Doador de sangue (1990, p. 142, 155); 
“Vida” em O Viaduto das almas (1986, p.38)  

27. Adélia Prado: “Ferroviária” em Almanaque (1985, p. 78), “Quiromancia 
2” em O homem agioso (1986, p.59 )e “Divinopolitana” em Doador de 
Sangue (1990). 

28. Petrônio Bax em “Suíte Divinopolitana III”, “Escanfandrista e “Nas Águas 
de Bax” em Doador de Sangue (1990, p. 34) 

29. Villa-Lobos divulgou o coral e a lei do canto orfeônico amparado pelo 
Decreto-Lei 9.494, de 22/jul./1946, aprovado por Eurico Dutra, presidente 
do Brasil e as Bhaquianas e suítes sinfônicas: Suites Divinopolitanas I e II, 
de Milagre, em O mundo, mundo-outro, v. 2, (1976, p. 10 , 58) com 
movimentos em voz e violão (fita cassete)    
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30. “Mineiro sente saudade/ se sai de Minas Gerais; Do Estado e da cidade/ 
Não se esquece nunca jamais.” como alusão ao Hino de Minas (versão 
popular) em Almanaque (1985, 38), “Esta Casa” é inclusão de Se esta rua 
fosse minha... (cantiga popular) em O Viaduto das almas (1986, p. 34) 

31. Poetas de Belo Horizonte como Ana Harthely, Afonso Ávila, Bueno de 
Rivera em FUT/ESPORTE em O Doador de sangue (1990, 26); “O 
homem e a sua ficha”,  “O sal do saldo” em O homem e a caixa preta 
(1982, p. 8, 10)  

32. Augusto e Haroldo de Campos em poemas da vanguarda: o neoconcretismo 
em vários poemas como “Dignidade, “A poesia nova”, “O poeta do século 
XX” em Gomos da lua (1963, p. 72, 76); poemas concretos em O mundo 
e o terceiro mundo (1981); “A vida”, “Tentativas de poema a deus 
onipotente”, “Dez-ilusões”, “Dez-esperas”, “Miléssimo gol”, “Pirapora”, 
“Siero/tecnia”, “Cr$100,00”, “Sozinho na muldidão”,  “Álcool” (poema 
objeto) em O Viaduto das Almas (1986,  21-36, 56-84-92), 
“Ecumenismo” em A Igreja de João XXIII (1986, p. 07), “Implicações da 
carne”, “Sinal dos tempos” em Lixo atômico (1986, p. 43), “Do nasce-
vive: Destino?” (formato de quiasmo) “Inédito” em Doador de sangue 
(1990, p.35, 89); “A vida partida renhida”, “implicação da carne”, “A 
obrigatória deserção” em O homem e a caixa preta (1982, 27,43, 53); 
“Caus” em O homem agioso (1990, p. 75, 79)  

33. Nélida Piñon na epígrafe em “Temas das rimas pobres” em 3 EM 1 (1985, 
p.1) 

34. Cecília Meireles: “Opaco” em Procissão da soledade (1990, p. 138); 
“Estrelas”, “Eterização” em Sozinho na multidão (1990, p. 87, 97); “o 
justo” (espelho) em Lixo atômico (1987, p. 26)  

35. Laís Correa elogia a linguagem de “implicação da carne”, “A obrigatória 
deserção” em O homem e a caixa preta (1982)  

36. Poetas de Minas Gerais, frades franciscanos e escritores de Divinópolis: 
Carlos Altivo, Gentil U. Vale, Edith Silva, Aparecida Nogueira, Jadir Vilela 
de Souza, Ataliba Lago, Dom Belchior Joaquim Neto, Dr. Joaquim Coelho 
Filho (Dr. Quito), Lindolfo Fagundes, Celeste Brandão, Otaviano Caldas, 
José Maria Campos, Rui Mourão, Ester Lúcia Milagre em Via-Sacra 
(1961) e Mar, todas as águas te procuram (1962); Augusto de Lima 
Júnior, Braz Megale, João Vicente Filho, Clemente Medrado, Marcio 
Machado, Antônio Weber, Viváldi Moreira, João Dornas Filho, João 
Etienne Filho, Pe. Alfonso Raaes (Vaticano), Bento Ernesto Júnior 
(Itapecerica) em Gomos da Lua (1963); Lázaro Barreto, Regina Martins, 
Canavarro Gontijo, Fernando Teixeira em Gritos (1972); Dr. Simão 
Salómé de Oliveira, Francisco Gontijo de Azevedo, José Coutinho, Edson 
P. Coelho, Frei Metelo, Dr. Américo Cirilo, José Pereira em Sozinho na 
multidão (1979); Nilo Maciel, Frei Miguel, Frei Respécio, Frei Metelo 
Greeve, Dr. Luiz Mourão Ratton, Dr. Geraldo Guimarães, Jeanne Coelho, 
Eduardo Coelho, Anatônio Botelho, Antônio de Oliveira, Célio Paduani, 
José Lúcio Alves, Pe. R. Bechelaine, Paulo de Mello Freitas em A Igreja 
de João XXIII (1986); Heleno Azevedo, em Lixo atômico (1987); GTO, 
Bax, Adélia, Wellington de Oliveira, Pe. Evaristo, Dom José Belvino,  
Maria do Carmo Mendes, filhos e netos de Mialgre, Heleno de Azevedo, 
dieter Grabe, pais de Lilia, José Rodrigues Lopes (irmão Lopes d 
Irmandade João de Deus), Geraldo Moreira, Raul de Leoni, Mauro 
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Eustáquio Ferreira, Manuel Gonçalves, Augusto Fidelis, Geraldo de 
Oliveira Freitas (o Didi), José de Arimathéa Mourão  em O Doador de 
Sangue (1990); Aparecío Fernandes em Quartetos de Sopro (1991); José 
Afrânio Moreira Duarte, Cacau, Pe. Evaristo, Mercemiro Silva em Lixo 
atômico (1987, p. 43), poemas do Movimento Literário Agora em O 
mundo, mundo-outro, v. 1, (1976); Prof. Adércio Simões Franco e seu 
Coral Excélsior em  O mundo, mundo-outro, v. 2, (1976, p. 58);   
Domingos Diniz em O mundo e o terceiro mundo (1981) e em 
“Quiromancia” de O homem agioso (1986, p. 58) 

37. Minas Gerais, Suplemento Literário, disponível em: 
HTTP://www.ufmg.br/websuplit/lib/html/WebSupLit, em 2010, às 20 h: 
Custo de Vida (em O homem e a caixa preta (1982, p. 13)) sob o nº 05617 
em jan./1968 – Poesia e 15811, A vez do Câncer (em O homem agioso, 
1986, p. 61) em julho de 1979. Lilia teve um AVC em Finados de 1970, 
sepultada no Cemitério Central de Divinópolis.    

 
17. REFERÊNCIA À BIBLIOTECA DE SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE 
SEGUNDO AMIGOS E PESQUISA DE ARQUIVOS DA ADL  
 

“Sedento/ bebi nas fontes em surdina.   
Poeta, gerei um livro.” 

“Vida”, poema de O Viaduto das Almas (1986, p. 37-9)   
 
 A biblioteca de Sebastião Bemfica Milagre ficava situada no quartinho do primeiro 
piso, residência do poeta na Rua São Paulo, 1387, Bairro Sidil, Divinópolis, MG. Essa 
residência foi vendida e modificada pelo novo proprietário, desde o falecimento do 
poeta em 1992.   
ALIGHIERI, Dante. La Divina Comédia. Trad. D. Bartolomé Mitre. Editorial Tor, Rio 
de Janeiro, Buenos Aires. Edição em português, italiano e espanhol.  1941 
ALMEIDA, Guilherme de. A dança das horas. 1919. 
ALMEIDA, Guilherme de. Messidor. 1920. 
ALMEIDA, João Camilo de. O latim nos ginásios. 2ª série. 7ª edição. Belo Horizonte: 
Melhoramentos, 1959.   
ALVES, Castro. Navio Negreiros. Editora Francisco Alves. 1940. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. Edições Pindorama, Belo 
Horizonte, 1930. Sentimento do mundo. 1940. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Record,  1962. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento do mundo. 1940. 
ANDRADE, Oswald de. Pau-Brasil. 1925. Poesias reunidas. 1945.   
ANDRADE, Mário de. Paulicéia Desvairada. 1922.  
ANDRADE, Mário de. Movimento modernista. 1942.  
ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias. 14ª. Edição. Rio de Janeiro: Bedeschi, 1946.   
ANTOLOGIA DE POETAS BRASILEIROS. São Paulo: Logos Ltda.1961. 
ANTOLOGIA DE POETAS ESTRANGEIROS. São Paulo: Logos Ltda.1963. 
ANTOLOGIA DA SABEDORIA. Primeira série. São Paulo: Logos Ltda.1970. 
ANUÁRIO – 1994, nº 03, 33 anos da ADL, Divinópolis. 
ANUÁRIO – 1995, ADL 
ÁVILA, Affonso. Soneto de Descoberta. 1953. 
ÁVILA, Affonso. Poesia Anterior. 1969. 
AZEVEDO, Francisco de e Antônio de. Da História de Divinópolis. Belo Horizonte: 
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Graphilivros Editores,   1988. 
BANDEIRA, Manuel. Libertinagem e Estrela da Manhã. Nova Fronteira, 1930/1936.  
BANDEIRA, Manuel. Poesia Completa e Prosa. Volume único. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1974.  
BARBOSA, Osmar. História da Literatura da Lingua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Tecnoprint, 1969.  
BARBOSA, Waldemar de Almeida. Espírito Santo da Itapecerica. IN: Dicionário 
Histórico-geográfico de Minas Gerais, Belo Horizonte, s/d. 
BARBOSA, Waldemar de Almeida. A verdade sobre Tiradentes. Belo Horizonte. 
1976 
BARRETO, Lázaro. Memorial de Divinópolis: História do Município. Divinópolis: 
Serfor, 1992. 
BÍBLIA. São Paulo: Loyola, s/d.    
BILAC, Olavo. Poesia. Tecnoprint, 1978. 
CAMPOS, Augusto de. O rei menos o Reino. 1951.  
CAMPOS, Haroldo. Auto do Possesso. Rio de Janeiro: Agir, 1950.  
CAMPOS, José Maria Álvares da Silva. Evocação. Belo Horizonte: Editora 
Comunicação, 1976.  
CARNEIRO, Plínio Carneiro (org.). Revista literária do corpo discente da UFMG, ano 
XV, nº 16, nov. 1981.  
CHAMIE, Mário. Instauração Práxis (1954-1972).  São Paulo: Empresa Gráfica dos 
Tribunais, maio/1974.    
CONCERTOS ROMÂNTICOS. História da música clássica. Folder. Altaya. s/d (o poeta 
possuía 100 Lp’s, 300 fitas magnéticas, muitos discos de vinil).  
CARPEAUX, Otto Maria. Tendências contemporâneas da Literatura. Rio de Janeiro: 
Edição de Ouro, 1968. 
CARPEAUX, Otto Maria. As revoluções modernistas na literatura. Rio de Janeiro: 
Edição de Ouro, 1968. 
COLEÇÃO NOSSOS CLÁSSICOS. Rio de Janeiro, 1957.  
CASTRO, Maria Antonieta de. As mais belas poesias. Terceiro grau. Vol. 20. 2ª ed. 
Belo Horizonte: Editora do Brasil em Minas Gerais LTDA, 1964.   
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. 3ª. Edição. J. Olympio. 1986. 
COUTINHO, Afrânio et al. Enciclopédia de literatura brasileira/ Oficina literária. . 
vol. I e II. Rio de Janeiro: FAE, 1989. 
COUTINHO, Afrânio et. al. Dom Casmurro. Ediouro, sem data. 
DECIO, Pignatari. O carrossel. 1950. 
DELTA. Enciclopédia Larouse. Rio de Janeiro, 1975. 
FÁBIO, Lucas. O caráter social da literatura brasileira. São Paulo: Quíron, 1976. 
FÁBULAS DE LA FONTAINE, Rio de Janeiro: Ed. Brasil-América, 1985. 
FLORA, Flávio. Espírito Santo da Itapecerica: A Prova 4b. Câmara Municipal de 
Divinópolis, 25. mai. 1990.  
FRANCO, Adércio Simões. Estudo de Texto. Belo Horizonte: Livraria da Cultura 
Moderna, 1973.78 p.  
GONÇALVES, Heloisa. Poesia e música: amigas e companheiras de Sebastião Bemfica 
Milagre. IN: Jornal Aqui pra nós, Divinópolis. Mimeo. 23- 29. març. 1989,  

GONÇALVES, Aguinaldo José. Cruz e Souza. São Paulo: Abril Educação, 1982.  
GOTLIB, Nádia Battella. Literatura comentada: Luis Vaz de Camões. Abril Cultural, 
1980. 
GUIMARAES, Alphonsus. Dona Mística. 1899. 
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GUIMARAES, Alphonsus. Câmara Ardente. Sem data. 
GUIMARAES, Alphonsus. Pastoral aos crentes do Amor e da morte. 1923. Sem 
editora.  
GULLAR, Ferreira. Literatura comentada. São Paulo: abril Educação, 1981. 
GULLAR, Ferreira. Melhores poemas. São Paulo: Global, 1970. 
JORNAL AGORA.  Divinopolis. Mimeo.1960 a 1990.  
JORNAL DIÁRIO DO OESTE. Divinópolis. Mimeo.1940 a 1970. 
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JORNAL “A SEMANA”. Divinópolis. Mimeo.1930 a 1950. 
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JÚNIOR, R. Magalhães. Poesia e Vida de Casimiro de Abreu. São Paulo: José 
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de Cultura, Carta Editora, 1992. 
NOGUEIRA, Maria Aparecida Nogueira. Retalhos de uma vida. Cadernos do Museu 
Histórico, nº 2, junho, Divinópolis: Serfor, 1992.  
OLIVEIRA, Cleófano Lopes de. Flor do Lácio. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 1964, 340 p.  
OLIVEIRA, Wellington Messias de. O poeta sobre o mundo. Peça de teatro/ GET: 
Grupo de Estudo do teatro, no Theatron. Divinópolis: Mímeo. 22 de Nov. de 1990.  
PASSONI, Célia A. N. Sonetos de Bocage. Editora Núcleo. Valinhos, SP: Guteplan 
Editora, 1990. 
PESSOA, Fernando. Obra Poética. RJ: Nova Aguilar, 1976 
PITIGRILLI. O colar de Afrodite. 5ª ed. São Paulo: Editora Vecchi. 1953.  
POE, Edgar Allan Poe. Histórias Extraordinárias de Allan Poe. Trad. Clarice 
Lispector. Ediouro, 1970. 
PRADO, Adélia. Bagagem.  São Paulo: Siciliano, 1976. 
PRADO, Adélia. Bagagem.  São Paulo: Siciliano, 1976. 
PRADO, Adélia. Solte os cachorros. São Paulo: Siciliano, 1976. 
PRADO, Adélia. O coração disparado. São Paulo: Siciliano, 1976. 
PRADO, Adélia. Cacos para um vitral.  São Paulo: Siciliano, 1976. 
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QUENTAL, Antero. Beatrice. 1863 
RÉGIS, Júlio. Terra Feliz! Previsão de Candidés. Divinópolis: edição do autor. 1979.  
RÉGIS, Júlio. De casa e rua e outros poemas. Divinópolis: edição do autor. 1979.  
RÉGIS, Júlio. Uns vincos da face. Divinópolis: Sidil, ADL, 1987.  
RIVERA, Bueno de. Mundo subterrâneo. 1914. 
RIVERA, Bueno de. Luz do pântano. 1948.  
ROCHA, André. Juventude utópica. 1986. 
ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Nova Fronteira, 1956. 
SABER EM CORES. Enciclopédia didático-visual de literatura. São Paulo: 
Melhoramentos/Maltese, 1975 
SANTOS, Nádia et al. Lendas, fábulas e apólogos. Vol. IB. São Paulo: Edigraf, 1960.  
SHAKESPEARE, W. Sonetos. Logus, 1960. 
SHAKESPEARE, W. Romeu e Julieta, Macbeth, Sonho de uma noite de Verão, 
Júlio César, Henrique V. Martins Fontes, 1986 (?).  
SUPLEMENTO LITERARIO AGORA. Divinópolis, MG. 
SUPLEMENTO LITERARIO DIADORIM. Divinópolis, MG. 
SOUSA, Cruz. Missais. Editora Francisco Alves, s/d. 
SOUZA, Jadir Vilela de. ...E o manué se vingo: conto em versos caipira. Divinópolis: 
Typograrfia Pequy. ADL, 1946. (homenagem ao poeta sertanejo Catulo da Paixão 
Cearense). 
SOUZA, Jadir Vilela de. Poemas das horas mortas. ADL, 1990.   
TUFANO, Douglas. De Camões a Pessoa: antologia escolar da poesia portuguesa. 
São Paulo: Moderna, 1990. 127 p. 
VALE, Gentil Ursino. Estrelas Cadentes (memórias de Resende Costa, do século XIX). 
Didil, 1990.    
VENÂNCIO, Áurea. Concha de Refúgio: Poemas. Divinópolis, 1990. 
VIDAL, Valmiro Rodrigues. Curiosidades sobre cultura enciclopédica. Rio de 
Janeiro: Editora Conquista, 1964. 

 
18. OBRAS DE SEBASTIÃO MILAGRE (corpus desta pesquisa em ordem cronológica) 

 

MILAGRE, Sebastião Bemfica. Via-Sacra. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1960. 
MILAGRE, Sebastião Bemfica (Org.). In: VALE, Gentil Ursino. Mar, Todas as Águas 
TE Procuram: Contos, Crônicas e Poesias. Gráfica Brasil, 1962. 251 p. p. 223-236  
WEBER, Antônio e MILAGRE, Sebastião Bemfica. Gomos da Lua. (crônicas de 
Weber e Poesias de Milagre) Belo Horizonte: s/editora, 1963. 84 p. 
MILAGRE, S. B. e WEBER, Antônio. Tome Cuidado, Menina (trovas). Divinópolis 
Livraria Frei Orlando, 1965. 
MILAGRE, Sebastião B. e WEBER, Antônio. Pão de Sal (trovas). Divinópolis: 
Livraria Frei Orlando, 1966. 65 p. 
MILAGRE, Sebastião B. Pastilhas. Divinópolis: Fortil, 1967. p.107.  
MILAGRE, Sebastião Bemfica. Gritos. Divinópolis: ADL (Academia Div. de Letras), 
1972. 
MILAGRE, Sebastião B. Itinerário dos diferentes: poema sanfonado. ADL: 1974.   
MILAGRE, Sebastião Bemfica. In: FERNANDES, Aparício (Org.). Nossas Poesias. 
Rio de Janeiro: Folha Carioca Editora, 1974. 
MILAGRE, Sebastião B. O mundo, mundo-Outro. Divinópolis: 1º vol. Gráfica Santo 
Antônio Ltda. 1976. 61 p. (Movimento Literário Agora e ADL). 
MILAGRE, Sebastião B. O mundo, mundo-Outro. Divinópolis: Edições ADL. 1976. 
61 p. (2º. vol., dois retrato de casamento de Milagre com Lilia). 
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MILAGRE, Sebastião Bemfica. Sozinho na Multidão. Divinópolis: ADL, 1979. 117 
p.p. 109. 
MILAGRE, Sebastião Bemfica. O Mundo e O Terceiro Mundo. Divinópolis. Edições 
ADL, 1981. 33 p. 
MILAGRE, Sebastião Bemfica. O Homem e a caixa preta. Divinópolis: ADL, 1982 58 
p. 
MILAGRE, Sebastião Bemfica. Almanaque / O Lírico da Noite. Divinópolis: Artes 
Gráficas Santo Antônio Ltda., 1985. 81 p. 
MILAGRE, Sebastião Bemfica. 3 EM 1. Divinópolis: Gráfica Santo Antônio. 1985. 6 p. 
MILAGRE, Sebastião B. A Igreja de João XXIII. Divinópolis: 1986. 49 p. 
MILAGRE, Sebastião B. Lápis de cor. Divinópolis: Artes Gráficas Santo Antônio 
Ltda., 1986. 66 p. 
MILAGRE, Sebastião Bemfica. O Viaduto das Almas/O Homem Agioso. Gráf. Sto 
Antônio, 1986. 92 p. 
MILAGRE, Sebastião Bemfica. Lixo Atômico. Divinópolis, Sidil, 1987.56 p. 
MILAGRE, Sebastião Bemfica. Arquivos (poesias mimeografadas). Divinópolis: ADL 
, 1987. 32 p. 
MILAGRE, Sebastião B. Comunicado ao Futuro. Mímeo: Crônica. 1989. 3 p.  
MILAGRE, Sebastião Bemfica. O Doador de Sangue/Procissão da Soledade. Gráfica 
Sidil, Divinópolis, 1990. 159 p. 
MILAGRE, Sebastião B. O Nome dela é Perpétua. / Quartetos de Sopro. Divinópolis: 
Artes Gráficas Santo Antônio. 1990, p. 32 p; 1991, p. 48 (páginas brancas) e p. 38 
(páginas amarelas). 
 
 
19. LISTA DE NOMES DA CORRESPONDÊNCIA ATIVA E PASSIVA DE  
SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE 
 
Adélia Prado, escritora, poeta 
Adércio Simões Franco, mestre e ensaísta 
Afonso Ávila, escritor 
Afonso Raes, sacerdote Jesuíta, bibliotecário do Vaticano 
Antônio Lourenço Xavier, comerciário, poeta 
Antônio Walter Duarte, amigo e escritor 
Aparício Fernandes, escritor, divulgador da obra de escritores locais. 
Aristides Salgado dos Santos, poeta, arquiteto, prefeito de Divinópolis  
Ataliba Lago, patrono da biblioteca municipal, advogado, jornalista, vereador de 
Divinópolis, fundador do Centro Teatral de Divinópolis (in memoriam)  
Augusto Ambrósio Fidelis, cronista e jornalista, obteve resposta da ADL, enquanto 
estava no D.A da FACED em 9/maio/1984 
Augusto de Lima Júnior, escritor 
Bento Ernesto Júnior, poeta de Itapecerica e patrono da cadeira de Sebastião Milagre (in 
memoriam)  
Belchior J. Silva Neto, bispo de Luz, romancista, cartas de 1967 e 1982 (in memoriam) 
Braz Megale, poeta 
Bueno de Rivera, escritor, poeta de Belo Horizonte 
Caio Porfírio Carneiro, escritor   
Canavarro Gontijo, escritor, poeta  
Carlos Altivo, advogado, empresário, cronista, Patativa da Princesa do Oeste, 
cofundador da ADL (in memoriam) 
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Carlos Antônio Lopez Corrêa, artista plástico, escritor, pesquisador  
Carlyle Martins, escritora do Ceará  
Célio César Paduani, escritor, advogado, juiz, carta em 1982 
Clemente Medrado, poeta (in memoriam) 
Clube de diretores Lojistas de Divinópolis (30 de dez. de 1988) 
Cristiano Portela Araújo Pena, primeiro bispo de Divinópolis (in memoriam)  
Domingos Diniz, escritor de Pirapora, pesquisador, reside em Belo Horizonte  
Edite Silva, escritora, membro da ADL 
Emil de castro, escritor, carta em 1981. 
Eneida Gomes Flôr, escritora 
Ernesto Bento Júnior, escritor de Itapecerica (in memoriam)  
Euclides Marques de Andrade, escritor de Minas Gerais em 1973.   
Padre Evaristo Jose Vicente, pároco da Igreja São Pedro, Divinópolis, MG.  
(citado em A Igreja de João XXIII, Lixo atômico e Doador de Sangue, p. 79)  
Fábio Lucas, escritor, romancista, carta sobre Gritos em 1972. 
Fernando Teixeira, advogado, poeta, escritor, professor universitário,   
Francelino Pereira dos Santos, escritor, carta em 1985.  
Gentil Ursino Vale, cofundador da ADL, advogado, contista (in memoriam)  
Geraldo Hamilton de Menezes, escritor, membro da ADL  
Geraldo Moreira, escritor, historiador, cronista, ex-membro da ADL (in memoriam) 
Heraldo Alvim, artista plástico  
Hernane José de Almeida, escritor de “Cenáculo” (1984) – Espaço literário, Pará de 
Minas, MG. 
Irene Silva, atriz, professora  
João Dornas Filho, escritor 
João Etienne Filho, escritor 
João Vicente Filho, poeta  
Joaquim Branco, escritor, cronista 
Joaquim Coelho Filho, Dr. Quito, médico, poeta, ex-membro da ADL (in memoriam)  
Jácomo Mandato, escritor, jornalista de Itapira em 1983.  
Jadir Vilela de Souza, sonetista, escritor, professor, bancário, cofundador e membro 
emérito da ADL 
(Milagre escreve oficio de dispensa de reuniões a Jadir Vilela, para escrever livro em 09 
de nov. de 1991.) ex-presidente da ADL (in memoriam) 
José Afrânio Moreira Duarte, divulgador da obra de Milagre em Belo Horizonte, 
ficcionista, articulista em Suplemento Literário de MG, 16 de junho de 1990, Diário da 
Tarde de BH em 04/12/1986, artigo incluso em Lixo Atômico (1987)  
José Belvino do Nascimento, terceiro bispo (emérito) de Divinópolis 
José Arimathéa Mourão, escritor (in memoriam)      
José Bento Grego, violonista  
José de Carvalho Ferreira, escritor 
José Dias Lara, escritor, fundador de instituição de ensino em Divinópolis e membro e 
ex-presidente da ADL 
José Lindolfo Fagundes, escritor, empresário  
José Maria Álvares da Silva Campos, poeta, farmacêutico, cofundador da ADL (in 
memoriam)  
José Raimundo Bechelaine, sacerdote, escritor, filósofo   
Júlio Regis Freire Fuscaldi, poeta, músico, ex-presidente da ADL (in memoriam) em 
Doador de sangue (1990, p. 72)  
J. Batista de Oliveira, escritor 
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Laís Corrêa, poeta e escritora, de Belo Horizonte, carta em 1974 e Estado de Minas em 
1981 e 1982.  
Lázaro Barreto, sociólogo, escritor, cronista, “A Semana” de 1972 e Suplemento 
Literário de Minas Gerais em 1976.    
Libério Neves, escritor  
Lilinha Fernandes, escritora, carta sem data. 
Manoel Castro Santos, escritor, jornalista, dez. 1963. 
Márcio Almeida, escritor, carta em 1983  
Maria Aparecida Nogueira, trovadora, escritora e circense  
Maria da conceição Elói, escritora, membro da ADL 
Martin Cyprien, educador, irmão marista (in memoriam)  
Mauro Corgozinho Raposo, escritor, cronista  
Mauro Eustáquio Ferreira, escritor, revisor  
Mauro de Oliveira, amigo do poeta nos anos 1970   
Mercemiro Oliveira Silva, escritor, cronista, secretário da ADL, ex-presidente da ADL 
Milton Pena, advogado (in memoriam)  
Nélida Piñon, escritora, membro da Academia Brasileira de Letras, carta em 28/09/1981  
Nelly Morato Ferreira, escritor de Ipatinga. 
Nilo Maciel Santos, vereador, empresário, sindicalista (in memoriam)  
Nylce Mourão Gontijo, poeta, secretária da ADL (in memoriam)  
Odilon Ferreira Santiago, escritor (in memoriam) 
Odulfo Van Der Vat, o.f.m., escritor, historiador, educador (in memoriam) 
Olavo Cabral de Souza, sacerdote, escritor, comunicador da Rádio Cultura de 
Divinópolis (in memoriam) 
Osvaldo André de Mello, poeta, escritor, teatrólogo, cronista em Jornal Carta nº 3 e 5. 
Osmar Barbosa, escritor, editor do Rio de Janeiro 
Pedro Gussen, escritor, carta em 1963. 
Pêsames pelo falecimento de GTO, a pedido de Milagre a ADL em 11 de julho de 1990. 
Petrônio (Pereira) Bax, artista plástico, poeta, escritor (in memoriam)  
Revista do Escritor Brasileiro, 16/julho/1992, ofício encaminhado aos acadêmicos da 
ADL. 
Rodolfo Coelho Cavalcante, escritor, carta em 1981. 
Rosa de Freitas Souza, poeta, escritora, primeira mulher na ADL.  
Rosenwald Hudson Oliveira, escritor, bancário (in memoriam) 
Rui Mourão, escritor 
Ruy Afrânio Peixoto, escritor de Nova Iguaçu em 1965.  
Sebastião Gomes Guimarães, médico, prefeito de Divinópolis (in memoriam)  
Simão Salomé, advogado, professora (in memoriam)  
Vinícius Raimundo Peçanha, escritor, violonista, folclorista 
Viváldi Moreira, escritor 
Walter Waeny, escritor, carta em 1965. 
Waldemar Almeida Barbosa, professor, historiador mineiro, cartas em 1965 e 1966 (in 
memoriam) 
Wellington Messias de Oliveira, professor, poeta, escritor 
Wellington silva Neves, escritor 
Zilah Correa de Araújo, escritora 
Zulmira Cardoso Mendes escreveu oficio do SESI em 18/agosto/1965. 
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20. ENTREVISTAS DE CONHECIDOS DE SEBASTIÃO BEMFICA MILAGRE 
 E FILMAGEM, REALIZADAS POR JOSÉ JOÃO BOSCO PEREIRA  
EM DIVINÓPOLIS 
 
PESSOA 
ENTREVISTADA 

TEMÁTICA LOCAL  DATA/TEMPO 

Jadir Vilela de 
Souza, ex-aluno de 
Milagre na arte de 
sonetar  

Filmagem e comentários 
sobre a vida e obra de 
Milagre e a fundação da 
ADL. 

Sua residência na 
Pç. Do Mercado, 
Divinópolis, MG.   

março de 2009: 
01 hora 

Prof. Adércio S. 
Franco 

Mostrou La Divina 
Comedia oferecida por 
Milagre e as anotações 
sobre música.    

Sua Residência. 30. jul. 2009: 2 
horas 

Paulo Rodrigo 
Natividade Milagre 

Filmagem e testemunho 
pessoal, o violão, fotos 
do pai e irmãos, 2 livros 
dos concursos post-
mortem de Milagre. 

Sua residência no 
Bairro São José, 
Divinópolis, MG 

04. abril de 
2009: 02 horas 

Dr. Simão Salomé 
(in memoriam)  

Filmagem e comentários 
sobre o poema “Vou-me 
embora para Itaúna”. 

Sua residência na 
Rua Goiás, 
Divinópolis, MG.  

01.jul. 2009: 2 
horas 

Maria do Carmo 
Mendes 

Testemunho e livros 
doados 

Sua residência. 01. jul. 2009: 2 
horas 

Maria Aparecida 
Nogueira, a circense, 
ex-aluna de Milagre  
na arte de trovar 

Filmagem e comentários 
sobre a trova de Milagre. 
Ele declamou trovas que 
aprendeu com Milagre. 

Sua residência na 
Rua Itapecerica, 
Divinópolis, MG 

30. jun. 2009: 
01h:30 min. 

Paulo Rodrigo 
Natividade Milagre 

Filmagem e a obra de 
Sebastião Milagre e 
comentários sobre 
Gritos (1972). 

CRAS – Centro 
de Referência da 
Assistência Social 
– Bairro São José, 
Divinópolis, MG  

16. jun. 2009: 
01 hora 

Pe. José Evaristo Testemunho e momentos 
da vida pessoal e cristã 
de Milagre nos anos 
1970. 

Sua residência 
paroquial: R. 
Alameda Rio 
Araguari, 400, 
Divinópolis, MG.  

29. jun. 2009: 
1 hora 

Irene Silva, a 
primeira dama do 
teatro em 
Divinópolis, MG. 

Filmagem, testemunho e 
comentários sobre a vida 
de Milagre, seu 
temperamento e sua 
visita ao jazigo de Maria 
da Conceição Natividade 
Milagre, a Lilia.  

Sua residência na 
R. Minas Gerais, 
Centro, 
Divinópolis, MG 

13. jul. 2009: 
02 horas 
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21. OS ARQUIVOS DE DIVINÓPOLIS SOBRE SEBASTIÃO BEMFICA 
MILAGRE 
 
I. ARQUIVOS E ACERVOS PARTICULARES 

 
BESSA, Pedro Pires (2003b): Jornal Literário Agora: textos e ressonâncias, 
pesquisa feita em 2010 e 2011. 
FIDELIS, Augusto A.: Café com Sebastião Bemfica Milagre, artigos de jornal e 
testemunho particular em 2010. 
FRANCO, Adércio, professor e mestre em literatura: livros, folder, anotações e ensaio 
sobre os recursos gráficos de Sebastião Milagre em 2010. 
MELO, Osvaldo André de.: livro disponibilizado Camilo Lara (2005) e “Nota oficial” 
de 1968. 
MENDES, Maria do Carmo: duas pastas com poemas e recortes de jornal, crônicas 
inéditas, cartão de aniversário de 1976, certidão de óbito. 2010 e 2011. 
MILAGRE, Paulo Rodrigo Natividade: Dois livros de concurso de Sebastião Milagre, 
violão, armário de aço, Álbum de Família. Pesquisa feita em 2010. 
NOGUEIRA, Maria Aparecida: declamações e trovas em 2010. 
OLIVEIRA SILVA, Mercemiro: livros, artigos diversos, jornais, testemunho 
particular em 2010. 
SALOMÉ, Simão (in memoriam): artigos e testemunho pessoal sobre “Foi embora 
pra Itaúna”, poema de Sebastião B. Milagre em 2009. 
SILVA, Edith (in memoriam): livro e antologia. 
SOUZA, Jadir Vilela de Souza (in memoriam): Enciclopédia de Literatura brasileira e 
outros livros sobre Sebastião Bemfica Milagre em 2009. 
XAVIER, Lourenço: dois poemas de 1992. 
 
II. PERIÓDICOS   

 
Barkaça: 2007 
Caça-Palavras: 2008 
Caçarola: 1991. 
Dazibão: 1980-2000, Coleção de 2005. 
Diadorim – suplemento/tablóide: 1971-1973. 
Divinópolis-Jornal  
Jornal “A Semana”: 1940, da Biblioteca Provincial dos Franciscanos de Divinópolis; 
pesquisa feita em 2010. 
Jornal Agora: 2004-2010. 
Jornal Diário do Oeste: 1009-2010. 
Jornal Literário Agora: 1969-71 
Jornal Oficial da Prefeitura de Divinópolis 
Jornal Participação da Prefeitura de Divinópolis 
Revista “A Prova”: Câmara Municipal de Divinópolis, 4ª e 4b  
Suplemento Literário de Minas Gerais: 1968 e 1979. 
 
III.  ARQUIVOS INSTITUCIONAIS E ACERVOS PÚBLICOS 

 
Arquivo da ADL e Biblioteca Carlos Altivo da ADL: atas, pasta de Sebastião Bemfica 
Milagre, correspondências, ata de fundação em 1961, obras do poeta. Pesquisa feita 
em 2010.   
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Arquivo da Polícia Civil de Minas Gerais em Confins, Belo Horizonte, MG: certidão 
de serviços e da aposentadoria obtida em 2011. 
Arquivo Municipal da Secretaria Municipal de Cultura de Divinópolis: fotos da 
cidade, cedidas em 2007. 
Cemitério Central de Divinópolis: dois jazigos - um da família, outro de Sebastião 
Milagre e Maria da Conceição  Natividade, com jardim em grama, trova e mensagem. 
Pesquisa feita em 2009. 
Centro da Memória da UEMG, crônica do escritor Sebastião Bemfica Milagre; acesso 
aberto em 2010. 
Estante da Biblioteca Pública Municipal Ataliba Lago: Literatura de Divinópolis: 
pesquisa entre 2004 a 2007. 
Museu Histórico de Divinópolis: algumas obras do poeta consultadas em 2005. 
 
 
 
IV. REFERÊNCIA ELETRÔNICA DE SITES DA INTERNET:  

Veja o Anexo I desta dissertação.  
 


