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Bem-vindo a São Miguel das Missões
Atrativos Turísticos
• Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo
• Espetáculo de Som e Luz
• Fonte Missioneira
• Manancial Missioneiro – Ponto de Memória

• Monumento anti-bandeirante
• Borraio Minhas Origens – Museu do Colono
• Benzedores de São Miguel
• Aldeia Indígena
• Santuário do Caaró
• Parque Nacional das Missões

S U M Á R I O



   Conhecer as Missões é uma verdadeira 

viagem no tempo, percorrendo caminhos que 

contam a história dos Sete Povos. É viajar 

na magia Guarani e vivenciar os mistérios 

dessa terra onde se tornou real a 

Utopia Cristã pela construção em solo 

gaúcho. O Patrimônios Cultural da 

Humanidade ainda hoje possibilita a 

sensação de fazer parte do cenário que unia 

a antiga província jesuítica do

Paraguay, hoje distribuídas pelas frontei-

ras do Mercosul. Pelo caminho, a Rota 

Missões irá orientar sua visita por esse 

mundo de magia. Cidades modernas, com 

um povo orgulhoso de sua história e uma 

estrutura pronta para receber o visitante 

tornam cada passo, cada olhar, cada senti-

mento coberto pela magia dos povos guara-

nis que cruzaram esse chão. 

Sítio  Histórico  São Miguel  Arcanjo
São Migue l  das  Mis sõe s
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   Tão rica e importante quanto sua

história é sua natureza que encontra sua 

maior expressão nas águas do Rio Uru-

guai, percorrendo mais de 150 quilômet-

ros onde balneários, esportes náuticos e 

pesca esportiva complementam a beleza 

das barrancas do rio. No interior, proprie-

dades de turismo rural, parques aquáticos, 

trilhas e agroindústrias possibilitam uma 

maior integração com essa região, desbra-

vada por imigrantes e fazendo fronteira 

com a Argentina. A Rota Missões com sua 

história, suas imagens sacras, seus museus 

e seus prédios que ecoam a narrativa dos 

grandes feitos do passado ea Rota do Rio 

Uruguai banhada pelas águas abundantes 

do orgulhoso limite da fronteira brasileira,

abundante em festas, atividades de lazer e 

natureza. São destinos certos de sua

viagem. Viagem pelo tempo, viagem pela 

força da água do Uruguai, viagem pelo 

cheiro da natureza e pelo olhar dos 

herdeiros da grande epopeia jesuítico-

guarani.

Fotografia:  Fernando Gomes

Texto :  Álvaro  Machado

Rio Uruguai
Pirapó

Bem-vindo às



São Miguel das Missões é conhecida por 

sua riqueza histórica. Aqui está situado o 

SítioHistórico de São Miguel Arcanjo, 

ponto de visitação aberto todos os dias e 

onde se encontram as ruínas jesuíticas da 

antiga redução de São Miguel Arcanjo,

declaradas Patrimônio Mundial pela 

Unesco em 1983. O Museu das Missões, 

criado em 1940 e situado junto às Missões 

Jesuíticas dos Guarani, reúne imagens 

sacras e fragmentos dos séculos 17 e 18. 

Não há como não se impressionar com a 

riqueza histórica das ruínas jesuíticas do 

Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo. 

O cenário, um dos cartões postais do Rio 

Grande do Sul é um dos pontos mais 

visitados. Visitar São Miguel das Missões, 

umas das mais lindas cidades do Rio 

Grande do Sul, é fazer uma viagem 

histórica em meio a paisagens inesquec-

íveis, à hospitalidade gaúcha.

Pórtico  de  São Miguel
São Migue l  das  Mis sõe s

Fotografia:  Fernando Gomes



   Dos antigos Sete Povos jesuítico-guarani 

no Rio Grande do Sul, São Miguel se 

destaca por apresentar o maior número de 

estruturas e em melhor estado de conser-

vação, motivo pelo qual, em 1983, foi 

declarado Patrimônio Histórico e Cultural 

da Humanidade pela UNESCO.

   Os remanescentes rquitetônicos nos 

permitem ter uma ideia da planta da 

Redução, da dimensão e do grau de 

sofisticação que atingiu a obra aqui 

realizada por padres e índios, entre 1687 e 

1756, quando os habitantes das Missões 

foram dizimados pela Guerra Guaraníti-

ca. Estas ruínas atraem, até hoje, uma 

corrente turística de distintos pontos do 

mundo e é impossível visitá-las sem se 

deixar tocar pela grandiosidade

do espírito missioneiro. Da antiga 

Redução ainda são visíveis às fundações do 

colégio, das oficinas, do cemitério, do 

cotiguaçú, do tambo e das casas dos índios; 

bem como a Igreja, a primeira obra 

missioneira a ser construída, com estrutura 

em pedra arenito, na época pintada de 

branco e com seus espaços interiores 

ornamentados com pinturas e esculturas de 

madeira policromada. Pode-se ver, 

também, no Sítio Histórico, a praça, o 

pomar e a horta.

Sítio Histórico São Miguel Arcanjo
Patrimônio Cultural da Humanidade

Sítio  Histórico  São Miguel  Arcanjo
São Migue l  das  Mis sõe s

Cruz Missioneira
São Migue l  das  Mis sõe s

Fotografia:  Gus tavo  Kaufmann



   O Espetáculo Som e Luz, criado em 

1978 pelo Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, relata a trajetória da 

experiência jesuítico-guarani nesta região. 

A história das Missões é contada diaria-

mente, ao anoitecer, de uma maneira 

especial, utilizando a experiência de Som 

e Luz, no Sítio Histórico São Miguel 

Arcanjo. A história é narrada por duas 

personagens da experiência missioneira 

ainda presentes no local: a igreja e a

terra. Em 48 minutos, a narrativa 

envolvente leva o espectador em uma 

viagem pelo tempo, mostrando um pouco 

do cotidiano, da política, da arte, da 

guerra e da fé de uma sociedade que 

vivenciou um desenvolvimento harmo-

nioso, baseado em relações sociais 

cooperativas.

   O texto e o roteiro de Henrique 

Grazziotin Gazzana são reproduzidos 

nas marcantes vozes de Fernanda Monte-

negro, Maria Fernanda, Lima Duarte, 

Paulo Gracindo, Juca de Oliveira, 

Rolando Boldrin e Armando Bógus, 

resultando em uma experiência 

inesquecível.

   Desde sua primeira apresentação, o 

espetáculo de Som e Luz utilizava a 

mesma estrutura, e, recentemente, 

aconteceu uma requalificação realizada 

através do Instituto Iguaçú-Misiones, 

com o patrocínio do BNDES e apoio do 

IPHAN. O espetáculo, agora com novas 

luzes, além de manter o texto e as vozes 

originais, possui duas outras versões nas 

línguas espanhola e inglesa.

Espetáculo

Diariamente
 ao anoitecer!

Som e Luz

Fotografia:  Gus tavo  Kaufmann



Parque Fonte  Miss ioneira

   Obra arquitetônica do período Barroco 

Jesuítico-Guarani, com mais de 300 anos 

de existência, a fonte Missioneira foi

construída toda em “pedra grés”, foi 

descoberta em 1982 e restaurada em 

1983. Está localizada a 1 km do Sítio 

Histórico de São Miguel Arcanjo.

   A água colhida nesta fonte servia para 

o uso na redução. Levantamentos arque-

ológicos mostram que havia no local uma 

série de piscinas e que possivelmente 

serviriam de local para banho e lazer dos 

indígenas. Atualmente o espaço, em meio 

a uma pequena mata nativa, está

demarcado e aberto diariamente para os 

turistas. O local tem muita sombra e 

tranquilidade. Além desta fonte, acredi-

ta-se que existiam outras seis que abaste-

ciam a Redução e que estão sendo arqueo-

logicamente buscadas e exploradas, para 

posteriormente serem postas a disposição

do público. Visitação: das 09 às 12 horas 

e das 14 às 18 horas.
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Ponto de  Memória

   Espaço Cultural criado por Valter 

Braga, um residente da cidade de São 

Miguel das Missões. 

   Valter, 54 anos, coleta, desde a década 

de 90, peças missioneiras que expõe para 

os turistas de forma gratuita. O “Manan-

cial Missioneiro - Ponto de Memória” 

recebeu em 2012 o Prêmio Nacional de 

Incentivo a Museologia Social, deferido 

pelo MEC – IBRAM (Instituto Brasileiro

de Museus), em reconhecimento ao seu 

trabalho. O local mostra peças do período 

dos Sete Povos das Missões, além de 

artefatos e instrumentos de grupos de 

imigrantes que ocuparam este território a 

partir do Século XIX.

   O Ponto de Memória contabiliza 

milhares de visitantes nestes mais de 20 

anos de existência e é Valter quem recebe 

os turistas e realiza, quando solicitado, o 

“Ritual da Erva Mate”, uma “releitura” 

de antigas purificações utilizando a 

erva-mate e um cajado.



Jaz Monumento

  Uma benzedora muito famosa em 

São Miguel das Missões costuma dizer: 

“quem visita o Antimonumento, 

divide suas culpas, enterra muito de 

seus males, de seus pecados”.

  A obra, de João Loureiro, trata da 

representação de um personagem 

histórico do século XVII, um bandei-

rante em rústicas vestes sertanistas.

Não é do costume dos gaúchos enterrar 

seus heróis ou monumentos, ou com-

parar assim sua arte, mas este monu-

mento ou antimonumento, ou anti- 

homenagem, tem várias características 

interessantes, que se somam as lendas e 

comportamento dos miguelinos.

   O bandeirante está em um descam-

pado com uma vista privilegiada para 

as Ruínas de São Miguel Arcanjo.      

   Outro fato interessante é dar a ideia 

de um mausoléu, sendo que o melhor 

ponto de referência para encontrá-lo é 

o Cemitério Municipal de São Miguel 

das Missões, localizado a uma quadra 

do caminho para o antimonumento. 

Para os paulistas e outros, o Bandei-

rante foi um herói; para os primeiros 

habitantes desta região, não.

   A Região das Missões nada seria sem 

essa parte indígena. E por isso veem 

como um símbolo, a escultura do 

bandeirante Manuel Borba Gato, o 

"Caçador de Esmeraldas", homem que 

matou e domesticou tantos outros, 

eternamente enterrado contemplando a 

beleza das ruínas que são Patrimônio 

Histórico da Humanidade.



Borraio Minhas  Origens
   O Borraio Minhas Origens teve início no ano de 

2014, quando foram reunidas as primeiras peças 

de uso e propriedade da família Guasso e utiliza-

das no período da colonização do distrito do Mato 

Grande, entre os anos 1950 a 1960.

   A partir dai, e após a “Festa do Colono e Motor-

ista em 2015”, quando muitas dessas peças foram 

expostas, a ideia de criar um Museu tomou corpo.

   A maioria das peças expostas pertencia a família 

e as demais foram doadas por pessoas de diferentes 

comunidades ou adquiridas.

O Museu foi inaugurado por ocasião da “Semana 

dos Museus” em 18 de maio de 2017 e ampliado 

por ocasião da “Semana Missioneira” em dezembro 

deste mesmo ano.

O BORRAIO (fogo de chão) que dá origem ao 

nome, permanece acesso todos os dias do ano.

As visitas poderão ser realizadas em qualquer dia e 

horário, porem excursões ou grupos devem fazer 

agendamento.

Telefones (WhatsApp) para contatos : 

(055) 9 9989-5171 ou 9 9909-6665



Fotografia:  Acer vo  Secre tar ia  de  Turi smo São Migue l  das  Mis sõe s

Benzedores

   Além da herança histórica e arquitetônica, há 

também na Região das Missões, legados culturais 

muito presentes: um deles é a herança dos pajés 

que realizavam curas através de chás, rezas e 

benzimentos.

   Hoje encontramos em São Miguel das Missões, 

mais de 50 benzedores, rezadores e mateiros e 

que afirmam curarem os mais diversos males.

   O benzedor é uma pessoa que realiza seus 

benzimentos através de gestos e orações, utilizan-

do também copos com água, rosários e pequenos 

ramos verdes. Os benzimentos são gratuitos e 

caso o doente não possa ir até o benzedor, a cura

pode ser feita através do benzimento de objetos 

do enfermo.



   Além da herança histórica e arquitetônica, há 

também na Região das Missões, legados culturais 

muito presentes: um deles é a herança dos pajés 

que realizavam curas através de chás, rezas e 

benzimentos.

   Hoje encontramos em São Miguel das Missões, 

mais de 50 benzedores, rezadores e mateiros e 

que afirmam curarem os mais diversos males.

   O benzedor é uma pessoa que realiza seus 

benzimentos através de gestos e orações, utilizan-

do também copos com água, rosários e pequenos 

ramos verdes. Os benzimentos são gratuitos e 

caso o doente não possa ir até o benzedor, a cura

pode ser feita através do benzimento de objetos 

do enfermo.

Aldeia Indígena Tekoa Koenju
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     Habitantes de terras da Região Sul do 

Brasil há 2.500 anos, os índios Guarani 

criaram, em 1990, a Aldeia Tekoa 

Koenju, que significa Alvorecer em sua 

língua nativa. Localizada a cerca de 30 

km da cidade de São Miguel das Missões, 

o modo de vida e costumes dos índios 

permanece e o local é considerado sagra-

do. Possui trilha em meio a mata até o 

Rio Inhacapetum e sob agendamento é 

possível acompanhar uma apresentação 

do Coral Guarani, formado por índios da 

Aldeia que cantam músicas em sua 

língua nativa. Habilidosos no artesanato, 

é comercializado diversos produtos, como 

colares e pulseiras.



Santuário  do Caaró
Localizado em Caibaté, o Caaró foi o local do 

martírio dos padres Roque Gonzales e Afonso 

Rodrigues, jesuítas pioneiros na catequização 

dos índios na região. Em janeiro de 1933 o 

historiador Pe. Luiz Gonzaga Jaeger  localizou 

o lugar exato da morte do primeiro apóstolo e 

civilizador do Rio Grande do Sul, Pe. Roque 

Gonzalez, que junto dos Pe. Afonso Rodrigue e 

Pe. João Del Castilhos, tem seu martírio 

homenageado todos os anos na data de 15 de 

novembro (o fato aconteceu em 15/11/1628), 

quando acontece a Romaria do Caaró, que 

recebe milhares de devotos e turistas, vindos 

principalmente do Paraguai, onde Roque é 

“padroeiro”. O Santuário homenageia os 

santos missioneiros, canonizados pelo Pe. João 

Paulo II em 1988. Periodicamente, são 

recebidas centenas de pessoas em romarias e 

peregrinações, que buscam a água reconhecida 

como milagrosa.

As visitas ao Santuário acontecem diariamente 

das 8h às 18h ou com visita agendada para 

grupos.



Parque Nacional  das  Missões
     O Parque Histórico Nacional das Missões 

compreente os Sítios Históricos missioneiros de 

São Miguel Arcanjo (localizado no município 

de São Miguel das Missões), de São Lourenço 

Mártir (em São Luiz Gonzaga), de São 

Nicolau (em São Nicolau), e o de São João 

Batista (em Entre-Ijuís).

     Não deixe de visitar os Sítios históricos 

localizados nas Região para complementar sua 

experiência sobre a história jesuítica.

     Em São Lourenço, além dos remanescentes

arquitetônicos, são criadas as ovelhas da raça 

crioula Lanada, raça introduzida pelos jesuítas 

nas Missões e no Rio Grande do Sul.

     Em São João Batista, o monumentos em

homenagem ao Padre Antônio Sepp, uma 

exposição com achados arqueológicos e trilha de 

interpretação eco-cultural.

     Em São Nicolau, a primeira querência do

Rio Grande, o acesso é livre pois os remanescen-

tes compõe a praça central da cidade, além de

museu com estatuárias missioneiras, a única 

adega jesuítica em território nacional e a 

Biblioteca de estudos missioneiros.Sítio  Histórico  de  São Lourenço
Fotografia:  Paulo  Gusmão



Pousadas  das  Missões
     A Pousada das Missões é um complexo de 

edificações implantadas sobre uma área de

aproximadamente 2.400m2, ao lado do Sítio 

Histórico de São Miguel das Missões.

     A tematização da Pousada tem o objetivo de 

estabelecer uma relação entre o visitante e os 

diversos espaços, a partir de elementos relacio-

nados à alma e a essência deste lugar, envolven-

do-o no universo da Região das Missões, tem de 

alguma forma um valor místico, pela contri- 

buição de nativos vinculados ao mundo guara-

ni do Século XVI e pela apropriação do univer-

so perceptível que esta natureza proporcionava.

     A Pousada das Missões já recebeu prêmios 

de reconhecimento, inovação e qualidade, um 

deles Prêmio Estadual conferido pela Fecomér-

cio, SEBRAE-RS e Jornal do Comércio.

     A Pousada das Missões procura trabalhar 

como uma grande Loja temática, comerciali-

zando peças de artesanato e diversos produtos 

da região, exibidos no café da manhã e nos 

locais de convivência: sala de estar na recepção, 

refeitório e nas vias de acesso aos apartamentos.

Fotografia:  Acer vo  Pousada 



Caminho das  Missões      O Caminho das Missões é um roteiro de 

caminhadas pelas antigas estradas missioneiras 

que ligavam as Reduções Jesuítico-Guarani.

     Os percursos de caminhada e cicloturismo 

iniciam no município de São Borja - 1ª 

Redução Jesuítica dos 7 Povos das Missões e 

terra dos Presidentes (Getúlio Dorneles Vargas e 

João Goulart), seguem até o município de 

Garruchos passando por várias comunidades, 

fazendas, estâncias sempre próximo ao rio 

Uruguai - divisa com a Argentina. Avança em 

estradas dos demais municípios que possuem 

uma natureza exuberante. A chegada ocorre em 

Santo Ângelo, na em frente à Catedral Angelo-

politana. Das antigas trilhas guaranis, passan-

do pelos caminhos missioneiros e velhas estradas 

dos tropeiros é que foram buscados os subsídios 

que orientaram e traçaram este caminho.

Fotografia:  Acer vo  Caminho das  Mis sõe s



Vinícola Fin
Entre Ijuís – RS
contato@vinicolafin.com.br

Telefone: (55) 9961-8722

Tradição que transcende gerações. Este é o 

espírito empreendedor da família Fin. O

sentimento, a arte e a paixão pelo cultivo 

de uvas e elaboração de vinhos continu-

am como há 100 anos atrás. 

Tudo começou em 1876 com a vinda do 

patriarca da família, LUIGI FIN, 

nascido em Arzignano, na província de 

Vêneto, na Itália, para Campo dos Bugres 

(hoje Caxias do Sul). A continuidade se 

deu com Patrício Fin em Três de Maio – 

RS e Jorge Fin, da 3ª geração dos Fin

no Brasil, mantém vivas as raízes e a 

tradição familiar na elaboração de vinhos 

e cultivo de videiras. A Vinícola Fin está 

aberta todos os dias e trabalha exclusiva-

mente com barricas de carvalho

francês. São nestas barricas que envelhe-

cem os seus melhores vinhos. A excepcio-

nalidade do clima quente no verão e 

baixas temperaturas no inverno permite à

Vinícola Fin elaborar vinhos de extrema 

qualidade e sabor, muitos deles premiados 

em Feiras Vinícolas no Brasil e Exterior.



BR 285
Pórtico de São Miguel - 15 kms

Borraio - 10 kms 
Aldeia Indígena - 30kms

Secretaria de Turismo

Sítio Hist. São Miguel Arcanjo

Museu das Missões

Área 
População

Altitude
Clima

Fuso horário

1.247,6 km²
7.682 habitantes
305 metros
Subtropical
UTC−3
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Faça o download do nosso 
aplicativo de turismo!
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