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À..!sim terminava o J!e.!tre 1tm dos seus ídtimos escritos, publiie.v.lo n'O Jornal, do Rio, em 31 de agosto de 1927, sôbre a "A obra
Anchieta no Brasil", rep1·esentando, .com aittoridade, a co11sc1encia
nacional, nestes quatro seculos: uma confissão, wma penitência, ttma
espemnça. Vimos hoje, a Academia Brasileira, Juvuendo reunido
e.!sa obra, pagar essa dívida, pelo Brasil.
Com efeito, essa obra estava diispersa, escond,ida ou inédita.
No livro "Copia de diversas cartas de algunos Padres y Hermanos de la Cornpania de J esus. Recebidas en ano MDLV ... Ba1·cclona vendese en casa de Cla1tdio Bornat 1556", saiu, em casteU1.ano, uma carta de 1555, (a nossa IV).
Nos "Diversi avisi particolari dall'Indie di Portogallo, ricevuti dall'Mllno de 1551 fino al 1558 dalli Revere1idi pad1i della
Oompagnia de Gesu ... in Venetia per Michel Tramerzzino, 1559" ...
.!airam, vertidas para o italiamo; dtuas C<f"'tas de 55 e
(as nossas
l' e VII).
Nos "Diversi nuovi avisi. . . terza parte, id. id., 1562", apareceu versão italiana da pa1·te final da inipot·tante c<11rta de 1560
(a X das nossas).
Nos "Nuovi avisi ... quarta parte, ià. id., 1565", aimda em
italiano, veiu uma de 1562 (a nossa XII).
Na "Vila R. B. Joseph A.nchietce", pelo Padre Sebast,i<mo Be-
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f'Cta-rio, Colonim À.gripp1,nai, 1617, trad1tzida do latim em castelhano
pelo Padre Estebani Pate1·mina, "Vida del Padre Joseph de A.n'Cheta", Salam(Jhl,ca, 1618, como na "Vida do Veneravel Padre Joseph de A.nckieta" pelo Padre Simão de Vasconcelos, Lisboa 1672,
sair<Vm pequenas cartas de edificação (as nossas XXII, XXIII,
XXIV). Em Beretario e Patermma tambem a nossa XXV. Em Vasconcelos, tamhem as nossas II, XVIII, XXI.
Publicoit o ,conselheiro Diogo de Toledo Lam Ordofiez, 1i:a
"Coleção de Noticias pcwa a historia e geografí<J, das Nações Ulframarinas", da A.cade11iia Real das Sciencias de Lisboa, em 1812,
com anotações, o texto integro e original latino da grande carta
de 1560 (a nossa X), da qual fizera;m tiragem a pai·te: "Joseph
de Anckieta Epistola." . .. Lisboa, 1799 .
O mesmo Conselheiro Lam Ordonez oferece1·a á incipiente
Biblioteca Nacional, ainda ao tempo do príncipe regente D. João,
o precioso C6dice que lhe déra o Marquez de Pombal, liv1·0 de Registro de Cartas dos Padres J esuitas, escr,itas do Brasil á casa de
São Roqtte de Lisboa, hoje cotado na secção de MMll!tsc1-itos I, 5,
2, 38, ao qual se refere o catalogo de 1878, t. I, p. 16. Dêle, V ale
Cabral e Capistf'ano de Ab1·eu copiarami "Cartas" de N obrega e
"Cartas avulsas" de Jes1titas, como Teixefra de Melo as de Anchieta.
Nos "À.nnaes do Rio de Janeili'o", de Baltazar da Silva Lisboa,
Rio, Í1:8-l-5, t. VI, sairam as nossa_c; ca,,·tas XI, XII, XVI.
Na "Revista do Instituto Histat·ico", o Conego Januario da
Ounha Barbosa publicai~, no tomo II, a nossa c111rta XiIV. e, nu
t. III, a XVI.
Teixeira de Melo tentou, pela primeira vez, itma coleção das
''Oartas" de À.nckieta, tiradas sobret1tdo do livro de "Registro"
eludido acima, e pubiicóu-a nos "Anais da Biblioteca Nacional",
t. 1, II, XIX e são elas as nossas cartas I, III, VI, VII, VIII, IX,
K, XIII, XV, XVII, XXVI, XXVII, XXVIII. Mais tarde, quando Oapistrano de Abreu e Vale Cabral empreende1·ami a coleção
d<J "Ma.tet-i<vis e Achegas", a Teixeira de Melo coube as Cartas de
Anchieta, anunciadas na capa do primeiro volume da coleção (as
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"Cat·tas do Padre Ma;noel da Nobrega", pttblicadas e anotadas po1·
Vale Cabral), a saber:
"Cartas do Padre Joseph de Anchieta (1554-1569) publicadas
pm· Teixeira de illelo (em prepa1·ação) ... De facto no "Dia1-io Oficial", onde primeiro se p1tblt'.caram os originais, qt"e te1·minariam em
vo'lwme, começaram a sair, desde 30 de novem.bro, 1, 2, 5, 7, 9, 13,
16, 17, 22, 24, 26 de dezembro de 1887, 2, 7, 8, 17, 24, 27, 28 e
29 de janeiro, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 19 e 27 de fevereiro, 7, 8 e 17 de
março de 1888, traduzidas as cartas em porfaguês, escoimados os
erros, porêni m1ttiladas nas expressões, e até longos pM·iodos, e mesmo paginas, quando a cr1ieza de ling1wgem podia ofende1· á decencia. dos leitores oficüds do "Diário". A pttblicação em vol1tme.. porêm, nunca apareceu...
Capistrano de Abreu, perto de morrer, já, ha. muito, clesaparec.idos os seus colaboradores, t01·noit ao p1·oposito. Disso é p1·ova
'itm Oód·ice, que se encontrou no se1i espólio z.ite1·ario, e q1ie contém
cópia datilog1·afada das publicações do "Diario Oficial" e são, com
as omissões aludidas, as nossas Cartas I, II, IV, V, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. Esse códice de Capistrano qite enf âxa as publicações de Teixeira de Melo no "Diarfo Oficial", próva
que - 01t não conhecia;m otitras cartas - 01t só estas iam piibli'.t;ar,
como as de Anchieta. Ha a limitação de datas 1554-1569. A lim·itaçâo diz isso. Será um depoimento ainda mais do valor do nossa 1.10l1ime, mi1.ito mais rico de documentos, q1te vão até 1594.
Em 1897, celebrMa!fn-se, em S. Poolo, festas anchiet(///1.as e, posterio1-mente saitt o livro do "Oentenario do Veneravel Joseph de
Anchieta", Aillaud, Paris-Lisboa, 1900, de algumas conferencias,
onde vem, em reproducção fac-simiZa1r, uma pequena Ca1rta de Anchieta (a nossa XIX). TMnbem em 1900, pelo Oentenar·io da Descoberta do Brasil, retr-adiiziii-se a nossa. X (a publicada em latim
p<:lo Conselheiro Lara, - vertida em tempo para o port·u.guês por
Teixeira de Melo com o conciirso de Martinho Oorrêa de Sá, ag01·a
pelo professor João Vieira de Almeid.a): ta.mbem adiante se acha a
nossa VII, nesse fascicitlo, das "Cartas inedlitas", S. Pa1tlo, 1900.
De Catálogo de Maggs Bros., os c01ihecidos livrefros de Lon7
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dres, o de fl. 429, conheceu-se <»rta á venda, por iniciativa de P.iulo Pra,à,o adquit'icla pela revista paulista-na "Te1·ra roxa e outra•
terras", simbolic0/1nente obtida com café, e oferecida ao Museu, Paulista, cujos "A11ais'', t. III, p. 1, a publicaram, em segwiàa a Geft.#l Moura, que primeiro o fizera, na "Revista do Brasil", n. XXIII
(S. Paulo) : é a n-0ssa XX. Dela, e da nossa XVI1 1 já pbl.. no•
"Anaiis da Bibl. Nac., t. XIX, deu notícia Afonso de E. Taunay,
no seu opusculo "Antigos aspectos paulista.s", B. Paulo, 1927.
Está aí o que havia sobre as .ca1rtas: dispersas, escondidas, inéditas algumas em portugttês, a qite tod,(J,S foram, trasladadas: temos
28 cartas, numero que dobra o da coleção de Teixeira de Melo-Ca.pistra'no de Abreu, apenas de 13. Não é peq1iena a vantagem.
Qua;nto ás outras obras ent P'rosa, a história se1·á menos delongada. Da Biblwteca de Evora tirára p1·eciosas cópias F. A. Vat·1ihagen, q1te as oferecêra ao Instituto Histm·ico e Geografico Brasilefro, para a sua "Revista" ( t. VI, etc. ) . Capistrano de Abreu,
de cópias mais fiei,s, constituiu o primeiro volume da coleção de "lllateriais e Achegas para a Historia e Geografía do Brasil~', atribuind/i-as, delibe1·adamente, a Anchieta, sob o títitlo: "Inf01·mações e
Fragmentos Históricos do Pad1·e Joseph de A.11chieta (1584-1586) ,
com introdução e notas de Capistran,o de Abreu, Rio, 1886".
Consta de "Informação do Brasil e suas capita;nías"; "Informações da pt·ovincia do Brasil pa1·a Nosso Padre"; e "Fragmento•
históricos·", excerptos re.colhi,dos das "Anotações" de A nchieta, a
que se refere Sim& de Víasconcelos e qtte Antonio Franco aproveitou 11a "Imagem da virtude en~ o noviciado da Companhia de Jesu1
no Colegio de Coinib1·a": são esses os n.ossos números XXIX,
XXXII, XXXVI.
À. "Revista do Imtituto Historico", tW seu tomo VIII, publicou a "Inform~o dos casamentos dos índios do Brasil", seg1indo
copia de Evora, obtida por Varnhagen, e atribuida a Anch-ieta: é
o nosso número XXXIII.

Tamibem, nesta revista saiu "Trabalhos dos primefros jesuita.s no Bt·asil", t. LVII, que Capistrano, de 1ima sua c6pia, intifoloti "lnfo1mação dos primeiros aldeianientos da Baía", sem 01l8
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sar attribui--la a À.11.ckieta, o que faz, com as razões apresentadas,
o sr . Antonio de Alcantara Machado, o ?iosso anotador·: é o nosso
n. XXX.
No t. X IX dos "Anais da Biblioteca Nacional" aparecerant
a " I nformação do Padre Gonçalo de Oliveira" e a "Resposta do
Padre Joseph de Anchieta": sã-O os nossos ns. XXXI V e XXXV;
e tambem a "Breve Nar,.ação das coi-sas relativas aos colegios e t·esidencias d,a Compamhia nesta província brasilica
ano de 1584",
em latim, ve1·tida para o vernaculo pelo professo1· João 'Vieira de
A lmeida e publicada no fascwulo das "Cartas inéditas", S. Paulo,
1900: é o nosso n. XXXI.
Finalmente, os Sermões. Um, de 1568, (nosso n. XXXVIII)
foi p1tblicado na "Revista do Instit1ito Hist6rico", t . LIV, pelo
Conselhefro Tristão de Alenca1· A1·aripe, seg1inclo fotografias tomadas do original (então em Antuerpia), oferecidas ao Instifato
r;elo Ba1·ão do Rio Bn11nco.
O 01tfro é "inédito" (nosso n. XXXVII) e j01:a desta publicação, 01·aças á ca1·idade do re·vrno. padt·e l.1uiz Gonzaga Cabral
S. J ., q1te nos d81t tal primazia, cópias fotográficas por ele tomadas
na Belgica, eni Bruxelas, no "Arch ives Générale.ç du Roymtme", onde
se acha o original "Archivcs J es1iitiq11es Province Flandro-Belge,
Carton n. 1431-1437": nunca lhe agmdecerei bastante este favor,
de. insione a h1imilde anchietahio, a qitem assim oratificmt.
I sto, a ob1·a em prosa: a obra eni verso, o que podemos conseguir, em vet·naculo, fttd-0 o qu.e até hoje se teni atribuído e se pôde
atribuir a Joseph de A nohieta, já a publicamos nas "P1-imefras
Lctra.s", Rio, 1923, prirnefro volume de nossas pitblicações ( ~) .

'"'°

(•) Os "Cantos de Anchieta", nêste livro, constam das seguintes poesiwi:
'·Ao Santissimo Sacramento", "Carta da Companhia de Jesus :io Sernfico
S. Francisco"; "Da Resurreiç.ão"; "De S. Mauricio"; "S. Ursula"; "Villa";
.. Poesia": "Entrai ad altare Dei ... "; "Oantos"; "Poesia": "Pa.ra. que
queres andar" . .. ; "Poesia": "Muito h11. que desejamos" ... ; "Poesia." : "So·
berano principal" . .. ; "O Pelote Domingueiro"; "Recebimento que fizc?nm
os Indios de Guaraparim ao Padre Fro"incial Marçal Bolliarte"; "Dansa de
Dez Meninos"; "Assampção"; "Dia. da. Aasump<;ão"; "Seis Sel>agens que daneam os Chatis"; "Reritiba."; "Cantiga": "Nós, que perdidos estavamos, voe
amamos"; "Cantiga": "Mãi ile Deus mui formosa"; "Poesia": "Nós tambem somos a.mantes" ... ; "Outra Poesia": "Quem conhece a Deus" ... ; "Tu-
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Eis aí tud-0 o q1te podemos lograi': o disperso, reunido; o escondido, descoberto; o inédito, '])'ubldcado. E' a dívida, já sem mo1·ato?ia, paga finalrnente. 01tt1·os paga1·ão os juros, de novas contribuições, é possivel; rnas o principa.l , o devido, aqui está.
Quando a gratidão, aos eantos da Companhia de Jesus, - porque disse o nosso Anchieta, dos seus: "Oonvem ser santo para ser
da Companhia" - que educamm e c1"iaram o Bl'asil infwnte - nos
ll.vozt á pu blica.ção dos t01nos da.s "Carta.s J esuiticas", livemús o
p1·op6sito, svmbolicamente, de interes:;ar, na em,presa, a todo o
Bra.sil.
A Rodolfo G<wcia, pois que jcí nos falta1.:a Capistrano de A.breu,
prdí as anotações das "Cartas do Padre Manuel da Nob,.ega'', (o
1nimeiro daquclles santos,) poi.s rep1·escnta, o sabio historiador, a
escola tradicional de seit mestre, fwndadora dos estudos jemiticos
110 Brnsfl: êle renovou a obra ele Vale Cabral, no I tomo das nossas
:p1.tblicações jesititicas.
O II tomo, o das "Cartas Avulsas'', co1tbe á. Academia B1·asilefra. que promovera tais publicações e, por faltar outro, o mais
hwmilde do.~ se1ts empreendeu, por contl'aste, anotar os esci·itos desse:; vinte e tantos Apostolas da Cornpanhia, 1w Bmsil: o essencial,
fl obm d'Eles, foi rnfim publicarla.
A. nova gernção, não podia esqui-ua1·-se, e, por isso, um joven
a11.cltie.tano1 - anchietano já de q·n arta geração, - P.ois que pai,
avô e bisavô, Alcantara Jfachado, Brasilio Machado e J. J. Ma-chado d'Oliveira já eram de,uotos do santo - o S1·. Antonio de Alcantara il:fochado, consagrado pela Sociedade Oapistrano de Abreu
com Uln pi·emio, á sua memotia, "An.chieta na Capitania de São
Vicente", foi escolh,ido, para as anotações deste vol1tme: não esqueci
que e7·a a sua term ele São Pa1tlo q1te devia tal oblação a Anchieta.
Ele, como mesfre que se revela, cumpriu o sen mandato, nas maii>
pinambá"; "Dos Mystorios do Roenrio de N. Senhora"; "Jesus na festa. de
S. Lourenço"; "Dança que se fez nn procissão do S. Lourenço de 12 meninos";
"Poesia": "Menino muito formoso". (pags. 23-201). Foram os materiaes eacolhidos principalmente de :llss. do Inst. IIistorico, do Rio de Janeiro,
ns. 2105 e 2106, copias do Dr. Joiío Franklin Massena, obtida em 1863 em
Romn, nos arquivos de Gesu, matriz dos Jesuítas, além de outra copia do Barão
de Arinos comunicada a Jlifello Moraes Filho. Op. cit., p. 19-22.
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de 700 exaustivas e sábias anotações deste livro: alem di.~to, traslaàos e traduções de ca1·tas, tudo perfeitamente feito . Ao merito de
se juntar tal vol1"me, êste de o esclarecer e agom o de publicá-lo: encarecemos nosso contentamento.
Além <ia cm·idade do Padre Luiz Gonzaga Cabral, S. J ., mmca bastootemente lo1wada, nos a{wacioii a. <lo Pad1·e Cesar Daincse S. J., com a da "Bibliograha de A.nchieta", por Sommervogcl-Riviere, haurida na sua lim·aria do Oolegio Anchieta, de Friburgo; o Padre Miirilo Moutinho S. J. nos favoreceu com ·wma
·r.ota ás "lnfo1"'niações", de Carpistrano. Afonso d'Escragnolle Tau.nay, sábio Mstoriad01· e acaàemico, busco1i-nos, no seu M11seu Pa1tlista, algwns valiosos documentos iconográficos. A. todos 1:ai o t·econhecimento da Academia Brasileira, q'lle acl'edita, mais que mmca, rep1·esenta1· o Brasil. Em posj'ácio, A. de A.lcanta.ra Machado
nos dá preciosa suma do vida do apóstolo.
Joseph de Anchieta, jâ Veneravel, talvez seja Santo da lg1·eja, para 1934, data do IV Oentenario de sen nascimento terreno.
Será o primeiro santo nacional.
Como bons romeil os, muito de propósito, vara chegar primeiro, chegwmos de véspeta, 11esta homenagem, que é uma omção pela
nossa Patria, a q11em Ele deii a dda, o apostolado, a santidade.
Rio, 19.1.'I.

A OBRA DE

A. P.

Al~CIIIETA

NO BRASIL

(.&rtigo dr C'apistrano de Àbreu, al1t·
dido e citc1ào, que saiu n'"O Jornal",
do Rio, ele 91 de agosto ele 19&7) .

José de Anchieta (escrevia-se tambem, ..\.nxeta e Anxieta, o
que fixa a pronuncia), aportou Ít baía de Todo:; os Santos, em
julho de 1553, na companhia de D. Duatte da Costa, sl'gundo governador do Brasil, do padre Luiz da Grã, futuro provincial dos
J esuitas, de varios padres e irmãos da ordem.
Natural de Tenerife, filho de pai bi<>cainho e mãi guancbe, incidentes desconhecidos levaram-no cedo á Coimbra, aonde começou
11
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os estudos. Seduziu-o a fragancia da recem-fundada Companhia de
Jesus, e, aos 17 anos, alistou-se na milícia de Loiola. Vinte contava
ao ser expedido para o Brasil, mais propicio, no entender das autoridades de além-mar, ao seu estado valetudinario.
Na cidade da Baía estavam apenas o padre Salvador Rodrigues,
moribundo que só esperava a permissão do superior para passar
á vida melhor e Vicente Rodrigues, irmão da primeira leva de 49,
que servia de enfermeiro e ensinava a rezar. Um semestre bastara ao padre Manoel da Nobrega para prever os tristes suces.<;os
que não tardariam a provocar o novo bispo e sua clerezia. Assim
aproveitara-se do navio em que 'l'omé de Sousa ia visitar as capitanias de baixo e deixou-se ficar na de São Vicente.
Pouco depois chegou á capital, o padre Leonardo Nunes, que
por mandado ele Nobrega conduziu a Anchieta e quasi todos os
outros para o sul.
Na sua ausencia Nobrega tinha transposto a serra de Paranapiacaba e escolhido logar para seus subditos se recolherem e trabalharem na conversão dos Indios sem os inconvenientes ela marinha. Deixando a borda da mata, com a vila de Santo André,
erigida pelo governador geral. procurou os campos <lf Piratininga,
já conhecidos de :Martim Afonso. Atraia-o a proxiró:clacle do rio
Tieté, caminho do Paraguai, sobre o qual fundara e algum tempo
nutriu esperanças, levado de informaçõe.<; favora veis quanto á docilidade do gentio e facilidades de catequizá-lo.
No dia da conversão do apo:-.tolo do gentio, a 25 de janeiro
de 1554, lançaram-se os fundamentos da atual cidade de São Paulo,
em Piratininga. Anchieta esteve presente.
Em breYe começaram a aparecer o..c; quilates de noviço. Âs
solidas humanidades que adquirira indicaram-no para a redação
das cartas quadrimestres . F ez-se professor de primeiras letras, de
latim, i1ão só de irmãos como de sacerdotes, o padre Manoel de
Paiva, por exemplo ,superior da missão. Para suprir a falta de
livros de ensino perdia parte da noite a trasladá-los. Fazia peças
manuais proprias ao e.<;eambo com os vizinhos que ajudaram a
minguar a fome. Sua atividade física e sua atividade intelectual
não conheciam fadiga.
,
Se em sua cruia de Tenerife o basco era a língua de família
fica explicada a facilidade com que aprendeu o tupí, língua de
estructura congenere e reduziu-a á gramatica.
O mesmo sucedera ao padre ,João de Aspilcueta Navar-ro. "O
padre reza uma carta de Xobrega, de 10 de agosto de 1549, menos de um semestre depois da chegada com Tomé de Sousa, "o
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padre já sabe, a lingua deles, que, ao que parece, se conforma com
a biscainha, de modo geral que com eles se entende".
A arte da lingua ainda manuscrita, foi tornada, ~vista, obri·
gatoria desde 1560, pelo padre Luiz da Grã. Revista diuturnamente por entendidos, foi impressa a primeira vez em 1595; no
ultimo quartel do seculo passado reimprimiu-a e traduziu-a Julius
Plrtwiann, benemerito alemão a quem os estudos americanistas
tanto devem.
O prestigio de Auchieta junto a Nobrega, já Provincial da
Companhia de Jesus, manifestou-se no chamado armistício de Iperoig. As hostiliddes entre os moradores de São Vicente e os 'l'amoios, Uomarcãos do Norte, subiram a tal ponto que Nobrega, devidamente autorizado pelos da governança da terra, foi se estabelccr entl'e eles, como refem, a ver se os pacificava. 'rropego, gago,
ignorante do folar indígena, precisava de auxiliar que lhe realçasse a figura veneranda e levou consigo Anchieta. As negociações
depois de cinco meses <leram resultado satisfatorio. A este episodio prende-se o poema latino que Anchieta, ref em unico, isolado,
nos ultimos mese.<;, pois ·N obrega julgou oportuno dirigir as negociações de São Vicente, fez voto <le consagrar á Virgem se conseguisse atravessar incolume as tentações da carne.
O poema foi impresso e rei.mpres.<;o nos livros de Simão de
VQ.')concelos. Este pinta o poeta escrevendo na areia com uma varinha: ''compunha os versos e logo, virando-os á praia, !azia dela
branco papel em que os escrevia para melhor metê-los na memoria." Dispensa-nos <le calcular o tamanho das letras e da caneta
a narrativa singela de Pedro Rodrigues, segundo o qual Anchieta
fazia os versos passeando á beira-mar, decorava-os e assim ao voltar para o povoado não lhe custava pas.sa-los em papel. O feitio
mnemonico dos metros facilitava a passagem.
No ano segunte Jc 64, consumiu Nobrega e portanto seu imprescindível auxiliar, em organizar a empresa de E.stacio de Sá,
mandado sem recursos suficientes, a fortificar o Rio de Janeiro,
abandonado depois da derrota dos franceses em 1560. A armada,
quasi inteiramente devida aos seus esforços, o Provincial juntou
dois Jesuítas: Gonçalo de Oliveira, sacerdote e José de Anchieta,
irmão. A este quiz fazer superior, mas cedeu ás suas observações
e a despedida, perante a comuni<lade, declarou: o padre por ser
sacerdote, será superior, mas lembrar-se-á, pois o irmão foi seu
mestre, do respeito e reverencia que lhe deve ter e de tomar seus
conselhos.
A eficacia do armistício de Iperoig, patenteou-se logo aos
maio.; septicos; de Bertioga á barra da Guanabara não apareceram
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inimigos; os Tamoios das cercanias, realmente, pacificados, pref€riram retirar-se para o sertão a fazer causa comum com os parentes do Rio de Janeiro e Cabo-Frio.
Depois de assistir aos primeiros dias da instalação da futura
cidade, do que uma carta sua, infelizmente muito mutilada pelo
tempo, é o unico documento conhecido, Anchieta seguiu para a
Baía a tomar ordens sacras. De caminho visitou a casa e as aldeias do Espírito-Santos, segundo ordem do superoir.
Da Baía, já clerigo de missa, voltou com Mem de Sá, terceiro
governador, com o bispo, d. Pedro Leitão, seu antigo colega de
Coimbra, com Inacio de Azevedo, primeiro '·isitador da Companhia. Com esta armada Mem de Sá esmagou os Tamoios, ainda
resistentes e os Francese.c:; espalhados pelas aldeias e mais perigosos agora que na derrocada da fortaleza dr Villegaignon . Da
entrada da barra transferiu a cidade para a mata secular do
morro do Castelo, de pitoresca memoria.
Nesta estadia autores jesuitas inserem a historia de Bo11lés1
o Jean Cointa da narrativa de Léry, francês, fidalgo e bereje
condenado á pena ultima. O carrasco mostrava-se bisonho no oficio : o hereje reconciliado de fresco ,podia explodir em blasfemias
e reincidir nas mesmas erronias. Anchieta, para evitar a perda
de uma alma que conquistara, substituiu o corrasco . Desta historia pouco edificante, têm-se aproveitado os incréus e protestantes. Será verdadeira 1 Manca pelo menos nnm ponto capital : Boulés não morreu no Rio, mas na Judia, para onde foi mandado depois de anos de vida ruido~a no Brasil e de um processo rigoroso
no Santo Oficio de Lisboa. Se vitima houve não foi certamente ele.
No Rio ficou M:anoel da Nobrega como reitor do novo C'olegio
e poucos anos mais viveu . Anchieta seguiu para o Sul, nos anos
seguintes aparece como superior de São Vicente ou Piratininga ou
simples sacerdote, descendo rios encachoeirados como o Tieté, de
que um salto ainda perpetúa sua lembrança, perambulando na infindavel praia de Itanhaem, que ainda hoje guarda o aspecto sob
que Anchieta a conheceu, icleando e representando autos, especie
de antecipação de cinema, literatura para quem não sabia ler, poetando em quatro línguas tupí, latim, português e castelhano.
A Companhia possuia embarcação propria para os Provinciais
inspecionarem a província e os superiores locais irem ãs congregações da Baía. Naturalmente assistia a uma dessas congregações
na cidade de Salvador, quando recebeu a nomeação de provincial
em 1577.
A nomeação só surpreendeu a ele.
Em toda a província ninguem o ingualava em credito. A Roma
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chegaram como pregoeiros suas proprias cartas, tão instrutivas
sempre que podia forrrar-se dos padrões obrigatorioo e as impressões levadas por Inacio de Azevedo, deixaram-no assinalado .
No decurso de seu provincialato chegou ao Brasil o segundo
visitador dos Jesuitas, Oristovão de Gouvêa. Com e:.;te veiu Fernão
Cardim que assim descreveu o Provincial em uma carta para o
reino: "o padre vinha de traz, a pé, com as abas da cinta, descalço, bem can.sado; é este padre um Santo de grande exemplo e
oração, cheio de toda a perfeição, desprezador de si e do mundo,
uma coluna grande desta província e tem feito grande cristandade
e conservado um grande exemplo: de ordinario anda a pé, nem ha
retirá-lo de andar sendo muito enfermo. Enfim, sua vida é vlwe
apostolica".
Concluido o provincialato, em que o substituiu l\Iarçal Beliarte, foi-lhe permitido escolher a residencia que quir.ess'e. mas educado na escola da obediencia preferiu ficar ás ordens de Fernão
Cardim, feito reitor do R.io de Janeiro. Convenceram-se então que
não era o invalido que supunham, e do Rio passaram-no á capitania do Espírito Santo, como superior e depois como simple.s missionario.
Este período aproveitou em escrever apontamentos sobre as
missões da Companhia e al~uns <'los missionarios ,já falecidos . Conhecem-se apenas excertos, cousPrvados cm Pero Rodrigues, Simão
d<> Vasconcelos e Antonio Franco, verd11deiramente admiraveis. Se
o livro não estiver definitivamente perdido e vier algum dia á luz,
ser{L um regalo, ver-se-á que psicologo penetrante era o apostolo do
novo mundo. - Que pena soubes.90m melhor, ao paladar ela época,
as gemadas de Simão de Vasconselos !
José de Anchieta morreu a 9 de julho rle 1597, em R-eritiba.
( Reritiba, ostreira), crismada Benavente na reação pombalina, hoje
Anchieta, Estado de Espirito-Santo.
A fama do taumaturgo que já tinha em vida, acompanhou-o ao
tumulo; desde logo começaram a ser notados e autenticados seus
milagres. Numerosas biografias foram escritas, das quais a mais
antiga, a de Pero Rodrigues, foi publicada pela Bibliotheca Nacional.
A historia postuma de José de Anchieta merece virá luz.
Reunir suas cartas, seus escritos varios, em prosa e verso, é
uma divida que não admite mais moratoria.
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talvez o artigo de Capistrano de Abreu, que reproB
duzimos, no fim da precedente nota preliminar, para introdução deste volume: ele resume "a obra de .Anchieta no Brasil".
AS'l'ARTA

O nosso escôpo, aqui, é mais modesto: apenas o da apresentação da
obra literaria subsistentf', de que este livro é maior parte, nunca
reunida.

*
Anchieta ... Foi Capistrano <le Abreu quem rectificou a pronúncia que, antes dele, ainda pelo fim do seculo passado, era aqui
Anq1tiêta. Insistía então, no que repetiu no primeiro período desse
último escrito, sobre o Apostolo: "Anchieta (escrevia-se tsmbem
Anxeta e Anxieta, o que fixa a pronúncia)". :B'icou "Anxiêta".
Entretanto não é tudo. Primeiro, o "f'h" basco tem som de
"tx"; portanto será "A ntxieta". Mas, ha mais: os que escreviam
pela ortografia, escreviam "A nch ieta", mas, os que escreviam pela
prosódia escreviam "Ancheta" ou "Anxeta", sem •· i''. Esse "i"

Fig. 1 - Ampliaçcío cla as.vi11aturn de A11chicta, q11,. e.qcrct·eu Anchiõta (Carta
XIX), sr_qunrlo o fa<'-simill' pbl. no Livro <lo "<'r11tc11<1rio do
P . •Tosepll ele Anchieta, Paris-Lisboa, 1900.

que nos faz hoje fechar o "e'', circunflexo. "Anchiêta", (.que parece errado, porque é o proprio Apóstolo que acentúa, com acento
grave, esse "e", como para não fechá-lo expressamentf', ao que o "i"
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Fig. 2 - Cota do 1n.am1scrito de Ànchicta, r111r 1wtá ?10 .Jfuseu
Paulista, onde mão contemporanca 1·.~crr't'1·u "Anrhcta"

e A p r:r V L o

1l.

S11ceffa de loftpb t:f.l.ll ":JJJ l 11día refuf
(l/4dQ.

Fig. ;; - Pogi11" do lirro "Vida dei Par1rc .To.~rph 1le Anrlicta",
Sala111a11rn. 16/S, elo P. E.~tcban Patermi1w, 110 qual, 11r111 uma i·ez,
se escrei:c o 11omr do Vc11erni·c1, de 0111rn maneira: .~rm71re, e aqui.
mc.~1110, ncxta amostra, il'e.~ i·cze.~: ".\ neheta.".
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parece conduzir. De ondP, talvez outros escreYessem, como pronunciavam: "Anchieta" ou "Anxeta". Portanto: ".1ntxeta" nos parece a maneira de pronunciar o nome do Veneravel, pelos seus contemporaneos.
De.ssa reivindicação ortoépica, completando a de Capistrano,
temos varios documentos. Primeiro, a assinatura de Anchieta, na
sua carta a Schetz (a nossa XIX) . Segundo, a nota do verso de
uma das cartas autógrafas do 1\iuseu Paulista, onde mão contemporanea escreveu "Ancheta". :B,inalmentc, em livros espanhóis contemporaneos, dos quais um é muito i:iignificativo . Na "Vida" do
padre Beretario, em latim, é sempre "Anchieta". >:a tradução, em
CHStelhano, desse livro, O padre ratermina eSct·eve Sempre, não COIDO
lia, mas como ouvia: "Ancheta". Como qner que soja, não é possivel, escrevendo "Ancheta", ler "A nchieta", como nós pronunciamos, e não devemos mais pronunciar.
Anchieta sim, escreve-se, rnas é "11 nt:ri:fa" qnc se deve pronunciar.

*
Refere Teixeira de Melo q ne o pai de Anchieta saíu foragido

ª" Espanha, a acoutar-se das perseguições do Imperador Carlos V,

nas ilhas Canarias, vindo da província de Bü;caia . '' lncidentes desconhecidos levaram-no cedo (ao filho) a Coimbra, aonde começou
os estudos", diz Capistrano de Abreu.
E' óbvio que procurasse para o filho e!-. tudo em Portugal, se,
em Espanha, fôra perseguido. Daí a lenda '' lusitann '', referida por
Simão de Vasconcelos, que o quisera nascido no Reino, e não em
Tenerife ...
Nas "Ccwtas Avulsas" mostramos que João de Azpilcueta Navarro, era primo de São Francisco Xavier, cuja mãe fôra Dona
Maria de Azpilcueta, e cujo irmão mais velho tinha o mesmo nome
do nosso Padre Navarro. Simão de Vasconcelos pretende, para Anchieta, o parentesco com Inacio de Loiola, primo de Xavier; portanto, o nosso santo parente de dois santos.
E' verdade. Recentemente, Aclolphe Coster, no seu livro J ua1i
dt3 Anchieta et la f(];lnille de L(l/LJOla, Paris, 1930, conta, clocumentadamente, as relações difíceis e intrincadas, inimigos e reconciliados, entre os Anchieta e os Loiola, personagem' nobres, abastados
e parentes. Juan de Anchicta, musico de talento, chantre da Capéla Real sob Fernando e Isabel, mestre do Infante Don Juan,
conego prebendado, influente reitor, - ambicioso, e, por isso, abastado, - era primo germano de Beltran de Oiías y Lo~·ola, pai de
Santo Ignacio . Quando Juan de Ancbieta mone, em 1523, no seu
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testamento se preocupa com outro Juan de Anchieta, "mi hijo" ...
e lhe deixa bens "com que se crie y se alimente y tenga con qual
estudiar e para stt casam-iento . .. " ( Ob. cit., p. 290) . E' esse joven,
em 23, que, em 34, bem moço ainda, vai ser o pai de José de Anchieta Y
Depois da morte do reitor, o primeiro João de Anchieta, - e
por causa de sua sepultura e legados religiosos, - interminaveis,
multiplos, complicados e esviscerados processos se realizaram, terminados com a vitória dos parentes inimigos, da família Loiola,
humilhados os Anchieta. Inácio Oíías de Loiola já não era do século, e sim da penitência, antes de ser da Companhia. A Azpeitia,
cidade natal das famílias contendoras, vencedores e vencidos, não
poderia tornar o rebento ausente destes, talvez, por isso, até afastado de Espanha, em Tenerife . João de Anchieta se casa com
D. Meneia Dias de Claviko Llerena, de nobreza local; em Laguna,
lhes nasce, terceiro filho, no dia de S. José, ( 19 de março) de
1534 o nosso José de Anchieta.
Daí, se assim foi, o.e; estudos de.r;te em Portugal, e não em Espanha. Em Coimbra os J e~mitas haviam de atraí-lo. E na mesma orde"D, por diferentes caminhos, se ajuntaram os primos "inimigos",
"algum tempo encontrados", diz Vasconcelos, (como diríamos hoje
'· clesencontradcs", os dois ramos Anchieta e Loiola) agora para
sempre, juntos, em Cristo. As linhas tortas por que, diz<'m, Deus
escreve certo .

*
De compleição franzina e doentía, o Brasil lhe foi destinado,
pelo bom clima, de que já tinha fama e que viria a encarecer, em
cartas e informações. Os talentos precoc<'s, em castelhano e português, haviam de fazê-lo er-crivão de cartas, redactor de informações,
a mando dos superiores; de latino, dariam para poetar á Virgem e
para ensinar a padres e irmãos; na língua da terra ia ser maravilha. Pretende Capistrano, arrimado em N'obrega para Navarro,
que o ser biscainho lhe facilitaria a tarefa, línguas de estrutura
congênere. Facilitar não é tudo.
As orações, a doutrina, as perguntas de confissão ... que o
Padre Azpilcueta primeiro, com bons línguas de Porto Seguro, verteu em tupí. seriam redigidas, e Anchieta, e, depois dêle, outros
-acrescentaram e aperfci~oaram a obra comum, destarte coletiva, pela
colaborac:ão.
Assim, até o Catecismo Jesuita de catequése .
Entretanto, a obra pessoal de Anchieta sobrava, e, muito mais
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ia ele empreender: foi a gramática da língua geral.
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dres e irmãos, diz, numa carta, Rui Pereira : "Alem disto ordenou
em casa que hom·e~"e cada dia uma hora de lição da língua brasílica, que cá chamamos ·'grego"; e ele é o mestre dela pola saber
entender e explicar suas regras melhor que todos, posto que sejam
mui boas lingoas . " (Cartas Avulsas, XXXIX) . Dis.5era o Padre
João de Melo : ·'Logo que o Padre aqui chegou, ordenou que em
casa se lêsse a arte da lingua brasílica, que compôs o irmão Joseph;
o mesmo Padre é o mestre e está tão exercitado e instruído nela
que leva a Yantagem nas cousas da arte aos mesmos lingoas . Desta
lição nem reitor, nem prégador, nem uma outra pessoa é isenta .
Vai a cousa tão devél'as que ha quem diga que dentro de um ano
se obriga, desocupado, falar a língua: nem eu com ser dos mais
inhabeis perco a esperança de sabê-lo . " ( C. Avulsas, XXXVTII).
Essa artinha composta pelo irmão Joseph de Anchieta, que
já se lia ou ensinava em 60, cm traslMlos, pelos colegios do Brasil,
servia á instrução dos missionarios: qnanclo, em 159:5, foi impressa, já o seu préstimo estava crrtificado e. por muitas Meadas, auferido .
A "artinha" ou a grammatica. Í.' obra sci<'nlifica; com ela, e entertanto. a obra d arte, os Y<'rsos e aut0s rm tupí. tudo para a
COJl\'ersão e a edifi<·ação . Xos arquivoi; de Gesu, em Roma, matriz
dos J esuitas, jazem os ori~inais de 1\ nchieta, muitos ('nt lingua
aborígene. O PadrC' D . João ela Cunha, em 17:32, disse no-los ter
traduzido, mas a sua traduc;ão, por não safo;fazer a Batista Caetano. até de impostura foi taxada .
l'\ão importa a versão; tacs versos e autos tupís, no original,
exerceram sua utilidade, de C'<lificação. Rezas e místerios na língua dos Indígenas, como orac;ões. cate<:ismo, letras. foram a taboada em que o Brasil começou a soletrar a ciYilizac;ão . Autor e mestre, Ancl1ictf1.
Em português, para t·cin6is, mamalucos ou mestiços, tambem
índios, poesias sacra:s, antos ou mistcrios, representados e hoje perdidos, inauguraram a literatura nacional, com a finalidade sublime de evangelizcu., domesticar, polir, á barbara gente grossa da
terra, entretendo-o/'\, divertindo-os, bondade pela arte: Anchieta
foi o nosso primeiro artista, o iniciador da literatura brasileira.
Mas nem tudo desapareceu on é inaprovcitavel. 1''icou isto .
O melhor, talvez .
Nestas cartas e outros papeis, aqui reunidos, não ha só relação, mas documentos inapreciaveis de historia, historia do Brasil,
de primeira mão, e palpitante, por quem a fez e a escreveu .
O informante da terra, das plantas, dos bichos, dos Indios,
compara-se e excede aos melhores, antes e depois. Pero Vaz, Ves0
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pucio, Pero Lopes, Ilans Sta<len, Gandavo, Nobrega, os J esuitas
das Cartas Avitlsas, Fernão Uardim ... têm em Anchieta um competidor, em obser\'ação, clescrição, interpretação, que os hombreia
e sobreleva, só mais tarde excedido por um tratado sistematico, o
inventario clescriti\'o de Gabriel Soare:,;: at\> o seu tempo nenhum
excedeu, descrevendo o Brasil e os Brasís, a .Ancbieta.
Mas, esse muito é, por êle mesmo, excNlido . A Carta X I V, de
1563, contando ao Padre Geral Dio~o Lainez o assalto dos Indios
a Piratininga, é tão vivida e expressa, qu<' o leitor brasileiro, com
o coração batendo, ainda sabido o resultado, 8e confrange aflito
pelo termo da peleja, como se Yacilasse, um instante, a sorte da civilização latina e eristã em S. Paulo . Qna isquer que tenham sido
outros ofêgos de respiração, coraç;ão apertado. alma aflita que a
sorte de São Paulo tem dado, aos hrnsilriros qur sabemos querer
devidamente o melhor <l<• nossa Patria, foi o Padre Joseph de Anchieta quem, comunieando, P<'ht primt'ira vez, êste estado ele transe, deu tambem a confiança da Yitória final, na fé e na certeza .
Épica t'sta página ele história elo Bntsil.
Outra página, longa como um pesadêlo, entrecortaela ele susto
e de esperan~a. entre a incertrza, a de<;co11fiança, o mNlo, que inspira a barbárie, e a serC>nidad<>, a rspectativa, a segurança que dá
a fé, é esta ontra Carta XV. de };)Gi>, qn<-' relata a paz difü,il com
os Tamoios. Para que lêr \'amlu1gr·n, o Historiador? ou )fagalhães, o Poeta 1 Anchieta viu. foi o refém. sentin e sofreu, esperou
e alcançou: leiam nas escolas essas cartas XIV e XV, para estimular o patriotismo nacional!
Mas ha mais, se é possivrl . . . TTa a "historia" nascendo, renascendo á nossa vista . ~nnea, como nes.-.a Cartn XYI, tambêm de
65, será tanto "a historia, uma ressnrreü:üo" . .Assiste-se á fundação do Rio de Janeiro. . . E' a certidão de batismo elo Rio, esta
carta. l'\ão sei como ela não é lida nas e~colas publicas, cada 20
de Janeiro ou 1° de :Março. . . O qne, esponta!lt'amentc, sem designio, conta esta carta d<' ha qnatro i-eeulos, revive, comoYe, e se assiste, naquelas paginas. nascer, senão o Bnlsil - parte dele, senão
o coração, - o rosto da Patria . . . :t:\asce o Rio dr .Janeiro, nas
paginas de Anchieta.
Essas cartas não são apenas <locmneutos de história, são alguma
coisa mais, que ainda vive: a História. que não passou, que não é apenas recordação, poi8 que vive na cmoção de um testemunho,. um
actor, - José de Anchieta.
Estas linhas, que chamam a atcnção dos Drasileiros para elas,
valem por todo o esforço e por toda a pena que êste livro representa.
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Padre José À nehieta S. ,f. ll1Mtre por .~anti<lade e milagres. Morreo
no Brasil a 9 de .J1111ho ílr 1S91 (.~ie) eom 6l mwM <le idade. A mei.o
eo1·po, em 11é, e.~creve11do. Lit. por A11011. S. d. (Extampa eatalogada
aob o n• 17645, da Ribliolt!ea Naci.o11al). A mesma, a11e11as com um
di.,tico latino, partindo <la Virgem para o Vcnerarrl: Tu mih\ perpetuo tempore 8('rvus t•rii; ite l'll('(llltm no lfrro "Compentlin de la vida
de el À.posto/ dr el JJm.~il. .. r. P. Jo.~evh dr A11rllieta ... vor D014
Baltasar de A 11rl1il'ta, Xrrr:s 1-lr la Frontera 1677, (Rremplar do
M11n•11

Pa11li11ta).
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Informante, naturalista, etnógrafo, moralista .. . Mais que isto,
historiador da propria história, que viveu, ajudou a viver . . . Será
preciso mais? .Ha mais.
Pelos seus versos remanescentes, seus autos perdidos, sua artinha da lingua geral, suas escolas e lições, Joseph de Anchieta era
o foiciador da literatura brasileira. Escrevera, insisto, a cartilha
em que os primeiros brasileiros soletraram a.. Civilização .
Abertos os olhos do espírito á luz da razão, os Brasís iriam ser
o Brasil. Aos velhos, os que ignoravam a propria cultura que traziam, abriu tambem Anchiet1;t os olhos do espírito á latinidade, curso superior já no Brasil desse tempo: o bom Padre Manuel de Paiva, um dos fundadores de S. Paulo e outros, foram, em S. Paulo,
alunos de latim do irmão Joseph de Anchieta : "o primeiro nestas
partes", são palavras do biografo Padre Pedro Rodrigues . Portanto, Anchieta poeta, dramaturgo, linguista, mestre . Mas isto é história, é recordação ...
l\ifais que isto. O nosso livro tem dois sermões do Padre ...
Leiam-nos . . . Toquem na substancia deles. Um século depois ha-

verá o genio-solar de Vieira. Sim. Mas não sei se, em todo Vieira,
haverá uma ideia tão profunda, tão íntima, tão certa como a de Anchieta, comemorando a fundação de São Paulo, que foi dia da conversão do seu orago, o Apostolo das Gentes . Depois de descrever a
peleja de Cristo ofendido, e de Paulo perseguidor: "Paulo, Paulo,
porque me persegues 1", o orador que não recorda apenas, mas lembra para edificar, passa a descrever o caminho de Damasco da vida,
em que nós pecamos, isto é, perseguimos a Deus, e Deus que no
fundo de nossa consciência nos murmura, piedosamente: "Porque
me persegues?". . . E' a tragedia única de · Paulo, transposta para
o quotidiano incessante do mundo. . . E' o drama perene da consciência, invocado para comover, edificar e reformar. E se Paulo,
com ser Paulo, não resistiu, porque, misero pecador miseravel, has
de continuar perseguidor ~ E' sublime. Ha quatro séculos, numa
egreja de palma, em S. Paulo, Anchieta achara este símbolo, transcendente: Deus e o Demonio dentro de nós ... E quando pecamos,
cedendo a um, vem-nos da consciência, a voz do Outro que nos pergunta: "Pecador, pecador, porque me persegues?".
Estes sermões contam, literariamente, foi o que quí.s dizer . Cartas e informações foram genero trivial, desde o descobrimento, e
Anchieta se confunde com os outros, entre os melhores, que disseram bem do Brasil. Mas, antes de 1567 e 68, não ha, propriamente,
literatura brasileira, em prosa . H a agora os sermões do Padre J osé
de Anchieta. O seu poema á Vfrgem é latino, e nos escapa á autoridade; os seus catecismos, gramatica, autos, em tupí, tambem j á
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nos são, senão estranhos, hoje esquecidos . Ila os remanecentes de
seus versos que publicamos nas "Primeiras Letras"; ha os seus "Sermões", que hoje publicamos, com as suas outras grandes obras em
prosa.
O Missionario, o Apostolo, o Santo José de Anchieta tem outras corôas gloriosas no mundo, de Mestre, de Linguista, de Historiador, de Iniciador da Literatura. Brasileira ...

AFRANIO PELXOTO.
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BIBLIOGRAFIA DO PADRE JOSEPH DE ANCHIETA S. J.,
extractada. da. BibliothCquc <lc la Compag11ie de Jesus, por Carlos Som.inervo·
gel S. J., tomo I, paga. 310-312, Bru."'i:ellcs-Paris, 1890 o VIII, pags.
1631, Bruxelles-Pa.ris, 1898 e Suplemento : Corrections ct additions à la
Bibliotheque de la Comvagnic de Jesus - l'or Erncst H,ivicro S . J. Fasciculo II, pag . G4, Toulouse, l 912·1930 (*).

1. - Arte de gramatica da lingoa mais usada na costa do
Brasil. Feyta pelo Padre ,Jo1;eph de Anchieta, da Cõpanhia de Jesu.
En Coimbra, por Antonio ele l\Iariz, 1595, bº ff. 58. - ... de Anchieta publicada por .Julio Platzmann . Edição fac.similaria stereotipa. Leipzig, Trubner, lb74, 16° f!. 58.
- Jos. de Anchieta, Arte de grwrnatica dei lingoa mais itsada
na costa do B1·asil, novamente dado á luz por J ulio Platzmann.
Leipzig . Trubner, 1874. 8° pp. XII-82 .
- Grammatica der BrasiUanischen Sprache, mit .Zugrund-legung des Anchieta, heraw:;~egeben von Julius Platzmann. Liepzig.
B. G . 'rlubner, 1874, 8°, pp. XIII. 178.
l\lARGRAVIUS (G . ) De lingua Brasilie11si11m e grammatica,
P. Josephi de Anc:hieta; - p. 274 de Ilistoriru rernm Brasilire.
RELA...'W (IIa<lr.) De lingua Brasilica ex Grammat. Anchieta; - dans Dissertationcs Miscellanore, t . III, p. 175 .
No colegio dos .Jesuítas de Palermo havia um exemplar msc .
desta gramatica: ... novamente a-crescentada, e 1·eduzida á orclem
da a1·te de grn;rnatica latina. Pelo P adre Lniz li'igucirn, da mesma
Companhia. Ano 1620. ln-4° de 108 págs.
(") Pbl. no Livro 111 Centenario do J7enera1•el José àc Á'tchieta, Paris·
Lisboa, 1900, pags 343-348, revista pelo original da Bibl. do Colegio Anchieta,
de Nova Friburgo, pelo r1•vmo. Padre Cesar Dainesc S. J. que acrescentou
os aumentos do Padre E. Riviere.
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2 . - De Beata Virgine Dei Mafre Mm•ia.
E' um poema de 2086 dísticos, insertos de pág. 481 á 528 na
Oróníoa do Brasil, do P. Simão de Vasconcelos, S. J ., e na Vída
do Ven. P. J oseplt d.e Anchieta, pelo mesmo autor, ps. 443-593.
- Vita Beatissimim Virginis Murim, 1). Josepho Anchieta, Lusitano societatis Jesu, ex-voto composita. lllsc. do secuJo XVII, 12°
com uma aprovação do P. J. Renaudain (Cci.tal. Boulard, 4ª parte,
p. 131, n. 26).
- Poema Ma1·ianum Autore Venera bili P. J osepho de Anchieta Lacunensi, Sacerdote Professo Societatis ,Jesu, Apostolo Hrasiliensi nuncupato. Ano M:DCCCLXXXVII. • 'fypis Vicentii a Bon·net. ln Urbe Sancta Crucis (Tenerifa), 8° pp. 176 slt . 1 fotogr.
- Breve oficio de la bmnaculada Concepcion de la SS. Virgen, escrito en versos sáficos latinos por el V. P. José de Anchieta,
S. J., traducido al Euskarra en el mismo metro por el P. J os. de
Arana; - na Euskal-erria, revista bascongacla, t. VIII (San Sebastian, 1883), p. 415-418.
3. - InfonnaçíJes e [1·agmentos historii·os do Pad!'e Joseph ele
Anohieta (1584-1586), publicados por Capistrano de Abreu. Rio
de Janeiro, Imprensa N'acional, 1886, 8° pp. XVI-84.
Em tom. I de: lJfoteriaú e a.cftê[tas parn. historia e geogmfia do
Brasil, publicados pf)r ordem do Jllinisterio da Fazenda. Na mesma
coleção acham-se:
·
4 . - C(}j/·tas do P. Joseph de A.nchieta (1554-)567) ( 111 ), publicadas por 'feixcira de Mello.
a) Duas cartas em: Cartas de unas cal'fas de algunos padres
y hermanos de Compafíia de .Jesus, que escrcvieron de la Ind1:a, .Ja.
pon y Bra.sil a. los padres y hermanos de la, mísma Co·mpafíia en Po1·t11gal, tra,~ladadas do portugues en castelhano. F1teron 1·ecibidas el
0110 de niil y queinientos y cincuenla y cinco. Lisboa, por Juan Alvares, 1555, ff. 33 uch.
As cartas do Padre Anchieta foram reproduzidas no t. III,
p. 316-323 dos Anais da Bibliotéca Nacional do Rio-dc-Jwneiro.
A proposito destas cartas o "Suplemento" informa:
Carta escripta de S. Vicente sobre a morte do P. Pedro Corrêi.: 15
dr. março de 1555; aeha·se nos "Diversi avisi particolari dall 'lndie". (Venetia, 1558), fol. 242•·245'".
a8) Carta a Ignacio de Loyola: de Piratininga (1555f); ibidem, fl .
248r·249T.
,
l>) Esta carta aeha·se: foi. 150•·172v.
e) Esta carta ncha·se: foi. 182'"·189•.
(*)
as)

28

1· . l'. ·"'·"'''" A111·/ti1111 S11t'. ·"'"'' (O P.r .Jo.wi de Anchil'la em COl'flO;
in1·0/111111• 111/n· i11di11,, /1ro1•11s <
f<'/'a.,: 1111 11111<1 1111isar11111. A/fr
011riu). (;/J por Fn z:11 (.ltJtio .frrnnymo), w-,q111•c711 Lf'.•ma ( ln<onio).
s. ri . 1'.'' 11 11º fii.'11 1/11 r11l1r17ti Barbosa .lfarluulo, q11r c.•ltí na 1Jibli11tfrr1

/""''ª·'

.\'11cio1111/ (culaclo sob o

11•

17618).

BIBLIOGRAFIA DO PADRE ANCHIETA, S ..J.

b) Copia d'alc1111i capitoli della lettera del Bmsille del mese
di Maggio 1560, scritta da Joseph, che tratta degli animali, et pian te, et d 'altre cose notabili dell 'Indie; -:- p. 150-171 de N1t0VÍ a'l.tisi
particolari dell 'Indie. . . 3• parte. Venetia, 1562, 8°.
e) Copia di wna del fratello J osepho, scritta dal Brasil per
il padre general da Compagnia di Giesu alli 30, di Lluglio del 1561;
- ibid., 4ª parte, V enetia, 1565, p. 182.
d) Na Josephi A.nchietre ... V ita ... a Seb. B eretari<J (Lugduni 1617) ba cinco cartas. Citamos as pags., onde se acham as
cartas, segundo a edição de Uolonia (1617).
A.d Antonfam Ribefrurn .Societatis 1'1·. (pp. 391-395) . - Ad
Franciscmn Escalantimn (pp. 396-398). - À.(l ewmdern (p. 399).
- Ad emndeni (pp. 400-403); e um extrato da sua carta Ad Ignati1tm, Tolosp:m (pp. 407-409) .
e) Carta para os Enfermos de Portugal; Carta a h1un Caccrdote; inseridas a. pãgs . 52-54, e 302-308 da Vida do V. P. J oseph de Ancliieta, do P. Bimão de Vasconcelos, S. J . , Lisboa, 1672.
f) Epistola gumn plurimarmn rerwni naturnbimm, qnm .S. Vicontii (tmnc S.-Pa11li) provinciam incol1mt, sistens desct·iptionem,
a Didaco de Toledo Lara Ordonhez adjectis annotationibus edita.
Olisiponc. . Tip. Acad. 1799, 4", pp. 6-46. - l<'oi inserida a p. 127178, t. l da Coleção de notícias para a história e geografia das naçcjes ultra1na1'inas (Lisboa, 1812, 4° ) . Ibid. 1856, 4°, vol. VII.
Foi trasladada para português (pela primeira vez) e publicada nof> "'Anais ela Bibliotéca Nacional" (do Rio de Janeiro), I,
pp. 275-305.
g) Copia de 11 ma cw,.ta de S. Vicente, do Irmão José de Ancbieta, para o Padre mestre Diogo Laynes, preposito Geral, 16 de
Abril 1563; - no t. II pp. 538-552 da Revista frimensal do Instit11,to Hislorico e Geogmfico Brasileiro (Rio ele Janeiro, 1840), 8°
ibi<l. 2ª edição, pp. 541-555.
h) Copia de uma carta do Pad1·e .Joseph, da Baía de 'rodos
os Santos, que escreveu ao doutor Jacomo l\Iartins, provincial da
Companhia de Jesus, de ,Julho de 1565; - ibid., t. III, pp. 248258. - 2ª edição, p. 254-262.
i) Informação dos casamentos dos Indios do Brasil; i11fo1·ma\ão do Brasil e ele suas capitanias, lf>84. Ibid., t. VI, p. 404 e
Cat. dos il!ss. de Evora, [, p. 16.
j) Carta do P . .Manoel da Nobrega a el-rei, escrita de S. Vicente a 1 de Junho <le 1560; excertos de uma carta de Anchieta ao
seu geral da mesma data e Jogar. . . - p. 115, t. I, 2ª serie do
Brasil Historico de )felo )forais (1866).
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k) Urna carta da Ba4a, de 7 de Junho de 1578, que se encontra em Une Sucrerie A.nversoise au Brésil, par lc P. Kieckcns, S. J.
(Anvers, 1883, 8°) (*).
As poesias (Cantos) de Anchieta foram impugnadas pelo
Dr. Batista Caetano de Almeida Nogueira nos 5 artigos sucessivos
que a êste respeito publicou o "Diario Oficial'' de 11 a 15 de dezembro de 1882, sob o título "Cantos do Padre .Anchieta".
Kos mesmos artigos (Diario Oficial de H de dezembro de 1882)
natista Caetano clas~ifica de impostura - a tradu~ão do P. Juan
da Cunha .
Melo Morais filho. no seu "Parnaso Brasileiro ( B. L. Garnier,
editor, 1885)" publicou <le A11chieta as poesias seguintes (em português) :
A.o Sa;ntissimo Ea.cratnento (Tnedito);
Santa Ursula (Dialogo entre um Anjo e Satanaz); e
O pelote domin911Pit'o (Jneditos).
S. - Poesias do ve11crauel padre José d'A.ncllicta, escritas em
tupí, castelhano, latim e português, ff . 64. ( Cat. dos il!ss. do Instituto Historico e Geogr. Brasileiro). Rio de Janeiro, 1884, p . 146,
número 40.
- Poesias del venc1·able P. José ele A.nchieta, escritas en lengua 'rupy. (Seguidas ele llll<l tracluccion portuguesa, dei p. Juan
da Cunha) . Copiadas de un msc. autentico existente en los Archivos de la Compafiia ele ,Jesus en Roma por el Dr. José Franklin
Massena y Silva. Roma l 863 . 8°, pp . 18 .
E' um drama em dois atos, intitulado: Jesus na festa de São
Lourenço.
O mesmo :.\leio :.\forais filho, no seu "Curso de Literatura" (2ª
edição, Rio, 1882), publicou:
Da 1·essur1·eição e outras poesias de Anchieta.
- Poesia en lengua Tupi, por el P. Joseph de .Anchieta. Copar J. Franklin l\íassena. Roma, 6 de Deciembre de 1863. Traducida al portugués por el P . D. Juan da Cunha. 8°, pp . 8.
Contém : "Dança que se fez na p1·ocissão de S. Lonrenço, Poesia." Vid. Conde de la Vinaza: Bibliographia espafiola de lenguas
Al Senor Gaspar Schctz
en Antvers
A carta foi escrita da Bnfa e traz a data seguinte: "7 de Junio 1578".
Acha·se no "Bulletin de la Société royale de Géographíe d'Anvers'', tom . VII
(*)

iiag. 471.
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indigenas da America. Madrid, 1892, pp. 211-212). Na mesma
obra, p. 243, cita-se a seguinte peça: Poesias del vcnerable P. J oseph de .Anchieta escritas en lengua 'rupy. Tres codices originales
existentes en la Bibliotheca de la Compafiia de Jesus, de lklma.
As copiadas por Franklin :i\Iassena estão reunidas sob o segn inte título:
Canções de José de A-nchieta. - A Nossa Senhora dos Prazeres. - Santa Inês. - Vaidades das cousas do mundo. - Da
morte. - Cal'ta (em verso) da Companhia de Jesus para o Seráfico S . Francisco. Conforme copias de um manuscrito de Pedro
.Andreoni. Provincial que foi da Companhia de Jesus, extraídos
em lklma, no ano de 1863, por Pranklin lVIassena, socio correspondmte do Instituto Histórico Brasíleiro, e pertencentes á Bibliotéca
do Imperador.

6. -Sermão sobre a Conver.~ão de S. Paulo. ).To t. LIV (1892)
da Revista Trimensal do Institiito IJ.istorico e Geografico.
Sotwel dá a seguinte lista das obras do P . Anchieta :
1. - A1·s granimatica linguw Brasiiicw. - In Lusitania typis
excusa. - 2. Dictionwrium ej11sdent lingucc brasilicw. - 3. Docfrina Christiana pleniorque catechisinus eadem lingiia explicafos.
- 4. Dialogi de Relif/ionis mysteriis scitu, dignis. - 5. Institutio
a1l interrogandos inter Confessionem vcenitentes. - 6. Syntagma
11wnitonrni acl jm•andos mo1·ibu11dos. - 7. Cantines sacrm lingnis
J,nfin", Lusitamico, ispa11ica ef Bra.silica. - 8. Drama ad exlfrpanda Brasilire vitia. - 9. Poema <le 73. Virginis Vita. Ve1·sn elegiaco quod ad bis miUe ct octoginta distica exc1m·it. - 10. Bmsilica
Societofis Historiei et Vila Cla1·orimt Patrurn qui in Brasilia xix1:runf.
Foi sem duvida do n. JO, inédito, que o P. Franco extrafo as
Yidas dos P. J\Ianuel de Paiva, Salvador Rodrigues, Fr. Pires e
Gregorio Serrão que se acham no t. II, pp. 212-214 e 215-219 da
Jmagern da Virt11rle ein o Novicif1do de Coimbra. A p. 205 cita o
P. Franco, elo Padre Anchieta: "Apontamentos ácerca das primeiras cousas e primeiros Padres da provincia do Brasil.".
O S1<plernento traz mais esta arlição:
Concio B. P. Josephi ArMhieta ipsius marw. sci·ipta. Missa ex
Bra~'ilia Baya 7 Jan1ia1ii 1629 et accepta .Montibus in Aprili 1631.
fo-4º, PP. 19; com uma carta do P. Agostinho Coelho (Baía, 7 de
Janeiro de 1629) ao Padre Antonio ele le Becque, anunciando-lhe a
remessa do m,<;. Archives Générales clu royanme, à Bruxelles; Archives Jésuitiques, Flanclro-Belgique, n. 1437.
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l'articla do Pcufre Leonardo .'·il'nes. - Re:si<lrncias da r'o111111111ltia
1w !Jrnsil. - Parfres lllanuel drt i\'obrega, Luiz do (frã, .lnfonio Pires e Irmão .Joiio Go11ç1Jl!-es. - Jforte de Domi11(fo.~ I'ecorella . - Porto Ser1u1·0. - Parfre Amlno:sio !'ire:> e Jrmr/o
.J11tonio Hla.sqna. - Es1)irito Santo . - Padre TJraz J,011i·nu·o e Irmão Simtio Go11ral ues. - f:fíi.o I' irenle. - Padres
J!o;wel da Sobu·r1a, 1lla.1;1el de Pait·a. Jt',·anciscu Pi1·r~. ri-

ce11te Rocfrigues, Afonso 111-az, Leonardo Nnnes, e Irmãos Diogo .facoml'. G-1·ego1·io Srn'liti. Pero C'on·{a, .lnlrmio florlri11ues,
,lfo1111el dr ('lw1·rs. Fab ·ano . • t>1lo11 ·o. Jlafl'11s Souueil'fl. ,foiio
de Sousa e Gonçalo A nt(l1?io. - 'l'mbcrl!1os e frutos do ('((/equnse e111 Pirotiningo. - C'ari.irh. - Uuerras do gentio Os nw111a[11co.~ de .foão U1.111r11/to. - I<'<• dr> Pao <'orl'Ía e
111ais dois Irmãos IÍ fa)'(( rio.~ Ibirajrí1 as. -- Esprra do l'adl'e
/,ui: r7a (,',·1i.

A

P.\Z de :-\. B . •Jrsus ('ri~to cst<'.ia sempre 11os 110.-;sns t:•>ra-

c;ões. Amen.
Xcsl
cartas pass11clas crrio que sP explicou satisfato1·itnnente
o q ne 1wst es lugares, maximc lll">ta noya habi: ac;ão elos Cristãos, se
passou: porqn<> porém julgamos !'er-te pelo menos pouco conlwcido,
HeverPnclo Paclre, o estado sini-rular do que se passa junto d<' nós;
i nclnzidos tambem pelas tuws 1·arlas. que ha pouco re(·cbemo-;, cuida1·cmci-; de t fazer 1-;ahedor clr todas as cousa,;, cujo conhecimento
dizes spr-tc m·c<•ssario, posto que pelo Padre 11eonardo (2), que ha
}>CJucos dias dentre nós para aí partiu. mais cl:.m11nente as conh<'<;as.
Yin'mos nt'sta Tuclia Hrasiliea sob a obediencia <lo ReYrrcndo

ª'

0
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em Cristo Padre l\1annel da Nobrega, espalhados em quatro partes.
Na Baía de Todos os Santos, tambem chamada Cidade do Salvador,
onde reside o p1·oprio Governador (3) com os pl'incipais, está o Padre Luiz da Grã (4) com o Irmão João Gonçalves (5) e o Padre
Antonio Pires ( 6), que não ha muito chegou da cidade de Pernambuco. distante da primeira 300 milhas. Prega o mesmo Irmão e
ocupa-se com o ensino dos meninos .
Outro Irmão, porém, de nome Domingos Pccorella (7), intérprete dos Indios, aqui recebido na Cvmpanhia, passou-se não ha
muito para o Senhor, privado do uso da razão pouco antes da morte.
)ia outra Capitania, separada desta última pelo espaço de 180
milhas (a que t:hamam Porto Seguro), reside o Padre Amhrosio
Pires (8) com o Irmão Antonio Blasqucz (9). Esta divide-se em
quatro habita<;õcs de Portugueses (10), <listantes entre si umas,
três, e outras, seis milhas: a todas elas, cada semana, não sem granel<:! trabalho, ele ministra o alimento espiritual, ora celebrando missas, ora fazendo predicas; é tambem neces~ario frequentemente que
não só se digam duas missas, como que haja duas pregações nos dias
de domingo e tambem ir algumas vezes á outra aldeia, distante vinte
milhas destas; assim, g-r·ande fruto se espera daí, não só por causa
cfo amor com qne todos o cercam, como ainda pela boa opinião que
fazem da sua virtude• e doutrina . Ao Irmão (segundo cremos) se
entregou a doutrina dos meninos nos rudimentos da fé e o que diz
respeito ao estudo elos Plementos e á escrita . .Nenhum negócio têm
eles com os Indios, que são indomitos e ferozes, e nem se contêm
bastante pela razão.
Xas cartas quadrimestrais, que serão enviadas da Cidade do
Salvador, se referirá mais largamente o que ali e aqui se tem feito
(como foi ordenado aos mesmos Irmãos), porque mais facilmente
<' com mais rapide7., pela maior vizinhança, poderão eles ir e vir de
umas povoações para outras .
A estas duas segue-se a terceira Capitania, distante da Baía de
'fodos os Santos 360 milhas e que se chama Espírito Santo, na qual
trabalha na pregação da palavra de Deus o Padre Braz Lourenço (11) com o lrmão Bimão Gonc;alves (12 ) , aqui recebido na Com)!anhia: do que se colhe abundantissimo fruto; porquanto alguns
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casam ('.Om suas escravas concubinas, po1· lei de matrimonio, e outros,
abandonando-as, adotam um modo de üver salutar: no que principalmente brilha a nobre virtude de um certo principal, que, r~
pudiada a manceba, com quem viYera por muitíssimo tempo e da
qual tivera filhos, se voltou para salutifera e reta forma de vida.
Não aparece na verdade pouca emenda e correção cm extirpar outros vícios: para que os homens se dissuadissem dos juramentos,
estabeleceu-se uma como Confraria de caridade; os que a ela se
filiarem, se, quando jurarem, a si mesmos se acusarem, pagam uma
determinada quantia de dinheiro para o casamento de ali:ruma
órfã: a<"Usados, porém, por outros. pagam o dôbro; assim, raramente se pronuncia o nome de Deus com itTeYerencia: se. porém,
chegando a outra parte, ,jnram por ignorarem <'stas coisas, repreendidos de conti11uo pelos outros, acautc>lam-se para o futuro (1!3).
As habitaçõ<'R dos Jndios estfto louge <lestas; os escravos, porém. <l<' qu<' ha aqui grandíssima multidão, são instruídos na doutrina cristã .
Quatro ou cinco meninos órfãos, dos nascidos de pai português, mas d<' mãe brasilica, que vfriam em casa e sob o regimen
do pai. foram r<'colLidos por algum 1empo ao Cokgío. e submi1tistra-sp a todos alimento, á mesa de Cristo. Estas e outras cou!!as que ali ~e fazem, pelas cartas do mesmo Padre largamente e
em particular SC' conhecerão.
O sustrnto para todos vem de esmolas; o vestuario, porém, é
o mesmo qu<' a uós e aos Irmãos em Portugal é fornecido pelo serenissimo rei de Portugal (14) ; em lugar de cama, usa a maxima
parte dos Irmãos de uns panos tecidos á maneira de rede, suspensos por duas cordas <' traves; todavia, os que padecem de enfermidade de corpo por algum tempo, usam de camas como em Portugal.
Resta a quarta e última morada dos Cristãos. 720 milhas distante da Cidade do Salvador; esta eRtá dividida em seis aldeias
(15): em uma delas (cujo nome é São Vicente) estão os Irmãos
da nossa Companhia, a saber: o Reverendo em Cristo Padre l\fanuel da Nobrega (16), o Padre Manuel de Paiva (17), o Padre Fran37

cisco Pirt's (l~), o l'adl'c Yict'nte Rodrigues (19), o Padre Afonso nraz (~O), e o Padre Leonardo (21), que partiu êste ano para
Portugal, para que &' tivesse c'onhecimento mais exato e seguro do
que aqui se pratica; r os Irmãos Diogo .Jacome (22), Gregorio Serúio (2:J) r cu. que fomo1> todos mandauos de Portugal. Aqui fo1am recebidos na Companhia o Irmão Pero Uorrêa (24), dos principai.-s clêste reino (' grande sabedor da lingua dos Inclios, que nos
trouxl' Yatioso auxílio para a conver>:ão dos infieis, não só pela
muita anloriclade, quC' tl'm entre eles, como pelo exatíssimo conhecimento da lingua; os Irmãos ~\nlonio Rodrigues (25), l\Ianucl
ele ClHl\'C'" (26), Fahiano (:2'i ), Antonio (28), todos intfrpretes
<los Tndios: .\Iatew, Xo~arira (29), João de Sowm (30) e üon~«lo .\ntonio (::1).
'l'(ldos êsti·,; (como acima disse), residiam com os Por.uguesf's <>lll São \'ict•n(C', ondr ajuntaram dt' diYersas pal'trs muitos dos
fillt•'.'> <loi-; Jndios. e os instl'lliam otimamente uos rudimentos da
ft· ct·i:,f ií. no estndo c1 os elrmentos e no escrever .
P:H'U a :mst-ent a<.;iio d0stes meninos trazia-se da 1·egião medi1<'r1·mwa. 1h• :30 millws na disEmcia, farinha de pau, o que lhes
c1!stnn1 grm1üc• trabalho e dificuldade, por causa da ardua a1<pcreza . do c1m1inho; /pareceu mais com·enic1~tc
Padre .in Do:ni1111 (:3~) que nm; i'asi-;<Jsst'nios para esta habltaçao elos lnd1os, e 1sto
por mniti.s l'.ausas: primeil'o. segm·amc•ntt'. pela falta de viveres;
depois, porqne pou~eo 8proveitava aos Portugueses. embora Jogo
rm princípio grande resultado trouxe aos mesmos ~ fre4nencia dos
Padres, como a do Padre Leonardo, primeil'o da Companhia que
J.ara aqui Yeiu, facil será saber; maxi.mc, finalmente, porque se
pé!tentl'aYa por eista parte entrada a inumeras nações, sujeitas ao
,it~go da razão. Assim, algum; dos irmãos mandados para esta aldeia, que se chama Piratininga (33), chegámos a 25 de Janeiro do
ano do Senhor 1534, e celebrámos em pauperrima e estreitíssima
casinha a primeira missa, no dia da Conversão do Apostolo São
l'aulo e, por is'io, a ele dedicámos a nossa casa. De tudo isso falei
mais longamente nas passadas cartas escritas até o mês de Junho;
<lo pouco q ne falta e q ne depois ocorreu tratarei brevemente .
)!oramos aqui presentemente oito Irmãos aplicados na dou-
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lrina destas almas e pedindo a infinita misericonlia divina, pa1·a
que finalmente nos conceda por algum tempo aceK.<;O J)ara ('.Ollll1ate1· outra'> muitas gc1·ações com a palavra de Deus, ás 111rnis
tnclos crrmm; que, se lha pr&gamos, se con\·ei·terão ÍI i\o.
itstrs, entre os quais vivemos, trazem-nos Yolnnhwiamente
s<'ns filhos para os ensinarmos, os quais. sucedendo d<•pois a seus
pais, tornem o povo agradavel a Cristo; dentl'e eles quinze b<'ltiz<:dos e muitos outros catecnmenos frc>quc•ntam a escola otimamente
instruídos. tenclo por mestre o Irmão Antonio Rochigues; antes
<lo meio diH, depois da lição, recitam juntos na igr<'.ia a ladainha e
drpois elo meio dia. entoado o cantico Salve-Rainha. S<• disper.5am;
<'m cada sextil-feira, disciplinando-se com suma drY<>c:ão atl> f'ay, rem s11 nirne. saem em pl'ocissão.
~es a ald<'ia. cento e• frinta de todo o sexo e idadr foram charnados p;utt o C'alPqnismo e trinta e seis pant o bati:-.mo, os quais
1-1ito t oclox o;; dias instt'niclos na doutrina, repetindo as Ol'açõt.>s cm
port 11gt1f.s (' lHl sua lH'Opria língua; O \'Ol1Clll'S0 (' fn'(fll<'llCÍH Lias
m 11! hrrl's <; JUH ior; cm cada <lomingo c:debra-se missa pan1 os mesmos: S\'1tdo muitos c:atec:mnenos despedidos graYement P depois do
<'fP1·torio. com di ~·iculcladr e gnwrment e o toleram, r nos rogam incPssant<>mente q1w os promovamos ao batismo, o que {> de cautela
que s<' não faça, pa1·a que não YOltem ao êrro dos antigos rostu111<·s: porquanto ..jul~amos qne não se llles clew concrder o batistllo senil o ch•pois de uma longa proya.
\-endo o 8enhor por· e"se tl'mpo que êstes se chega\•am para o
wrdadeiro rstado e <'ulto da fé. comcc:ou a privar a muitos desta
'ida, e (s1•gnndo cremos) a chamá-los para a eterna, no que se
trm cuidado C'om diligência e aplica\jãO, para que monam estawis e firmes na l'r; entre eles não poucos inoct'ntes, depois ele batizados, se foram para o Senhor.
Um certo do'> principais que viera para nós com Pero C'orrt-a, deixada a patria, distante daqui mais de 300 milhas, para
apr<'ndt'r os preceitos <ln lei divina e a doutrina da fé cristã, dirigindo·se nm clia para uma habitação ele Portugueses, situada
longe de nós nove milhaR, convidando-o a beber um dos Cristãos,
r<·spondeu-lhe que já tinha deixado os antigos costumes, e que
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nós lhe havíamos proibido que o fizesse. O outro porém disse-lhe:
"Nada receies porque isso não chegará ao conhecimento deles."
Vencido assim pela longa importunação, acedeu ao convite e entregou-se á bebida, pelo que caiu em gravíssima languidez, a que
se seguiu a morte. Confessado e arrependido, morreu, tendo recebido o batismo. E:sse costumava dizer-nos fôra convidado muitas vezes do céu por um seu filho inocente que tinha morrido depois de batizado, e incitado a vir a nós, que de modo nenhum duvidava que fôra guiado para aqui pelo mesmo.
Outro, que já havia muito tempo se tinha feito cristão com
1
.QS Portugueses que outrora moraram nesta aldeia, e se apartara
de nós para que mais licenciosa e livremente pudesse viver á maneira dos gentios, oprimido por grave enfermidade (manifesto
juízo de Deus) não pôde aproveitar-se do socorro dos Irmãos, pois
quando nos aproximámos dele já tinha perdido o uso da palavra; privâmo-lo, para terror dos outros, de sepultura eelesiastica,
de maneira que, quem vivera como pagão, tambem como pagão se
sepultasse.
Nem pareça digno de menor admiração que ordenando o Padre, que certos Indios (chamados Cw·ijós), que viviam já havia
muito tempo entre nós, fôssem por nó.s levados para sua patria,
para que, com auxílio e favor deles, pudessem os restantes converter-se á fé de Cristo, acometeu-os uma enfermidade repentina, da
qual morreram quasi todos.
~stes depois conhecemos que não nos eram muito afeiçoados
e estavam determinados a, quando estivessem na patria, retirar-se
da nossa sociedade ou a fazer-nos algum outro mal mais grave. Sem o
auxílio dêstes, se em algum tempo nos chegaremos áquela nação e
a muitas outras suas vizinhas, o maior fruto, esperamos, se colherá delas .
.Aqueles com quem vivemos trazem antiquíssimas inimizades
com outros da mesma nação, e por isso de uma e outra parte se
declara e se aceita frequentissimamente a guerra, para a qual concorrem muitos de diversos lugares; assim tambem estando nós enü·e eles, partiram contra os inimigos.
rm dia antes de entrarem em combate, os que vinham de ou4:0
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tra parte (como é costume entre eles) começara111 a oferccet· sacrificio a seus feiticeiros (a que chamam pagés) em uma casita para.
isso construida, interrogando-os eles sôbre o que lhes sucederia no
conflito: ao que, não só os nossos catecumenos, mas tambem outros, entre os quais a palavra de Deus fôra já semeada pelos irmãos da Companhia, perguntados se queriam dar crédito áquelas
mentiras, responderam que não. e qne traziam o seu Deus no coração, em cujo auxílio confiados alcançariam maior vitória do que
os mesmos com seus imundos sacrifícios.
Tendo ele~. pois. entrado em combate e aparecendo a imensa
multidão dos inimigos, êstes, abalados pelo medo e terror, começaram a perder o ânimo; vendo isso a mulher, já batizada, do capitão dessa aldeia, que partira com seu marido para a guerra,
aconselhou a todos com valor varonil que fizessem nas frontes o
sinal ela cruz para perder o temor; e assim, dois só, que se desdenharam de o fazer, foram feridos e um sucumbiu; os inimigos foram desbaratados e dispersados pelos restantes; dos nossos catecumenos nenhum foi feito prisioneiro. os quais dantes com maxima
alegt·üt e suma solenidade de cantares costumavam comê-los: os
mortos, porém, segundo o costume dos cristãos, foram sepultados:
a êstes, ainda ha pouco deixados, vêem os inimigos, encontram-nos
enterrados, de!;enterram.-nos, julgando serem dos contrarios. e levam-nos para comer .
Quando voltaram da guena, um certo, como não encontrasse
a mulher, e ouvindo dizer que fôra por ela repudiado, veiu á Igreja, onde a mesma assistia á doutrina, arrancou-a pelos cabelos á
vista de todos com murros e bofetadas, tratou-a com modos indignos; ao qual o capitão sabendo disso prendeu, rogando-nos que
consrntissemos em se lhe :pôrem algemas, porquanto todos os facinorosos, e maxime êste que cometêra tão grande desacato no templo, cleviam ser postos a ferros. Contudo, sôlto a rogos nossos, pediu-nos perdão, pois que não pelo seu, mas induzido pelo conselho
de uns certos malvados fizera aquilo; essa submissão é digna de
não medíocre admiração, porquanto êstes a nenhuma lei, a nenhuma autoridade se submetem, nem ao imperio de n~guem obedecem.
~1
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,\quel1•s frit k•<•iros cl<> que já fufoi síio tidos por eles em grande cstima<).io, porquanto chupam aos outros. quando :<ão acomt>ti<los de alguma dôl', e as<;im os livram elas dot'nças e afirmam que
tê-1:1 11 Yicla e a morte em seu podet·.
Xruhmn dele<; comparec<' deante de nós, porque descobrimos
º"' -.,r11s emhustei; e m<>ntiras; a um, porrm. que aqui viera com outros JH11·a a ~UPJT<l, um elos e11tccumenos se apresentou para qm• o
t•m·asst>, elo que vindo a sahN· o filho, que fr<'<1uenta a nos;;a csenht. o repl'eell([Pu aspe>1·amente. diz<'ndo que srria assado pelo <lemonio, e 11íio e11trnria mais m1 i:rn·,ja. quem. dnndo 1·1·éclito ;io í'Pitieei1·0. rrtl!sariH 1·re1· \ m nós.
1 lma <'l'ian<:u de quatro ou cine:o anos de idade>, assaltada ele
f?t"an t>nfcrmidail•'. roga,·a muitas Yez,~s <'lll pranlm; <1 mã1• que a
tl'ow:<>:'"E' ao fl'mplo, <' a mesma cl'i~mça, gernP1Hlo cleantc elo aHar,
dizia na ..,na Pl'"Pria liw~na: ··O· PadrP tnr11 me'.'. Esta, interroga<1:1 por sPi: pni, se porw11t111·a queria rp?r llH' chamassem aquele
feitic·<'il'o para llw êlplítar o l'ClllÍ'<lio. c·llonmdo c:om grande" lamentos laiJ<;oH-se po1· te-na, dJzenclo que, não <•om o clrl<'. mas c~om
o ru~íl in <1(' Du1s lhP s ·ria rrst'tt iclo o 1m: ig-o Yi~or: o qu<• o mesmo H:·nhor oprron, pois. aplic·Mlo pel°" nossos frmãos urn ce.'lo
l"·rní-d!o. rPenbrot• a 11ã11 C'Sp<'rada sa:íc1e.
E-;prrmnos <;ne st> c·olheriio com a r,ra~a e o fa,·or cl iYino copio,(ssimo~ t'rntos pC'lns obr<'iros que Deus em ie para esta ~ma tíio
frcn:ula Yinha : p01· ,1g-ora não po1H·o fr11to, antes, o maiol' bene>ficio cl<' Deus. julp:amos ;:pr só linarmos cios dentes e dos manj<ires
<~º" proxirnos a <>stas pouras owlhas dentre tanta multidão de
il1fiPis .
•\qui. pois, habitamos pr('sentemente

com o ReYerC'ndo C'lll
( risto Padrt' i\Januel da K'obreg-a sete irmãos separados da conYiwncia elos Portugueses, aplicados sõml'nte á doutrina dos Indim;. 'l'emos tambem <'111 casa comr1osco alguns filhos dos Gentios,
oue atraímos parl'I nós ele diYersas partC's, e êstes até abominam
OR <·Ostumes patc1·nos a tal ponto que, passando por aqui para outro lu~ar o pai de um e vendo o filho, êste longe de mostrar para
com t>le o amor de filho, pelo contrário só lhe falava rarissimameu1 r e de má Yontacle, e compelido por nós. Outro, estando já.
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d,, ha muito separado do tontato (los pais, passando c.;0111 O!> nossos
i !'luâos pela aldeia em q1w mornva a mãe, dando-lhe os mesmos li('c·uça para ver sua mãe, 11ão a saudou no entanto e pai-;son além;
m;sim, antepõem em tudo ao amor dos pais o nosso. LouYor e gló1 ia a Dens, de quem todo b<>m procede.
De .Janeiro atC. o prcsrn1e tempo permanecemos, algumas
YPY.<'s mais de Yintl'. rm uma pobre casinha feita de barro e paus,
c.;(Jht>rlé1 de palhas. terwo qunforze passos de comprimento e apenas
êft,r.<le largurn, onde rsfão no mesmo tempo a escola, a enfermal'iH, o dormito1·io. o 1·Pl'ritorio. a cozinha, a dispensa: todavia, não
il1vrjamos as espnc:osas habitm;ÕPs, <le que gozam em ouh'as pari es os nossos Trmiíos, pois N. S. ,fosus Crii>to se colocou em mais
·P:-;11·(•i1 o lugar. e clig-11011-sc 1rn:-;crr em pobre mangNlonra entrr dois
lJJ"ntos 1minH1is e monc·1· <'lll alfissima c~·nz por nós. Os lntlios por
si 111 ..s1Pos cc1.ifie11ra111 parn nosso uso esta casa: mandamos agora
"fc:i.e1· outra aigum tanto nrnior:-êií}cs ãrquitetos seremos nós. com
n >11<11· do no'.'>.:;O rosto r o auxílio elos Indios (:34) . J<Jm tantas est 1. · r:rn'l nos ucharnos na \'el'C!ade colocados, qnc é muitas Yezes
JH'1 p,;sario aos f rmãos 1•xplic·a t"<'m a lição de gramai ica no campo,
<' como ordinariai1H'nte o frio nos incomoda da pa1·tr ele f6ra, e,
<l( 11 Iro d<i casa, o l'urno. prrf'N·iinos sofrer o incômoclo do frio de
fúrn, <lo c1ne o do fumo <[(• clen!J'o ..Já os meninos que• J'rrqnrntam
a (";c~ola, cujo <lnimo iti'to st' abala expostos ao vento r ao frio, agora
tmnlwm. aquentanc10-Sl' ao .:alol' da fogueira, em paup,,rrima C,..,!!!1:...
...1!.\:!'issin:,a. porém. clet•(•rto, feliz cabanazinha, vPmiis que se ap]icnm (L l~ão.
O i,rincipal alimrnto nrsta terra é a farinha de> pau, feita de
nmas certas raizes que se plantam (a que chamam mandiota). as
qn<'is, se se comerem cruas, assadas ou cozidas, matam; é pr<>ciso
~:wrem clrixadas nagua até que apodreçam; apodrc•ci<las porém que
:-;e.iam, convertem-se ·em fal'inha. qne se come, de1)Qis de torrada em
';1xos nm tanto grandes, feitos de barro; isso substitúi entre nós
}' farinha de trigo. Constituem a outra parte da alim<'ntação as
carnes selvaticas, como se,jam os macacos, as corças, tertos outros
animais semelhantes aos lagartos. os pardais, (?). r outras féras;
t::mhem os peixes elos rios, mas esses raramente. A parte mais im- '
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portante, porém, do sustento consiste em legumes e favas, em aboboras e outras que a terra produz, em folhas de mostarda e outras
ervas cor.idas: usamos, em lugar de Yinho, de milho cozido em
agua, a que se ajunta mel, de que há abundancia; é assim que sempre bebemos as tisanas ou remedios; e se isto temos com fartura,
quasi que não nos parecemos a nós mesmos pobres.
O que pois pertence á conservação da nossa vida, adquirimos
com o trabalho das nossas mãos, como o cemaventurado apostolo
Paulo, para que não sejamos pesados a ninguem. O que, porém,
principalmente nos abastece é o trabalho de ferreiro de um Irmão
(:13). ao qual, como nada pede em paga do que para eles far., os
Indios ofrrec('m farinha, e legumes e algumas vezes tambem carnes e peixes, ao que"' se ajuntam as esmolas, que os mesmos nos trazem moYidos pelo amor de Deus, e assim, muitas vezes, o Senhor,
a cujo cuidado nos entreg-amos, nos provê de todas as cousas de
que carec<'mos. atl> de onde menos espcravamos .
O que. sendo assim, não podemos admirar com demasiado ardor, a suma bondade ele Deus para comnosco. o qual como care~amos inteiramt>nte de todos os refrescos e as cousas necessarias
ao sustento sejam insípidíssimas e de pouca estimação, contudo, nos
conserva perfeitamente a saúde do corpo, na verdade mais delicadamente do que a propria t('rra o permite; porquanto, um Irmão
chegou de Portugal sofrendo na saúde, como vivesse em uma aldeia clic;tante desta nossa 90 milhas, tendo por alimento diario uma
galinha que, com bastante trabalho, e todavia por baixo preço, se
ia procurar a diversos lugares, o seu estomago não a podia conservar e logo vomitava; veiu para junto de nós e, com as pauperrimas comidas d<' que usamos, se fez mais robusto.
Em outra aldeia (36) de Indios estão os Padres Francisco
Pires e Yicent<' (37), com outros irmãos, semeando a palavra de
Deus entre os mesmos Tndios; colhendo, todavia, pouco fruto por
causa da sua dureza.
Esta parte da região brasilica que habitamos está situada em
24 graus para o Sul; toda ela porém 6 costa de mar; desde Pernambuco (que ~ a primeira habitação dos Cristãos) até além, que
não abrange o espaço de 900 milhas, é povoada por Indios que
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usam todos comer em seus banquetes carne humana, no que mostram achar tanto prazer e doçura, de modo que comumente caminham mais de 300 milhas para a guerra; se reaUí:em ao cativeiro
c1uatro ou cinco dos inimigos, voltam sem mais outro motivo e os
comem com grande festa de cantares, e copiosissima libação de vinhos (que fabricam de raizes), de modo que nem as unhas perdem ; alegram-se toda a vida com o desYanecimento da singular
Yitória; os prisionei_ros no entanto julgam ser assim tratados excelentemente e com distinção, e pedem uma morte tão (como eles
mesmos imaginam) gloriosa; porquanto, dizem que só os medrosos e fracos de ânimo é que morrem e vão, sepultados, suportar o
pê:-.o da terra, que eles crêem ser gravíssimo.
~stes entre o.<.; quais vivemos estão espalhados 800 milhas (se- /
gun<lo nos parece) pelo sertão; todos eles se alimentam de carne
humana e andam 11í1s; moram em casas feitas de madeira e bal'l'o,
cobertas de palhas ou com cortiças de árvores; não são sujeitos a
nenhum rei ou cnpitão, só têm em alguma conta os que alguma
façanha fizeram, digna do homem valente, e por isso comumente
recalcitram, porquP não ha quem os obrigue a obedecer; os filhos
dão obediencia aos pais quando lhes parece; finalmente, cada um
[. rei cm sua ca:;a e vive como quer; pelo que nenhum ou certame:ntc muit0 pouco fruto se póde colher deles, se a fôrça e o auxílio elo hrac~o secular não acudirem para domá-los e submetê-los
<io .iugo da obeclicncia.
O que faz <'Om que, como vivam sem leis nem governo, não
1•os..,11111 consc•rvar-se em paz e concordia, tanto que cada aldeia
contÍ>lll somPnte sris ou sete casas, nas quais se não se interpusessem o parc•nt1•sco ou alian<;a, não poderiam viver juntos e uns e
outros se clc•vorarimn ; bastantes vezes e em muitos outros lugares
Yimos fazen•m isso, e não moderam a insaeiavel raiva nem com o
"entimento <lo parentesco.
Ajunta-se a i:-iso que, contraído o matrimonio com os mesmos
J aiv>ntrs e primoR, se torna dificilimo, se porventura queremos adrnití-los ao batismo, achar mulher que, por causa d0 parentesco de
san~m', possa ser tomada por esposa. O que não pequeno embaraço nos traz; porquanto, não podemos admitir a receber o batis-
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rno á que se conserva manceba. Por isso, parece gl'anclemcnte necc·ssario qur o ditcito positivo sr afrouxe nestas para~ens, <le modo
one. a não ser o parentesco de irmão com irmã. l)Ossam em tOllOs
os graus contrair casamento, o que é preciso que se faça cm ouh'as leis da Santa Madre Igreja, ás quais, se os q nizrrmos pl'esm{Pmente ohrigar. {> fóra de dúvida que não quererã(I chegar-se ao
c·ulto da fi• cristã; pois 1;ão ele tal fórma barbaros e in<lomito!>, tine,
parecem aproximar-se mais á natureza elas feras elo que á elos
Ja.mens.
O (jll<' não (> tanto para aclmiraJ• <:CJlllO a cll'testa\·el malda•le
dos proprio:-; Cristãos. nos quais acham não sú exemplo de > irla
C'omo favol' r auxílio para cometerem <i<'IÍ(os; porqu:foto. un-,; t:tl'to,., C'1·istãos. nascidos de pai português e• de mãe hrasilica (:l8),
<1ne estão distantes de nós nOY<' milhas. Pm urna po-.·onção de l•ortnguese;; (:39). não c·essaiu, juntamente tom seu p:ii, ele emprrgar
conlinuos esfor ços para clerrubnr a ohra qlle, ajudando-nos a graNl de Deus. traballrnmos por t•dificar, persnac~inclo aos propl'ios
catecumenos com a!'.'1>icluos e n<'l'aJlC1os c:onsrlhos pa:·a que f:e apartC'm ele nós e só a <'les, que tamhcm usam de ar1.:o P f'leclias tomo
C'les. creiam. e não d('m o menor c1·éclito a J1Ó<;, que JH1t·a aqui fômos
mandados por cat•sa ela nossa perversidade. Com estas e outras
!>i·melhantr-; fazem qu<· uns não acrNli!t'm na prega~ão da palana
de· Deus, P outros, que já Yiamos c11trarem para o aprisco de l'ris1o. Yoltem aos antig-os cost nmt•s, <' fujam de nós para que possam
mais linemente Yiw•r. Tendo os irmãos {.?asto um ano quasi inteiro no rnsino de uns certos. qne distam de nós 90 milhas <' tinham renunciado a costumes pagãos, est anun determinados a seguir os nossos, e lun·iam-nos prometido que nunca matariam aos
c:<mtrários. nem n'-ariam ele carne humana em suas fe~tas; agora,
l1orém. induzidos prlos conselhos e palavras dêstes Cristãos e pelo
<'xemplo ela nefancla <' abominavel igflOminia dalguns deles, preparam-sr não só para os matar, mas tambt>m para os comer.
Tendo, pois. um dêstes ( '1·i.'itãos catirnclo um do!> inimiqos na
gnerrn dr qne acima fiz menção, trouxe-o a um seu i1mão para que
o matasr-;c, o qual o matou. pintando-se ele encarnado nas pE'rnas e
t omamlo o nome elo morto po1· insigne lionra (como {> de uso entre
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~entios) : H' não comeu, c1e11 certamente a comer aos Tnclios,
p1:r11 <•S q11nis. <' não para ;,i mesmo, o matúra, exortando-os para.
'! "" nãn o cleixasstrn escapar. mas antes o assasS<'m e Jeya<;sem comi-:iii;o para comer . 'l'endo onfro, irmão dêste, usado de certas práf iem; gentilicas. 1-;enclo advertido c1 uas vezt's que se acauh•lasse t•om
a Santa 1nq11isição, clisse: •·Acabarei com as Inquisições a flechas" (40) . E são cristãos. nfü;cidos ele pais c1·istãos ! Qnrm na
, n·dac1e r e;,pinho, não pode produzir uvas .
Êstr atraw-:->so11 por quasi cincocnta anos esta região, tendo
r(I~· mancc•ba tm1a mulhe1· bt·a..,ilica, da qual teve muitos .filhos,
c•m tu.ia saíicle os 1rmãos da nossa Companhia puse1·bm o mH io1·
cnid.1do <' fl•abal ho. ro!!anclo-1 he>' cr·m 1ochi a 'lHlll"Íllão e c·o1n-idando-o" u:m o espi1·ito ela bl'anclun1 a que se deixassem da mú vida,
ck 1,:I mmlo <!t~r o PaclrC' Manuel ele Paiva. conhC'cendo o parenIP~c·c, <l • s;m::n e• qHr h;; yia entre rles. cuidou <'ln firmementP ligú-los,
.it·l~;wdo por ess(' 1J1oriu J'117.e1· alg-uma eousa po1· ele .
.:\'rnlrnm fr11·0. norí-m, tirando cl is.-;o. 1rn1s antes obsc1·vanclo
tf l'C e•1ntin11a\'am os maiores esc·anclalos por eausa elo inckcoroso e
11:!',,olato modcJ ele Yiwr. não sÍ> do pai c.:omci elos filhos. qur c'slav::m m .• miceha<los ('om duas irmi'is e par<'ntas, come<; a l'aJll a e>.-.:er(•c·r nlfrllm rig-or t' Yiolência 1rnr11 c·om elc•s. rxpeli1:<10 os 'iObl'e11tdo
chi c•om1rnhiio da lo:reja. os quais, cle\·erHlo com isso muc1ar eh• viüa,
de• tal n1oclo -.r dc>1Jl·avaram que f10-. persegnfram com o maior oclio,
C'sfo1·c;a nclo-se C'm fm~er-nos mal 1iot· todos os mc•ios e modos. amea-

c:s

~;0Hlo-11os

1aml;rm c·om n morte. mas esprcüdmente trabalhando
p::ra to1·1rn1· nula a doutrina com que imtruimos: e dontrinamo.'! os
ha\ios e moYC'n<lo contra nós o odio deles . l~ assim, se não se extin~nir ele todo ês1 ,, lii.o pernicioso contagio, não só não pro~re
dirá a c·onYersão dr:s infiris, como enf"raqueterá, e de dia em <lia,
neces.'>a 1famen1e th•s''alecerá. ToqnC'i nes,as consas <le passagPm:
torr.o. porrm. ao proposit o .
A lt~lU di>stes ha outra eastn <h' r'1clios granclc•nH'UÍ<.' <1issemi- '\
1::1clH pot toc111 a pai·tE' (ú qual chamam eari,ió ) . em nada dil'erente
<l"stes 110 alimento, no modo dr viver e na lingtrn. todaYia muito
mais mansos I' nrnis propt'n.sos ás cousas clíYinas. o qlle claramente
eonhe.:t'lll<'K pela co1wersac;ão ele algnrn-; qne c·onhrcemos nqu i entre
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nós, bastante firmes e constantes. ~tes estão sob a jurisdição dos
Castelhanos, cujas casas fazem de boa mente, comprando-lhes o necessario para o uso da vida e com quem vivem em amigavel disposição.
A êstes seguem inumeraveis gerações para o ocidente pelo sertão, até a provincia do Perú, que um nosso Irmão percorreu; as
quais são na verdade muito mansas e facilmente se chegam á razão;
são todas sujeitas a um principal, vive cada um separadamente em
sua casa com mulher e filhos, não se alimentam por maneira alguma de carne humana, e aos quais, se se anunciar a palavra de Deus,
não é duvidoso que mais se aproveitará em um mês com eles, do que
com êstes em um ano .
E tambem ha, vizinho destas, outra infinita multidão de nações (que propriamente se dizem "escravos"), pelas quais se vai
até o Amazonas, e cremos que vivem em outra parte do mar da
Etiopia.
l\Ianclou-se agora o Irmão Pero Corrêa com dois outros Irmãos ( 41) a umas povoações de Indios, que estão situadas perto do
mar, a pregar entre eles a palavra de Deus, e maxime se se puder,
a manifestá-la em certos povos, a que apelidam Ibirajáras,
os quais cremos que se avantajam a todos êstes, não só no uso da
razão, como na inteligencia e na brandura de costumes. Obedecem
todos êstes a um unico senhor, têm grande horror á carne humana,
vivem satisfeitos com uma só mulher, e resguardam cuidadosamente
as filhas virgens (o que outros não curam) e a ninguem, senão ao
proprio marido, as entregam. Se a mulher cai em adulterio, o marido mata-a ; se porém ésta, evadindo-se das mãos do marido, foge
para a casa do principal, é recebida benignamente e conservada por
êste, até que se abrande a colera do marido e ele se aplaque. Se alguem faz sua, por furto, a cousa alheia, é levado á presença do
principal, e êste ordena que seja açoutado pelo algoz. Não creem em
idolatria alguma ou feiticeiro, e levam vantagem a muitíssimos outros em bons costumes, de sorte que parecem aproximar-se da lei
mais conforme á natureza . Só uma cousa pode parecer merecedor a
de repreensão neles, é que, quando algumas vezes entram em guerra,
~8
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matam os prisioneiros e guardam-lhes as cabeça,; como troféus de
honra.
Esperamos agora a chegada do Padre Luiz da Grã (42), para
que se delibere com o seu conselho o que se deva finalmente fazer,
e se enviem ao mesmo tempo alguns dos Irmãos áquelas nações,
contanto que sobejem, pois tanta falta sentimos deles que, de todos
os que acima mencionei, apenas um sabe a lingua latina; como, pois,
bastará para acnchr-se a tal e tanto trabalho? i\llaxime por esse motivo, Reverendo Padl'e, cumpre que mandes obreiros para tão fecunda seára, o que confiadamente esperamos que faças, pois que
esta região está ao cuidado do Senhor Onipotente, e cuja especial
administração está a ti mesmo confiada.
Acresce tambem a isso que, como toda<i as orações e gemidos dos
nossos Irmãos, depois que aqui estão, se afadigam pedindo contínua
e fervorosamente a Deus Otimo e l\laximo que enfim se digne algumas vezes mostrar e descobrir algum caminho em que para aqui
se dirijam os gentios a receberem a sua fé, agora finalmente se descobriu uma grande cópia de om·o, prata, ferro, e outros metais. ( 43)
até aqui inteiramente desconhecida (como afirmam todos), a qual
julgamos otiroa e facilima razão, de que jã por experiencia estamos
instruídos. Porquanto, mnitos dos Cristãos, que aqui têm vindo,
submetem os mesmos ao jugo de Cristo, e sejam eles assim obrigados
a fazer por fôrça o que não se resolveriam a fazer por amor. R<'sta
que, Reverendo Padre, nos encomendemos humildemente á tua e ãs
orações de todos os nossos Irmãos.
Piratininga, na Casa de S. Paulo, 1554.
O mínimo da So(liedacle de J esns.

NOTAR
(1) Copiada no liV?o de registro, eo<lice manuscrito. letra do sccnlo l 6,
226 f ls. numeradas 26X15. sem título. Que possúi a Bibliote<•a. Nacional, onde
é eotado Cod. LXXVII, 6-22, e intitulado Cartas dos Padres ela Companllfo de
Jes'U$ sôbre o Brasil, desde o ano de 1549 até ao de 1586, fls. 199, em latim
( Cat. de Mss., 1878, J, p. 16) . Pbl. verticla para. o português, por Teixeira
de Melo, nos "Anais da Biblioteea. Nacional", Rio, I, p. 60-75, e no "Diario
Oficial", do Rio, de 30 de novembro, 1 e 2 <lc dezembro de 1887.
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(2) Leonardo Nunes nasceu nn. ,·ila de São Virc-nte, bispa.do de (iual'da,
e ent ro u parn. a Companhia om 1548. No ano seguinte, ,já ordenaclo de mi'l~a,
veiu para o Brasil ua primeira missão chefiada por KobregFt e foi en,·i:ido,
<'Om o i rmão Diogo Jacome, a l!héus. A 18 de julho estava. ele no,·o na P.:tía,
regendo o côro nn. missa. solene celebrada por Nobrega nesse clia (Curtas .r,,.
.mWcas L - Carta.~ do Bra.~il il,. Manuel da K obrega, pbl . da Academia. Hrn·
siieira, Rio, 1931, IIT). Em principies de agosto, semp1·e aco111p1111haclo po1·
Diogo Jacome, j{t havia volt!ido para Ilhéus, devendo ser engano ele Xobrcga,
ou então êrro de cópia, n. afirmitçiio de que :L 1 de 11ovembro 11ar tiu eom <'les,
Nunes e Jaromc, da Baía, pois acrescenta logo a seguir que eneoutrou t'ste
último doente em Ilhéus (l'\obr., l. e.., l II, V1, e nota 20 ele Vale ('abl':il).
l''os:so como fosse', o fato é que ele Ilhl'us e por essa. cpo<'a Leonardo Xunrs e
Diogo Jacome segui r:tm com Nob rega Jlíl l'a Po1·to Segmo. ele onde Lco11arilo
!\unes com dez ou cloze meninos partiu pnra. São Yirente, antes de janeiro ele
1.;;;o (Nobr., l. c., Vl). Aí os roinois, que vivialll em "alguns cinco luga·
1 es '' e •·em parte eram peores que os mesmos brasis", lllO\'idos pelo zê lo de
Leonardo Nunes, '· edific11ram caqa <' igre,ia" para a Companhia, trazendo o~
"principais da terra" a "madeira do mato ás costas e contribu indo todos com
suas es1J1olas" (Baltazar 'reles, Cro11ira da Compcrnhia rle .fc1t1· na Prol'i11cia ae
Portugal, J.isboa, 1645, r, p. 477)' Em SllfL passagem pelo 'Espí rito Bnnto,
J .eon:~ rcfo N 11nc11 aeo lheu na Companhia o irmão .\fatcus Nogueira e t'lll S:io
YieC'nte recebeu outros, europeus e mestic;os, C'lltr<' os quais Pc:'1·0 C'o1·rila, '.\fa.
11uel de ('h:.wes, Leonardo do Vale e Gaspar Lourl'1u:o (Rimão de Ya~c·onc·(•los,
C1iro111c<i do Companhia ,7,. .]r.,u, do E8fa1fo do 81·11.•ii, Lisboa, Nl . c1<> 1S6:i, 1 .1,
n. 70) N'n cntequ<'se l'lostrou-qe im·aiwa1·el: formou Ulll s"mi11:1rio em i-;ão
Yiccnte; entrou repetidas vezes sertão n denfro c•m 1· i ~ita aos ta 111oios e c·m·i·
.iós. tcmelo por intérprete'! oq irmítos; com a pro,·isão CJUc:' 'l'omé de Hous:• lhe
dera nn B11í11, restitu i u ít Jibe rc1:1de os (':ll'ij6~ CS<'l'avizados pc:'los portugu(•<es;
enfrentou .Joiío lfamnlho, a <1uem (·erla ,·ez c>xpulRou efa i1{reja de 1'ão \ri<·t"nte,
o que lh<' rnlen uma tP,11h1tiv11 ck :lgTcssiio por p 11 rte do um !los filho11 do Pa·
trinr<'a; e :.1 todas as coisas de ~('u mist('r n<·udiu com tanta i:iolicitud<', pcn·orrenilo v('lozmc:'ntc' a11 povonc;;õcs portugnr~as <' indígenas, que foi ehnmaclo Aba·
l'ébrl>é ("Padre que
Em l .).i::I re,·cbe11 X obr!'ga, que pela pri111C'ira \'ez
\'ÍSit1w:i a ('np itnnia, e, por orekm clêidc, partiu para :1 Bnía cm husc~~ de
'111:1is número ele obreiros" (S. ele Yns<.,, o. <'., 1. 1, n . 134) . Ao dosembar·
car na eidadc do Flalvaclor, .ili e11<·011ti-on in~talarl:1 no f'olegio a missão Yind:i
com d. Duarte ela C'ost:i. E em outubro tornou pnra o Su l rom o soeo n o pe·
elido por Nobrcj?a. elo qual fazin parte A 1wl1ieta. A chegada a 8ão Yiec•nte
foi a 24 de dezembro. l'\ri Oa1>it:111ia fü•on Ll'on11rdo l'\mH•s nté J:):í4, qm111clo,
:1 mandado ele :N"obrega, e1nbarc·ou para a F.uropa :1fi111 el e "ehr <'onta" a
d . .Toão JJI e a Loiola "das cousi1s dC'sh111 p11rt<'s" (Nobr ., o . ~ .. XIll) . Nau·
frag:mclo na viaj?em, morreu a :rn cl<' junho De seus companheiros poucos se
N1!v11ram (B . Teles, o. <'., T, p . 478) . Sito dele duas das Cm·ta.~ Arul.•a~
(C:arta.~ Je.~uitica.'< Jl, pbl. da Ataclt'mi:l Brnsileira, Rio, 1931, JJ e 1111 ) .

"ºª ") .

(3) D. Duarte da Costa, c·om <1ue111 Anchieta (·hegou ao Brasil a J~ ele
.iulho ele 1553.
(4.) Luiz <ln (;rã, filho de Anton io 'faYci ra, de familia nobr<', nasct'u em
Lisboa, c•êrca. de l.323 (Pri111eira T'isitação do Sa11to Ofício - De11u11riarõe.• ila
Baía, R. Paulo, 1922, p. 320) . Em li\4::1, <11111udo estudante da [Tni,·ersi<1:1<1e,
e11trou parn o Colcgio ele Coimbra. Orclc:'nado paclre, foi reitor dêssc Coll•gio
de 1.147 a. )!)51. Veiu pnrn. o Br11sil tom el. Duarte dll Co~tn, cm Hi.13, chefian·
do 11 terceira missão, de que participou Anchieta e encarrega.do do go,·êrno da
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p:ovincia como <-Olateral de X obrega. Perante êstc, fez sua p1·ofis;jão S(l!ene
dos 4 votos cm São Vicente, onde chegOll a li> do maio do l()ii.i. Aí l'CCcbeu,
0111 dezembro de 1559, :i. pá.tente de pl'ovincial, trazida pel11 leni <1ue veiu p:mi
o Brasil com o bispo d. Pedro Leitão, exercendo esse cargo até 1.)70. Xa
<:11.pitania vicentina, de acôrdo eolH Nobrega, transformou em "perf!'ito cole·
gio", primeiro da Companhia no Brasil, a escola de São Paulo de Piratiuinga (U:'i6) e, quatro :mos mais tarde, com auxílio de :\fem de Sá, mudou-o parn
Suo Vicente ($. de Vasc., o. c., 1. 1, n. 202, e 1. 2, n. 84). Enfrentando
Dolés, cuja :influência junto aos moradores era crcsceutc, por duas ,·e-1.es dcnuuciou·o ao om·idor eelesiastico, o viga rio Gonçalo }.lontoiro: 11 primeira d<', ·assa 8<' perdeu o :i segunda, foita em 1560, ter111inou com a absoh'iç.ão do
a~usado (v. nota 179). Aos e::iforc;os ele Grii e Xobrega, 110 dizC'r de Anchietn
('·· e;1rta XJl), eleve-se a transfcrendn. em 1.:360 da vihi <lo f>nnto André da
Borda do Campo para Pit'aliniaga, dC'term.inada por )[cm ck Hú. A inda cm
1;;60, a :?:J ele junho, seguiu Luiz da Grã cm eompanhia elo go,·eruaclor pani
n Baía, onde ch!:gon a 2!l de ngosto. Aí ativou cxtraorclinariamcntc :i catequese, restaurando a aldeia ele Rão João e promo,·cn<lo a funda<;ão da" de Santo Antonio (Erembé), Santa Cruz (Itaparica), Bom Jesus ('ratuapara), l-ião
Pedro, Nossa Senhorn da. Ass1m~.ão (Tapepitangfü, i:<ão '.llliguel ('l'iipcraguft)
e Santo .'\ndrtl, ao mesmo tempo c1ue \·isita,·n as antigas po,·oa•;õe::i incligrnas
(S. de \"ase., o. e., 1.2, n. 9!1 e s . ; d. 111{. elo.• Prim. Alclciam . dei Baí11).
Conhecia perfcitamenlo a Jingua bl'asiliea, d<' que foi n1estn• na l.faía, t<'ndo ordenado cm l;i60 que no Colegio se les~c a arte Mmposta por .\ndiieta (C<1rl.
Ai:., XXXVIII), A 21 de janeiro do 1561, aehanclo-sc ua aldeia ele Siio Paulo,
dopôs no auto de culpas instamaelo contra JofLO de Bolés, prêso na. B:iía ele~de
dezembro do ano anterior. Empreendendo uma entra.da até o rio ~iio Frnnciseo, foi obrigado a Yoltnr "pelos nmitos assaltod <los ini!ios" (Carl. Av.,
nota HS.3 de Afra.nio Peixoto). Em julho dt• 1;368, por ol'(lrm do Yisiladol' pa<lr<' Ina<'io d<' Aze\'cclo, seguiu c·om outr<>s rdigin~ns p:ira Pernambuc·o, :•fim
de estabelecer ali definitiva111enlc a rcsic1en<·i11 cl:i ('0111p1111hia. Em l.'í71, já
tendo deixado o prO\'incinlato, da Baía tornem a emhnr<·ar <·0111 (l bispo d. J>cdro Leitão para Pcrnambuc·o, o nele sal\'OU o padre Amaro Gon~11lves dns aeus:t<;iics do ''clerigo nigromatico" Antouio ele Gouvêa (l!i.~t. doN Golt-gio.s elo Bra.~il,
nos ''Anais da Biblioteca I\a('ional", XIX, p. llO). ~os 1>ri111Piros dias de
julho de 157:?, com o rect•mchega<lo pro,·incial In:l<'io d<' Tolosa, mais unta vt-z
J1artiu da Baía co111 destino a Pernambuco, estando d<' volta c•m outubro do
n•csmo nuo (lli.~t. dos Col., 1. e., p. 96) . E a 20 ele no,·cmbro a<:omp;rnhou o
prorin<·ial na sua visita fts Capitanias de l'orto Reguro (onde chegaram cm
<lczembro), Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Vicenf<>. tornando {\ Baía <L
9 de outubro de J;)?il. Aí foi reitor do Colegio. Em 1"i77i, a mandado do pro,·incial !na.cio elo Tolosa, cAteve no rio Heal <·om o irmfio l"ranc•isco Pinto. Dirigiu depois o Colcgio ele Pern,Lmuuco, cm substituil}ão ao padre Agustin d('J
Castillo. Em lií84, quauclo lá esteYe o Yisitador Cristóvão d1• Go1n·êa, ainda
exoreiu esse e11rgo, Pela m<'sma <'poca, cm tmnbem coadjutor do bispo cl. Autonio Burreiros, na romissão pnAsada a êstc e aos p:iclres ela C'ompauhia. par:l
aqui exercerem o Ofício de Inquisi<;.ão. Set<' anos mais larde, precisament<' a
14 de agosto de 1!i!l I, clcnuncioll J orgc• Fernnuclcs (' outros perante o 'l'rib1111:1 I
instalado na Baía ( Den. da Baía, p. 329). Daí tornou paru Pernnmbuc·o,
onde, cm junho ele 1.39!, em sun denúncia {t Juquisição, Autonio de Brito informa haver se aconselhado co111 J,uiz da G1·ii. qmitt·o ou dnco meses antes. 110
Colegio da Companhia (Primeira Visilação do Santo Ofício - JJemmeiu<;õeii de
Pernambuco, S. Paulo, 1929, p. 297). E em Pern:1111btt\'O falec·cn a 5 rle nrnio
cl<' 1613, jft nonagennrio port:utto (nota de Hoclol fo Oarda a i"t•mfio ('tirrlim,
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í·'ra!adn., du Tr1T(I 1 (:c1•!« do lirrrnil, P.io,
(X 1,II).

Jfl~.;,

p . .JOO). E' dele

11111:1 11:i~

('111·1. AI'.

(:i) .J<o1io Go111·11/,.rs, «>1Sll'li1ano, era :1111ua irm:io quando "l'eiu para o
Brasil na mi <<iio dc 1,uir. da G1:í (J ;);i:l). 1•'oi dun111fe três anos eozinhciro do
C'olep-io da Baía (Carl. A"., notn Si 1!c A!'ranio PC'ixoto). \ Vi d<' ago~to
11<- l ii!í6, ordenando ~e, di~'<' sua pri1111•ira miHs:>, ht:rndo prc.s<•nt~ o i.:ov1;r11ador d. ])uarh• da C'osta (Car~ . • 1!' .. XX). B1u l."i.iti-7 rnsinava latim e, i1or
«rdem de Xohrcga vinda. •'e ~:"io Yi«cn•C', foi ineam bid•i •le ''C«n:lratar eom O$
i11dios'', visitnJ1•lo as aldC>ia~. dC' on<lc t razi:1 !HC'nin(ls pnra o C'olegio 1la. H:~ía
(Cart. Ai-.. XXII). Aí morreu :i ~Ide dt'Z<'rnlno de Ji.i:l.
((i)

A11tonio ['ires, naturnl do Castelo Hranrn, bisp:ido de Guarda, vciu

<'Ili ~0111;::ml1ia

de Sobre;:,~•. jú saecrdoto de wiss;1. :\o Colegio de Coimbra foi
<lisl'ip11lo do padre Gon<;afo 1la l"'iln•ir:t e cxert<'ll o earr,o de 1 ,)r:t•iro, ~ah·ez
::o ft.i>1po em que Na reitor Lnil. da Grã, a quem <le,·cu su:l p<'l'llllllH'tH'ia n:t
l'omp::nhia, o que indil'a ler if~O ocorrido em 1.:í4i ou C'ntão em lií~8 (Carl.
À"., .\llIJ. };ntrc 1.H!l o 1.3-iO, durante a :mse1u,1a dt• .:\obn·ga en llhén e
Porto i-:e~uro. substituiu-o como reitor na Baía. fü11 1J.íl, aeomp:rnhou No 1 r<'ga ' Pern:11nbu1·n, aí d1eg;111do a. ::li c.u !!~ dt• iulho. Em Oliud.1, .\.ntonio
Pires eku iuídn :'t resic1C'll!'i:1 ela Comp:tnhia, gl'H"'"s a 1>nartc Coelho que Jl,e
"' 'afiou a eru1ida cl<• X. :-; , da <lr:H,:a. 'J'rahalhon "por ~11118 proprias 111fws ent
e•fí<'io de 1wdrl'iro '', edifi<·nndo Y:°1rias ('asas 1lc taipa (B Tele". o. '", I, p.
4 ifl. i), ofíeio css<· <iuc, CC1111 o <lC' c:npiuteiro, j·í excrtcr:-.. na n..ía, ~t'n•1o, no
1lizcr el<' Nohrega, "11os~n 0fid:1I <l<' Indo" (('arf .. JI[). Com 1>rnvisíio elo
1.: ~~'º d. Pedro Sardi11ha, v:sit on :i Capitnnia <"H lií.i2. J';cgundo S. eh• Y11sl'.
(o. e·., 1. 1, n. 132), csh-1·0 <'111 15:í:3 em :-\(10 Yi<'cnte, residindo na :•Ideia do
:'1:tP-•..c1ha. :Ira~ dev<> haver aí er:n ~u~iío eom l"r:rnc·iR<·o PireR, ll<'!'>C ano <'IH'!!,:tdo
:. ~'. iio Yic<'nte em t•<m1pa1:hia ele Xol•n•ga. E1•1 1,;:;4 ,\ntonio Pire• tornou :í
H::.ía.. I~ no ano seguinte 1·011sel!11iu n»loh·cr, n1as 1L-10 p<>r muito tC'mpo, :is clp,~n1 "nc:rn ,urgi<h!' entre o Jiôspo, 11,, um Ja,_]o, t' o ::•·n·rnaclor d. I>uartt' eh Costa
<' sen fill•o c1. Ah"aro, df' outro ( Cr:rl. Ar., >i. Yll) . Dois a.nos ,]t>i.ois, l:i:í7,
rr11i<li11 1•om ,\spicu<.>lta Knrnl'l'o nn alt1ei:1 do Tuh:niío <' foi. dt'~:gn:alo por
'-.<'bre::a p~r; uma rrissiio a :-=~o Yif<'ll'<' ();ohr., o. e .. XYTTJ). V:•~ se de
ia to :ti esteve', o que p:lrl'c<' pom·o provan·L tornou log"o 1·:. ·.~ a Baía, pois
aiud::. em 1557 foi rC>itor <lo S('u ('olegio (Kobr., o. e., XVIII) . Rellhliu depois
na a:elcia de i:;ão .Toiio. rnlt:~ do em 1:i.í9 1wra :• Baía, ondt• adoec<'u gra\'C·
mente: ''foi tiio gr:nide t' per:go~:i sua errfcrrnid:i<lc que ou o ti,·e por morto",
c<icrc'I• Nobrcga. (o. <'., XIX). Em 1!JGJ assistiiL na aldeia ck Sant:t Cruz,
Tlha de Itapa.rica, então ~uud:!Ch com ~eu :i1· x'lio. )fe·,tr<' do noviços no C'olegio da Bafa cm 1 :i64, era S<'u superior <1u•111do absmnin o eargo de vieo-pro,·inrial, por morte de Nohrega (outuhro cle lf,70), que Jll'l:t scgunchi vez fôr:t
n<m1e:l'lo pro,·incial. Xo ext•n·i .. io dê "0 earg.,1, em que ~e manteve no"e me•es,
ea!'ampou ao governador f!Cl':\I ~fom de Rá :1~ po,·oações elos je!luita.~ lta. B:i.fa,
'1 vista elos nvravos que contra "~ indios da. aldeia de São .João fizE'ra Ferniío
Cabral e da lentidão da jui;tii;:i em apurii-loi; e puni-los. A eneampaçi\o, feita.
ri 9 ele setemhro do 1!;7J, ni•o foi recehida, tendo A ntonío Pires dela <l<'sisticlo,
demite das exnlica<;ões do governador (v. I11f. elos Prim. Aldciam.). Faleceu n:i.
Haía :i 2í a.~ março do J.)72. Das rart. Av., quatro ~o <lelc (V, XIII,
0

XXV e XL).

(7) Domingo.~ Pccordla foi rect•bido por Xohrei:;.1 na Raia. eomo co·
:•tljul.or temporal. JJom.in{l11csa1108, asRim o l'hama a H ist. 1lo11 Coi. (1. e.,
p 86), morreu, segundo S. de Vaso. (o. e., 1. 1, ns. 188-91), "de um aei-
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dente extraorllinario c'le peclra" a 24 de clc7.embro c'le 15.34. A cnrta de An·
chiota demonstra, por6m, que a mo1·le do suave o Jn11nilde Pecorella foi ante·
rior a junho dêsse ano, talvez a 24 do dezembro de J5.i3.
(8) Ambrosio Pires já era pa<lre quando chc-gou :io Bra~il C'lll 15.i3, no
socorro chefiado por Luiz dn Grã. Logo n seguir, foi enviado n Porto l:ic·
guro eom o irmão Antonio Blasquez. De Porto Seguro tornou {t Baía, onde
j.í. se cncontr:wa em junho de 1555 e foi reitor do Colegio, tendo sido em 1.3.iti
destituiclo por Nobrega dê~so cargo o designado pnrn cozinhe-iro (Cart. Ai:.,
XX). Repetiu, assim, Nobrt'ga na Baía o que no Colegio ele Coimbra vira
fazer o padre Simão Rodrigues de Azevedo, transferindo, em 1547, da reitoIia para. a cozinha o ilustre o fidalgo Luiz Gon<}lll\'e!! da ('amara ( B. Tele:;,
o . e., I, p. 371-4). Bm 1557, Amb1·osio Pires, já di1>pensndo elo ofído ele co·
zinheiro, ensinava lntim no Colegio e tinha "a seu çargo as pregai;ões da d·
dado" (Kobr., o. e., XYTII), n.istcres do que se ocup:wa ainda eu1 i.;:;s
(Cart. Av., XXIII!). Nêstr último ano, porém, embarcou c·om cl. DuartP da
Costu. para Portugal, "por ord<.>m da. obediencia" (Ili.~t. ao.-: Col., 1. <' ., p. S2).
Afrnnio Peixoto, com apoio na Sy11opsis ele ~\ntonio Frauc-o, dá o moti,·o <fa
partida do missionario bem como de sl:lu afastamento da Companhi11. em Por·
tugal: Am1roaio Pire-a não tinha a humildade nccess:iria para ser jcsni~a (Cw-1.
Av., notas l 2, p. 41, e 82, p. J4;i). E foi, com c-erteza, para experimentar
el!Sa humildade que N'obrega, como .i!t se viu, o tirou da reitoria panl colo"!1-lo
11:.:. eoi-.inha elo Colcgio da Raia. 1\0 rontríirio elo que :wontcceu no easo de
Luiz Gon<(tllV<'S da C:nnara, a expel'ien~ia niío pl'ovou bem. Afasta<lfl cln ('ompanhia, Ambrosio Pires, reduzido {l rniseri:i, morreu em Portugal. E' dele
uma das Cart. Av. (VI) .

(9) O rastelhano Àntonio Blasquez crn. irmão quando vciu n:t missão de
Luiz da Grã.. Foi logo enviado com Ambrosio Pires a Porto F:eguro, oude en~i
nou doutrin:l cristã aos índios, escnwos e lll<'ninos. Deve ter voltado par:i a
Baía com o mesmo Ambrosio Pires. Aí, j{i em 1555, exoreia seu ofício de
profrs~or. Em 1562, sempre ensinando no Colegio, foi ordenado padre pelo
bispo d. Pedro Leitão, prornvelmente ao mesmo tempo que Gregorio Serriio,
Diogo .facom<' e M:muel de Chaves, nesse nuo chegados de ~ão Ti~ente. I•;m
1591, residia 110 Colcgio da Baía (Primeira Visitação <lo Santo Ofício Cvnf;.~-"ies ila Baía. S. Paulo, 1922, p. 98). Deli' R:io d<'elaracl:lmente nove
das C111·t. Av. (XIX, XXII, XXIX, XXXY, XLV, LIII, LIY e LY). )fl1s
h(i motivos para crer scjalll famhcm suas outras qno n1io trazem assinatura,
<>romo as de ns. XX e XXI. O fato de ser indicado para redigir qu1Hlrimestres
prova, por si só. o bom coureito em que era tido por seus superiores.

(10) S. de Vasc·onccloR füí o nome de três: Porto Seguro, Santa Cruz
e Santo Amaro (Cro11 .. 1. l, n. 142).
(11) Bra:: Lourrnço, portuguê~. vciu cm 1553 na missão de Grã, sendo
já ordenado. Em outubro d~s~e ano, pal'l iu ela Baio. para o Sul com Leonardo

N'unes, ficando no :E$pirito Santo como substituto do padre Afonso Braz, que
seguiu para São Yieeute. Em 1555, a conselho ele Luiz dii Grã, conseguiu do
donatario Vasco Fernandes Coutinho que atraísse para o ~spirito Santo o
chefe iudigenn Ma1·acayaouar1í ("Grande Gato"), iirincipal dos temiminós,
que nas partes do Rio de Janeiro vi,·iam Nn luta encarniçacb com os tamoios
(S. de Vasc .. o. e., 1. 1, n. 204). J,ocaliiaclos na. aldeia de N. S. da Con·
ceição os tomiminós do "G1·1mde Gnto", que no batismo rcccbt'u o nome do donatario (como Tibiri~{l em Piratininga), vieram a 11Cguir Pir{1 Obyg ("Peixe
Verde") com seus indios e, de rorto Beguro, grande número de tupin:1qui3

53

•

,TOF\EPH DE Al\CHIETA
($. õe Vase., o. e., 1. 1, n. 20il). Logo come<;ar:im as dcs.wen~as sangreutns dos indios entre si e as n•,·oltns contra os portugnes<.>s, o que fez com que
ofl tcnuminós em grande n1íme1·0 se emb1·enh11ssem }J<'IO AC'rtiio. Braz Lourenço
se esforçou quanto p11dc para remediar esse estado d<• c•onRas, tendo conquisfado a. a.mizade e eon fian<:a do "Grancle Gato". Em 1:,:is socorreu os ind ios por
ocasião da "mortindn.dc" que assolou a. costa. desde o Rio de Janeiro (Cart.
Ar, XXVII e nota 123 de J\. Peixoto) e em 1:362, qwm.llo duns naus fr:lltcesas
vfodas do Rio de Janeiro ntnc·arnm a. capitania, eneorajon os moradores, aos
quais a. inferioridade cm armas e número tiraY:t o iinimo de tombater (Cart.
Av .• XLTIII). Em princípios de 1564, seguiu para a B:i!n, R<.>ndo •ubstituit!o
iw Espírito Santo pelo paclre ~lnnuel de Pah·n (farl. At·., I~YTlT). Xo ano
seguinte, o provineinl Luiz ela Grã le-;-ou-o para Porto 8<.>guro, oncle o deixou
como reitor da casa de São Pedro, em lugar do padre J<'ranriseo Viegas ( Cart.
Ai>., LX). Em dezemhro d<' l:í72, o proYincial Jnai·io ele Tolo•a, de i>assagem
por Porto 8eguro, lernu-o comsij?o para o Rio de .Ja11!'iro (lli.•I. dns fol.. 1. e.,
Jl. 97), aí chegando em jnnciro de 73. Ko Rio ele ,/aneil'O fieou Braz I,ourr-ni:o como reitor (lurn nte nlgnns :mos. A ele rcfco1·c·st• <k pns~agcm o jesuíta
An.tonio Dias em su:1 den1Ín<·in 11cr1111te o S1tnto Ofírio ( 01'11. tln JJoia. J>. :l38).

(12) Simão ou Si111Nío r.on<:lllt'c.~ eleve h•r sido n'"<•biclo por ::\ohr<'ga, cm
1:-49, na Baía, scudo cmtfto muito jovem. Ai 1111sinava os lllt'ninos na casa da.
C'ompanlii:t. Em 1!'i.)J. jft Rt' e11tontran1 no E~piritu Santo auxiliantlo o p::tdre
;\fonso Braz (('art. At•., Y). Em L)61, na Baía, f,.i c-<·olhi1lo por Orã para
u•stabelceer, com o padr1• Gaspar Louren<;<•, a c·ati:l cl:1 :tlõl•ia ele 8iio .Joi.io.
~- de Yasconeelos ainda o M1 '"omo irmão ncs!<a epoc·a (o. ~ .• 1. 2, p. 102),
o que não faz Antonio B1:1s11uez, seu contemporalll'O, qne o c-hama pallre Simeão C'..ou<;alvcs (Carl. Ai .. X.J,Y) . .\Ias eomo, em l:íll4, o mesmo Rlasquez o
nomeia irmão, ,~ difidl fi:wr a d:ita exata em que foi orclenado (Cat·t. Ar.,
LJY). Kesse ano, l!i61, :c :.!l de junl10, este,·e pn•sent(' ao segundo jubileu !ia·
'ido no Brasil, em Rão '1'0111..S de Paripe, povoação clistnnt t' três legnas da Baía,
antiv,a. a.Ideia de 'J'ul>ariio, nssist in!lo, <:0111 os índios cl:L 1'('Sidc·1wia a S<'U eargo,
(t missa pontifical resndn pC'lo bispo d . Pedro Leitiío (Carl. Ar., LIV e uot:i.
217 de Afranio Peixoto). l~n1 1567 jfi residin 1•1n Pirnlining-it, onde morreu
cm julho de J572 (Ilist. ilos ('ol., l. e., p . J27; Carl. 11-ti., nota 34 ele Afranio Peixoto; Amh., <'llrta XYíJ).

(13) Igual ''C'oufrnria de caridade" estabcle('(•u Braz Loureni:o qu:.udo
superior em Porto l'icguro (Cart. At· ., LX).
(H) Detcrminnndo a ,·inda dos primeiros jesuit:1s ao Bra<1il, d. João III
lhes concedeu "os mesmoq fa ,·ores e despell:ls rcai.i, lºOlll 11110 mandara :í J n·
dia o padre Francisco X:tvi<'r, e com que depois continuou tom todos seus misRionnrios" (S. de Yas<'., o. e·., 1. 2, n. 28) . ('011<1istia111 tais faYores em
"mantimentos e ''estuario", re<'ebcndo a principio 1·1111:1 .i<'suitn "um eruzado
cm ferro, que saia pouco muis dC' dois tostões em dinhC'iro, pnra a manten~a"
e anualmente "cinro mil e seis<'cntos réis para vestido" (Nobr., Cm·t., XII).
Dos Docwmcnto8 I/i.,torico.~, pbl. da Biblioteca N11don11I (v. XJIT da série e
XJ dos does., Rio, 192!!, p. 3:i5, 401, 417, 441 e 4:i3) ('OllHl:1111 varios pagamentos mensais de clois mil l' quatrocentos réis, feito~ CJ11 rn.10-rn.H no "Padre
~fanuel da Nobrega, Mniornl dos Padres da Orclem da Compnnlüa de Jesus",
par:i o "mantimento de seis Podres ... a quatrorentos r(>is rada um". Com o
c·orrer do tempo, tiveram os jesuítas o seu "m:rntimento" grandemente aumentado, além do 11ue recchiam par:i. sustento elos ('ole#tios (Yarnh:igen, Hil>loi·ia.
Geral do Brasil, S. Paulo, 4• ed., I, p. 392, e notas 33 a. 3.3 de R. Garcia).
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(J .'i) As seis "aldeias" vicenti nua, a que S<' refere Aachietn, eram com
cer teza São Yfrente, l'antos, Siinto André da Bo1·ela do ('ampo, São l'1tulo elo
Piratininga. e ltanhaen .
(Hi) Nobreg:~, clteg11do a São Vicente collt Tomé dl' Sousa cm J.).33,
aí fico u até 3 do niaio d<' J :;;)6, qua ndo embarron do volln {t Baía.
(li) Manuel dr Pair(I, natural de Aguatla, bispa.do ()t> C'oimbn1, entrou
para a. Companhia. em 1"14S, "já sacerdote de boa idade" (Auch ., F1·ag. Hist. :
B. Teles, o . e., I, p . 492). Em H>50, veiu na segunda missáo chefiada. por
Afonso Braz . Chegado :'1 Baía, submotcu-o Nobregi~ a um exorcicio de mor tifieai:ão e obedie1u·ia, mandando-o "vender a preg-ão pch111 praças" (S. de
V-ase., o. e., 1. 1 1 n. 82). Logo depois foi enl'iudo a Ilhf>us, de 01\tk voltou
para a Baía. em 1551, afim ele na dire~áo da ea~n. substituir a :Xobrega, du·
runte a ausend :t elêste em Per11ambuco. de julho de lií.3 1 a ,janeiro de 1552
(Cart. A.e, uota 61. de A. Peixoto). O cargo rl.c ijnperio r não o imped ia de
trnbalhar como pedreiro e l':trpiuteiro (Cart. Àt'., XI). No mesmo ano de
lJ.'i;? s(•guiu para o f>ul 1·0111 três meninos, ')ne deixou no Espirito Xanto, de
onde 1•n1barco11 pouco tempo depois para. São Vicente. ,\ í foi (IOli jesuítas
t•cnsnclo!! em J 5:i:l, por J oão füui1n lho o seus fil lior;, pera11t1• Nohregu, •1ue, em
iia1n<'rilo :t que procedeu, verificou a improcedcnda elas ae usações, snlvo na.
parte n•ferente :1 um mesti<;o no"i<;o, logo exp11lso da Companhi:t (R. d(• Vast.,
o . <'., 1. 1, ns. 126-8) . .\lií1s, de um trecho desta mesma tarta de Anchieta
pode·Rl' fleduzir <1ue hl:muc• I de Paiv11 era parente ele .Joií.o Ramalho, ambos
11at.tnn.is elo Coimbra (Paulo Prado, O P<itriarra, 11a "'Re\'Ü1tn. Nova", S. Paulo,
L p. 543). A 2:i de juneiro ele l:5:i4, como su1><'rior dos missionarios vindos do
l'ão Vicente, para fundar a cas:i de Piratiningn, disse a primeira missa na
·' pauperrima e e~treit issim:l <·asinha" de que fala Ancbieta. Homem dc poucas
ld raa, :iprencleu lnti111 tom o eanarino (', embora K<' csfo1·ç11ssc por sah<'r a Jin·
gna dn terra, " 11tlO chegou a mais que sa.bcr ensinai· a. clout rina por escl'ito,
ajudando os naturnis Jl<"r intérpl'ctes c:om pr!iticas e confissões, ~<'f..'11ll<lo re·
J:.ta o <·:marino na biografia que dele traçou (,-. Frag. Hi.•t.). Porte na
gi;erm c·omo na catequese, partifipou com Grcgorio Serriio de duas expedi·
çõ~s c·onfra os ta111oios, impcdin<lo que 11 n1a. dlllas culrninnssc na elestniição de
Ipernig. Dava exemplo d<' coragem aos portu inu.·~es, "indo Hempre dl'a nte nos
!<Cus cxcrcitos, contra os barbaros e gentios tnmoios, com urna cruz arvorada
deantc dc todoí!, scndo o primeiro cm acometer (porque era homem robusto,
de grandes fôrças, que a nenhum trabalho se nega"a) e fi~an<lo sempre o últ imo 0111 se r eeolhor" (B . 'l'rlcs, o . e., 1, p. 494) . Em 1562 parti u para a
Baía, onde desembarcou em setembro, lorn.ndo comsigo os irmãos 1\fanuel ele
Chiwes, Diogo Jn<·ome e Gregorio Rerrão (Carl. At·., L). Na entrada ele
li!64, <'hcgou ao Espirito Ranto, com Diogo Jacome e Pedro da ('osta, parn.
substituir a Braz Lourenço na reitoria da easa (o. ('., L VIU). Aí morreu a 21 de
de7,emhl'O ele 1584, sendo então na idade o rua is velho da Companhia no Brn·
sil. F'oi sepulta.elo na igreja de 8. Tiago.

(18) Franri.~co Pire.~, j{1 padre, veiu nu missão 1lc 1.3.JO. Enviado :i.
Porto 1:-ieguro, deu aí início r. casa da ('ompanltia e edificou a ermida ele Xossa
Senho1·a cht Ajuda.. Era ele o oficinnto da miss:t duran te n qual, _j un to ao
altar-mór, rebentou a fonte que logo tornou famosa a igreji nha (B. Tele~,
o. e .• I. ps . 467-9 e 492; Cart. Ai·., nota 70 de A . Peixoto). Em 1552 se
encontrant de novo na Baía. ·No ano seguinte, partiu para São Vi<'ente com
Nobregn, na frota. ele 'l'omt> de Sousa. Foi ai elos religiosos caluniados por
João Ramalho e é possível que teulrn partieipallo dn funcln<;í"to de S. Paulo. Com
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Yicento Rodrigues residiu em Maniçoba e com Nobrega tornou á Bafa, par·
tindo de São Vicente a 3 de maio de 1556. Esteve depois no Espírito Santo
( Cart. Av., XXVII) . Etn 1559, de novo na Baía, tinha a seu cargo a escola.
de meninos e visitava. continuamente a aldeia do São Ptiulo, apesar de doente
(Cart . Av., XIX e XXXVTI). Nesse mesmo tino, pela Hcgunda voz foi su·
iierior da ca.sa de Porto Seguro (S. de V ase., o. e., 1. 2, n. 70) . Depois da
partida. de Nobrega para o Sul em 1560, ficou como i·eitor elo Colegio da Baía.
I :m 1563 residiu na aldeia do Santa Cruz. Em 1564, partiu como superior para
Jlhéus, de cuja. casa foi o primeiro residente (S. de Vasc., o. e., 1. 3, n. 47).
Yrancisco Pires, que não cbegou a saber a lingna da terra (Anch., Frag.
Jrist.), morreu ético no Colegio da Baía, em janeiro do 1586. Devia ter sido
1,regador muito prolixo, pois Gaspar de Fontes em sua. denúncia ao Santo
Ofício (Den. da Bafa, p. 348) declarou constar em llhl'us que Antonio Gavião "dizia que se ele havia. do esperar tanto á porta. do Para.iso quanto o pa.·
dro Francisco Pires estava no puJpito a pregar, antes não queria. ir ao Parai·
SC'". São de Franciseo Pires cinco das Cart. Av. (XTV, XXIV, XXXIV,
XXXVI e X.XX.VII) . - V. Frnu. Hist.
(19) Vicente Rodrigues, natural de Fonte d..'l. 'ralha, anabalde de Lis·
boa, entrou para a Companhia no Cologio de Coimbra . "Muito achacoso e sujoito i~ grandes dôres da cabeça.", i'oi enviado para a cas:t de S. Antão, onde,
p11iorando cada vez mais seu estado de saúde, recebeu a vhiitn do padre Simão
Rodrigues de Azevedo. Disse·lhe êste: "Confiai, irmão, que não haveis de
morrer desta" . )fais não foi preciso para que recuperasse imediatamente a
saúde, segundo B. Telos (o. c., I, ps. 6l 8·9) . Não era ainda sacerdote quando
veiu para o Brasil com Nobrcga. Na Baía, no ano de sua fhegada. (1549), ensinou a doutrina a.os meninos e teve "escola de ler e eRcre\'er" (Xobr., Cart. J).
Al6m dis:;o, cuidava. como ermitão ila. horta da casa, da qual, embora simples
irmão, ficou como superior durante a ausenciil. de Nobreg:i em Ilhéus e Porto
Sl'guro (Nobr., o. c., III). Em l ;;;,o foi o pregoeiro dn venda simulada de
Manuel de Paiva e aprendeu o ofício do tecelão (Hfat. do.~ Col., 1. e., p. 80;
S . de V ase., o. c., 1. J, n . 83) . Esteve doente de fobrt-A qun.rtiis por esps<:o
de um ano (S. de Vasc., o. e., 1. 1, n. 93) e foi enviado eom Aspicuelta Na·
varro para para Porto-Seguro. Aí ficou com Francisco Pires, voltando á Bafa
cm 1;,51. No ano seguinte residiu om Itapoan (Carl. A11., nota 73 de A. Pci·
xoto) . Em outubro de 15f>3, rocem-ordenado, sef?Uiu pa rn o Sul com Leonardo
Nuues, chegando a São Vicente a 24 de Dezembro. Go-fundador em 1554 da.
casa de São Paulo, logo depois residiu com Franei!!CO Pires na. nldeia de :\faniçoba.. Já era superior de Piratininga, em lfl62, quando do grande ataque
<los Indios, e nesse cargo ainda 8e mantinha em lií67. Em l fí70 (Hist. dos
Col., 1. c., p. 128; S. de Vasc., T"ida elo Ve11ern-vel Pa<lre Joseph de Andiieta, Lisboa, 1672, 1. 3, 11. 8-11), acompanhou Anchict:t na expedi!;..'io pelo
Anhembi, durante a qual se dou o naufragio do canariuo, tido por milagroso,
e que }fachado d 'Oliveira (Quadro Hi8torico da Provincia de S. Paulo, São
Paulo, 1864, p. 58) fixa om 1560, durante a porma11encia de Mem de Sá na
Capitania. Em abril do Jfí73 seguiu para o Rio de Jaueiro <'Om o provineial
Iuncio de Tolosa e daí p!1rn. 11. Bala, com esr.ala pelo Espi rito Santo. Porém,
no mesmo dia, em quo os jesuitas deixaram Vitória, 38 de abrll, sofreram urn
mtufragio de que conseguiram escapar, alcai:u;an<lo a torra. A ~ de maio e~ta
vam de novo na casa do Espírito Santo, onde permanC'<'<'rllln qu11si cinco meses
por falta de embarcação, s6 cheg-ando á Baía no dia !) de outubro (Hist. dos
Cr,l., 1. e., ps. 131-5). Vicente Rodrigues voltou mais tarclo ao Rio de Janei1·0, onde morreu a 9 de junho de 1;,9g. Era irmão elo patlre .TortrC' Rijo, pro·
ft.ssor de .'.uchietu no Colei:rio <le Coimbra. Daí o nome <1110 lhe d:í Xobrega:

56

I. -

CARTA DE PIRATININGA (1554)

Vicente Rijo (Cart., I) . Três das Cart. Av. são dele (XI, XII e XV). Grande amigo de Anchieta, testemunhou vá1·ios ele seus milagres (H~~t. dos Col., 1. e.).
(20) Afonso Braz, já sacc1·dote de missa, chegou ao Brasil em 1550,
chefiando a segunda missão que veiu na armada de Simão d:l Gama de Andrade. Em 1551, foi enviado para o Espirito Santo com o irmão Simão Gonçalves. No ano seguinte, esteve em Porto-Seguro, onde comunicou a AspiCl.'.elta "casos de conciencia'', tornando logo ao Espirito Santo ( Cart. À ·v.,
IX.) . Em 1553, quando Leonardo Nunes voltaYa da Baía. parn São Vicente
com o socorro pedido por Nobrega, embarcou, ficando Braz Louren<;o em seu
lugar. Co-fundador de São Paulo de Piratininga, dirigiu a construção da
casa e igreja, trabalhando de pedreiro e carpinteiro, ofícios que exerceu tnm·
bem em São Vicente. Com o provincial Inacio de Tolosa, seguiu cm 1573 para
o Rio de Janeiro, onde ficou enearreg'Jdo das obras do Colegio, "por ser
grande carpinteiro" (Hist. dos Col., 1. c., ps. 130-1). Ainda üvia em 15S6
(Anch., Frag . Hist . ).
(21)

Leonardo Nunes (v. llota 1).

(22) Diogo .Jacome, recebido na Companhia em 1.'i48, no ano seguinte
veiu para o Brasil na miss.'ío chefia.da por Nobrega . Foi o primC'iro que aqui
soube um "ofício mecanico" (B. Teles, o. c., I, p . 479): "levantou um
tôrno de pé", fabricando coroas e ros:nios de páu que distribuia aos indios
ou vendia aos devotos cm proveito da Companhia (S. de Vasc ., C1·on., l. 1,
n. 72). Enviado com Leonardo Nunes para Ilhéus, esteve na B•1ía em julho
do mesmo ano de 1549, tornando para Ilhéus em agosto. Seguiu depois, em
companhia de Kobrega e Leonardo N'tmes, para Porto-Seguro, onde :fkou .
Em 155J, já estava em São Vicente, a.u.xi.liando com grande zêlo Leonnrdo
Nunes. .Aí, como mais tarde em São Paulo de Piratininga, de que foi co·
fundador, e no Rio ele Janeiro, trabalhou de carpinteiro na constrnçiio das
casas e igrc,ja.s da Companhia (Anch., F?·ag. Hist.). Em 1562 partiu com
Manuel ele Paiv~~ para a Baía, onde chegou em setembro e foi ordenado padre
pelo bispo d. Pedro Leitão, seguindo logo para a a.Ideia do Espil"ito Santo
(Cart. Av ., L) . Em 1563, residiu em Ilhéus com o padre Luiz Rodrigues .
Em prineipios de J 564 ehegou ao Espirito Santo com Manuel de Paiva e
teve a seu cargo a aldeia de Nossa Senhora da Conceiç.'í.o. Socorreu os in·
dios dnrante a peste de bexigas que dizimou os moradores da ~apitania. Ele
o o irmão Pero Gonçalves, que morreu contaminado, eram "os sangradores,
os cirurgiões, os médicos, e juntamente os parocos e re~oveiros" (S. de
Vasc., o. e., 1. 2, n . 70). Adoeeendo de febres quartãs, foi chanrndo a Vi·
t61·ia, onde passou alguns meses, tornando á aldeia de Noss.'l. Senhora da
Coneeição, apesar de não rest::tbelecido, "por ordem da obediencia" ( C<irt .
.Av., LVIII) . Agra.vando-se seu estado, Yeiu de novo para Vitória, onde fa·
leceu em abril de 1565, sendo sepultado na igreja de São Tiago. Das Cm·t .
Àv., a de n . X é sua. - V. Frag. Hist.
(23) Gregor·io Serrão foi recebido em 1550 no Colegio de Coimbra. Ai
serviu de enfermeiro, sendo escolhido por Diogo Mitão para cuidar do padre·
mestre Gonçalo de Medeiros, falecido na casa de S. Antão de Lisboa em
abril de 1552, a quem acompan11ou na "última peregrinação que fez a São
Gonçalo de Amarante, donde tornou a Lisboa", segundo informa Anchieta
nos Frag. Hist. Adoecendo gravemente, foi ellviado para o B1·asil "quasi por
incuravel" (Anch., 1. e .), na missão de Grã (1553) . Enfermo quasi toda a
viagem., seguiu, logo depois de chegado á Baía, para Porto·Seguro, onde esteve

57

JOSEPH DE ANCilIETA

cé11·<"t de c inco meses sc111 experini<'ntar 11enh11111 alíYio. ~~m outubro do mesmo
ano, partiu para São Vieente com Leonardo NuneR. J<'c7. p:Hte ela missão qne
fundou São Paulo, onde "teve quasi sempl'C o cuidado de soto-ministro, eo·
zinheiro, dispeuseiro e fillllhnentc de toda a casa" (And1., 1. <"). Aprendeu o latim bem como 11 lingua geral e residiu durante muito tl'mpo em .Jeribntib:t com Manuel tlo Chaves. Rer\'indo de intérprete :t llía.nucl de P>liva,
:l('Olltpanhou os portugueses em dnas expcdiÇÕl'S <·ontra os tamoic11<. Em J.)62
SCj.,"lliu para 11 Baía, eorn outros religiosos, e foi aí ordl'imdo pelo hispo d. Pedl'o Leitão. Em 1:364 te,·c .a seu cargo a :tldeia de R:mtiago c depois a de
P:iripc. No ano seguinte .P crn reitor do Colegio cl:1 Baía, cargo esse que,
<·0111 interrnpc;ões, cxe1·(·eu até l!i84. Em fins de 11;7;; foi eloit o procurador
n l?oma, fienudo, em seu lugar na reitorilt do colegio, primeiro Luiz da Grií.
e <ll'pois Quiricio C'aixn. Depois da morte de .\ntonio Pires (2i de nv1rc:o
de 1.572), assumiu o 1:argo de pro\incial :1tl' a dieg:tda de Tnacio ele To·
Josa, n. 23 <lc abril (lli-'t. clo.Y Col .. l. 1:., ps. 92·:.l). l<;m Ho11111 e cm Porf\lgHI expôs a com·enienci:i da fundação cll' 11111 terceiro ('olcgio da Compnnh ia
en: Pernambuco, o ')ue foi feito, logo en1 1'ii1L Em 1:>78 tornou para o BrnPil, trazendo 16 missiona rios, o rnnior soeorro recebido pela pro,·incia no prirnc•iro seculo. Reassumiu na Baía o e:.rl{O ele reitor. tcnrlo por auxili·1r o
pnrll·e Luiz do Fongc<·a, que nfi nnl o i>u h stit11i11 cll'finitiY:i.mcnlc cm 1:'584.
Narra ,\nc·hictn (1. e·.) que Reni'\o "indo uma HOilc c•m um lmrco a fnzer
mna obrn de :<~rvi<:o de• Deu~ e misc•ric·onli-1 <'Oll'O t·ostnmava, lhe deu o ar !lll.
call!'<:a. de que comeÇou n enfermar, e pouco a pout"o ~e foi alil'nando". F.n\iado por C'l'istóviío de Go1"·êa ao Rio cfo .Jane;ro, :i ii1u dc obtrr mclhor11s
11arn. sua snúdc, parou no Espirito F-lanto e ,1; moncu ll<'mentr :1 23 do no·
vc-nibro de l .i86, sendo entl'rrado na igrejn de 1'. 'riago. - Y. Frng. JTist.
(:?4) Prro Corrra. cm J.>-lfl. fui o prin1t•i10 ir111iio r<'«Cbido por Leonl!rdo
:J\'u1ws em S(lO Vic<.'ntl'. Portugur~, dos prirn·ipais 111or:1<lores e j.,"l':Jnde )i11~1a
da tc.>rra, anl<.'8 ele ent rm· p:na n ('ompanhin <·omo HCll'i~o "gastou n1uitos anos
ele sua ,·icla ac·omodando·~<' 110 J11odo de v!,•pr elo lug11r. salteando !' C'ativ:Htdo
indios" (8. 1le Ynse .. o. <-.. 1. 1, 11. l'i!l). Tendo obtido ao tempo do <•a1>itii1J·mór üonc;alo ~lont«.>iro, a terra "que era <lacla :1 um mestre Cosme, had•arC'I ", além ele ontl'a situada ('111 Pernihl', rl'<111cren <.'111 1.)42 :i Antonio <le
Olh·eira, lo<·o·lenentr do <lonatm·io, c·:ntn d<• co11firn111.c:iío, pois a prim(' i1·a
'·lht- C'aira no mar·•. Por essa curtn, passada 11 25 <le maio do mesmo nno,
conseguiu ainda a «om·cssão da nu1 ior dns IJ·ê~ ilhns "que estiio defrontl' da
dita terra de Peruibe para seu aposent:im('nto ele carg:1 e desc:irga das naus".
A 20 de mnrço de l5i'i3, clc«larnndo-11c 1·0-funclaclor da casa de Rii.o Vicente,
fez doação de todos os seus bl'ns :"t Companhia (Nobr., Cart., XV; M. 8.
eh• Azevedo ~fnrques, Ap1mtame11/o.• Hi.~torico.•, Rio, J87!l, II, p. 98). Ain<la
cm J.).)3, foi ennado por Xobrcga a Par:1n11itú, de onde trouxe para São Vi·
C'Pntc alguns castelhanos cafo·os <los tupiR. P.m 1.;.;4 participou da missno
fu11dadora ck São Pau lo de Pfrntininga e foi aí ahmo ele grnmntica de J\n1·1ticta. Nesse mesmo :mo, pelo Na!:tl, P<'ro C'orrêa e .foão de Rousa 111orrer.un iis mãos elos (':irijó~. quando se dirigiam :í terr:~ dos ibira j:íras, conforme narra 1\nchieta na'! eartns TY e ,. ('·. notas 72 e 75). i::ão de Pero
Corrêa cinco das Carl. A v. (VT 1, YIH, VI fI·bis, IX e XVI).
(25) .tlntonio Jtoclrigues, natural ele J,isboa, antigo soldado no Pnraj!nai e grande conh('('Pdor dos ro1<tumes dos c·arijós, foi recebido por Nobrega
em Rão Vicente, no a no ele l !'i;'i3. E com K obrega, nesse mesmo ano, entrou
quarenta lcguas pPlo sertão até a aldeia ele J apiuba ou )faniçoba (S. de
\":isc., o. e., J. l, n. 130). Muito provavel que, cui J5i'i4, tenha sido dos
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fundadores do S. Paulo ( A1itónio de Alcântara Macha elo, À.ncliieta na ca·
pitania de S. Vicente, Rio, 1929, p. 22, nota 11). A 3 de maio de 1556, em·
barcou para a Baía, em companhia de Nobrega, chegando a 4 do agosto.
Na escala pelo Espirito Santo, ensinou doutrina em português e na lingua da
t<:rra (Cart. Av., XIX) . Na Baía, em 1557, construiu a igreja de Nossa
Senhora na aldeia do Rio Vermelho o aí residiu com Nobrega (Nobr., o. e.,
XV'III) e depois Ambrosio Pires ( Cart. .d11.. XX) . Em 1558 tomou parte
na. expedi~.ão de Mem •ae Sá contra. certos índios iuimigos (S. de Vasc., o. c.,
1. 2. n. 56). Em 1559. com o padre Joio Gon<:-<ilves. deu inicio á igreja da
aldeia do Espírito Santo (Nobr., o c, XIX). Visitou tambem Itapuan,
de onde levava menhtos para a de Espirito Santo (Cart. Av., XXX e
XXXI). Deve ter recebido ordens sacras por essa. cpoca, pois em 1560, quan·
do passou a residir no Colegio da Baía, já o cha.mava padre o jesuita R.ui
Pereira. (Cart. Av., XXXlX). Em agosto de 1361, fundou a aldeia. de Bom
Jesus (Cart. Av., XLrIJ, XLIV e XLVIII) e logo depois tornou pant a
Baía por ordem de Grã (Cart . .J.v., XLV). Em 1562 e 1563 residiu ua al·
deia. de São Pedro (Cart. Av., XLVII] e L). Em 1564 assistia na alclcia
d1> Espirito Santo 11ovame11te (Cart . .A.t·., LlIJ). Poi prnfessor de flauta dos
meuinos que em li565 toc:;irnm na festa de Jesus realizacla. no Oolegio da
Baía ( Cart. Av.. LV) . Em novembro de 1566, seguiu pa.ra o Sul na frota
de Mem de Sá, cm companhia do visitador Inaóo de Azevedo e do pro,'1n·
cial J,uiz da. Grã. Participou ela funcl~ão do Colegio elo 'R·io de .Janei ro e
aí morreu o 20 de j:meiro de 1568, <'011tando 52 anos de idade. Dele são SC'is
das Cart. Av. (XXX, XXXI, XXXH, XXXIII, XI..VIH e XLIV).
(26) Man'Ucl c1e Cha·ves, grande língua da torra e dos principais mora·
dores do São Vicente. foi aí recebido por Leonardo Nunes, e111 1;349, juntamente com Pero Conêa . Figurou ent.re os jesnitas injustamente acusados pe·
i·ante Nobrega por João Ramalho e seus filhos, em J553. Co-funrlador de Hão
Paulo de Piratininga., residiu com Gregorio Senão 11a aldeia ele Jeribatiha.
Fim J 562 partiu para a Baía em companhia ele Manuel de Pah·a o at foi or·
denado pelo bispo d. Pedro Lcitíío. Em 1567 residia de novo em São Paulo.
(27) E' o irmão Faliiano de lAt<:e1w, recebido em São Vicente, muito
provavehnentc por T~eonardo Nunes . Em 1554 segtüu com João ele Sousa e
Pero Corrêa lia expedição cm que estes encontraram a morte, te11clo porém
\'Olt.ado a meio do cnnünho (S. de Vaac., o. e., J. 1, n. 174) . A 3 de maio
de 1556 embarcou pam a Baía com N obrega, a5 chegando a 4 de agosto.
]foi <lispenseil'o do Colegio (Cart. À'V., XX) e em 1558 residia no Espírito
Santo. onde foi orrlenado padre e aind<t se encontrava em 1562. Das Cru·t.
Av. é prova,·el que seja sua a de n. XL VII (nota. 183 de Afrauio Pei,xoto) .
(28) Pergunta Afranio Peixoto (Cart . Av., nota 44, p. 45) se êste ir·
mão Antonio, a que se refere Anclüeta, não é Antonio de Autoguia, que cm
J.;';56 residia com Braz Lourenço no Espírito Santo (Cart. Âv., XIX). Mais
provavel, ao nosso ve1-, que seja Autónio de Sousa, que em 15.36 seguiu de
E>áo Vicente para a Baía. em co111panhia de Kobreg-a. (S. de Va.sc., o. c., l. 2,
11. 4) . E' verdade Que Rui Pereira ( Cart. Av., XXXIX) dá António de
Sonsa como chegado a 29 de agosto de 1560 na Baía., vindo de São Vicente
com Luiz da Grã para se ordenar. Caso nio se trate rle engano de S. de
Vasconcelos. António de Sousa teria. portanto, enb-e 1556 e 1560 tornado
a São Vicente.
(29) Mateus Nog1ieira, português, foi soldado nl!. Africa, tornando de·
pois para a sua patria.. Desgostoso por descobrir que sua mulher, durante a
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ausencia dele "tinha vivido erradamente'', voiu para o Brasil, feito soldado,
numa leva de povoadores, ficando no Espirito Santo. "No tempo que lhe sobejava da guena", exercia o, ofício do ferreiro. Quando Leonardo Nunes,
passou pelo Espirito Santo em 1549, vindo de Porto Seguro para São Vicente, recebeu Mateus Nogueira na Compa.nhia. Em São Vicente, continuou
ele a trabalhai· corno ferreiro, "fazendo anzois, cunhas, facas e o mais genero de ferramenta, com que acudia grandemente ao .sustento elos meninos e
da casa". Foi dos fundadoi·es de São Paulo de Piratininga, ajudando a sustentar a casa com seu ofício, ai;>esar de docmto e velho. Durante o ano que
antecedeu sua morte, já gravemente enfermo, andav:i. amparado em muletas
que ele mesmo fabricara, assim como um ti racolo ao pesco~o para ter as mãos
erguidas na ora~o. Faleceu a 29 de janeil'o de 1561, sondo sepultado na
igreja do Colegio de São Paulo (S. de Va.sc., o. c., 1. 1, ns . 61. o 72, o l. 2,
ne. 117 a 123; Nobr., o. c., XV; Anch., carta XII) . E' um dos interlocutores do Diálogo de Nobrega (o. c., p. 229 e s.), que o chama ele "ferreiro de Jesus Cristo".
( 30) João de So11sa, aparentado eom Tomé ele Sous:-i., foi elos primeiros povoadores de São Vicente, onde ~obrega o recebeu na Companhia em
1553. Deve ter feito parte da missão que fundou São Paulo (A. de A. )fachado, o. c., p. 22, nota 11). )forrou eom Pero Corrêa pelo Katal de l!'í54,
flechado pelos carijós (v. nota ~4 e cartas IV e V, notas 72 o 75) .
(31) Além desta. earta de AnchiC'hl, não hii nenhum documento ou cronica, ao menos ele nosso eonheC'imento, que Nmtenha qualquer refcrenei!l a
Gonçalo António.
(32)

Manuel da. Nob1·ega .

(33) Treze foram os jcsnitas que cm ja.noiro de 1 i5:S4, passada a Epifania, deixaram São Vicente, para fundar São Paulo de Piratininga . Deles
podem ser apontados com certeza nove : padres Manuel de Paiva (superior),
Afonso Braz, Vicente Rodrigues e irmiíos José de Anehietn, Oregorio Serrão,
Manuel de Chaves, Pero Corrêa, Diogo Jacome e Leonardo elo Vale. Mas é
provavel que os quatro restantes fossem o padre Francisco Pi res e os irmãos
Mateus Nogueira, António Rodrigues e João de Sousa (A . ele A. Machado,
o. c ., p. 22, nota 11) . - Piratininga, "e . pirá-tinim.ga, o peb:e a secar; o
seca-peixe. Designa rio que, por efeito dos transbordamentos, deita. peíxe
lfóra e o deixa em sêco, exposto ao sol. E' a explica~.ão de Anchieta. Alt. Pi~
ratinün, Pfratiny" (Teodoro Samp:üo, O fopi na geografia nacional, 3ª ed.,
"Rev. do Inst. Geogr. e llist. da Baía", n. 54). - Sôbre as vlirias 1'órn1as por que era designada a povoa<}ão, depois vila, no século 16, v. Ermelindo A. de Leão (O vilejo de Piratiniin, "Revista Nova", São Paulo, II,
página 49) .
(34) A casa e igreja novas, eonsiruidas sob a dire~o de Afonso Braz,
só foram inauguradas a 1 de novembro de 1556 (,·. earta 'V1II, nota 84).
(35)

Mateus Nogueira (v. nota 29).

(36)

Provavelmente Maniçoba.

(37 )

Vicente Rodrigues.

(38)

São os filhos ele João Ramalho, que tinha por mulher uma filha
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(ou B\lrtirn, ou ainda Mbcy), batiza.da com o nome

.Banto André da l3orda do Campo'

( 40) A frase do mamaluco (: fls vc~es citada como dirigida a Anchieta,
o que porém n,'ío se póde deduzir das palavras dêste. '
(41)

Y. cartas IV e Y, e notas 7::? e 7.í.

(42)

Luiz da Grã ehegou a São Vicente em i:; de 1uaio de

15;);).

(43) A descoberta, a que ;e refere Anchieta, era. certamente atribuida
á expedição de Franeiseo Bruza de Espiiíosa, na qual tomou parto o padre
,João de Aspkuelta Xavarro, iniciada em l!í53. Boatos iguais a esse, reco·
lhido pelo canarino, é que levaram Tom6 de Sousa. a organizar a entrada de
Espifiosa, como em 1:5'50 a rle i\1ig-uel Henriques (Afonso d 'Escragnole Tau·
nay, Jlist61·ia Geral elas Bandeira.~ P<mlistas, J, p. 54).
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Aos TR:MÃos E.t'<Jl'ERMos DE CorMBRA, DE S.:\o V1cEN'l'E,

1554 (44)

Partida do Pawre Leonardo N1.ines. -- Saúde de A nchieta. Nolícias de Gregorio Serrão e Mam1.el da Nobrega. - Estud:os
da lingua ge·1·al. - Trabalhos elos missionarios no Brasil.

P

Christi .
A graça de Nosso Senhor vos console, caríssimos Jrmãos enfermos, e vos dê obras conforme ao nome que tende:;. Amen.
Já escr~vi outras, principalmente pelo Padre Iieonardo Kunes
( 4.5), depois de cuja partida chegaram as vossas, e nos deram grande consolação. As novas que ha por cá nas quadrimestres se verão
largamente . N'iesta quero sómente dar-vos uma nova e é que virtus
in infirmitate perficit1w; a qual foi para mim assás nova todo o
tempo que aí estive.
Muito tendes, caríssimos Irmão:;, . que dar graças ao Senhor,
porque vos fez participantes de seus trabalhos e enfermidades, em
as quais mostrou o amor que nos tinha: rezão será que o sirvamos
algum pouco, tendo grande paciencia nas enfermidades e, nestas,
aperfeiçoando a virtude.
n

A larga conversação que tive nessas enfermarias me faz não

me poder esquecer de meus caríssimos coenfermos, desejando vê-los
curar com outras m'a is fortes mezinhas, que as que lá se usam; porque sem dúvida pelo que em mim experimentei, vos posso dizer que
as mezinhas materiais poueo fazem e aproveitam. Por outras cartas
vos tenho já escrito de minha disposição, a qual cada dia se renova,
de maneira que nenhuma diferençà ha ele mim a um são, ainda.
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(!Ge algumas vezes não deixo de ter algumas reliquias füts enfermidades passadas, porém não faço mais conta delas que se não
fossem ( 46) .
Até agora sempre tenho estado em Piratininga, que é a primeira aldeia de Jndios. que está 10 leguas do mar, como - em outra~ é;.rt"as tenh"ó escrito, em a qü'.àl éstarei por agora, porque é
terra mui bôa; e porque não tinha purgas nem regalos de enfermaria, muitas vezes era necessario comer folhas de mostarda
cozidas com outros legumes da terra e manjares que lá po.deis
imaginar, junto com entender em ensinar gramatica em tres classes diferentes; e ás vezes estando dormindo me vêm a despertar,
para fazer-me perguntas; e em tudo isto parece que saro, e ai-:sim
é, porque em fazendo conta que nã.o estava enfermo comecei a
estar são, e podeis ver minha disposição pelas cartas que escrevo,
as quais pareêia impossível poder escrever estando lá.
'roda quaresma comia carne. como sabeis, e agora a jejuo toda.
O mesmo digo elo Irmão Gregorio ( 4.7), o qual ainda que não está tão
são como eu. por ser de mais fraca compleiçãc1. todavia 11ão quer
ele dar-.me a vantagem: ao menos vos sei dizer que para nm
negócio de importancia it daqui a Piratininga mui depressa, que
é caminho mui ai;;pero e segundo creio o peor q ne ha no rnnndo
( 48) dos atoladeiros, subidas e montes. o escolheram a ele como
m~is rijo, havendo outros mais sãos em casa, e assim foi, dormindo com a camisa ensopada em água, sem fogo, entre montes;

"et vivit et vivim1ts".
Neste tempo que estive em Piratininga servi de médico e barbeiro, curando e sangrando a muitos daqueles Inclios, dos quais ·
viveram alguns de quem se não esperava vida, por serem mortos
muitos daquelas enfermidades ( 49). Agora estou aqui em Sã.o
Vicente, que vim com nos.o;;o padre Manuel ela Nobrega para despachar estas cartas. D§imais disso tenho aprendido um ofício que
me ensinou a necessidade, que é fazer alpergat<ls, e sou já bom
mestre e tenho feitas muitas aos Irmãos, porque se não pode andar
por cá com sapatos ele couro pelos montes ( 50) .
Isto tudo é pouco pera o que Nosso Senhor vos mostrará
quando cá vierdes. Quanto á língua eu estou adiantado, ainda
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que é mui pouco, pera o que soubel'a se me não ocupara em ler
graroatica; todavia tenho coligido toda a maneira dela por arte,
e pera mim tenho entendido quasi todo seu modo; não o ponho
em arte porque não ha cá a quem aproveite (51); só eu me aproveito dela e aproveitar-se-ão os que de lá vierem e souberem gramatica. Finalmente, caríssimos Irmãos, sei dizer que se o padre
i\Iirão (52) quiser mandar-vos a todos os que anelais opilados e
meio doentes, a terra é mui bôa e ficareis mui sãos . As medicinas
são trabalhos e tão melho1·es quanto mais conformes a Cl'isto.
Tambem vos digo que não basta com qualquer fervor sair de
Coimbra, senão que é necessario trazer alforge cheio de virtudes
adquiridas, porque de verdade os ttabalhos que a Companhia tem
nesta terra são grandes e acontece andar um Irmão entre os
Indíos seis, sete meses no meio da maldade e seus ministros e sem
tt-r outro com quem conversar senão com eles; donde convem ser
santo para ser Irmão da Companhia. Não vos digo mais, senão
que aparelheis grande fortaleza interior e grandes desejos de padecer, de maneira que ainda que os trabalhos sejam muitos, vos
pareçam poucos. Fazei um grande coração, porque não t<'~·eis lugar para estar meditando em vossos recolhimentos, senão in meclio
v11iquitaiis et super flmnina Babylonis, e sem dúvida porque em
Babilonia rogo vos omnes ut semprer or etis p1·0 pa1ipere fratre
J oscph. A meus caríssimos Padres e 1rmãos em suas orações, e
particularmente a meu carissimo padre Antonio Corrêa (53) e
aos Padres que foram e são meus pais, rogo e peço se lembrem
deste pobre que engendraram em Cristo et mituenmt, opto vos
omnes bene 1Jalere .
Pau.pe1· et inrutilis.
XOTAH

(44) ,Pbl. por Simão de Va~concelos (Vida do VcneraveZ Paàrc Josepl~
àe A.nchieta, l. 1, p. 52-4) e no "Diario Oficial" do Rio, número de 5 de
dezembro de 1887. A data, de São Vicente, 6 indicada no texto, e o ano
de 1554 se infere da referencio. á partida do padre Leonardo Nunes para
a Europa (v. nota 42).
( 45) Das palavras de Anchieta se conclúi que a. ca.rta ou foi escritt>.
antes de 30 de junho de 1554, data da morte de Leonardo Nunes, ou, se
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dep ois, quando ainda não havia cllegado a São Vicente a
fr agio do ..J.barébebê.

h

!feia do nau-

(46) Ao tempo em que Anchieta era noviço em Coimbra, já com o
corpo maltratado pelas longas orações e vigilias, uma. escada caindo lhe
ofendeu seriamente os rins . Doente por espaço de quaai dois a.nos, veiu
para o Brasil em busca de melhoras para sua saúde .
( 47) Gregorio Serrão, tambem enviado para o Brasil por motivo de
doença (v. nota 21) . ChegadoR em 1549, Nobrega e seus companhefros de
missão logo escreveram para Portugal louvando o clima brasileiro. E varios
foram os jesuitas que vieram, como Ancllieta e Serrão, fiados na salubridade da terra, sempre decantada, apesar das pestes de bexigas e do impaludismo. Assim, confirmando as cartas do canarino os dizeres dos primeiros
missiona.rios, embarcaram doentes para o Brasil, o padre Dicio, o irmão
Luiz de Carvalho (ambos, aliás, não se dando bem com os ares do Brasil,
tornaram logo para Portugal), o padre Ruí Pereira e outros.
(48) Sôbre o caminl10 de Paranapi.acaba, "que põe assombro aos que
hão de subir ou descer" (S. de Vasc., Cron . , 1. 1, n. 149-50), "o peor
que nunca vi" (F. Cardim, 1. e., p. 353), v. Paulo Prado, PauUstica,
pag. 1-42 .

(49) As "enfermidades", a que se refere Anchieta,foram "11111a como
peste ele priorizes, com taJ. rigor, que era o mesmo acometer que derribar,
privar dos sentidos, e dentro de três ou quatro dias kvar á sepultura".
Como não houvesse "na terra médico, ou sangrador, nem ainda lancetas,
começaram algu.ns, e o irmão J oseplt o primeiro, a aguçar seus eaJJ.ivetes
de aparar penas", sangrando os Indios. E como surgisse da parte dos jesuítas "algum escrupulo" em servirem de sangradores "pelo perigo da ir·
r egularidade", Loiola, consultado, respondeu : "Quanto ás sangrias, digo que
a tudo se est•mde o bojo da caridade". Assim autorizados, "com mais resolução o :faziam dali em deante, até o mesmo padre Nobrega por sua mão
em casos de necessidade" (S. de Vase., o. c., l. l, n. 162). - Sôbre
a falta de físicos e cirurgiões, nos primeiros :-i.nos de Piratininga, e providencias da Camara para i·emediá-la, v. Alcantara Machado (Vida. e morte
do bandeirante, 2• ed.. S. Paulo, 1930, p. 95 e sega.) .
(50) As alpargatas eram feitas de "certos cardos ou caragoatás bravos", que os jesuitas traziam dos campos e lançavam "na água por 15, ou
20 dias, até que apodreciam". · Tiravam depois "estiTgas _grandes como de
linho, e mais rijaa que linho e delas faziam as ditas alpargatas" (S. de
Vasc., o. c., l. l, n . 72) .
(51) Em 1560 no Cologio
de Piratininga, já se estudava a
Mas por e.xemplares manuscritos,
bra (Cart . ..J.v., X.X.XIX, e nota

da Baía, e prova'°'elmente desde 1555 no
lingua da terra na gramatica de Anchieta.
pois só em 1595 foi ela impressa. em Coim143 de Afra.nio Peixoto).

(52) Diogo Mirlío, aragonês, provincial de Portugal, depois de haver
sido reitor elos Colegios de Coimbra e Valença.
(53) O padre ..J.ntonio Corrêa., natural do Porto, recebido na Compa11hia em 1542, foi mestre de noviços no Col(lgio de Coimbra . Publicadas em
1553 as Constituições da Companhia e instalada a casa professa de São
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Roque, passou aí a. exereer o mesmo cargo. Ha.bil no ensinar e mortificar,
snbendo como nenhwn outro quebrar a vonta.de dos noviços, sua siweridade
chegou a. tal ponto que o pa.dre Diogo Mi.rã.o, então provincial, se viu obrigado a intervir, ordenando-lhe que modorasse o rigor excessivo dos exorcicios. Magro, doente, lançando muito sangue pela bôca, Antonio Corrêa. foi
mestre de noviços em São Roque até 1569, quando, por motivo da peste de
Lisboa, os seus dieeipulos se transferiram para. Coimbra e Evora,. Morreu
nesse mesmo ano, "de uma febre tisica em umas casas fóra. da cidade"
(B. Teles, o. e., II, p. 111-6) .

•
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CoufA·
1554 (1';4).

ÂO PADRE MESTRE INACIO DE Lo10LA, PREPOSITO GERAL DA
NHIA l'>E JESUS, DE

PIRATININGA,

JULFIO DE

Meninos órfãos. - Lu:curia da.s lndias. - Troca de mestiços da
term pm· lrniãos de Goirnb1·a. - Ida do Padre Leonai·do
Nnnes. - À. expedição de que partit?°pou A.spilcueta. Navarro.

JE~us,

:.\faria.
A paz de )fosso Senhor Jesus Uristo seja empre em nossas
almas. Amen.
l\Iui Reverendo em Cristo P11che.
Todo êste tempo que aqui temos estado nos hão mandado de
Portugal alguns dos meninos órfãos, os quais havemos tido e temos comnosco sustentando-os com muito trabalh~ e dificuldade
(55); o que nos moveu que aqui tambem recolhessemos alguns
órfãos principalmente dos mesti~os da terra, pera assim os amparar e ensinar, porque é a gent<> mais perdida desta terra. e alguns peores que os mesmos Indios.
Como disse na quadrimestre de A:?osto e durante esse tempo
pretendemos conquistar um clêstes como um Indio, porque neles
está muita parte da edifica\:ão 011 destruição da terra como tambem porque como línguas e intérprete!'! para nos ajudarem na
conversão dos Gentios e dêstes os que fossem aptos e tivessem
boas qualidades recolhê-los para Irmãos e os que não fossem tais
dar-lhes vida por outro modo. Agora quis Nosso Senhor por sua
núsericordia dar-nos a conhecer que não é gente ele que se deva
fazer caso pera a conver8âo dos Jnfif'is. Porque um dele<; que
era ca"ado e outros daqueles de que fazíamos alguma conta ten-
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tados do e::;pirito de fomic:ação no mês ue ,Julho fu~iram. Pôs-se
logo muita segurança e diligellcia e foram pegados, o que uos deu
conhecimento bem claro deles . Por isso pareceu a Nosso Padre
r56) junto com todos os irmãos, a quem tudo comunicou encomendando-o a Nosso Senhor, que será mui grande serviço de
Deus tê-los e criá-los na mesma conta que os Indios e quando
ehegarem a anos de discrcção mandá-los a Espanha, onde há menos incom·enientcs e perigos para serem niins que aqui, onde as
lllulheres andam nuas e não sabem se negar a ningnem, mas até
das mesmas cometem " importunam os homens, jogando-se 1·om
eles nas redes porque têcm por honra dormir com os C1·istíios .
E assim pro11vcra a Nosso Senhor, que daqui a oito ou nove anos
:-(•ndo <'le.'> o que devem e tendo as qualidades, que se requerem
parit a Companhia, se Yieram a estas partes fa~ain grande fruto
nos Gentios, o que agora não fa7.em, J)Orque não têem nenhuma
:mtorl<ladP entre eles .
E assim mesmo se se l"ize<:sem aqui casas da Companhia sr.ria
bom. que fizessemos tl'cu.:a com os Irmãos do Colcgio ele Coimlira,
dt• maneira que nos mandn·<sem para cá os indispostos de Já, desde que tenham propensão á vfrtu.de, os quais aqui se curariam
c·om os trabalhos e bon<la!le da terra, c0mo temos <·xprrimentado
ne!o= enfermos que de Já 'iernm, e aprenderiam a língua elos Indfo!-.'; e de eá lh<'s cnviarinmos clêstcs mestiçof., dos quais alguns,
que tives...,<>m qualidad<'-> para ser Irmãos, recolhes:;em nos Cole{:..-ios e os que não. pu:-,essc•m na~ casas dos órfãos como a~ora se
faz a alguns delrs e isto í' g-rande serviço de D eus. porque êstes
<<'Omo tenho dito) se são ruins destroem o edificado . .A superintendencia dêstes se devia exercer pelos Padres da Companhia,
~.partados dos Irmãos; a 1·esolução do que V . R. P. juntamente
com o Padre provincial de Portugal deveria negociar com o Rei,
porque é grande homa üe Deus e proveito de seu Reino, e porque
destas e outras cousaí' por cartas não se pode dar ba'>tante informação. :Mandou Nosso Padre êstc ano o Padre Leonardo Nunes (57), o qual leva tudo apontado, para praticar com V . R. P. e
Sua Altesa.
Et:!tando Nosso Padre na Baía de Todos os Santos, determi-
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nou Sua Altesa: mandar doze homens pelo sertão a descobrir ouro
que diziam que havia para o que o governador Tomé de Sousa
pediu um Padre, que fosse com eles em lugar de Cristo para que
não fossem desamparados e por Nosso Padre não poder negar e
principalmente para descobrir muitas gerações, que sabia por informação que naquelas partes havia mui boas e vendo tão boa
ocasião, por serem aquelas grandes línguas e escolhidas, mandou
com eles o Padre Navarro. Eles vão buscar ouro e ele vai buscar \
tesouro de almas, que naquelas pa1tes ha mui copioso e por aque)(
las: partes cremos se entra até ao .Amazonas. Agora tt>mos novas ..(
de que no mês de Março de 1554 entraram pela capitania chamada Porto Seguro (58) . E o que mais suceder da Baía se esc!"evcrá.
Do mês de Julho de 1554, de firatininga.
Por comissão do Reverendo em Cristo Padre .Mnnuel da
Kobrega.
O mínimo da Sociedade de J esw..
Pode vê-la o Padre Provincial de Portugal.

NO'l'AS
{54)
V· 53-4.

Pbl., em <':lstelhano, nos '·Anais du Biblioteea Nacion:il '", XIX:,

(55) Desde os primeiros trabalhos do11 jesuitas no Brasil, de Portugal eram enYiados meninos órfãos que aqui auxilia mm a catequt.>ae (NoQI;.,
Cart., VII) . Os mais aptos entravam para a Companhia, como aconteceu
com Antonio de Piu:i e João Pereira ( Cart. .& v., LIV) .

(56)

Padre :\!anuel cl:l. Nobrega.

(J7) Anchieta, portanto, niío tin11a ainda. conhecimento da morte de
Leonardo X unes, ocorrida a 30 de junho (v. nota. 2).
(58) Afranio Peb:oto (Cart. Av., nota, p. 24-5), aproximando a iuforma.ç.ão constante de uma nota de Capistrnno a Varnhagen (!list61·ia Geral
do Brasil, 4ª ed., S. Paulo), I, p. 338) <lo que o proprio Aspilcueta de<'.lara.
em sua carta de 24 do junho de 1555 (Ca1·t . ..d.v., XVIII), dá cqmc coisa
decidida a partida da expedição em 1553. }; eom razão, porque entre o depoimento de Aspilcueta e o de Anchieta não ha escolher: aquele deve pre\•aleeer evidentemente. Como chefe da expcwção, seguiu o castelhano Francisco Bruza de Espiõosa, comandando doze homens. Resumindo o que se
.s.'\be acêrca do roteiro seguido pela expediçtw, diz .Hrau.io Peuoto que efa
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etrou pelo sertã.o de Porto Seguro, "alcnnçando as cnbeeeiras do Jequitinhonha. e o vale do rio São Francisco, deseendo, de torna-viagem, ao litoral
pelo rio Pardo". Afonso de E. Taunay (Hist. Oer. das Banà., V, p. 226-39),
entretanto, considera a citada carta de Aspilcueta um documento "obscuro
e cheio de insoluveis indeterminações". Com a grande autoridade que todos
lhe reconhecem, julga que nada de positivo se pode afirmar sôbre o itinera.rio da bandeira de Espiiiosa, apesar dos estudos de Orville Derby, Capistrano de Abreu, Francisco Lobo Leite Pereira c Pandilí. Calogeras, baseados
todos nas informações do jesuita. Ao seu vêr, a única suposição bem fundada é n de que a volta d!~ cxpcdic:.ão se tenha efetuado pelas margens do
rio Pardo, identifica.do assim com o "rio elas Orhrns" a que se refere
.Aspilcueta..
- Sôbrn Franciseo Bruza de Espiiíosa e detalhes de sua expedição, v. Capistrano (Caminhos antigos e povoamento do Brasil, ed. da Soe. Capistrane
de Abreu, Rio, l!J30, p. 151 e s.) .
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lV
Aos PADRES E lRM.fos DA CoMPANlIIA DE JEsus EM PORTUGAL, DE
PIRATININGA,

1555 ( 59 ) .

Residenc'ias da Companhia 1w Bni,c,-il. - A. catequese em Piratin·i nga. - Guerras do Gentio. - Os Pagés . - Can:j6s. l~xpedição do Padre Aspilcneta Navari·o. 1ltlissão dos Ir-

mãos Pero Co1Têa, João de Sousa e Pabiario de Lurena <LOS
Jbir<ijár<u>. - Volta ele Jr'abia1w <le L1icena. - Jlol'fe de
Pero Corl'êa e João de Sousn.

E s'rA~IOH,

Padre;, e Irmãos carissimos, em esta India do B1·asil,
debaixo da obediencia do nosso Reverendo em Cristo Padre Nobrega, repartidos em quatro partes: em a cidade do Sal.
vaclor, onde reside o Goveméldor e o Senhor Bispo ( 60), e aí se
tem cuidado de ensinar os meninos. Em a Capitania do Porto
Seguro, donde um Padre nosso (61) visita quatro povoações (62)
com muito trabalho e algumas vezes vai a uma que está daí a
seis leguas, de que se espera muito fruto. Tambem aí ha um Irmão ( 63) que ensina a doutrina e a ler e escrever aos meninos.
Esta Uapitania do Porto Seguro está da cidade do Salvador 60
leguas. Em a Capitania do Espirito Santo ha tambem uma casa
da Companhia, donde por graça do Senhor se faz fruto em o
prégar. Aí ha muitos escravos e eni;ina-se-lhes a doutrina cristã.
Esta Capitania está 120 leguas da cidade do Salvador. Em a capitania de S. Vicente, que está da cidade do Salvador 220 leguas,
ha mais gente da Companhia que em nenhuma outra parte, donde
se fez ajuntar o padre Nobrega muitos meninos filhos de lndios,
~nsinaram-lhe.s a doutrina e a ler e escrever. Agora nos hemos
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passado a esta povoação de Indios que se chama Piratininga, donde estamos entre os Indios. Dia da conversão de São Paulo disS(•mos a primeira missa em êste lugar.
Agora com a ajuda de Nosso Senhor nos ocupamos em a
doutrina dêstes Indios e em rogar ao Senhor que abra a porta
para a conversão de muitas nações de que temos novas e em que
parece se fará muito fruto por não haver entre elas costume de
comer carne humana (64). Estes Indios, entre quem estamos
agora, nos dão seus filhos para que os doutrinemos e por a manhã,
depois da lição, dizem ladainhas na igreja e á tarde a Salve;
aprendem as orações em português e em a sua propria língua;
e por graça do Senhor vêem muitos, assim homens como mulheres, os domingos, á missa, e os que são catecumenos se saem depois
do ofertorio. Importunam muito por o santo batismo, mas tem-se
muito aviso de não batizá-los até haver deles muita experieucia
para que se tem desta terra. .Alguns inocentes hão passado aqui
desta vida batizados, os quais esperamos roguem por nós e por seus
pais a nosso Senhor. Um Indio principal que veiu aqui de mais
de cem leguas, a converter-se á nossa santa fé, morreu com sinais
de bom cristão, recebida a água do batismo: êste nos dizia muitas
vezes que um filho seu inocente, o qual havia falecido batizado,
lhe havia muitas vezes do Céu dito que deixasse os horrores da
gentilidade e por sem dúvida tinha que o havia trazido aqui (65).
Estes Indios têem grandissimas guerras entre si, umas nações
contra outras, o que é comum em toda a India do Brasil; e depois
que aqui estamos foram á guerra e um dia antes da batalha fizeram uma cabana, segundo seu costume, onde pnzeram uma cabaça cheia ao modo de rosto humano, ataYiada com plumas. Os
feiticeiros que fazem isto chamam Pagés, para sacrificar-lhe e
perguntar-lhe do sucesso da guerra, e como chamassem a nossos
catecumenos, eles responderam que tudo aquilo era grande falsidade e que eles esperavam a vitoria de seu Deus; e ao dia seguinte aparecendo grande multidão de inimigos, começaram a desmaiar, e uma mulher já batizada do capelão desta povoação, que
havia ido com seu marido, os começou a animar admoestando-lhes
que fizP<.;sem o sinal da cruz cm a frente e fazendo-o assim, os
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inimigos foram vencidos. Os catecumenos deram grande sinal de
ser inteira a sua intenção, porque aos inimigos que mataram, que
dantes soiam comer com grandíssimas festas, deixaram enterrados; os quais desenterraram e comeram os mesmos de sua parte,
porque tornaram ao lugar da batalha, como eles costumam. pensando que esses eram dos contrarior->. Os que fazem e:stas feitiçarias. que disse são mui apreciados dos Indios, persuadem-lhes que
em seu poder está a Yida ou a morte; não ousam com tnclo isto
aparecer deante de nós outros, porque descobrimos suas mentiras
e maldades.
Esperamos cm a infinita misericordia de Cristo Nosso Senhor
que assim por os que cá estão, como por os que a santa obediencia enviará, se porá remédio á cegueira em qne estão tantas nações de Indios, e creiam, caríssimos Irmãos, que ainda que em
estas partes ha faltas das cousas exteriores, que Nosso Senhor, a
quem as quer assim, por seu amor dá muita alegria interior. o
que se Yê bem aqui, que desde Janeiro até agora estamos. sendo
algumas vezes 20 pessoas, em uma casa feita de madeira e palha,
a qual terá <1<' comprido 14 passos e 10 de lar~o, que nos sene de
escola, dormitorio e refeitorio. enfermaria e cozinha e despensa e
com recordar-nos que N. Senhor Jesus Cristo nasceu em um popre presepe, enfre dous animais e morreu em outro lugar mui mais
estreito. estamos mui contentes nela e muitas vezes lemos a lição
de gramatica no campo.
O principal mantimento desta terra é uma farinha ele pau,
que se faz de certas raízes, que se chamam mandioca, as quais são
plantadas e lavradas a êste fim, e se se comem cruas on assRdas
ou cozidas matam, porque é necessario deixá-las em água até que
apodreçam, e depois de apodrecidas se fazem em farinha: êste é o
princwal mantimento, com alguns legumes e folhas de mostarda .
Tambem os Indios nos dão algumas vezes alguma carne de caça e
alguns peixes e muitas vezes ~fosso Senhor, de onde menos esperava.mos nos socorre, e somos muito obrigados á sua bondade
que em tanta falta das cousas corporais nos dá sanidade e fôrças.
Estes são os lugares em que estão pessoas da Companhia, e
em outro lugar dos Indios estão dois Padres nossos, com outros
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Irmãos semeiando a palavra de Deus. Esta Piratininga, em que
<lgora. estamos, está 24 gráus p<lra o meio-dia e toda está, desde
a primeira habitação dOli portugueses, que é em Pernambuco, até
aqui e ainda mais acleantc, é de 300 leguas povoada de Jndios
que têm por sumo deleite comer-se uns aos outros, e muitas vezes vão á guena e havendo andado mais de 100 leguas, se cativam três ou quatro, se tornam com eles e com grandes festas
e cantares os matam. usando de muitas ceremonias gentilica~, e
as~im os comem, bebendo muito viaho, que fazem de raízes, e os
n;h;eraveis dos cativos se têm pot· mui ho111·ados po1· morrer morte, que a seu parecer, é mui gloriosa.
Esta nação de Indios daqui crP.mos que se <'Sten<lc ninito por
a terra a dentro. .B~óra destas nações q uc hei dito, ha ontra nação
em o Brasil mui estendida que se chama "Carixoi:;" (Carijós),
mui mais mansa e capa~ das cousas de Deus; estes estão já debaixo do poder do Impe1·ador (65-A); temos e:xprriencia dele,; por -algum; que tivemos nqui, instn1indo-<..\-; na ff·.
Seguem-se depoi;; d<'stai:; outra::> nações inumC'ravcis po1· a terra a clentro, para o ocidente. <.1té o Pcrú, e a maior parte delas ba
corrido agora o Padre ..:\i;pilcneta, como sabereis por irna cal'la (66).
l<lntre estes, por não se com<'r <:arne humana e por :;('r mais
chegados á razão, esperamos em o Senhor que q11ando forC'm visitados se fará maior proveito e mais firme. A <>stas nações estão
juntas outras m uit issimas de 1nclios que por 11ome proprio se chamam escravos, e que se estendem até o rio elas .Amazonas.
O lrmão Pero Corrêa, (67) . que sabe mui bem a lingua do
Brasil e tem muitn autoridade entre os Indios por o muito tempo que gastou em esta terra ante.<; de ser da Companhia, foi c:om
dois irmãos (68) a ver se poderia abrir caminho a um genero de
Indio::> que chamam lbirajáras, dos quais temos noticia são mui
chegados á razão, porque obedecem a um senhor e não têem mais
de uma mulher, nem comem carne humana, nem têm idolatria
nem foitiçaria alguma, e, segundo ouvimos, assim em isto como
em outras cousas se diferenciam muito dos outros Indios; e para
descobrir êste caminho foi a umas povoações de Indios, de onde
nos ei:;creveu que havia sido recebido mui bem e que determina-

74

IY. -

CARTA DE PIRATIXIXGA (Vi.'í.3}

Ttun aqueles Indios de fazer uma grande povoação ,para que nossos Irmãos que Já fOf;sem ensiná-los, fizessem com mais facilidade,
e para prova dêste seu desejo ser verdadeiro lhe entregaram um
Indio cristão a quem já aparelhavam suas miseraveis solenidades
para daí a pouco tempo comê-lo. Tambem soltaram um Castelhano
que tinham cativo. Deixando, pois, o Padre ( 69) aqui um Irmão
que os ensinasse (70) , se partiu a seis de Outubro para efetuar o
que disse. Agora hemos sabido umas novas, as quais devem ser de
grandíssima consolação para todos, e se queremos ser agradecidos
devemos de dar á Suma Bondade muitas grac:as por elas, e por isso
escreverei largo.
O Padre Manuel da Nobrega enviou o Irmão Pero Corrêa a
de.<>cobrir os Ibfrajáras e tambem havia outra cousa c.le muita imp.ortancia que lrnviam de fazer. que era procurai· passada a uns
Castelhanos dE' qualidade que com suas mulheres, nobres e delicadai-;, aportaram aqui (71), indo á cidade do Pargay, que é sujeita
ao Jmperador, e como não pudessem ir por terra depois de algm~s
anos constrangidos de pobrcr.a, determinaram ir-se por mar até
uma.e; ald<>ias de Tndios: o Irmão Pero Corrêa os havia <1e esperar
para faz<>r que Ol> Jndios não lhes fizessem mal: partiu, pois, com
outros dous Irmãos- dia de l). Bartolomeu (72 ), depois de recebido o 8a11tissimo Sacramento, e com muitos trabalhos e fomes chegaram a um rio que i;E' chamava CupHraga.y, donde se presumia que
haYiam de ir os Castelhanos. e em o caminho lhe sucedeu o que disse
atrás; e não achando-os aqui, depois de ha\•er pr(•gaclo a palavra de
Deus, como ha\·ia feito por as aldeias atrás por o caminho, d<>ixou
os Jndios mui paeificos. não somente det<'l·minatlos de não fazer
mal aos Castelh anos quando Yiessem, mas ocupados em fazer-lhes
mantimentos; e assim se partiu adeantc. deixando um Irmão p::ira
ctnar o Castelhano cativo, que disse atrá,<i, que estava maltratado,
e depois de ele sarar. enfermou o Irmão. Os Indios ao princípio o
favoreciam; mas aconteceu que mataram um contrário com suas
festas costumadas, e o rrmão assim enfermo como estava trabalhava
com muitas razões a apartá-los disto, dizendo-lhes quantas cousas
Deus Nosso Senhor havia creado em o mar e a terra para seu mantimento, e depois se foi a suas casas e lhes tomou um pedaço de
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carne que achou posta ao fumo. Eles lhe tomaram por isso grande
odio, o enfermo como estava se veín. Louvores ao Senhor que no-lo
restituiu.
O Irmão Pero Conêa passou adeantc com o Irmão João de
Sousa; o demonio persuadiu áqueles Indios, havendo mostrado ao
princípio muita benevolencia e amor aos Irmãos, e querendo-se eles
já volver, que cressem que iam por espias de outros Indios seus inimigos e assim despedindo-se se sairam com eles 10 ou 12 Indios
principais, e estando apartados já das povoações, começaram a flechar o Irmão Sousa, que (segundo dizem) se pô,<; de joelhos louvando ao Senhor, e assim o mataram.
O Trmão Pero Corrêa, vendo isto, lhes começon a falar, e
a resposta deles e1·a flechadas; ele todavia esteve falando com eles
um pedaço, recebendo-as, até que, nfio podendo mais sofre-las, deixou o bordão que trazia e se pôs de joelhos, encomendando sua alma
ao St>nhor, e assim moneram nossos dois Irmãos: bPmdito seja o
Senhor. A nós outros muita consola1;ão uos causou sua morte e pedimos outra semelhante ao Senhor, e agorn cremos que quer fundar
aqui sua Igreja, pois lavra pedras desta maneira para o fundamento.
Com esta consolação temos misturado assás de dor e de saudade que nos deixa de sua suave conversação. O Irmão Pero C'orrra era um homem dos principais Portugueses que bavi.1 em o
Brasil e anelava em um navio salteando estes lndios. pensando que
em isto fazia grande serviço a Deus, porque os tirava de suas terras e os trazia á lei dos Cristãos, e por ser nobre e mui prudente
~ra mui temeroso de Deus, e assim foi o primeiro que em esta terra
entrou na Companhia, e em cinco anos que esteve nela aproveitou
nmito com a lingua, que ele sabia mui bem, e com o bom talento
que Deus Nosso Senhor lhe havia dado e muito crédito que cm
esta tena tinha com os Indios, até que morreu em serviço de suas
almas; e bem mostraram aqui os Indios em lástimas que dü:seram.
Rntre outros prantos foi notavel o que fez êste principal de Pirat ininga, que se chama Martim Afonso, que, desde a meia noite até
a manhã, andou ao derredor de suas casas (segundo eles costumam), dizendo lástimas que nós outros ouvimos, scilfret : "Já
morreu o senhor do falar, aqnele que sempre nos falava a verdade,
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aquele que com o coração nos amava; já morreu uos.-,o pai, nosso
irmão, nosso amigo", - e outras cousas semelhantes.
O Irmão João de Sousa tambem foi dos primeiros que aqui
entraram na Companhia, donde nos deu a todos mui bom exemplo; e assim do ofício de cozinheiro, o chamoi1 o Senhor a tão glor iosa morte. Não podemos deixar de nos em·ergonhar, vendo que
dois Irmãos recebidos no Brasil correram mais que nói> outros que
vjemos de Portugal . Praza a nosso benigníssimo .Jesus dar-nos a
todos sua graça com sua santíssima voHtade.
Uma cousa dC'sejamos cá todos e pedimos muito a Kosso Renhor, sem a qual não ;;e poderá fazer fruto no Brasil, que deseja~
mos, e é que esta terra toda seja mui povoada ele Cristãos que a tenhmu sujeita, porque a gC'nte é Hío indomita e está tão encarniçada
cm comet· carne humana e isenta em não reconhec(•r superior, que
será mui dificultoso ser firme o que se plantar, se não houver
êste remédio, o qual continuamente pedem cá os Padres e Irmãos
a N'osso Senhor e c>;;tão mui consolados por haver quasi ~el'teza que
po!a terra a dentto se descobrem muitos mernis, porquC' com isto
se habitará muito r.o;;ta terra, e êstes pobres TJHlios, que tão tiranizados estão do c.lemonio, se conYerterão a seu ('reaclor. Ele nos tenhn. sempre a todos dr s11a mão.
Desta Piratininga.
XOTA8
(i;9) Pbl. no livro "Copilt de dive"rsas cru-tas do Alguns Padrt>S y Hormanos
d<' la Compaiíia de .Tcsus. R<'éebidas en ano de MDLV ... Rar<'dona, ven·
àl•nse en casa ele Claudio Born:i.t 1556." Kêste lino ha que nos interessem
duas cartas: um:i. do Padre .Juan de Azpilcucla (a XVIJl, de "Carta Avulsas") e esta de Anchieta, em castelhnno, que puclemo8 conferir com o nosso
t<'1'"to graças aos livr('iros :\laggs Bros., de Londres-Paris, que nos fa.vore·
erram com o respetivo traslado. l'bl. igualmente no "Dilnio Oficial" do Rio,
de 6 e 7 de dezembro ele 1887. A data deve ser l 5;;5, pois noticia a morte de
Pero Corrêa e Joiio de Sousa, que ocorreu <lcpois do Natal de 1554 (v . nota 75)
e já vem no liVl'O aludido aeima, como desse ano de :MDLY.
(60) O governador eia d. Duurte da Costa e o bispo d. Pedro }"'er·
l•aud<'s Sardinha, primeiro do Brnsil, chegado em 1552 o morto pelos caetés
cm J556.

(61)

Ambrosio Pires (v. nota 8).

(62)

Y. nota 10.
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(63}

Antonio Blasquez (v. nota. 9) .

(64) Refere-se Anchieta 11os ibirajãras ou bilrciros, como oram ch:l·
m:idoe pelos portugueses e de que volta a falar mais adeante, a propoaito da
expcdi<;,âo de Pero C-0rrêa. e João de Sousa..
(65) ~ste "indio principal" trouxe-o Pero
(v. carta. I).

Corrê~•

para Siío Vicc.nte

(65-A) Carlos V, rei da. Espanha e imperador da. Alemanha, que neSM!
mesmo ano abdicou.

(66) E' a. famosa, a.pesar de infelizmente mal ese.larecida, entrada do
João de Aspilcueta, que andou 350 legu:is pelo sertão (v. nota 58) .
{67)

V. nota 24.

(68)

João ie Sousa e Fabiano de Lucena.

(69) Como se vê do texto, o "Padre" a que alude Anehieta é o irmão
Pero Corrêa,.

(70) Fabiano de Lucena, que ficou em ('ananéa doutrinando os índios
e tratando do espanhol ferido.
(71) Os nobres castelhanos foram h"azidos pa1·a. Hão Vicente por J,co·
i1ardo Nunes, que os encontrou Jlf) Porto dos Patos de onde pretendiam nlcan~a.r o Rio da. Pratn ($. de Ynsc., o. e., 1. 1, n.. 172).
(72)

Poro Corrôa, João do Sousa e l!'a.biano de Lucena pa!'!irnm pois a.

24 de a.gosto, din de São Bartolomeu. Chegados a. C:ma.néa, onde :E'abiano

ficou, Pero Corrêa. e João de Sousa dai seguiram viagem a 6 de outubro, segundo informa. Anchiot:t n~ta e na. earta segnint<>, e niio dia J, como esereve
S. de Vasconcelos (o. e., J. 1, 11. 174), Qtwnto ft data da mo1·tc de Pern
Co1Têa e Joiío de Sousu, '". uota. 75.
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.tJ escola de Pimtininga. - Projeta<la 111i.~são de Xob1·ega aos Carij6s. - Padre LtLiz da G1·ã. - Llfol'!e de Pe1·0 l'm·1·êa e Joã-0
de Bousa.
C 1u:10 que sabel'eis e-.;tarmos alguns ela Companhia em \1111a terra
de Indios. chamada Piratininga, cêrca de 30 milhas para o
interior de São \'icente. onde .:\os"o Scnhol' fayorece, com a sua
gli\ria, a salvação desta almas; e ainda que a gente seja mui desmandada, algumas oYelhas ba do rcban ho do Senhor.
Temos uma grande escola de meninos lndios, bem i11struidos
cm leitura, escrita e cm bons costuml.'s, º" quais abomi1rnm os nsos
dt- seus progenitores. São eles a co11sol a<;ão nossa, bem q 111.' seus pais
Já pareçam mui diferentes nos costumes do.<; de outras terras; pois
que não matam, não comem os inimigos. nem bebero da maneira por
que dantes o faziam. No outro dia l.'m uma terra vizinha foram
mortos alguns inimigos, e alguns elos quais nossos conYcrsos por lá
anelaram, não para comer carne humana, mas por beber e ver a
festa . Quando voltaram não os deixámos entrar na igr<'.ia, senão depois de disciplinados; estiwram por isso, e no primeiro <le ,Janeiro
<'J1traram todos na igreja em procissão, batendo-se com a disciplina
e só assim os houveramos aceitado.
Ocupamo-nos aqui em doutrinar êste povo, não tanto por êste,
mas pelo fruto que esperamos de outros, para os quais temos aqui
abertas as portas.
Está comnosco um principal dos índios chamados Cal'ijós (ca1·1'jis), o qual é senhor de uma vasta tl.'1Ta, e veiu com muitos dos
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seus servidores só á. nossa procura, afim de que corramos ás suas
terras, para ensinar, dizendo que vivem como bestas feras, sem conhecer as cousas de Nosso Senhor . Digo-vos, caríssimos Irmãos, que
é um mui bom cristão, homem mui discreto e nem parece ter cousa
alguma de Indio. Com ele resolveu-se o nosso Padre Manuel ir ou
mandar alguns, e só espera a chegada do Padre Luiz da. Grã (74).
Além desta, outras nações ha, inumeraveis e mui melhores, pelo
que dizem pessoas que as têm frequentado, principalmente uma, a
que chamam Ibirajáras; a esses desejando enviar um, o nosso Padre
l\fanuel escolheu o Irmão Pero Corrêa, para que fizesse, demais,
outros trabalhos do serviço divino na mesma viagem, e especialmente ajudasse certos Castelhanos que tinham de se passar para o
Paraguai, aos quais o dito Pero Corrêa désse socorro, se os visse em
grande necessidade, de matalotagem, e lhes d6sse companhia para
irem com segurança. E começou pelos Indios dessas paragens, que
mui bem receberam 11 palavra de Cristo e determinaram reunir-se
e viver em uma grande terra, onde pudessem mais facil ser ensinados
nas cousas da Fé. Tinham os Indios em prisíio pat·a comerem, um
Cristão. que era dos Carijós, e pedindo-o Pero Corrêa, logo lhe fizeram entrega sem taxar preço algum e o mesmo obteve acêrca de
outro prisioneiro inimigo. o que não é pouco, como sabeis, porquanto nisto põem os Brasis toda a sua honra.
Estavamos a 6 de Outubro de 1554 quando Pero Corrêa com
outro chamado João de Sousa, tambem nosso, e os dois lndios que
tinham liv:-ado, partiram para essas terras dos Carijós e se internaram muitos dias pelas terras mencionadas pregando o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, passando muitos trabalhos, as
mais das vezes fome, não tendo que comer e estando enfermo João
de Sousa. Isto seria talvez em "Novembro quando apareceu nessas
terras um intérprete dos Castelhanos e outro Português ; escreveulhes Pero Corrêa para se reunirem todos em um lugar, afim, de que
conformemente pregassem a mesma cousa, por ser uma só a verdade, do que fjzeram pouco caso: todavia, veiu visitá-lo o Português
e esteve uma noite com os nossos e ouviu Pero Corrêa pregar grandes cousas de Nosso Senhor e tambem que fizessem a paz com os
outros. O intérprete Castelhano, que grã tempo estivera entr~ os
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Carijós e vivera em seus costumes dele:., pregava o contrário, que
fizessem guerra, que os ajudaria; e tais intérpretes, obreiros da iniquidade, soem muitas vezes pregar cousas semelhantes. Ouviu-o tambem o Português dizer muitas palavras que patenteavam a malícia
daquele coração, e entre outras dizia aos Carijós, que o nosso Irmão Pero Corrêa abria a estrada pela qual haviam de vir os inimigos para matá-los e outras cousas para incitá-los (contra os
padres).
Querendo, pois, no tempo marcado da obediencia, que era o
Natal, havendo semeiado a palavra de Deus naquelas nações que
tão bem dispostas estavam, o que fez dizer a Pero Corrêa para o
Português que nunca vira igual, acompanharam-o 10 ou 12 Carijós dos principais até ás fronteiras dos seus inimigos. Do que é
testemunha de vista o Português que nomeei acima; o qual assim o
narrou ao padre :Manuel e a mim, estando doente em perigo de
vida, já confessado e comungado; pelo que se presume, outra cousa não direi a não ser a verdade. :&stando, pois, êste intérprete
<los Castelhanos e o outro Português em certas terras, viram descer por um, rio alguns Indios Carijós, movidos como se crê por
aquele intérprete, que os concitava á guerra com muitas mentiras,
e que nos tinha em odio por não lhe dnrmos uma sua concubina
India, mataram logo dois Indios que vinham com os nossos e depois voltaram-se contra o nosso Irmão João de Sousa, que andava
enfermo, e começaram a atirar-lhe flechas; êste, porém, caiu de
joelhos louvando o Senhor e dêste modo o mataram. Vendo assim
nosso irmão Pero Corrêa que assim maltratavam a João, começou
a arrazoar com os Inclios, não sabemos sôbre que assunto, mas cremos que se tratava de N,osso Senhor. A resposta que lhe davam
eram flechadas e com recebê-las não cessou de clamar por um pouco de tempo, vindo a termos de não mais poder suportar deixou
cair o bordão que trazia e ajoelhou-se encomendando sua almn a
Deus e assim acabaram de matá-lo, despiram-o e deixaram-o no caminho. O mencionado intérprete que tudo moveu foi o mesmo que
estando prêso entre os Indios, foi libertado pelos da Compauhia,
sem o que seria morto e comido por aqueles, de modo que pagou
com o mal o bem que se lhe fiz~ra ; ainda que tenhamos de enco-
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menclá-lo a Deus pelo bem qnc a nossos Trmãos fez, qual o de lhes
deparar a morte, pela obediencia e pela pregação do Evangelho de
,Tcsus C'l'isto e pela pa~ e amor de St>n proximo: e para que lhes
i·ão faltasse em sua corôa esta pedra pre<;iosa, morreram pela verdade <' justiça e finalmC'nte pela exaltação da nossa fé, que andantm a prégar (75).
Bernavcnturados esses que mereceram lavar a estola no sangue do corcleiro imaculado, dando-lhe a ele e ao proximo a vida,
que m<1io1· caridade uão podiam exercer .
. Proeuraremos bavi>r os corpos deles ou parte. Kão foi peque1111 <-mrsolnc;ão essa que nos causou tão gloriosa morte, porque senwlhantr morte queremos todos e continuamente pedimos ao Senhor. B ai~ cremos, que quer Jesus Cristo /'undar aqui uma grancll' igrr.ia, havendo posto pot· alicerces estas duas pedras. Quisera
a boml<lclc divina que fossP en a terceira. o que já teria sucedido
Sf' o uão tivera imperlido o meu muito pecado: porque q ua:;i me
qnis numdar com eles o nosso Padre, bem que não se rt•solws~e.
Xos.'io irmão Pt•ro l'orrêa entrou na Companhia aqui no Hra$!1; <'l'H dos pl'incipai1-i J>o1·t11gtH>ses que est<ivam nesta tena e andaYa Prn uma nau. por toda a parte, mata!l(lo Tndios Oll aprisiolH1nclo-os. parecendo-] hc que fazia um grande seni~o <I :\os:;o
Senhor e por sua pruclcncia. edificante bondade e nobreza de sangue era dos que mais kmiam a Deus entrr os Cristãos que aqui
e11contri1mos. E logo 'JUC a trombeta de CriioitO começou a soflr p!'los
da ('ornpanhia, foi ele o pl'irneiro que dobrou o colo ao jugo dela;·
" cli~ia muitas vezes, e de tal se persuadira, qtH' se queria salval'-se,
('ra mist N' q 11e todo se fü•ss<.> ao seniço clcst('s lndios. até morrer pela
alma dele:;, não achando nt'nhuma satisfação com que reparasse o
mal qu(' lhes havia feito.
Assim, em cinco anos qne esteYe em nossa Companhia, pregou
~wmpre o Evangelho de Cristo 1:1os mesmos lnclios, por ser dos melhores 1i nguas da terra e de mais autoridade, c9m grandíssimos traballhos, por muitos matos e campos e desertos. afadigando-se fielmen1~ na pregação. até qne conseguiu o feliz tel'mo que tanto desejava
n:orrenclo em serviço de suas almas.
Sempre entre nós co11versou sem ofensão, mui humilde. mui
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obediente, sempre desejoso da perfeição, mudanclo a prudencia <la
carne, que primeiro tinha, naquela que é verdadeira segundo Uristo.
Pelo seu bom exemplo de vida e pregação na hngua desta terra
havia mais edificado do que nenhum outro, de maneira que todo êste
povo de S. Vicente, de Indios, havia fundado, reformado e cn<;inado
a viver segundo Cristo; e bem o hão mostrado todos porque fizeram
em toda a terra geral pranto por ele.
Era cousa de grande compaixão Yer as muita!; lamentac;ões de
homens e mulheres, que relatavam as suas virtudes. r não {> de mara-vilhar, porque cada um sabia que o lum e qur tinha<' notícia do "eu
Creador e Redentor Jesus Cristo, por meio da sua prega<:ão e cai·idosas exortações, o havia recebido ele Deus.
O outro nosso Irmão. João de l::lous11, foi dos primeiros qne <'ntraram para a Companhia, sendo ainda no mundo 110 rnC'ío da iniquidade; era pessoa santa. jejtrn,·a toda<; as semnnas, a quarta-feira,
a sexta e o sabado, e não consentia <lrante de si q ne ~e fo.:esse ofensa
a Deus X osso Senhor. J!J sendo desprezado claqnrles que c'ram de má
viela, o suportava com muita virtucle. E destle que entrou m1 Companhia a todos excedia na penitência, humildade. simplitidade e caridade. E assim, e detrás das panelas da cozinha, porqne era o nosso
el)zinheiro, tiron-o o Senhor e o cle~eu para tão ~rande torôa.
Não podemos não nos confundir de ver que os recebidos aqui no
Brasil correram mais elo que nós que viemos dc: Po1·tu~111. e foram
dignos de alcançar aquele premio. ao qual todoi; c:orremo1;. Praza a
Nosso Senhor ele dar-nos graça, qur nos conformemos. Yi,·enclo c:om
sua santa vontade, de modo que mereçamos tcceuer da sna bondade
na morte tal corôa.
De S. Vicente, a 15 de l\Tarço de Lí.ífi.
Por comissão de nosso Padre Manuel ela NobrE>g<a. 8c1·vo indigno da Companhia .
NOTAH
(n) Tniduzida do livro Dii·e1·,çi At·isi Parti1·olari ilol/'111</ic <li Portopallo, Vcnetia, 1.;;;9, fls. 24'2-.3. l'bl. no "Dia rio Ofic·ial" do .Rio, Clll 9 e
13 ile clozcm bro elo 1887.

(74)

O printipal carijó, que 11ei11 <lo suas lcnas cm bus('a dos jcsui-
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tas, chamaw1-se Antonio de Leint. Xo mC'~mo dia, 15 do maio de 155J, c111
que Xobrega devia partir tom ele e alguns irn1ãos, chegou a São Vicente o
padre Luiz d:~ Grã. E como os tupis se achavam em guerra, dificultando as·
sim a passagem para as,partes do Sul, Nobrega desistiu da viagem (S. de
VaS<'., Cron .• l. l, us. 18!1o199).

(75) :f:ste trecho de A11C'hieta demon,tra que a mo1·te de Pero Corrêa
e João de Sousa. ocorreu depois do Xatal de 1:354, e não a 8 de junho dêsse
ano (Cart. Av., nota 40 de Afnmio Peixoto) ou no mesmo dia. de 1555 (Xo·
brega, Cart., nota 52 de Vale Cabral). Aliás existe uma carta de Pero Cor·
rôa (Cart. Àv., XVI), quo foi pubfüada com a data de 8 de junlio de 1554
nos Dwersi Avi$i Particolari, p. 239-42, sondo aí vertida. p:im o italiano,
h<'m mais extensa que na.s Cart. Av. Do acôrclo com as informações ele An·
chieta, nesta o na carta anterior, bem como de S. de Vasconcelos (o. e., 1. 1,
ns. l 71 a 184), os sucessos da expedição, que terminou com o martírio de
Pero C-0rrêa e João de Sousa, podem ser assim resumidos: :\fnnuel da Nobrega, desejando iniciar a. catequese dos ibirajúras ou bilreiros, estabelecer
n paz entre tupis e cari.iós o assegurar a livre passagem para o Rio da Prata
de uns e11stelhanos Que Leonardo Nunes a.nos nntes encontrara no porto dos
ratos e trouxera para São Vicente. en<'a rregou dessa. triplice m'issão OA ir·
mãos Pero Corrêa, João de Sousa e Fabiano do Lucena. Partiram os três a.
~4 de agosto de 1554 para. Cauanéa, principal porto dos tupie. Aí doutrina·
ram os inilios o li'l"J'aram ,Ja morte um castelhano e um indio cristão. A 6
de outubro. Pero Corrêa e Joilo de Sousa. deixando Fabiauo do Lucena como
011fermeiro do castelhano que se achan1 ferido. seguiram para a terra dos
c:trijós . Est:tvam eles entr<' os indios prcg-allllo o Evangelho e a paz quando,
em novembro, apareceram dois intérpretes, um espanhol e outro português.,
Aquele já era conhecido dos .icsuitas de Bito Vicente, por haver sido salvo,
t•·mpos atrás, por ::\fanuei ,Je C'ha,-es. 'luando. com uma sua concubina carijó,
estava cativo entre os tupis. Ape~ar de li nado do morte certa pelos jesuítas,
o espanhol lht"S tinha oilio 11clo fato de o h:iverem separado da concubina,
que se casou com outro cm 8~ o Virente. De irnrneira que começou logo a. em·
haraçar a missão de Pero C'onfa o Jo~o dr Sousa. incitn,nclo os cari,iós ú.
gnerra. contra os tupis. :N'o Natal, que parece ter sido a. data mareada por
Nobrega para deb:arem a terra dos carijós e procurarem a dos ibirajáras,
Pero Corrêa e João de i:::ousa, ncompan11ados de dez ou doze principais at6
os limites da região Que oeup:~v:un com sua j?ente. se embrcnl1nram pelo ser·
tiío. E aí morreram fleeliados por alguns c.arUós, que o odio do intérprete
castelhano instigara. Cf, B. 'l'eles (o. <•., II, p. 501·6) e Bartolomeu
Guerreiro (Oloriosa Coroa d'fa:sforçaaos Religiosos da Companhia de Jes1rn,
etc., Lisboa. 1642, p. 306-10).
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CÓPIA DE OUTRA, OU CO.M PLElfENTO DA ANTERTOR,
DA ME.q!A D.\TA

( 76 )

Grande escola de meninos em Piroti111i11r10. prindpal C'an'jo.

A

Vinda de

i1m

e amor de Nos.c:;o Senhor Jesus Cristo seja sempre em
nosso contínuo favor e ajuda. Amen.
C:ari:;simos Padre:; e Irmãos. grande creio que será o de~ejo que
lá terão de saber de nós outros. porque. se lho medimos por o quê
nós outros cá temos de saber deles. não poderá deixar de ser mui
grande; mas é necessario que tenhamos paciencia, pois de ano em
ano apenas parte um navio; será isto ocasião de mais intimamente
nos amarmos e unirmos espiritualmente, pois nem ainda por cartas podemos ·corporalmente, em o qual não lhes damos vantagem,
porque não se pode apartar de nossos corações a contínua memoria
que dos caríssimos Irmãos temos de sua vida para colher algum
fruto do muito que por falta de obreiros se perde em estas grandíssimas terras da gentilidade, que estão mui sêcas por falta da água
saudavel da palavra de Deus.
ORAÇA

Estamos, como lhes hei escrito, em esta aldeia de Piratininga,
onde temos uma grande escola de meninos, filhos de Indios, ensinados já a ler e escrever, e aborrecem muito os costumes- de seus pais,
e alguns sabem ajudar a cantar a missa: êstes são noSf>ft alegria e
consolação, porque seus pais não são mui clomaveis, posto que sejam
mui diferentes dos das outras aldeias, porque já não matam nem
comem contrarios, nem bebem como dantes. Dia ele S. Lonrenço se
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deram algumas roupas a alguns deles do pano que El-Rei dá de
esmola (77), cousa com que folgam muito; e assim as mais das noi1es se ajuntam a cantar riousas de Deus em sua lingna. Alguns de
outras aldeias se vêm aqui a pousar em esta com suas casas.
Da maneira dos Carijós de que outras vrzcs cscrrvi, e de outras nações, para as quais ha por aqui aberta entrada, temos mui
boas novas e muita esperança que ha o Senhor ele fazer em elas
muito fruto, e ainda agora temos mais novas, porque ha vindo aqui
um principal dêstes lndios que chamam Carijós (78). que é senhor daquela tcrTa, com muitos criados seus, e não veiu a mais que
a buscar-nos para que vamos a suas terras a ensimn·-lhes; <lizem-nos
sempre que eles e1:1tão lá como bestas, sem sabe1·em as cousas de
Dew;, e afirmo-lllC's, ca1·issimos Irmãos. que (o hom Cristão e mui
clisG1·eto, que nenhuma cou8a tem de lndio. No8so 8enho1· pol' sua
iufinita miserico]'(lia planlc cru toda a terra 8118 santa fé, livrando-a do grande cativeil'O rm que está do clemonio, o que todos, caríssimos Irmãos, devem pedir com muita instancia a Nosso Senhor
cada dia em suas ora~ões, recordando-se nelas ele n6!; outros.
A 15 de )larço de J.);'):).

:NOTAS
(76) Pbl., om eastolhano, nos "Anais da Bibliolec:i Nneional ", III,
l'. 322·3.
(77)

V. nota 14.

(78)

V. nota 74.
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Doufrinaçiio dos 111rlios. - • lssisf<nc·ia aos dotnft s. - InstJ"lc<;ão
dos menirws. - Xotí.cias de Jcributiba. - Padre J,uiz ria Grã.

J

m:ms J.VIaria.
A paz de .Jesus ~osso 8enhor est<'ja sempre comnosco.
Xas passadas quadrimestres, for~m já df'talhadamente narradas as cousas que 1'e passam entre nós. agora toca1·<•i de leve nas
o ue se me oferecem .
Na doutri11ação dos Indios guardamos a mesma ordem: clnas
·vezes por dia são chamados á igreja, pelo toque da campainha, ao
qual acodem as mulheres daqui e dali, e lá recitam as orações no
proprio idioma, recebendo ao mesmo tempo contínuas <'Xortações, e
se instruindo em tudo quanto respeita ao cou11ecim<>nto da fé.
Algumas se mostram de tal maneira dedicadas, que não passam um só dia sem que vão duas vezes á igreja, e ele Hí se não apartam, nem mesmo com o rigor do frio, que é intensissimo nesta quadra do ano, algumas se confessam todos os anos, duai; ou três vezes,
e outras tantas se aproximam da mesa eucarística.
Certa mulher uma vez se admirou de que nós não aplicassemos
os remedios de que usamos, no curativo de um indivíduo, atacado
de doença contagiosa, que parecia lepra; e tambem porque não tratavamos ·de lhe restituir a saúde, nós que ensinavamos que se devem praticar as obras de misericordia. Para com esta mulher que
tais cousas pensava e desejava, nós nos desculpavamos, dizendo que
isso nos parecia acontecer por culpa dos proprios lndios que, mui-
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l&s vezes, em ocasiões de grandes enfermidades e mordeduras de
cobras, prometiam pautar a sua vida pela lei de Deus e pelos costumes cristãos e que, restituídos á saúde, persistiam nos maus costumes, o que ela julgava que nos afastava dos curativos desta especie, capacitando-se de que dependia de nós a restituição á saúde,
porque ocnhecemos e pregamos a Deus.
Esta e uma outra que estava doente eram visitadas por nós e
uma delas se restabeleceu, após alguns dias, e perguntando-lhe a
ruãe como estava, ela respondeu que ia mui bem, e que não havia
que admirar, visto que o padre lhe tinha imposto a mão; por isso
é que as mulheres nos demonstram extraordinaria estima.
Alguns homens tambem assistem, aos Domingos, á celebração
da Missa, e nessa ocasião, depois do ofertorio, se lhes prega alguma coisa a respeito da fé, da observancia dos mandamentos e além
disso, o que é pouco, atendendo á sua rude natureza, nenhum dia
àeixamos passar, sem que vamos a sua casa, exortando ora uns, ora
outros a aceitar a fé, tomando parte na sua conversação, e tratando com eles na maxima familiaridade; com especialidade aqueles
a quem êste encargo é imposto pela obediencia; pois que as conversações particulare& os impressionam muito, ao verem o nosso esfôrçi e o nosso cuidado, não podem deixar de admirai e reconhecer o
nosso amor para com eles, principalmente, porque vêm que empregamos toda a diligência no tratamento de suas enfermidades, sem
nenhuma esperança de lucro. E fazemos isto, na intenção de preparar para o recebimento do batismo, caso haja necessidade, os
seus espíritos, em tais circunstancias mais redutíveis e mais brandos: por igual motivo é que desejamos assistir ás parturientes. afim
ele batizar mãe e filho, se o caso exigir . Assim acontece atender-se á
salYação do corpo e da alma.
Certo rapaz, tendo vindo de outra parte para aqui, tão ardente desejo demonstrava em abraçar a fé cristã, que abandonando
seus parentes se juntou a nós, e se reunindo aos meninos para
aprender os primeiros elementos, queria se convcrt.er todo ao culto
de Deus; esforçava-se por aprender as orações e muitas vez.es, em
noite de frio, deixando a casa dos parentes, dormia debaixo de uma
espeeie de portico, pedindo que se lhe concedesse o batismo, o qual
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em seguida foi admitido como catecumeno, admoestado entre os
perseverantes, e depois levado ao batismo.
No que diz respeito á doutrinação dos meninos, suficientemente
me explanei nas cartas antecedentes. Duas vezes por dia se reunem
na escola, e todos eles, principalmente de manhã, porque depois do
meio dia, cada um precisa de provêr á sua subsistencia, caçando,
ou pescando; e se não trabalharem, não comem. O principal cuidado que deles se tem, consiste no ensino dos rudimentos da fé, sem
omitir o conhecimento das letras, ás quais tanto se afeiçoam, que
se nessa ocasião se não deixassem seduzir, talvez outra se não pudesse encontrar. Em materia de fé, respondem por certas fórmulas que se lhes ensinam: alguns mesmo sem elas.
Muitos se confessaram este ano, o que fizeram já muitas outras
vezes, do que nos resulta não pequena alegria: pois alguns se confessam tão santa e discretamente, não omitindo as menores cousas,
que facilmente póde a gente censurar os filhocs dos cristãos. um dos
quais que se prPparavam com eles para receber êste sacramento, me
respondeu, quando o admoestei, que tão i?rande era a virtude da
confissão, que depois de feita, parece que queremos vôar para o
céu com toda a velocidade .
Se por acaso algum deles sr entrega a qualquer ato, que saiba
aos costumes gentios, ainda qu<' em proporções mínimas, quer nos
trajes, quer na conversação. ou qualquer outra cousa, imediataInente o censuram e o escarneceIU.
Como eu encontrasse um deles, tecendo um cesto ao Domingo,
no dia seguinte o levou para a escola e, na presença de todos, o
queimou, porque o começára a tecer no Domingo: muitos conhecem
tão bem tudo quanto respeita á salvação, que não pod<'m alegar
ignorancia perante o tribunal do Senhor. Contudo tememos que
eles. quando chegarem a idade adulta, condescendendo com a vontade dos pais, ou no tumulto da guerra, a qual dizem que frequentemente se faz, e quebrada a paz entre eles e os cristãos, voltem aos
antigos costumes.
Isto quanto ao que se passa entre nós.
Em Jeribatiba (80), porém, daqui a <;eis milhas, da qual já
h'atei nas cartas passadas, a doutrina cristã marcha em bôa º\1eIU,
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e onde tamhem duas wzes por dia as mulheres vão á igreja e igualruPnte alguns homl'm;, entre os quais não faltam os que, contando
muito bem os dias. se por acaso se empregam n~ cultura das terras,
em chegando o sabado, deixam o tra ha 1ho e procuram o 1>ovoado.
No dia Ht•gnint<'. \'ão assistir á .Missa canta<l<1: nos <lias em que
t~ pl'oibido comer <:arne. dela se abstêm mesmo que estejam ausentes na aldeia, onde no tempo da quaresma, er;tanclo longe de :seus
inuiios, como uns se <1limentassem dt• carue, outi·os, que tinham já
adotado os costumes (·t·istãos, por meio de boas r·azões os afastaram
dos alimento:; p1oibidos.
Como os Lrmi'ios (81) que têm a !>eu cargo o en-;ino da uoutrina a eles. se demon1ssem aqui alg'11ns dias. por cau:sa da celeb1 al:ào das festas da Pascoa. alguem niio podelldo suportar o relaxmncn1o dos costumes, duas ver.es l'OllVOcon o povo á igreja, onde
dcst'm penhando as f'uni;ões, Hill ele nH•st re e outros de discipulos, recita rnm, por Hna ordem, a doutrina l'l'Ístã.
J)epois que para aqui vol1al'am o:-; irmãos. se queixcH·arn, um
de que foss<'nt deixados sór.inhos na:-. gnwdt•s soleuidacle;;; outro
dí: que faltavam qnem lhes indicassr os dias que deYiani ser guardados. Por ignorancia desi-;a materia, quando 1rabalhaYH no mato
em dia santo. ficou 1odo espic·a<;aclo pC'las fcl'l'oHdas dos mosquitos,
e s<' viu obrigado a ,·oltar para a casa .
'l'rabalha agora <'ntre eles o Paclr<' f.;uiz (82), empregando minu('ioso cuidado na sua doutrinação, 11ão só aí. mílS tambem em outra aldeia, daqui a duas milhas, larn;ando os alicerces da fé, visitando-a frequentenwn1e, mas residindo em Jeribatiba, oude alguns
suficientemente instrnidos mi fé se unit·am pelo sagrado vínculo
do matrimonio .
.:\Juitos inocentt>s se batir.cim, dos quais alguns emigram para
o Senhor.
J<jspecial cuidado se emprrga no ensino dos meninos.
Estes são os assnntos que se ofeJ'ccrm para tratar no presente
trimestre.
Pedimos pelo amor de Deus que todos se lembrem de nós em
suas orações, e que nenhum esquecimento invada os nossos Irmãos
a respeito desta nac:iio, perante o Senhor.
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Em Piratininga. na casa de S. Paulo ela ('ompanhia de Jesus.
Infimo da Companhia de Jesus .

NOTAS
(79) Pbl. ('lll pari<'. tradm:i<la p:ira o it:iliano, nos Dil'f'r,qi Ai;i.~i Par·
ticolari dali.' lndic (li Po1·togallo, c·it., fl. 248·!1; e <'til portugnês, h'nd nzida
pelo prof. João Vie>ira de> Almeid:1, 110 fasciculo Par/rr .Jn.~é de A11,.hil.:ta rarta.~ I11editas. pref. <lo rlr. ,\. ('. de :M iranda AZ('\'('dO, ~. Paulo, ] 900,
p. ;il-6.

(80) Aldci:1 do ~h<'fc Cauhi ou ('aiubi, h:iti1A,do pE'los j<>~uita~ eom o
nome de .Torto. As terms <lc .Jcrilrntiba fie:avam entre :i serrtt de Par:1napia·
C!lba. e o litoral. Nas vcrtC'ntes orirutais d11 serra. nas<'<' o rio <·nja desi,:,'liação
o vulgo 111odifieou parn .lurubatnba (Azevedo MarqucR, Àpo11tmnento,q His·
torico.~. Uio, 187!1, J, p
!14 (' lfiR).
.Tcri/)lltilia.•fllrníbatiba. Jerilmtuba,
Jiribatuba ou Jcriratu/1(1, <'Ol'l'. Yaritiluí-tyba, Rignifica o sitio dos jiribáq, o
palmai· de jfriluí.q, segundo T. ~ampaio (o. e.).
(Sl)

Gregorio Serri10 e :\lanuel d<' Cha,·e~.

(82)

Lui:r. <lii Grii.
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'l'rabalhos e fntlos da batequese. - Inauguração <la iy1·eja noua..
- Padre Afonso Braz.
Doença;; do Padre J_,1m da G·rõ. e
fl'mão Gregorio Sen'ào. - Jaraibatiúa.

A

e amor de Nosso Senhor ,Jesus Cristo seja sempre em
nossos corações. Amt>n.
Como quer que poucas wze;; aconteçam cousas dignas de notar,
Reverendo em Cristo Padre. {o clificil achar sempre cousa~ novas
que se escrevam, e repetir o m<'smo muitas vezes gera fastio, mas
contudo tratarei brevemente o que se passa.
Procedemos pela mesma orclem que em outras se ha dito, em
a doutrina e solitos exercícios. ensinam-se todos os que vêm á igreja de sua vontade, aos que nós outros trazemos por fôrça, batizamse os inocentes que seus pais oferecem, dos quais alguns deixada a
morte se partem á. vida, e porventura que esse é o maior fruto que
desta ainda se pode colher, o qual não é pequeno pois que nascendo como rosas de espinhos regenerados pela água do batismo, são
admitidos em as moradas eternas, porque não somente os grandes,
homens e mulhe1·es, não dão fruto não se querendo aplicar á fé e
doutrina cristã, mas ainda os mesmos muchachos que quasi criamos a nossos peitos com o leite da doutrina cristã, depois de serem
já bem instruidos, seguem a seus pais primeiro em habitação e depois nos costumes; porque os dias passados, apartando-~ alguns
d&stes a outras moradas levaram comsigo bôa parte dos moços, e
agora a maior parte dos que ficaram se mudou a outro lugar, <>nde
possa viver livremente como soia, aos quais necessariamente hão
PAZ
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de imitar os filhos assim divisos, nem se podem ensinar, nem eles
mais o desejam, e ainda sobretudo não ha quem queira ser ensinado. E se muitas vezes não viessem á igreja alguns escravos de Portugueses que aqui vivem, tocar-se-ia a campainha por demais e não
haveria nenhum dos Indios que se ensinasse. De maneira que os
meninos que antes aprendiam, andam de cá para lá, e não somente
não aprendem nada de novo, mas antes perdem o já aprendido;
mas não é isso maravilha porque quasi é natural dêsses Indios nunca morar em um lugar certo, senão que depois de haver aqui vivido
algum tempo se passam a outro lugar, e daí a outro. Alguns dos
que vivem no campo, em suas fazendas, os dias de festa vêm ás
missas.
Alguns se passam desta vida (e bem, segundo cremos) confessados primeiro e chamando sempre o nome de Jesus, principalmente
um moço de doze anos dos que ensinamos na escola, o qual depois
de uma longa enfermidade, chegando á última hora, nos mandou
chamar para se confessar, e daí a três dias morreu, deixando-nos
grandes sinais de sua fé, porque nunca deixava de invocar a Jesus
maxime já no fim, e assim uma vez, ant1s de cantar o galo, nos
mandou chamar; fômo-lo visitar, e ouvímo-lo, ainda no caminho,
que estava gritando a Nosso Senhor e depois que entrámos pedianos com muita instancia que lhe dissessemos as orações, o que ele
fazia e em sua língua dizia estas e outras semelhantes cousas : "Senhor Jesus Cristo, sois senhor da vida e de todas as cousas, ajudai-me". E assim chegando a manhã sem nenhum trabalho deu o
espírito a Cristo. Outro de dez ou doze anos, chegando ao último
artigo disse: "Já tenho mui boas e fermosas vestiduras", e daí a
pouco expirou. Tambem algumas velhas, depois de batizadas se
passaram desta vida .
Antes do dia do Nascimento do Senhor procurámos que se confessassem, o qual fizeram muitas mulheres e alguns homens, os quais
diligentemente examinámos nas cousas da fé e o que principalmente
pretendemos é que saibam o que toca os artigos da fé, scilicet ao
conhecimento da Santíssima Trindade e aos misterios da vida de
Cristo que a Igreja celebra, e que saibam, quando lhes fôr perguntado, dar conta destas cousas, o qual temos em mais que saber
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as orações ele memoria, ainda que nisto se põe muito cuidado e
diligência, porque duas vezl's cada dia se lhes ern::ina na igreja;
a nenhum batizamos senão assim instruido. e ainda depois da
confissão lhes pedimos conta dessas cousas, a qual muitos, maxime
das mulheres, dão bem que não ha dúvida, senão que levam vantagem a muitos nasc·idos de pais Cristãos, ele maneira que muitos
são assás aptos para receber o Santis,;imo Sacnmwuto da E11ea1·i&tia, principalmente elos que chamam ( 'arijós, elos {. uais muitos
se ajunta1·am aqui por amor da nossa do11trina: lH'stes l'elur. nrnis
ferYor e prontidão ás cousas di\•inas, e l-.Üo muito lllais aparelhados para todas as consas que l'->tPs com que vi\·emos, oc; quais não
por ignonrncia porqnl' assás capacidadl' <k jnizo lw neles. srnão
por malicia e pelo longo costume que têm em os nrn lcs, se deixam
de chegar á fé.
Alf?mls velhos que não poclem sabc•1· as orat;õc•s de memoria,
como em o demais 11ão tenham impeclinw11to, e <'lllt•11clarn o que
toca aos Rrtiiros da f(., se rr<·rlH'm ao hati-.;mo. 1\ssim que um, jf1
de dias catecumeno. prdindo mni instantemente (!Ul' o batizassem,
não sõml'nte trabalhon em apr<'nclcr o nrcessario. nrns tambem sua
mulher vl'lha, a qual ainda qnr muitas v('z<'s a cnsi11avamos, q11asi
nada podia aprender. Um clorning-o na ii?reja. deante de todos,
antes de o batizar. o examinámos. e rl<' respondeu a cada que.,tão
mui bem. e com muito fervor ele maneira que nos deu muita consolação; clepois disto o batizámos e casámos. ::>!est(' mesmo tempo
elo Xascimento do Senhor sr <·onfess<u·am e comuniwram mnih1s
mulheres mesti1:as com muita cleYO!:àO. o <1ual em outros tempos
ruuitas vezes fazem.
O primeiro de Novembro 11os passámos e entrámos com procissão em nossa igreja noYa, feita com os trabalhos elos Trmãos,
maiormente com o suor do Paclre Afonso Braz (h4 ), r ao seguinte
clia, de finados, trouxeram as mulheres suas ofertas á igreja como
é costume dos Cristãos.
Assim que trabalhamos quanto podemos em os doutrinar, procurando de os apartar de seus antigos c;ostumes; alguns crêcm; a
maior parte ainda pcrmancc:e neles, ainda que todos dizem que
crêem em Deus porque nenhum. deles hu que não diga que c1·ê e
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tem 11ossa fé; se concordarC'm as obras com as palavras. o Senhor
fü, quem todo bem mana, lhés da1·{1 graça para que tomando em
si se tornem a seu Pai, do qual tauto tempo baque se apartaram,
àíssipando sua subst âneia.
Nós outros todos c•stamo." bem ; proceclt•mos co11 fonne as Constitníc;ões cm a via do Senhor, guiando-nos o Padrr Luíz da Grã,
o q11al os tlias passaclos teve grave cnfemii<lade porque -.:r lhe fizeram umas postemas nos J><'itos. l'Olll perigo da Yícla. .i\las nem
por isso deíx~wa dl' dizer m; orac;õrs freqnentenwnte, rnsinando

uns e outros, e o que é ma is, inclo-sC' ao mHR-. cntn' os Port ugucses
daqui a dez leguas (8.) ) por bosqnrs J!111Í asperos. on<le est~Ye
algum tempi pregan\lo. e tornando a nós outros. n;ío :-:(.llnente não
creserrnm as postem11s, como temiiunos. rnas ainda pcn·ecc q11e quis
o Srnhor usai· drs-;a mezinha par·él s<> san1r . 'l ;:mbE>m o Irmão
Grego1·io Scl'l'ão tevC' tunas agudas l\'bres, mm; como qne1· que falta
a mezinha coi·poral r lern•na, "lll><'rahunda a cE:lt•st ial <:0111 a qual
se curam as enfermidades aiucla q11' JllTl~", ... as. as . . irn que t>tU breYe
convalC'seeu <' se foi para snas ovC'lhas quP estiio l'lll Janiibatiba,
a duas leguns claq11i com outro lrn'· o i11,1;1 l•tetr ~i) '. e• \•acla sa...
bado vai daqui um dos sacc•nlote:::; a ;iies c'm'r missa.
'rambeltl Yisitamos out1·01.; lu~at·rs de Portug111•sc•s e lndios -.:erueanclo em todas as partes a palavra de Dc.>us. a qual JWl'a que
cl& fruto aburnlante. roguem nos~os li-mãos coniinuamente a ~osso
Senho1·. e te11 ham assid na me· mor ia de nós 011t1·os pn n1. q llC' nüo deixemos de semPar porque em seu tempo c·olh1•renH~s .
Bm Piratininga e casa de 8. Paulo da Companhia clC' Jesus,
em o fim de Dezembro de 1556.

Minimus Societat·i:s Jesu.

KOT.\Fl
(83) C'opia<la no lino de rcgistro Carias 11ox Parlr1., da Co1111m11liia ele
Jc8lt11 .~6bre o Brasil. cit., fls. 3!L Pbl. nos '·Anais da Rihlioteea Nacional",
t. II. p. 266·9. e no "Diario Oficinl" <lo. Rio. ele ;; de lk~cmbro do 1887.
(84) Aind:i cm ].'i.)4, ano da fun<la<;iío dl• l'ão J'aulo, resoh·cram os
jcsuit:11:1 substituir a palho~a. Que ali so cclifitarn. por uma tasa conforf!"1çcl

95

JOSEPH DE ANCHIETA
e a construir unia igroja de taipa de piliio. Quando X obroga, a conselho de
Lniz da Grã, transformou em "perfeito colegio" a escola primitiva, as obras
já ostavam quasi termina.das. Dirigiu-as o padre Afonso Braz, mestre de
alvenaria e carpintaria, au:ciliado pelos alunos de Anchieta que "pera a obra
traziam ás costas os cestos de terra e potes de água, no tempo que podiam
poupar de seu estudo" (S. de Vasc., o. c., l. 1, n. 202).
(85)

Santos e São Vicente.

(86)

Manuel de Chaves.
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qUADRIMESTRE DE SETEMBRO ATÉ O FlM DE DEZEMBR-0 OE
PIRATii.INGA, .AHRJL DE

1556,

DEI

1557 (87).

D<>ufrinaÇão dos meninos. - Ida do Pad1·e Lniz da Grã ás vilas
do mar. - Notícias dos catec1imenos. - Os pag6s. - Ataque dos Indws. - Destritição de três aldews pelos ca·stelhanos do Paraguai. - Entrada para a Companhia de mn Irmão
intérprete.

EM

as cartas pa.qsadas escrevi brevemente o que se oferecia,
agora em poucas palavras o que ocorre. Guarda-se a mesma ordem de doutrina que dantes aqui e em J araibatiba e peculiar cuidado acêrca da instituição dos meninos, dos quais alguns
perseveram, outros se mudam com seus pais a outras moradas,
aonde sossegam, o que parece haver de produzir fruto, porque como
dos pais nenhuma ou mui pequena esperança haja (porque não
faltam alguns que queiram seguir os costumes dos Cristãos), tudo
se converte em os filhos, dos quais alguns inocentes se vão para
o Senhor, os outros que são mais grandes se instruem e ensinam
sempre diligentemente na fé. Assim que insistimos com os contínuos sermões aqui e em outros lugares ao derredor; agora é ido
o Padre Luiz da Grã ao mar a ensinar os escravos de Portugueses
e pregar aos senhores, aonde sem cessar os ensina, colhendo muito
fruto de confissões, e admoestações, maxime dos escravos com os
quais principalmente entende, aos quais quasi todos traz á confissão, ensinando-lhes os rudimentos da fé de que carecem; movem-se eles a isto com grande fervor e devoção, e alguns deles há
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que sabem dar melhor conta das cousas, que tocam á fé, que os
111esmos senhores .
Baptizamos todos os pequC'nos, e algumas moças, as quai" depois que crescerem possam casar com os moços que se ensinam ua
e~cola. lJni desses Catecumenos pediu-nos uma def.t.as moç;as cristfi:-; por mulher, negamos-lha porque ele já tinha outra, e l'ilho9
dela, e não tinha nenhum aparelho para se poder batizar. :.\Ia" ele
(como f êem por costume) foi-se ao irmão da moça, pediu-lha e
Louve-a, a qual depois que esleve com ele sete, ou oito dias, rept·eendicla por nós outros, arr(•pendida se apartou dele, e saiu-se
ele casa para nunca mais tornar a ele. Elé tom.ando-a por fôrça,
a tosquim1 e como não quisesse consentir com sua má Yontade a
queimou, e lhe fez muitas clrn~as, a qual, deitando-o de si, se acolheu á (•asa de um; Cristãos, querendo ant<'s moner que cons(•ntir
no pecado. E como <'I<' a quisesse tirar e levar por fôrça. acudimos
nós outros esforçando-a a que C'Stivesse firme. e repreendendo ao
ontro, po1·q11e queria ter po1· manceba ('sta que era já batizada,
tendo ele outra mulher, e não sendo Cristão. Vencido com as nos<,as palavras se foi e depois nos ameaçou qne nos ha\'ia de rnarnr;
a moça tomou-lhe tanto abonecimento que o fez cessar de sen 1larn1do proposito e vontade .
E não somente êste mas outros dos catecumenos nos ameas;aram com a mo1·te, ma!> não -;ão para tanto. que perfeiçõem tais
obras . Kós outros aparelhado'> para tudo o que vier, tendo ao
Senhor por defensor, nada temem'os. B C'les amansando sua fra
nos mostram amor e nos fazem esmolas de i,eus frutos. li maior
parte dêst es (como nas cartas passadas disse) fez outras moradas
não lon~<' claqui, onde agora vivem, porque ultra <1<' eles nífo se
moYerem nada ás cousas divinas. persmHlin-se-lhes a~ora uma <liabolica inu1~inação. que esta i~reja é feita para sua destruição. Pm
:1 qual os possamos encerrar e aí aj11danclo-nos dos Portu~ucse.-;,
Jllatar aos que não 1;ã.o batizados e aos já batizados fazer i1os<>OS
C'scravos. isto mesmo lhes dizem outros In<lios, scilfret que os ensmamos para que a eles, filhos e mulheres, façamos cati>os e são
eles de ta l natureza e condição que mais crêem a qualque1· m<'ntfra dos R<'us, que a quanto lhC's pregamos, e se lh<'s diz isto al-
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gum de seus feiticeiros a que chammn Pagés nenhuma cousa têm
por mais Yer<lacleira ainda 'que dêstt>s nenhum ousa vir aqui senão
ocultamente porque os repreendemos mui gravemente . Polo se1·tão anela a~ora um ao qual todos seguem e veneram como a um
grande santo. Dão-lhe quando têm, porque se isto não fazem crêm
que ele com seus espíritos os matará logo. gste. metendo funio pela.
biJca, aos outros lhes dá i-;eu espirito, e faz seus semelhantes; aonde
quer que vai o seguem todos, e andam de cá pera lá, deixando
suas proprias casas. Contudo alguns dos me:smo:s índios o têem por
mentiroso, como nos disseram ele clois Catecumenos, quP claqni foram, em cu.ia casa o .santo com os seus ousou entrar. Diz ele que
há de passar por aqui a guena aos contrarios, e que da tornada
ha de destruir esta igreja cuja fama anela por todo o sertão. tlo
qual ucnhnm medo temos, senão ele desta manei r a QU(' l' ser 1emido
dos seui:;.
Porque se of°<'receu fazeL" men(:ií.o dos cont r·arios, direi algumas cousas, não fora do proposito. Veiu, poucos dias ha. grande
cópia deles, e combatendo um Jug-H dE' Portugueses, o r oubou;
ac:olheram-se á fortaleza. setE' ou oito Portugueses, que se acharam presentc·s, e como quisesr-;em cJJtrar tom eles os inimigos for1im mortos muitos deles; por outra pal'te aconwter-am uma ca"a
onde estavam dois Crü;tüos e saltando como símios no telhado. del'ribanclo as telhas, os tornaram por fôr~a e leYaram com muito:; <los
c~craYos e demais prêsa . Não muito depoi::; se seguiu uma peste
de que morreu grande númrro dos confrarios, tiravam os mortos
de casa e deitavam-os ás onças, ai; quais de noitP Yinham e os
comiam. D esta maneira os castigou a dextra do Benhor. e depoi.-.
i11do a eles os P ortugueses em navios, tomaram mais de ;;o, que
estavam fazendo granélrs festas com muito v inho e cantos sôbrc
a morte elos dois Portugueses Cristãos que já tinham comido. Depois ele ton1ados ao pol'to sentencia r am dois á forca. os quais o
pastor que tem as vezes do Bispo, pouco ba defunto (88 ) . que
poueo antes tinha chegado, cousolou e inst r·uiu na f~ (porque não
estava presente nenhum de nossos frmãos ) e assim recebidos a batismo, chamando sempre o nome de ,Jes11s, foram enforcados .
Torno aos nossos. os quais estão diddidos em três habitações,
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phra que possam linemeute beber, porque êste costume de beber,
ou, por melhor dizer, uatnreza, mui dificultosamente se lhes ha de
extirpar, o qual permanecendo, nem se poderá plantar a fé de
Cristo.
Aconteceu pouco ha em uma delas uma veronica, ou. por melh01· dizer diabolica fa~anha. ConvidaYa '1m a seu irmão maili moço
que fosse a :,eguir e acabar ( ?) aqueh• grande feiticeiro quc> anda
pelo sertão; êste outro, que já era Catecumeno, tc>ndo aquilo por
mentira, não quis ir, pelo qual se indignou muito seu irmão. E
ª~"im achada ocasião, em anoitecendo, depois de haver bebido, começou a pelejar com seu irmão, e tomando um manchil o feriu
mui mal, e dando-lhe trêx feridas, o deixou m<•io morto. Por isso
a mãe de!ef.:, já Catecumena, começou a pelejar mui gravemente
com uma nora, mulher do que ferira, a qual cuidava haver sido
causa desta discordia; pôs-se em meio delas um mancebo pera as
desapartar. mas a v<'lha tomando dua:-; flechas lhas meteu p<.>lo es1.omago, e deu a ele em t<.>rra, o qual, ao canto do galo, expirou.
Depois disto tomando um tir;ão em a mão deu a fugir. mas não foi
muito adeante, que logo não tol'llOU a seus filhos dizenclo-lhcs que
não na deixassem esta1· muito tempo solícita, e triste. mas que logo
a matasxem. Ao dia se~uint(• seu filho mais wlho qn(' tinha fel"i<lo no out.1·0, fez uma co,·a perH enterrar o morto, e tomando a
>.ua mãe pela mão. lhe d<'iton uma corda ao pescQ<:o, e a enforcou,
a enterrou. <' pôs em cima dela ao que ela tinha morto . Nenhum
(l<' todo o povo lho impt>1liu, 11ão lhe falou uma só palavra, porque
ai-sim soem vin~ar os f.t'ruelhantcs homicídios, porque não façam
gue1·ra os parentes <lo morto, r se comam uns aos outros.
Ao outro dia nos fomos lá mui depre~a, para curar o ferido
e aparC'lhá-lo para o batismo. e encontrando-o cm caminho, que o
üaziam a nós outros parn q11c o curassemos, nos tornámos, curámos.lhe a~ ferida~ até sarar, e eulleté:nto por remediar as chagas
dP sua alma o instruímos em. os rudimentos ela :fé. Ap1·endeu ele
de boa vontade boa parte, <' determina daqui adeante viver Sf.'g1mdo o que Deus manda. de maneira que por mui féra que seJa
a sua natureva, trab11lharcmos com todo cuidado pola domar, pois
nâo estão ccrradus aqnE>las entranhas de misericordia. em as quais
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nos visitou o Senhor nascendo elo alto, para que tambem a
abra caminho para entrar no tabernaculo do Senhor .

êste~

Em Jaraibatiba se ensinam pola mesma ordem. onde alguns
iuocentes batizados se passam ao Senhor; na doutrina do.s o~tro.s
se tem diligente cuidado, e peculiar na instrução dos meninos, mas
tambem êstes se dividiram em tres moradas, onde não Re podem
ensinar com tanta facilidade.
Não me pareceu bem calar uma cousa, que l'C'z um dêste<; já
batizados. Xão ha dias que alguns Castelhanos daqueles que moram em a cidade do Paraguai, da qual em as passadas se frz mf'nção, não podendo sofrer a malícia e soberba dês1es Indios, que já
em diversos tempos têm mortos muitos Cristãos, os acometeram e
destruiram três aldeias, matando alguns e cativando os outros
com mulheres e filhos; e tornaram-se por rogos de alguns Portugueses, que em aquela sazão andavam pelo sertão, mas amea~a11do e determinando de tornar a destrnir esta brava nação. Por esta
cousa os Inclios mui enojados, Yendo que não se podem Yingar dos
Castelhanos, tornam-se aos Portugueses, os quai:-; dizem que todol:i
são uns e assim roubaram cinco ou seis que andavam entre eles,
em diYersos lugares, e agora novamente mataram um, ao qual <l< 'ipindo, arrastaram pelo campo, e deitaram em um bosque, e ~co
metendo um. seu companheiro não puderam matar, mas roubaram,
tomando-lhe os escravos e quanto trazia. A êste acompanhava um
Indio já batizado dos que se ensinam em J araibatiba, e vendo
uma imagem mui fermosa de Nossa Senhora em mãos do~ ladrões,
arremeteu com eles, pondo-se em perigo ele vida e tomou-lha das
mãos e guardou-a, e não somente em isso se mostrou sua fé mas
tambem em outras cousas, sendo deshonrado e injuriado dos seus,
que lhe chamam escravo dos Portugueses. Se disto nascer alguma
discordia entre os Inclios e Cristã<•<; não serú peq11eno impedimentl}
para a doutrina e conversão deles. mas, por agora, não se ha procedido com o negócio, mais adeantc.
Pouco ha que o Padre Luiz da Grã recebeu um Irmão intérprete que dá boas mostras de si. Todos estamos bem e louYamo"<
ao Senhor, o qual nos deu graça e fortaleza interior. para que eom
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nenhuma aclYersidade nos apartemos da conversão clê.stes para o
qual não será pequena ajuda a oração de no~sos lrmãos.
Em Piratininga e casa <fo S. Paulo da Companhia de .Jesus,
em o fim de Abril de 1557 .
•Uinimu.~ Societatis J esu.

~OTAS

(87) Copiada no lino <le J'<'Jristro Cartr13 <los l'a<lrc.~ da Com 11a111tia de
J (SU.~ sôbrc o Brasil, eit., fls. 29 v. Pbl. nos "An::iis da Bibliteea. Nacional",
J, p. 270-4, e no "Diario Oficial", do Rio, em 17 de dezembro de 1887.
(88) D. Pe1·0 Fernandcll Rardinha, primeiro hisno <lo Brasil. Viajan·
<lo para. Portui(al 11;1 nan Xossa Scnhpm if'Ajmla. naufragou m1s imcdin<:õcs
da. f6z do rio Coruripe <' foi morto. ~>cm como :>en!I <:0111panhC'iro11, na mar·
gem esquerda. do rio Siio ~liguei, pelos selvagenb das Alagôas, :i J 6 de ,junl10
. el e J.'ili6 (Varnl1., lli.vt. Ot·ral, ~· ecl., l, 1>. 349, e l r, nota d<' H. Oar<·iu, p. 29).
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ÀO l'ADRE GERAL, DE

S,\o

VIC'ENTE, AO L'L'l'l:MO DE ::llAIO OE

1560

(~9)

Dcs(·1·iç<io cü1s coisas naturais da Capitania de J:Jão l'icenl<'. - Di·visüo das paric.s do ano. - Templ"Sfadcs . - Disputa. com wn
feiticeirn. - Enchentes dos rios. - Saí.da. dos pei.ces. - Boi
marinho. - 1'ia1·1·ação de utna tempe.-;tade 110 mar. - Entrada
dos pei.rcs. - Suc11ri11ba. - .facw·f. - Capivara. - Lontras.
- Caranguejos. - Jl!odo indígena de cw·<1r o cancm. - Ja1·arac(h, ca,scavel, cond e onfras serpentes. - Piolho de 1·obra. -Aranhas. - 1'atorcmas. - Pnnleras. - 'J'amal/lduá. - Anta.
- Preguiça. - Gambú. - Ouriços. - Macacos. - 'I'alú. Veados. - Gatos rno11teses, gamos e ,ia i·alis. - Lha111a do Pm·ú.
- Bicho da laq11ara. - Formigas. - Abelhas. - Moscas e
mosquitos. - Papagaios, beija-flores e ouil'os pa.s.~aro.~. Guarâ e ontras aves marinhas. - Aves de rapina. - A nh ima. Galinhas silvest1·es. - 1lland·iocrt e "rcticopê". Erva ·viva . - A rvo1·es medicinaú. - Pinheiros. - Raizes
-medicinais. - Pedra elastica.. - Conchas t' pcrolas. - Espccfros noturnog ou demonios. - Raras defonniclades entre os Brasi.i;. - Criança nton.~truosa. - l · m porco h ermaf rodi ta.

A

CRISTO seja comnosco.
Pelas tuas cartas, que ha pouco nos chegaram ás mãos,
vimos, Reverendo Padre em Cristo, que desejas (para que se atenda ao voto e desejos de muitos) que escrevemos acêrca do qne suceder comnosco qne seja digno de admiração on desconhecido nessa
parte do mundo. Conformando-me com tão salutar mandado, eumprinii diligentemente, quanto me fôr possível, a prescrita obrig1:1ção.
PAZ DE
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Em primeiro lugar certamente (o que fiz de passagem nas
anteriores cartas) tratarei desta parte do Brasil, chamada São
Vicente, que dista da Equinocial vinte e três gráus e meio medidos de Nordeste a Sudoeste, na direcção do Sul, na qual a razão
da aproximação e do afastamento do sol, as declinações das sombras e como se fazem as diminuições e crescimentos da lua, não
me é facil explicar; por isso, não tocarei nessas cousas, nem vejo
nelas razão para que sejam diferentes do que aí se observa.
Na divisão, porém, das partes do ano é cousa inteiramente diYersa : são na verdade de tal maneira confusas, que não se podem
facilmente distinguir, nem marcar o tempo certo da primavera e
do inverno: o sol produz com os seus cursos uma certa temperatura constante, de maneira que nem o inverno é demasiadamente
rigoroso, nem o verão incomoda pelo calor; em nenhuma quadra
do ano faltam os aguaceiros, pois de quatro em quatro, de três em
três, ou de dois em dois dias, uns por outros, alternativamente, se
sucedem a chuva e o sol; costuma contudo em alguns anos a cerrar-se o céu e a escassearem as chuvas, de tal modo que os campos
se tornam estereis e não dão os costumados frutos, não tanto pela
fôrça do calor, que não é excessivo, como pela carencia de água;
aigumas Yezes, tambem, pela muita abundancia de chuvas, apodreoom as raízes que temos para alimento. Os trnvõcs no entanto
fazem tão grande estampido, que causam muito terror, mas raras
vezes arremessam raios; os relampagos lançam tanta luz, que dim1nuem e ofuscam totalmente a vista, e parecem de certo modo
disputar com o dia na claridade; a isto se ajuntam os violentos e
furiosos pegões de vento, que sopra algumas vezes com ímpeto tão
forte, que nos leva a ajuntarmo-nos alta noite e corrermos ás armas da oração contra o assalto da tempestade, e a sairmos algumas vezes de casa por fugir ao perigo de sua quéda; vacilam as
habitações abaladas pelos trovões, caem as árvores e todos se aterram.
Não ha muitos dias, estando nós em Piratininga, começou, depois do pôr do sol, o ar a turvar-se de repente, a enublar-se o céu,
a amiudarem-se os relam.pagos e trovões, levantando-se então o
vento sul a envolver pouco a pouco a terra, até que, chegando ao
NordestP. de onde quasi sempre costuma vir a tempestade, caiu
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com tanta violencia que parecia amea~ar-nos o Senhor com a ckstruição: abalou as casas, arrebatou os telhados e clerribou as matas; a árvores de colossal altura arrancou pelas rai?.es, partiu pelo
meio outras menores, despedaçou outras, <le tal maneira que ficaram obstruídas as estradas, e nenhuma passagem havia pelos bosques; era para admirar quantos estragos de árvores e casas produziu no espaço de meia hora (pois não durou mais do que isso),
e, na verdade, se o Senhor não tivesse abreviado aquele tempo,
nada poderia resistir a tamanha violencia e tudo cairía por terra .
O que, porém, no meio de tudo isso, se tornou mais digno ele admiração, é que os Indios, que nessa ocasião se compraziam em bebidas e cantares (como costumam). não Sf' atenaram com tanta eonfusão de cousas, nem deixaram ele dansar e beber, como c;e tudo
estivesse em completa traquilidalle (90).
Vou entretanto referir um fato. que por si mesmo julgarás
se mais digno de dôr do que de riso; lamentarás certamente a cegueira e escarnecerác; da loucura. Poucos dias depois de se passarem estas cousas, em uma cel'ta aldeia de Indios, a que vim
com alguns sacerdotes aplicar a medicina ela alma e elo corpo a
um enfermo, encontrámos um feiticeiro de ~rande fa~a entre os
Indios, o qual, como o exortassemos muito que deixasse ele mentir
e reconhecesse um só Deus. Crendor e Senhor de todas as cousas,
depois duma (por assim dizer) longa disputa. rcsponden: "Eu
conhe~o não só Deus, como o filho de Deus, pois ha pouco, n1ordendo-me o mf'n cão, chamei o filho de Deus que me trouxesse remédio; Yeiu ele sem demora e. irado contra o cão, trouxe comsigo
aquele vento impetuoso, que sopl'ou ha pouco para que del'l'ubasse as matas e vingasse o dano que me causara o cão''. Assim
falou ele, e r espondendo-lhe o sacerdote: "'l'u mentes!", não puderam conter o riso as mulhere!> jít cristãs ás quais ensinámos as
cousns da fé, escarnecendo de certo da estulticia do feiticeiro.
Omito outras cousas porque não são para aqui: menos aquilo que
não fôra fóra de proposito para ad vertí-lo, nem a frase "tu mentes" parece proferida com menos reverência, pois os Brasis não
costumam usar de rodeio algum de palavras para explicar as cousas: assim, a palavra "mentes" e outras nesse SC'ntido são ditas
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sem ofensa alguma; pelo conti·ário, pronunciam claramente, ~em
nenhum vexame, as palavn1s que significam os órgãos secreto::; de
um e outro sexo, a cohabitação, e outras da mesma natureza.
A divisão <las estações <lo ano (se se considerar bem) é totalrucnte opo-;ta li maneira por que aí se compreende; porque. quando lá é primaYera, aqui é inverno, e vice-wr:-:a; ambas, por(•m, são
de tal modo temperadas. que não faltam no tempo de ün-erno os
calores do sol para contrabalan\;at· o rigor do frio. nem no estio,
para tornar agraclaveis os sentimentos. as brandas aragens e os
hum idos chuveiros, posto que esta terra. situada (como já clis"e)
{1 beira-mar. seja regada em qua;.;i todas as estações elo ano pelas
águas da chuva.

'l'oclavia. em Pira!ini11ga. que> fica no interior das terrns, a
30 milhas <lo mar, e f. ornada eh, tampo;.; 1•;.;pa~osos <' abertos, e em
outros lug'ares que se Jhr ;.;egurm para o Ocidc>nte. a natureza procede de tal maiwira qne. se os dias se tornam extremamente calidos por cansa do C'alor Hbrasaclor (cu.ia maior fôrça {· dC' ~ovem
bro a :\far~o), a Yincla da chnn1 lhes wm trazer refrigc1·io: cousa
que aqui acontece a~ora. Para t>xpl icar is:-;o em brcYes palavras :
i10 inverno e no verão há ~randes <·h1n·eiros. que servem para temprrar os ardores elo sol. <lc> sorte que ou preccdern tle manhã a<> estio,
ou ,·êm á tarde. :\a primawra. que p1·incipia em :.-1etembro. e no eq..
tio. que começa a Yigorar em Dezembro. as drnvas caem abunclantrmcnte. com g1·ande tormenta d<' trovões r relampagos.
Então, há 11ão só enchrnte'l de rio.'>, como grand<>.-; inuuclat;ões
dos campos; nessa!) ocasiões, uma imensa multidão de peixes. l'}Ue
saem da agua para pôr o,·as. deixam-se apanhar sem muito trabulho entre as ervas, e compensam por algum tempo o dano cansado pela fome que trouxera a '>tlbwrsão dos i·ios. Assim, ~ste
tempo é rsperado com aYidez. como alívio da passada carestia: a
isto chamam os [ndios pirftcema, isto \>, .. a saída dos peixes"; porquanto, duas ve:r.es cada ano, quaisi sempre em Setembro e Dezembro, e algumas wzes mais frequentemente, deixam os rios e se
wetem pelas enas em pouca água para desovar; mas no estio,
cc1mo é maior a inundação dos campos, saem em mais consideraveis
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cardumes e são apanhados em pequenas redes e até mesmo com as
mãos, sem aprêsto algum (91).
Finalmente, os grandes calores do \'e1·ão são moderados pela
muita abundancia de chuvas; no in\'erno, porém (passado o outono que, começando em l\Iarço, acaba numa temperatura agradavel), cessam as chuvas; a fôrça do frio torna-se horrivel, sendo
maior em Junho, Julho e Agosto; nesse tempo vimos muitas vezes não só 1;1.c; geadas espalhadas pelos <.:ampof.l a queimarem árYores e ervas, como tambem a superfície da água toda coberta de
gêlo. Então esvasiam-se os rios e baixam até o fundo, de sorte
que se costuma apanbat· {t mão, entre as ervas, grande porção de
peixes.
Aos 13 de Dezembro, completando o sol sua carreira em Piratininga, chega a maior altura; esse dia que é muito longo e em
que não há declinação alguma de sombras. dura 14 horas e não
passa além <lo Sul; daí. porém, volta para o Xorte, em cuja retfrada sóc ser mais rigoroso o calor <> febres agudas tom dôres de
)ado molestam os coi·pos. O undecimo dia de Junho, que é curtíssimo, e no qual o sol ('Stá muito afastado de nós, dura (segundo
creio) cêrca de dez horas desde o rompei· <lo dia até o ocaso (92).
Até aqui falámos do movimento <lo tempo; passo agora a tratar de outras cousas.
Ila um certo iwix<>, a que chamamos boi marinho, os I1ltlios
o denominam iguaraguâ, frequente na Capitania do Espírito Ranfo e em outras localidacles para o >forte, ondr o frio ou não r tão
rigoroso. ou é algum tanto diminuto e menos que entre nós; é êste
peixe de um tamanho imenso: alimenta-se de ervas como o in<l icam as gramas mastigadas prêsas nac; rochas banhadas por mangues. Excede ao boi na corpulencia; é coberto de uma péJe dura,
a!>semelhando-s<' na côr á do elefante; tem junto aos peitos uns
como dois braços, com que nada, e embaixo deles têtas com que
<1leita os proprios filhos; km a bôca inteiramrnte semelhante á
do boi. E' excelrntr para comer-se, não sabrrias porém discernir
se deve ser considerado como carne ou antes como peixe: da sua
gordura, que está inerrnte á péle e mormente em tôrno da cauda,
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levada ao fogo faz-se
tPiga, e não sei se a
das as comidas: todo
mos, tais que podem

um môlho, que pode bem comparar-se á manexcederá; o seu ol<>o serYe para temperar too seu corpo é cheio de ossos solidos c duri<ssifazer as Yezes de marfim (93 ) .

Com·em relatar aqui algumas cousas que vêm a proposito e
que, escritas há mais de dois anos, pelo máu exito da incerta naYegação, julgo não terem chegado aí.
Tendo eu e quatro Irmãos (94) saiclo da cidade do Salvador
(que tambem é ch::1mada Baía de Todos os Santos), depois ele fazermos 240 milhas por um mar tranquilo á feição do Yento, c·hegámos a uns bancos de areia qnc. estc>ndenclo-se para o mar na
distância de 90 milhas, e oferecendo uma como mmalha em linha
réta, tornam difícil a navegação; aí deitando a cada pa:-;so a sonda, gastíímos todo o dia e, fundeada a embarcação. pelo meio de
estreitos canais entrincheirados por montes de areia, pot· onde se
costumava navegar; no dia seguinte, porém. reunidos felizmrnt e
todos á 1arde, os marinheiros, julgando-se já livres ele perigo, tranquilizaram-se e não pensaram mais nele. quando, ele rep(:>nte. sem
ninguem o esperar, o leme sal fft fórn dos eixos e rncalha o navio;
sobrevem ao mesmo tempo uma repentina ternpestade clr vi>nto e
ill'.!'Haeeil'os, que no.<> atira para apel'tado:o; estreitos; o navio era arrastado sulcando areias e, por causa cloi-; frequentes solaYancos. temif!mos que se fizesse todo em pedaços.
Entretanto. leYados para um lugar baixo e inclinando-se a
embarcação toda para um lado, lcmbrámo-nos de implorar o socorro divino. expondo as relíquias dos Santos, que comnosco trazíamos, e lançando ás ond·a.s nm Agnus Dei, aplacou-se a tonnenta; caímos em um pégo mais fundo, onde, deitando-se a cada passe a aneora e colocado o leme em seu lugar proprio com pequeno
trabalho e com grande admiração de todos nós, esperava.mos ficar
tl'anquilos até o romper da aurora. Era um lugar fechado de todas as partes por cachopos e montículos de areia e sómente para
o lado da prôa havia uma estreita saída; quando no entanto se
começava a descansar, eis que tudo se perturba na ameaçadora escuridão da noite. os ventos sopram com violencia do Sul. caem
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imensos aguaceiros, e, revolvido em todos os sentidos, o mar
abalava violentamente a cmba1·cação, a qual, já gasta pelo tempo,
pouca resistencia oferecia: aberta em baixo para as ondas, estava
tudo coberto dagua; exgotava-se o porão em c~ma para as chuvas
quatro ou cinco vezes por hora e, para dizer a verdade, nunca se
esvasiava; ninguem podia conservar-se a pé firme, mas andando
de gatinhas e para dizer corriam uns pelo tombadilho, outros cortavam os mastros. aqueloutros preparavam as cordas e amarras :
n<>ste comenos, a lancha, que estava atada á extremidade do navio, foi arrebatada pelo mar, partindo-se o cabo que a prendia;
então começámos todos a tremer e a sentir veemente terror: viase a morte deante elos olhos; toda a esperança de salvação estava
JlOsta cm uma eotda e, quebrada esta, a nave ia inevitavelmente
<kspedaçar-se nos baixios que a cercavam pela pôpa e pelos lados;
corre-se á confissão : já não vinha cada um por sua vez. mas dois
a dois e o mais depressa que cada qual podia. Em uma palavra,
fôra fastidioso contar tudo que se passou; rompeu-se a amarra:
··Está tudo acabado''! gritaram todos . Todavia, no meio de tudo
isso não deixavamos de confiar com toda a fé em Deus, se bem
que cada um contasse com certeza morrer ali, e mais curasse salvar a alma do que o corpo; confiavamos não só na:s rcliquias dos
Santos, como tambem no patrocínio da Santíssima Virgem Maria,
na vespera de cuja Apresentação tinham acontecido estas cousas .
)luitas vezes (creio) nos veiu isto ao pensamento; a mim~e
ce:rto, e muita consolação me dava a idéa de que, naquela mesma
o<:asião, muitos dos nos:-;os rrmãos que andavam por diversas regiões, tinham todos o espírito alçado para Deus, e cujas orações,
subindo á presença divina, pediam auxilio para nós outros, e que,
1ior seus suspiros e gemidos, finalmente movida, a divina piedade
pndcsse trazer-nos os benefícios da sua costumada misericoré!ia.
Entretanto, não nos servindo elas velas nem de auxílio algum humano, eramos levados sãos e salvos pelo meio dos escolhos, para
onde a corrente nos arrebatava, e esperando a todo o momento que
se despedaçasse a eJDbarcação. expostos á chuva, flagelados por
tremenda tempestade, vendo a morte a cada instante, passámos
toda aquela noite sem dormir. Ao romper do dia, recobrando al-
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gum alento, concertámos da melhor maneira as velas e, procurando a terra, dei;ejavamos ao menos encalhar o navio na praia; mas,
levados por uma corrente mais favoravel elo que esperavamos, chegí1mos a um porto bastante segut·o, habitado por lndios, oude nos
ai•olheram eles benignam<'nte, e nos trataram com humanidade.
l<'inalmente, quão grande fôra a mü;edcordia do Senhor para conosco, a qual não clnvidamos que nos fosse propícia, não só pelos
merecime-ntos e p1·eces da bemaventurada Virgem, corno do-; 8antos, cujas relíquias traziamos conO!:-'CO, ficou bem manifestado pelo
desgraçado naufragio de ontro navio que nos pt·ccedera, o qual,
dPpois ele ter saído para lugares ele vau, impelido por um vento
próspero, arrebatado todavia não só pelo \'Onto Hnl. mas tambem
pela violencia elo mar, encalhara na praia e se despeclac;ara; com
seus aparelhos e 11tensilios no::; l'essarcimos dos que haviamas perdido, e concertámos o nosso já meio dP<;pedaçado na do.
No dia seguinte ao <1a nossn alTibada, vü;itanc1o eu <:0m alguns
frmãos as babitaçõ<'s dos lnclios, foi-nos aprespntada uma cl'iancinha quasi preste!> a expirar r falando nós a s<'lli'i pais pal'a batizá-la, eles anuíram de boa mPnte a isso; batizámo-la, e algumas
l10ras dPpois foi levada Pll\;l o céu . Feliz naufragio que cons<'gniu
tal l'esnltado ! Aí dc>morámo-nos oito clias por causa dos Yentos contrarias que reinavam; e como ponca ]H·ovisão nos sobrasse para o
1·esto da viagem, lançaram os marinheiros H redc> ao m11r. e colheram de um só lanço dois elos tais boi.~ ma1·i11hos, os quais. apesar
de serem tão grandes não romperam a red<', quando um só deles
eia suficiente para rasgar <' dPspeda~al' muitas redes: e assim, provendo-nos com fartura a munilicencia divina, fizemos o resto da
viagem.
Falo, porém, disso só de passagem; torno de novo ao proposito e, como começara a fazer menção de peixes, prosseguirei.
Em certa quadra do ano apanha-se uma infinita quantidade
de peixes; a isso os Indios chamam pirá-iq1iê, isto é, '· entrar1a dos
peixes"; porquanto vêm inumeros deles de diversas partes do mar,
entram para os lugares estreitos e de pouco fundo do mar, afim
dc> pôrem as ovas (95) .
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O que vou agora referir é a<lmiravcl, mas unanim<'meute comp1·oyado e verificado por not oria exp<'riencia : dez ou do7.e elos
1·1aior es sobem á tona da~ua como exploradores, e olhanrlo e ~xa
rninando o luga 1· toclo, se por ventura lhes fazem alguma ofensa,·
YOltam, como que pressentindo a traição, para conduzir a outra
parte o seu 1·ebanho. Se por{•m (o que já foi acautelado. pm·a que
<:Lm certeza nenhum mal façmn aos QtH' têm de entn1r) tudo lhes
parece estai· em segu1·ança e vêm que o lugar é apropriado, introduzem, voltando, urna inumera multidão dr peixes por <'streitas
entradas (pois que já todo o sítio está cercado, deixando apeuas
uma pequena aber tura, a qual se pódr com faci lidadP far.f'r, por
causa da pouca porção de> agua) ; c>ncu 1-ralaclos aí. e c>mbriugados
c0m o snco de- um cc>rto lrnho qur os lndios chamam timbó (%),
~iío apanhados spm o minimo tl'ahHlho muitas vc•zt's mais dr clor.e
niil pt"ixes ~1·ancles. Isso t> de tal sortc> comum rm muitos lugares
qne, quarnlo os apauham em abundancia . os deixam atirados na
pr:tia. Os peixes são mui saudawi!-i nesta 1erra l' podem-<;!' coru!'r
lodo o ano sem prejuclirar á salide, e atr na cloenc:a, "<'m rrcf'io ela
surna, que aqui não exü.te cm parir alguma .
Encontram-se no int('rior elas terras cobras a quc> os índios
denominam :>11<·111·yúba, de mara,·ilho1;0 h1manho : viwm quasi '><'mpt·c• nos rios, onde apanham para comer os ;mimais tPnestres. que
a miudo os atravessam a nado; sac>m porém ás \'l'Zes para a tí'tTa
t' os acomci m nos atalhos, ('111 qne co.slumam correr daqui parn
ai i. Xão {o facil acrc>ditar-se na extrao]'(linaria corpu lencia de'-tas
<·1>bras; engolem um veado int<'iro <' at<- animais maiores; isto t<'m
sido obsenado por todos; alguns elos nossos irmãos o viram c•om
espanto, e até um deles vendo uma serpente a nadar no rio, pensou qfü' ern um mastro d<' navio. Dizem que não têm ciente'> e só
st> enroscam nos animais, matam-os introduzindo-lhes a cauda pelo
anus, e trituranclo-o.s com a bôca os devoram int<'iros. A êste respc>ito (•Ontarei cousas estupendas e não sei se serão c1·iveis : mas,
tanto os lndios, como os Portugueses que passaram muitos anos
t~e sua vida nesta par te do globo. 11no ore as afirmam . Estas (·obras engolc>m, como disse, eertos ~mimais grandes, que os Inclios
0
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chamam tapiíara, de que tratarei ao deante; como porém o seu estomago não os pode digerir, caem por tena como mortas, sem po<lerem mover-se, até que apodreça o ventre juntamente com a comida: então, as aves de rapina rasgam-lhes a barriga e a devoram
toda com o seu contendo; depois a cobra, disforme, meio devorada,
começa a reformar-se. crescem~lhe as carnes, estende-se-lhe por
cima a pele, e volta á antiga fórma (97).
Ha igualmente lagartos que vivem do mesmo modo em rios, e
a que chamam jacaré (98) . São êstes animais de excessiva corpulencia, de modo que podem engulir um homem; cobertos de escamas duríssimas e armados de agudíssimos dentes; passam a vida
na agua; ás vezes sobem até as ribanceiras, onde acontece sei·em
mortos enquanto dormem, não todavia sem bastante custo e perigo, como sucede com o elefante . As suas carnes, que são bôas de
comer-se, cheiram a almíscar, maxime nos testiculos, que é onde
e~tá a maior fôrça do cheiro.
Ha tambem outros animais do genero anfíbio, chamados capiy 1íára, isto é, "que pastam ervas", pouco diferentes dos porcos,
de côr um tanto ruiva, com dentes como os da lebre, exceto os molares, <los quais alguns estão fixos na.<; mandíbulas e outros no
meio do céu da bôca ; não têm cauda; comem ervas, donde lhes provém o nome; são proprios para se comer; domesticam-se e criamse em casa como os cães: saem para pastar e voltam para casa por
si mesmos (99).
!Ia muitas lontras (100) , que vivem nos rios; das suas peles,
cujos pelos são muito macios, fazem-se cintos. lia tambem outros animais quasi do mesmo genero, designados no entanto por
nome diverso entre os Indios e que têm identico uso (101). Ha
pouco tempo tendo um Indio atravessado com a flecha a um deles
e saltando na agua para apanhá-lo, apareceu uma multidão de outros que estavam debaixo dagua, acometeram-o com unhas e dentes, de tal maneira, que trazendo com dificuldade o que havia
morto, saiu quasi em pedaços, e passaram-se muitos dias primeiro
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que lhe sarassem as feridas. Êstes animais são quasi pretos, pouco
maiores que os gatos, munidos de dentes e unhas agudissimas.
Seria fastidioso referir os generos dos caranguejos, e suas variedades e diversas fórmas. Deixo de falar dos que são terrestres.
que vivem em cavernas subterraneas, que para si mesmos cavam;
em toda a parte são frequentes, exceto entre nós; de côr verdemar e muito maiores do que os aquaticos (102). Alguns dos aquaticos estão sempre debaixo dagua: a natureza deu-lhes os ultimos
braços planos proprios para nadar ; os mais cavam cavernas para
si nos braços de mar (mangues); dêstes, alguns têm as pernas
vermelhas e o corpo negro; outros são um tanto azulados e cheios
de pelos; outros ainda têm duas cabeças, uma quasi do tamanho do
corpo todo e outra proporcional a êste (103).
O "cancro" (que é aí de tão dificil cura) é facilmente curado
aqui pelos Indios. Dão a essa doença o mesmo nome que entre nós;
curam-a, porém, dêste modo: aquecem ao fogo um pouco de barro
bem amassado, com que se fazem vasos, e tão quente quanto a
carne possa suportar o aplicam aos braços do cancro, os quais morrem pouco a pouco, e tantas vezes repetem êste curativo até que,
IUOrtas as pernas, o cancro se solta e cai por si. Isto foi ha pouco
provado com experiencia em uma escrava dos Portugueses, a qual
sofria desta doença (104) .
Até aqui tenho falado dos animais que vivem na agua; tratarei agora dos terrestres, alguns dos quais são desconhecidos de~sa
parte do mundo. Primeiramente direi das diversas especies de cobras venenosas.
Algumas, chamadas jarwracas ( 105), abu;ndam nos campos,
nas matas e até mesmo nas casas, onde muitas vezes as encontramos: a sua mordedura mata no espaço de vinte e quatro horas,
posto que se lhe possa aplicar remédio e evitar algumas vezes a
morte. Isto acontece com certeza entre os Indios: se forem mordidos uma só vez e escapam á morte, mordidos daí por deante, não só
não correm risco de vida, como sentem até menos dôr, o que tivemos mais de uma vez ocasião de observar.
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A outra Yarie<lade clenonünam bófrininga, que quer dizer,
.. 1.:obra <1ue tine", porque tt'm na cauda uma especie de chocalho,
C(llll o qual sôa quando assalta al~nem. ViYem nos campos. C'lll buracos subtenaneos; quando estão ocupadas na procrea~ão ata<:am
a gente; anelam pela grama em saltos de tal modo ap1·essado". que
º" Inclios dizem qne elas voam; uma só vez quc mordam, i1ão ha
mais remédio: paraliz1:1m-se a Yista. o ouYiclo. o andar e todas as
ar:ões do corpo, ficando sõme11te a clôr e o sentimento <lo veneno espalhados pelo corpo todo. atÍ' que no fim de Yinte e quatro horas
~l' expira (106 ) .
Entretanto. quasi todos o<; Indios torram ao fogo C' comt'm de-;~ms cobras e de outras, depois de lhes tirarem a cabeça; assim como
ti.mbem não poupam aos ~apos. lagartos, ratos e outros e1nimais
<lê:-">se gcnero (106-A).
!la tambem outras admiraYehneute pintadas ele Yárias côres,
de preto. dC' b1·an co. de encarnado semrlhan!l' ao eor1:1l, cts quai!'; os
Tndios apelidam iblbobóca, isto f.... terra cavad1;1 ", porque C'las no
ro,jarem fenckm a terra á mancinl de toupeiras; rstas são as mais
wnenosas ele todas, porém mais 1·aras (107) .
JJa tamhem outras, quf• são denominadas pelo-, l 11dios bóiuua1iúra. ii;to r... coht'as pintadns ", po1· ca11sa chls swts cliYersas Yaric<facles de pintura; estas são ig-ualmentc• mortifer11s (10~) .
Ha tamliem outras quasi 1;rmelhantes, chamadas ja.raráca e
tambern bóipcba, isto Í>, ''cobras chatas". porque, quando ferida!>,
contraem-se e ficam mais lai:gas; a mordeclnra clc:"sm; é tambt'm
1001-tal ( 109 ) .
lia ainda outi·as, qne !;(' clrnmam bóimiçanua. isto r. "cobras
:·:·ias''. porque a 1ma mordedura ('Omunica ao co1·po 11m g-randl.'
frio : <>stas, conqnanto maiorC's elo que as outras. são rneno" Yr1H'n<'sas (por isso qu<' não cau-;~un a morte ) : têm toda H bôca a1 mada de clentC's agudos. o que não se dá C'OID a-; ontrns, pois as outras
tl>m apenas quatro dentes cnnos, tão s11btis e ocultos que. se 11ão
sr observa com cuidado, pocl er-st>-há supor que os não têm: neles Í.'
nue está a pt>çonha (110) .
'l'oclas estas. por~m. ex1:C'to as que são Ycnenosas. elas quais ha,
i1íío <;Ú g-rarnle cópia. nuts himbem grande diwr,;icladC'. são tiío fre-
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quentes, que não Sf' póclc Yiajar sem grande perigo: Yimos cães,
porcos e outros animais sobreviverem quando mu ito seis on sete
horas á mordedurn delas. Xão raro temos caído cm semelhantes
pei·igos, tendo-as encontrado mnitas vezes eonendo pelos caminhos
de um lado para outro ('m a lguns povoado:-;, a que nos tem chamado o nosso de,·er. l 'ma vez, YOlta1Hlo eu para Piratininga de
certa povoa<;ão de Portu~ueses, para onde a obediencia rne fiit>ra
ir com outro irmão ti ensinar a doutrina, encontrei uma cobra enroscada no caminho; fazc•ndo p1·imeiramentC' o siual da crn7., bntilbe com o bastão e matei-a. Pouco depois começaram trê-; ou 'JUatro pequenos filhos a anelar pt>lo chfio; e admirando-nos de Ollde
aquelas que antes não ap;ueci111n tüdrnm ~rnido tão de repente. eis
que começaram a sair outros do Yentn• materno: e '>acudindo eu o
cadavcr, apareceram outros filhos a ill(hl. cm 11mne1·0 de onze, todos
animados e .já perfeitos, exceto dois. OuYi tambem contar. por ]H'S·
soas tlignas de crédito, de uma outra em cujo ven1 L'<' foram enc,ontradas mais ele quarenta (111 ) . 'l'ochl\·ia. no meio de uma multidão tão grande r frequente clelaf;, o ~enhor nos consc>l'Yêl incolumes,
e confiamos mais nele elo que em ('ontra-YP1wno ou podei· algum
humano; só descansamos em .J esn:-;. Senhor nosso. que í- o 1mico
que pócle fazer com que nenhum mal soframos, anelando asi:>im po1·
cima ele serpentes.
!Ia tamhem outras como pequenos escorpiões. que habitam em
eertos montes ele terra feitos pelas formigas: a estas chamam os
lHdios bóiquíba, isto é, "cobras de prs pequenos"". piolhos de <·obras; são vermelhas, pouco maiores qne arnnhas: têm.duas cabeças, como os caranguejos. e a cauda recunacla, na qual têm uma
unha tambem curva, com que ferem. Não matam. mas incomodam
extraordinariamente, de maneira que a dôr que produzem não passn antes ele Yinte c quatro horas (112).
O que direi das aranhas, cuja multidão não tem conl a? l:"mas
são um pouco ruivas, outras côr ele terra. outras pintadas, todas
cabeludas; julgarias que !'âo c:aranguejos, tal é o tamanho elo --cu
corpo: são horríveis de ver-se, ele maueirn qm• só a s11a vista paL"cce
trazer d ea ll te de si Yene110 ( 113) .
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"Cm certo animalejo do geuero dos vespões, inimigo desta:;, persegnc-as encarn içadamente, mata-as com o ferrão, leva-as para pequenos buracos que ca'a para si, e aí as come (114) .
Ha aqui umas aranhas de genero diverso, tendo tambem um
nome diferente do destas, e que exalam mnito mau cheiro: são frias
por natureza. não saem da.s casas, senfw quando o sol está muito ardente; por essa razão os que bebem delas, pois as mulheres brasilicas muita<> wzes soem preparar bebidas enYeuenadas, são acometidos de um excessivo frio e tremor; para isso o vinho é excelente remédio.
Ha outro bichinho quasi semelhante

{1

ceniopcia, todo coberto

dF pelos. feio ele Yer-se, de que ha vários generos, diferem entre si

na côr e no nome, tendo todo.-; a mesma fórma (115). Se alguns deles
tocarem no corpo de alguem, causam uma grande dôr que dura muitas horas; os pelos de outros (que são compridos e pretos, de cabeça
vermelha) são venenosos e provocam desejos libidinosos . Os Indios
costumam aplicá-los ás partes genitais, que assim incitam para o
prazer sensual; incham elas de tal modo que cm três dias apodrecem. donde vem que muitm; vezes o prepncio se fura em diversos
lugares, e algumas ve?Rs o mesnlb membro viril contrai uma corrupção incuravel : não só ::;e tornam eles feios pelo aspeto horrivel
da doença. como tambcm mancham e infeccionam as mulheres com
quem têm relações (IJ 6) .
Encontram-se tambem entre nós as panteras, das quais ba duas
variedades: umas são côr de veado, menores essas e mais bravias;
outras são malhadas e pintadas de várias côres: destas encontramse em todos os lugares (117); os machos, pelo menos, excedem no tamanho a um carneiro. embora grande, pois as femeas c;;ão menore:>; são em tudo semelhanks aoi,; gatos e bôas para se comerem, o
qec experimentámos algumas vezes; são de ordinario medrosas e
acometem pela retaguarda: dotadas porém de grande fôrça, com
um só golpe das unhas ou uma dentada dilaceram tudo quanto apanham; escondem as prêsas debaixo da terra, segundo afirmam os
Indios, e aí as vão comendo até consumirem. São de extrema fero-
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cidade, o que, conquanto possa !-ier comprovado por muito" fatos,
que sucessivamente e de quando em quando se dão, bastará referir
dois ou três para mostrá-lo.
A' beira de um rio, estando alguns Cristãos descansando uma
noite em pequenas cabanas, dormia um Indio debaixo da cama, ou
antes na rêde de um, qne aqui se suspende sustentad<1 por duas curdas: eis que sobrevem um tig-r(' alta noite e agarraildo-o por uma
perna, que por acaso tinha estendida, arrebatou-o, não podendo a
multidão, que aii se achava reunida, arrancar-lho das garras e dos
dentes; o que aconteceu com muitos outros, que as mesma' onç<1s
arrebatam no primeiro sono cio meio de muita gente; t1ê8t" fato poderiam ser apresentados muitos trstemunhos.
Quarenta homens armaJos de balas, arcos e lançais, l.t!ncionandv matar um tigi·e que tinha feito muitos estragos trucidando com
grande ferocidade e devorando n muitos, a .féra. não se temendo Je
tã0 grande fôrça de homen" armados, acometeu a um deles. e
matá-lo-ia com as unha:, entenadas pela cabeça e pelo peito. -;e. dirigida com a ajuda do Senhor ao coração. uma fled1a não a tives"e
deitado por terra.
Passando dois Indios por um caminho perto ele Piratininga,
por onde sempre vamos e voltamos, saiu-lhes ao encontro uma pantera e investiu contra ambos; um dos homens fugiu, o outro, repilindo os ímpetos da féra, combateu valorosamente n~io só com fle<.>has, mas tambem com a agilidade do corpo, até que trepou em
uma árvore, porém nem mesmo êste meio é bastante seguro contra
tais féras, pois são dotadas de grande destreza; esta ficou junto da
árvore, vendo se achava alguma subida; labutou toda a noite (porque isso se passou quasi ao entrar do sol), e bramiu, até que, subindo á árvore, ou derribou o homem, ou ele mesmo cansado de tão
grande luta e eheio de pavor, caiu. Em baixo era um lngar alagadiço, coberto de lôclo, no qual ele ao cair afogou-se, de maneira que
não pôde ser apanhado pela féra, a qual gastou debalde o resto da
noite em diligências para tirá-lo dali; afinal cansada, deitou-se . Ao
amanhecer, chegando os outros, que já tinham vindo inutilmente
na vespera em auxílio do homem, mataram a féra, que já não podia
mais mover-se pelo excessivo trabalho que tiYera, e acharam-lhe no
l l í
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wnt1·e o dedo polegar do i-eferido Inc1io, que se !)llpõe que ela devo•
rara quando ele subia á á1·vore: viam-se ainda nesta os ''estigios das
suas unhas.
Existem aqui tambem outros animais (querem que sejam leões),
do mesmo modo fer07.C's, porém mais raros.
lia tambcm outro animal de feio aspeto. a que os l ndios chamam tama11duá (118). Avantaja-se no tamanho ao maior cão, mas
tem nc; pernas curtas e Jevanta-i;e pouco do chão; l>, por isso, vagaroso. podendo ser wncido pelo homem na carreira. As suas cerclas,
que são negras entremeiadas d<' cinzento, são mais rijas e compridas que as do porco, maximé 11a cauda, que é provida de cerdas compricfas. umas <lisposlas dC' cima a baixo. outras t ransvcrsalmente,
com as quais não só rN:ebe. «omo recha~-.a os ~olpes elas nrmm:: é
cc•herto de uma pel<' tiío dura que é dific'.i! d<:' sr <ltrawss<11' pelas
flechas; a ~lo ventre f. mais mole. 'l'em o pescoço comprido e fino;
cahN;a pequC'na c mui <h•sproporc:ionacla ao tamanho elo co1·po; bôca
iedonda, tendo a mf'dida de um ou, quando nrnito. dois aneis; a
. Jingw1 distendida tem o cornp1·imento ele tl'êS pulmos só 11a porção
que pode sair fóra ela bôca. scm contar a que fica para dentro (que
eu mf'di ) . a qual <:Olil uma. pondo-a para fórn, estender nas CQYas
das formigas, e logo filie esta~ a rnchem ele todos os lados, ele a recolhe para dentro da hôca, e esta é a sua refeição ordinarin: admirn
CCIDlO tamanho animal com tão pouca comida se alimente. As patas
dea11tei1·as são robnst irissimas, ele grande grossurn, quasi ignais á
coxa ele um homem, as quais são armadas de unhas muito duras,
uma das quais principalmente excede em comprimento ás de todas
~,s demais ffra.<i; não faz mal a ninguem, senão rm sua defesa própria: qnanclo acontece ser atacado pelos outros animais senta-se e,
com as patas deanteiras leYantaclas, espera o ataque, de um só golpe
penetra-lhe.e; as entranhas e mata-os . E' saborosis.simo; clit-ias que é
carne de vaca, sendo todavia mais mole e macia (119).
na outro animal, basta11te frequente, proprio para se comer,
chamado pelos Indios tapifra (120) e pelos espanhois "anta"; julgo que é o que em latim se chama "alce., (121 ) .
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E' uma féra semelhante á mula, um pouco mais curta de pernas; tem os pés divididos em três partes; a parte superior do beiço
é muito proeminente : de côr entre a do camelo P, a do veado, tendendo para o preto. Levanta-se-lhe pelo pescoço, em vez de crinas,
um musculo desde as cruzes até a cabeça, com o qulll. como é um
tanto mais alto, arma toda a fronte e abre caminho por espessos
bosques, separando os ramos daqui e dalí . 'rem a cauda muito curta, desprovida de crinas; dá um grande assobio em vez de grito; de
dia dorme e descansa, de noite, corre de um lado para outro; nntrese de diversos frutos, e, quando não os ha. come as cascas das árvores. Quando perseguida elos cães, faz-lhes frente a dentada.e; e coices. ou lança-se ao rio e fica por muito tempo debaixo dagua; por
isso vive quasi sempre perto dos rios, em cujas ribanceiras costuma
cavar a tena e comer barro.
Do seu couro. endurecido apenas pelo sol, o::; Tndios fahrieam
broqueis completamente impenetraveis ás flechas ( 122) .
Ha outro animal que os Indios chamam aig (123) e nós '·pdguiça". por causa ela sua excessiva lentidão em mover-se ; na verdade preguiçoso, pois é mais vagaroso que um caracol; tem o corpo
grande, côr de cinza; a sua cara parece assem«lhar-se alguma cousa
d0 rosto de uma mulher; tem os braços compridm;, munidos de unhas
tambem compridas e curvas, com que o dotou a natureza para poder
tl'~par em certas árvores, no que gasta uma bôa parte do dia e alimenta-se das suas folhas e rebentos (124) : não se póde dizer, ao
certo, quanto tempo leva em mover um braço; tendo porém subido,
ali se demora finalmeille, até que coPsuma a árvore toda; passa depois para outra, algumas vezes tambem antes de chegar ao cume;
com tanta tenacidade se agarra no mdo da árvore, com as unhas,
que não se pódt: arrancá-lo dali, se11ão cortando-lhe os braços .
Ha tambem outro semelhante a uma pequena .raposa e ao qual
os Indios chamam sarianéa (125), que exala muito mau cheiro e
g1·1sta muito de comer galinhas; tem na parte inferior da barriga
uma especie de saco dividido de cima a baixo, em que estão escondidos os seios, e entrando para ele os filhos quando os pare, agarra
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cada um em sua têta e dali não saem até que, não precisando mais
do auxílio materno, possam ficar em pé e andar por si; mas antes,
depois da morte da mãe, só com muita dificuldade podem ser. arrancados vivos de suas têtas. Já matámos muitas e entre elas uma
com sete filhos encerrados na mencionada bol~a.
Existem tambem certos pequenos animais do genero dos ouriços (126), cobertos de cerdas compridas e mui agudas, pela maior
parte sôbre o palido, pretas na ponta, as quais, se tocarem em alguma cousa, principalmente carne, entram pcuco a pouco por si, sem
ninguem as empurrar; as mulheres brasilicas costumam servir-se
delas para furarem as orelhas, sem sentirem dôr. Eu vi um couro
dobrado, de não pequena grossura, transpassado de lado a lado no
espaço de uma noite por uma cerda dêsse modo introd11zida por
si mesma.
Ha uma infinita multidão de macacos, dos quaí1,; se contam quatro variedades (127), todas elas mui proprias para se comer, o que
muitas vezes provámos; é comida mui saudavel para doentes (128).
Vivem sempre nos matos, saltando em bandos pelos cumes das
árvores, onde se, por causa da pequenez do corpo, não podem passar desta árvore para aquela que é maior, o chefe da tropa, curvando um ramo, que ele segura com a cauda e com os pés, e segurando outro macaco com as mãos, dá caminho aos restantes, fazendo
uma especie de ponte, e assim passam com facilidade todos.
As femeas têm mamas como as mulheres; os filhos pequenos
agarrados sempre ás costas e ombros das mães, correm daqui para
ali, até que possam andar sozinhos. Contam-se deles cousas maravilhosas, que omito por incri veis.
Existe tambem outro animal muito comum entre nós, chamam-o
tatú (129), que habita pelos campos em covas subterraneas, e quasi
semelhante aos lagartos pela cauda e cabeça. Tem o corpo todo coberto da parte de cima por uma concha muito dura, impenetravel
ás flechas, semelhante á armadura ,de uru cavalo.
Can'! com muita velocidade a terra para se esconder; quando se
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mete em ·sua toca, se não lhe arrancares a perna, debalde te causarás em puxá-lo para fóra: agarra-se á terra com as conchas e os
pé.s com tanta fôrça que, embora lhe segures a cauda, mais facil
será destacar-se esta do corpo, do que a ele da cova: é de delicioso
sabor.
Dois generos ha de veados; un.s como os nossos de chifres;
êstes, são, porém, raros, outros, de côr branca, sem chifres, e que
nunca entram nos matos, 11ntes pastam sempre em magotes pelas
planicies. (130)
Ha abundante multidão de gatos monteses muito ligeiros (131),
de gamos, de javalis (132), dos quais ha várias especies.
Longe daqui no interior da terra, para os lados do Perú, a
que chamam N.ova Espanha, ha umas ovelhas selvag~ns (133),
iguais ás vacas no tamanho, cobertas de uma lã branca e linda, das
quais se servem os Indios para levar e' trazer cargas, como jumentos . Um dos nossos Irmãos, que andou muito tempo por aqueles
lugares, afirma que, não só vira comer, mas tambem comêra da carne delas. 'I'rata-se largamente dessas ovelhas nas cronicas do Perú,
vulgarmente escritas em espanhol .
Nascem entre as taquaras certos bichos rnliços e compridos,
todos brancos, da grossura de um dedo, aos quais os Indios chamam
ra.Tiú (134), e costumam comer assados e torrados . H a-os em tão
grande porção, indistintamente amontoados, que fazem com eles um
guizado que em nada difere da carne de porco estufada; serve não
st\ para amolecer o couro, mas tambem para comer-se . Dêstes insetos uns se tornam borboletas, outros saem ratos, que constroem a sua
habitação debaixo das mesmas taquaras, outros porém se transforn1am em lagartas, que roçam as ervas.
Encontram-se muitos outtos animais de diversos generos, que
entendi dever omitir, por não serem· dignos de saber-se, nem de
contar-se.
Seria muito difícil representar por palavras as diversas especies de formigas, das quais ha váriaf.i naturezas e nomes; o que,
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di-lo-ei de passagem, é muito usual na lingua lmt1;ilita, por isso que
dão diYersos nomes fü; diven;as especie:-:; e ra 1·ai-; vezes os generos ~o
conhecidos por uma denominação propria; assim, não ha nome generico da formiga, do caranguejo, elo rato e de mui to:-:; outros animais; das especiei-;, poré>m. que são quasi inl'ini1a8, nenhuma deixa
de ter o seu 11ome proprio, de maneira que com l'azão te admirarias de tão grande c6pia e Yariedade d<> pahwn18. ~o <>ntanto, das
formigas só parecem dignas de comemoração as que destroem as ár,·ores; estas são chiuna<las iç/i ( 13.) ) : ~io um tanto nti ,·as, trituradas cheiram a limíio: ca\'am para si grande::; (•asai-; ch'baixo da terra.
Na primavera. isto e~. <'111 :-ietembro. e claí <'ll\ <lean1r. fazem sair o
enxame dos filhos, qunsi sempre no dia iwg11i111<• ao de c:huYa e trovoarla, se o sol c•sl iv•'I' al'clC'rlte; os pais vão <1dc•ant<' <'. co1Temlo com
a bôca aberta d<' um hHlo para ontro. e11ch<'m todos os caminho~, e
pregam mordidt'las mais (•rueis do que rm 01111·0 qualquer tempo,
at P fazer ~angue: st•gu<'m-1 hec; os filhos tom 11sas ( 1:rn), de corpo
maior. e logo \'Oarn Íl JH'm·urll (lf' ncna" tiisas para :-.i. tão numrro<>os
muitas Yezes qur formam nma nuYem no ar: l'lll qualquer parte que
caiam caYam inwdial<1mP1ltP H terra, eonstruindo cada nm a snn babita~âo; depois, pol'Í-111. de pouco tempo motTPlll , <' <lt' spu Yentre germn-se innmeros outros l'ilhos, <le maneira Qllt' não admira haja tão
gnmde multidão clC' f'onnigas, quando de uma s6 nascem tantas.
Para ver q wrnclo elas sa<'m de s1H1s ta ,·p1·11as a.imitam-se i:is
aYes, ajuntam-se• os Tnclios, que ansio<>ament<' <'SJWram ê:-:;te tempo,
1anto homens, como mulheres; deixam as snas easas, apressam-se,
<'<•1Tem com grandr alrgria e saltos ele !)razrr para colher os frnfo!' noYos, aproximam-.se das entradas dos formigueiros e enchem
de agua os pequenos buracos que elas fazem. onde. estando, se defendem da raiva elos pais e apanham os filhos qne saem elas covas,
e enchem os seus vasos, isto f., .certas cabaças grandes, voltam para
ca~a, assam-as em vasilhas de barro e comem-as; assim torradas,
conservam-se po1· muitos dias, sem se col'l'omprrcm.
Quão deleitav<'I r C'sta comida e como é sauclav<>l, sabêmo-lo nós,
que a provámos (1 :l7) . :.\Ias umas aves semelhantes ás andorinhas,
das quais ha três Yariedade:-:;, aglomeram-se quasi sem conta no ar,
e cortam pelo m<'io com admiravel celeridade aquelas formigas que
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saem voando, devoram-lhes os ventres, deixando a cabeça com as
asas e pernas, e assim acontece que mui poucas escapam (138).
Encontram-se quasi vinte especies divel'sas ele abelhas (139),
das quais umas fabric:am o mel nos troncos das árvorrs, outras em
cortiços construidos entre os ramos, outras debaixo da tena, donde
sucede que haja grande abundancia de cera. 11samos do mel para
curar as feridas. que saram facilmente pela proteção divina. Ila''endo porém, como disse, muita<; especies de mel, falarei unicamente
de um, que os Indios c·hamam eiraaquãyetâ, quer dizei·, "'mel de muit<'s buracos", porque estas abelhas têm muitas <'ntratlm; nas colmeias . Logo que se bebe dêste mel, toma todas as j1mtas do corpo,
<'C>Htrai os nervos, produz dôl' e t 1·emôr, provoc·a vomito~ e destcm1icra o ventre.
Jla pelo mato gnmdr cópia de moscas e rnos411itos, os qu:üs,
sugando-nos o sangue, morcl<•m c·ruelmente, maxinH~ no Yerão. quando os campos estão ala~ttclos; uns têm o ferrão e as })ernas c-ompri<las c subtilíssimas; furnm a pele e chupam o sangue, atl> que. ficando com todo o corpo muíto cheio e 1.listendido, mal podem YOar: contra l1st<'s é bom rr1111-;clio a fnma1;a com a qual «e cli~iwrsam (140) .
Outros chamados ma1·iyui, e que habitam á bci1·a-mal', são uma
1waga terrivel ; são tão prqHenos que mal os podes perceber com a
Yi!'ta: 6s mordido, r niío vês quem te morde; !'iCl1trs-1e queimar e
J1Üo ha fogo em parte algm1rn; não sabes de bnde te veiu rcpentinamentc semelhante !ncômúdo: sr te coças com as unhas, maior dôr
sentes: renova-se <' aumeuta por dois ou três <lias o ardor que deixaram uo corpo (Hl).
Em verdade, não {> facil dizer quanta diYer->ida<le ha ele aves
omadas de várias cô1·cs. Os papagaios são mais co111 m1s aqui do
que os corvos, e de diferentes cspecies, todos bons para !le comerem; alguns deles produzem prisão ele ventre; on1ros imitam a voz
lwmana; outros ha que, comendo o milho quando cstú ~l'anado, voam'
em bandos e quando <'stão nesse trabalho, fazem de maneira que,
quando descem para comer. fiquem sempre um ou dois no alto de
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uma árvore, como de vigia, os quais. espiando o lugar por todos os
lados, em vendo alguem aproximar-se, tocam rebate e fogem todos;
mas se não houver perigo algum, quando os outros fartos sobem,
descem os vigias por sua vez para comer (142).
Ha tambem avestruzes, que não podem voar por causa do extraordinario tamanho do corpo (143) .
Ha ainda outros passarinhos, chamados guainumbi (144), os
mais pequenos de todos; alimentam-se só de orvalho (145) ; dêsses
ha Yários geueros, dos quais um, afirmam todos, que se gera da
borboleta (146) .
Ha outro passaro semelhante ao corvo, parecido com o ganso
por causa do bico. o qual mergulhando nos rios, está muito tempo
debaixo dagua a comer peixes.
Ua tambem outro. de menor corço, mas, quando sacode as a~as
:faz tanto barulho. que as árYores parece que caem por terra (147) .
!Ia ainda uma ave marinha, por nome gurmí (1-J.H). ignal ao
meqrulhão, porém de pemas mais compridas, de pescoço igualmente
alongado, de bico comprido e achmco; alimenta-se de caranguejos e
é muito voraz. Passa pot uma metamorfose, como que perpétua, pois
na primeira idade cobre-se de penas brancas, que depois se transformam em côr <le cinza, e, passado algum tempo tornam-se segunda vez brancas, de menos alvura todavia das da primeira; por fim
ornam-se de uma côr purpúrea lindíssima; estas penas são de grande estimação entre os Indfos, que usam delas para enfeitar os cabelos e braços em suas festas.
Ha ainda outra ave marinha semelhante á ádem, que, em lugar
de asas, tem pequenos membros, vestidos de macia penugem; tem
os pés quasi na cauda, de maneira que não podem sustentar o corpo
e só lhe servem para nadar, quando ela 11ão póde voar nem
andar (149).
Das aves de rapina ha muitas especies, das quais algumas são
de tal tamanho que matam e despedaçam até veados, maxime uma,
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para a qual, quando está no ninho, não só seus pais que têm com ela
particular cuidado, mas todas as outras aves que vivem da rapina,
trazem comida como a um principe : têm isto comsigo, que mesmo
que passem muitos dias sem comer, mal nenhum isso lhes faz (150).
Ouvi falar de outro genero ainda de aves de prêsa, a qual,
quando está aquecendo os filhotes recem-nascidos no ninho, que
constroi no mais alto da árvore, se o caçador sobe para tirá-los, não
·voa, mas, abrindo as asas para protegê-los, conserva-F-c imovel, consentindo antes que a apanhem, do que em desamparar os filhos.

~ ~

!Ia outra ave que se chama anhima (151 ), muito grande;
quando grita parece o í\Urrar de um asno . Tem em cada asa como
que três cornos (152), um tambem na cabeça. iguais aos esporões
<los galinaceos. porém muito mais rijos; quando acossada pelos cães,
i.ão foge, ainda que a grandeza do corpo não a embarace de voar;
antes os afugenta, ferindo.os f.?ravemente com as asas assim arma<las.
lla ainda galinhas silvestres, das quais se contam três especies: perdizes; faisões; e outras aves todas côr de purpura, outras
verdes, outras pardacentas, vistosas na sua multíplice variedade de
côres (153).
Isto quanto aos animais .
Das ervas e árvores não quero deixar de dizer isto, que as raízes a que chamam nt1J,ndioca (154), de que nos utilizamos como alimento são venenosas e nocivas por natureza, se não forem preparadas pela indústl'ia humana para se comerem; comidas cruas matam
a gente, assadas ou cozidas comem-se; todavia, os iiorcos e os bois as
comem cruas impunemente; se porém beberem o suco que delas se
expreme, incham de repente e morrem.
IIa outras raízes chamadas yetícopê (155), semelhantes ao 1·abão, de agradavel sabor, muito apropriadas para acalmar a tosse e
molificar o peito. A sua semente, que se assemelha a favas, é um
violentissimo veneno.
125

JOSEPH DE ASGllil::TA

:Entre outras, ha aqui certa erva <'Spalha<la por toda a parte
e que muitas vezes vimos e tocámos, a que chamamos viiua (156),
porque parece ter tal ou qual sentime11to: pois, se a tocares ele leve
com a mão ou com qualquer outra cousa, imediatamente as suas folhas, fechando-se sôbre si mesmas, se ajuntam e como qne se grudam; depois, daí a pouco tornam a abrir-se.
Das ~u·,·orei.> uma parec:e digna de notícia. da qual, ainda que Olltras haja que distilam um líquido S<'melhante á r<•sina, util para remrdio, escorre 11m suco suavíssimo, que pretendC'm seja o balsamo,
Que a princípio cone como oleo por pequenos furos feí1os pelo caruncho ou tambem por talhos de foices ou de machados. coalha depois e parece converter-se em uma especie d<' balsamo: exala 11m
cheiro muito forte, porém suavíssimo (' (o otimo para cm·a1· feridas,
de tal maneira que ent pouco tl!mpo (como diiem ter-se por experiencia prow1do) nem mesmo sinal fica das cicatrizes (Lí7) .
Ha lambem outras árvores que enchem por toda a parte os esteiros do mar, onde nascem, cujas raízes, algumas brotadas quasi
elo meio elo tronco, outras do ponto em que os ramos que rebentam
se dirigem para cima, quasi do comprimento de uma Jan~a. si! inclinam pouco a pouco parn a terra. até que llO fim ele mu ilos dias
<'ht•gam ao chão (J 58).
?\a povoação que se chama Bspirito Santo é muito comum uma
cr:rta árvore muito al1 a, cujo fruto é adm iraYel. :f:st <' é semelh:mte
a uma panela, cuja tampa. como que trabalhada a 1ôrno, com que
está pendente da árvore, se abrr por si mesma quando C':-;tá maduro: aparecem então dentl'o muitos frutos semellJantcs a castanha::;,
separadas por delgadas ti 1·as como interpostos septos, muitisiümo
agradaveis ao paladar. O vaso ou urna, em que estão encerrados,
não é menos duro que a pedra, e pode-se facilmente julgar do seu
tamanho pelas castanhas que contém. que passam de cincoenta (lf>9).
lla, 1;tlém disso, pinheiros (160) de altura estupenda; propagnin profusamente ocup1rndo o espa~o ele i-;eis ou s<>te milhas.

126

X. -

('ARTA DE S. \'l<"EX'fE (l.jljO)

O:, Indios dão aos seus frutos, por anlonomasia, o nome especial
ele• ibá, isto r, fruto (nome aliás ('Ommn ao::; demais frutos) j $àO
tc•111pridos tomo os nossos, mas muito maiores, ele casca mole, semelbant<'s it amencloa das castanhas. Os lugares que ficam para o
sententrião não prorluze!n destas árvores.
Ha diversas ánor<>s de frutos c•xcclcntes pant ('OJUer-sc, mni1o<; de sua vissimo chefro, r ele mui cl<•kitin-el saho1·.
[teis á medicina não ha :-;Ú muitas árvor<·s. tomo raizes de
plantas; direi, porém, alg-uma t:rn1sa. maxime das que são proYeitosas corno pu L"gantl's.
Ira uma certa árvo1·r'. de cu.ia ('astH cortada c·om faca, ou do
galho qll<'braclo. conr um líquido bran,·o como l<>ite. porém mais
c11•nso. o qual. se se bc•l><'r em JWqtH'llil por~ão. rrlaxa o vent r<• e
limpa o c•Htoma~o por Yiolc•ntos YorniloH: por pouto. porc'.·m, qnc se
exceda ua <1osr. mala. Deve-se. rmfim. tomar cl(•lr tanto qmmto
caiba em uma nnha r j..,:-;o mesmo dilni<lo em muita água: se não
St" fizer assim. incomo<la extrannlirn11·iamentC'. qtwirna a garganta
<· mata (J 61) .
Ha uma certa rair., abundan1c~ noH tampos. ut.iliHsirua par11 o
lllC'smo fim: raHpa-sc· e bebe-se mist ura<La com agua; esta. sr h<>m
que prO\'O<fttt' o vómito com bastante violencia. todavia behe-w Sl'In
vcrigo de Yi<la (162).
Ila tambem outra, chamada Y1il~a1·mente marureçô; as :-;uas
folhas JHH'C'eem as do bor<lo, a rair. pN1ue11a e redonda, que se ('ome
w•sacla ou brbe-sc esmoicla com agrn1. ('xp0sta pol' nma noite ao
spreno.
Descobriu-se ultimamente outrn, que é tida em grande estima
<' C(lm rar.iio. Esta {> oblonga e del!,l'êHla. contundida e deixada de
iJJfusão em agua pelo CH)n1ÇO ele rnna noite, bebe-s<· de manhã s<>m
dificulcladr. não causa nausea. nem produz fastio; clesembaraç;a,
porém. o wntre com abundante fluxo. que cessa Jogo que se tome
algum alimento. o qur í: comum ás de que falei ha pouco.
Ila, alrm destas. Yárias outnts qne servem muito para l-lOlfar
o \'entre. q 1tanto para o J)refükr. Excct o os frutos ele' eertas úrvo1·es, qnasi que nenhum remédio eficar. se encontra.
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Até nas pedras se encontra o que admirar e com que exaltar a
onipotencia do supremo e otimo Deus, maxime em uma que serve
para afiar espadas; mas tem isto de maravilhoso, que qualquer
parte dela que tocares em as mãos se torna flexivel como o couro e
a moverás como cousa apertada por um nó, de maneira que não
parece uma pedra só, mas sim muitas reunidas por diversas
juntas (163) .
Encontram-se em certo rio habitado pelos inimigos, a umas
50 milhas de Piratininga, muitas conchas, nas quais se criam certas pedrinhas transparentes, que querem sejam perolas: têm o tamanho do grão de bico e algumas maiores.
Isto é quanto me ocorre dizer das árvores, plantas e pedras.
Acrescentarei agora poucas palavras acêrca dos espectros noturnos ou antes demonios com que costumam os Inclios aterrar-se.
E' cousa sabida e pela bôca de todos corre que ha certos demonios, a que os Brasis chamam conipira, que acometem aos Indios muitas vezes no mato, dão--lhes de açoites, machucam-os e
matam-os. São testemunhas disto os nossos Irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles. Por isso, costumam os Indios deixar em certo caminho, que por asperas brenhas vai ter ao interior
das terras, no cume da mais alta montanha, quando por cá passam,
penas de aves, abanadores, flechas e outras cousas semelhantes,
como uma especje de oblação, rogando fervorosamente aos c-ur-upiras que não lhes façam mal (164).
Ha tambem nos rios outros fantasmas, a que chamam Igpupiára (165), isto é, que moram n'agua, que matam do mesmo
aos Indios. Não longe de nós ha um rio habitado por Cristãos, e
que os Indios atravessavam outrora em pequenas canôas, que fazem de um só tronco ou de cortiça, onde eram muitas vezes afogados por eles, antes que os Cristãos para lá fossem.
Ha tambem outros, maximê nas praias, que vivem a maior
parte do tempo junto do mar e dos rios, e são chamados baetatá
(166), que quer dizer "cousa de fogo", o que é o mesmo como se
se dissesse "o que é todo fogo". Não se vê outra cousa senão um
facho cintilante correndo daqui para ali ; acomete rapidamente os
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Indios e mata-os, como os curupiras: o que seja isto, ainda não se
sabe com certeza.
Ha tambem outrGS espectros do mesmo modo pavorosos, que
não só assaltam os Indios, como lhes causam dano; D que hão admira, qllando por êstes e outros meios semelhantes, que longo fôra
enumerar, quer o demonio tornar-se formidavel a êstes Brasis, que
não conhecem a Deus, e exercer contra eles tão cruel tirania.
Dêstes Brasis direi, em último lugar, que quasi nenhum se encontra entre eles afetado de deformidade alguma natural; acbase raramente um cego, um surdo, um mudo ou um coxo, nenhum
nascido fóra de tempo (167). Todavia, ha pouco tempo, em uma
aldeia de Indios, a uma ou duas milhas de Piratininga, nasceu uma
criancinha, ou antes um monstro, cujo nariz se estendia até ao
queixo, tinha a bôca abaixo dêste, os peitos e as costas semelhantes ao lagarto aquatico, cobertas de horrendas escamas as partes
genitais perto dos rins; a qual seu pai, assim que nasceu, fez enterrar viva. A esta morte condenam tambem os que suspeitam terem sido concebidos em adulterio.
Não é talvez menos para admirar o ter nascido em Piratininga um porco hermafrodita que, segundo creio, ainda está vivo.
Narrei essas cousas brevemente, como pude, posto que não duvides que haja muitas outras dignas de menção, que são desconhecidas a nós, ainda aqui pouco praticos. Rogamos entretanto aos
que achem prazer em ler e ouvir estas cousas, queiram tomar o
trabalho de orar por nós e pela conversão dêste país.
Escrito em São Vicente, que é a última povoação dos Portugueses na India Brasilica voltada para o Sul, no ano do Senhor
1560, no fim do mês de Maio.
O mínimo da Companhia de Jesus.
NOTAS
(89) Copiada no livro de regiiitro Cartas dos Padres ela Companhia àe
Jesus sôbre o Brasil cit., fl. 85, em latim. Pbl. em italiano nos Diversi 111Uo't>i
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ai:isi, Venctia, 1565, pru'te HI, fl. lG0-72, e, no original anotado, ua ('o/c~1ío
dr Notícias pam a Hi.st6ria e Geografia das Nações Ultramarinas, ela Á<'a!1
deruia Real das Ciencias, Lisboa, 1812, pelo conselheiro Diogo de Toledo J,ar:1
Ordoiiez, quo tirou edição a. parte, Joseph de ..dnchieta Efri,stola q1iampl11ri111arum rerum nat1traliwn1 qu(l' S. Vicentii (nunc S. Pauli) proi.'inciam inro•
ln1t 11iste11s dcscriptüme1il 1 datada de Lisboa, 17~9, in 4°, 3 fl. não numeradas e 46 p., sendo uma de erratn. A versão portoguesa feita por Teixeira
de Melo, com o concurso de Martinho Corrên. de Rf1, foi primeiro pbl. nos.
"Anais da Biblioteea Nacional", T, p. 275-305, e depois, corrigida, no "Dia.rio Oficial", do Rio, de 22, 24 e 26 de clezembro ele 1887 e 2 e 7 do j11nt'i1·0
de 1888. Novamente traduzida pelo prof. João Vieira de Almeida, foi pbl.,
cem um prefacio do dr. A. ('. de Miranda. Azevedo e as anotações de J,am
Ordoiiez, no faseieulo Carta fazendo a descrição dax inumeraR coisas nah1rc•is que .~r encontram na prot:inrúi <le S. Vicente, 11ojr S. Pattlo, seguida ife,
C'utra.~ cartas itrcditas escritas da Baía pelo -veneravel Padre José de ..dndiieta, fi. Pnulo, 1900. - As notas que se seguelll, da autoria do dr. Afranio
do Amaral, di1·etor <lo Instituto elo Butantan, dr. Olivcrio i'Iario de Oliveira
Pinto, ussistonte do Museu Pa,uliRhl, e sr . Pio J;ourcnC}o Corrêa, transcritns
sem ncnhumn indicaC}ão do obra, fo1·arn espe<'ialmcnte escritas para esta edição, a pedido nosso. Outras, aindn, submetemos fL rcvisiio de 11111 tccnic•o elo
Instituto BiQ.)ogico de Rão Paulo, graças Íl gentileza do dr. Adalberto do
Queiroz Tele~. Ao eoneur:io dêSS<'S competentP~ devemos, assim. em grande
parte, o eomentario ou eselarecimcnto do que de mais curioso ou menos l'laro
contém a ndmiravel carta de Anehieta.
(90) A essn tempestade volta a se referir Anehicta 11a. carta sei.'l1inte
(XI), rcssaltnndo os serviços qut' por essa ocaRiilo prnstaram aos indioR o
padre Luiz 1'llt Gri~ e o irmão M1t11ucl de Chaves. - Cf. S. de Vaseo1welo11
(Cron., 1. 2. n. 86).
(91) Pirncema ou pirar1~. "monção en1 que ~11c111 os peixes", conformo
<lofiniçiio de R. Caetano (T'ora/J11lario <la Conq11i.~t(l, nos "An. da Bibl. N11cional", VIJ). Do pirá-peixe e rt'·sair ou cema-sainclo. - Obsen·a~'io de Oli·
,·erio )fario: "Propriamente niLO hn o que retifiear nn dcseri<:ão ele Anchicta; apenas niío !!<' poderá dizer colll inteira p1·opriedndc que os peixes "saem
d 'ngua para pé\rcm º'·os", senão que sobem o curso dos rios, [1 proeur:i das
cabeceiras, do aguas mais rasaJJ o rcmançosas, em qut' do fato "se metem pelas
ervas em pouca agua pa.ra desovar", ao abrigo rcln.tivo das causas naturais de destruiC}i'10". - V. Agonor Couto de Magalhíics (Monografia ln·a.~i
lefra de pei~es flttviai.'I, S. Paulo, 1931, p. 66) .

(92) . ?ola ele Lara Ordoíiez (1. e.): "Esta m11neira de calcular o
Yerão e o im'erno é conforme o antigo Calendario, o qual depois, isto é, no
ano de l-íR2, Gregorio XII, Pontifi<'e )fa.nmo, corrigiu, suprimindo der. dine
e pro,·idcneiando para o futuro. Porque, como o ano civil excedesse o ~olnr
em 11 ', desde o ano 325, no qual se marcou o tempo dn eclohração da Pns<"o:i
110 Concilio de Nicea, o 1° Wcumcnico, os solsticioa precediam outros tontos
dias, os <Jtutis cniram realmente, no ano de 1559, a J 2 de junho e a 12 do ckzembro. Por isso, por causa elo comprimento dos dias 11 ele junho o 13 de
clE'zembro, ou dos passa.dos, ou dos seguintes, si111fü1rnicntc, Anchieta julgou
solsticiais os dillS 11 de junho (' 13 ele clezem bro. Rcnlmcnte eles duram, c·onsiderando a rt'fração da luz, no tempo elo verão, 13 h. 24'; no im·erno, porém, J O h. 36'. "

(93)

Boi-marinho é o pei.re-boi, sirenio da fnmilia dos Triquequideos,
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de que ha duas cspecies brasileiras. Chamado pelos indios iguaraguá (Anch.),
goáragoá (G . Soares, Trat., ed. 1879, p. 257), goál'ag11á ou guarabá (Varnhagcn, nota 203 a G. Soares), "R.. Garcia declara melhor "g11.a1·aguá, que
so traduz por guára-guára, come-come, comilão, ou ainda por yguá-riguá, morador em cnscad1ts" (nota. a F. Cardim, Trat., p. 136). Os portugueses da
Africa Oriental o conhecem por peixe-mulher, segundo Lara Ordofiez ( 1. c.) .
- Obsen·a.ção de Oliverio Mario: "A especie i·efcrida. por Anchieta é indu·
bitavelmente Tricl1echus ma11citw1 Lin., 1758, p<'culiar ao li tora 1 atlantico da
America Meridional e fls Antilhas. Uma especie vizinha (Mcinatus immgui.,
Matterer) vive nas bacias do Orenoco e do Amazonas, ao passo que as costas
e grandes rios da. Africa Occidental são frequentadas por uma outra (Ma11<it1l.9 sencgalcnais Desmarest) . No Oceano Indico e nas costas da Africa
Oriental encontram-se duas <JSpcdes pertencentes a um gl!nC'ro afim; :t alguma
delas (talvez Helicore d11gun{I grxleben), senão a nmbas, apli<'llr-sc-(1 o apelido dado pelos portugueses, segundo Lara Orclofiez".
(94) Da. Baia, em outubro de ~3, partiritm p:im Rão Vicente, com os·
cala pelo Espírito Santo, os pndl'cs Leonardo Nunes, Vicente Roclrigu<>s e
Braz Lourenço com os irmãos José ele Anchieta, ílregorio Serriio e (segundo
é corrente) urn terceiro, cujo nom<' se ignora. Anehieta, entrct:i.nto, diz "cu
e Quatro irmiíos". E' assim muito pro\'avel (Ili<' fossem realmente cinco os
j esuít as que embarcaram n:i Bala, e não seis, como pretende ~ - de Vasconcelos (o. e .• l. l . n. 143) . Com a tempestndC', <1\1e n:i noite de 20 pa.r:i !!l
de novembro surpreendeu a miss:io nos Abrolhos, a embiU'N1<,:f10 de Anchicta
ficou bastante danificada e a ele r,eonardo ".'{unes inteiramC'ntC' pcrdicln. 1'~'
esse o •SU<'<'SSO o.no Anrhieta nnrra.
(9íi) Piraiquê, "corr. pirá-ih', o peL'tC l'ntra. Designa o estuario ou
esteiro aonde o peixe entra par1i a desont ou para comer . Alt. Piraqut:, Perequê, S. Paulo" (T. Sampnio, O t1111i 11(i Ceogr. Nac .. 3• ed.). - Obscr·
vaçiio de Olivcrio M.ario: "Pimiqui' é nome eu.ia traeli<,:ão dir-sc-(1 perdi<l!L
n11 linauaacm vula111·. Niío exisl<' até. ao cme 1>ar<'ce. nenhtun \'O('ábnlo para
dosiirnar na fala usual o <:urioso fcno111eno rla cntrarla rlos carrlumes <11• pei xes potamotocos (assim são rhama<los os JH~ix<'R 111:iri11lios Que desovam nos
i·ios) pelo estuario elos rios acima. No número dêstes poixes contam·S<' no
Brasil, como os seus mais importantes representantes do ponto de "ista eeonomico, as tai11l1as e curi11tã.~, de que hu muitas espccics : M11[1il brnsiliensis
Agassiz, M. abbula ('I - M. Cl'plwl11.~), .1I. i11cilis Haneoek, J,[. cure•ma
Cuv. & Vai., etc. A êstes pci.xcs se referirá com tocla probabiliclade o treeho
de Anchieta. A observacão elo jesuíta sôb1·c o tino admiravel de proteção e
de rlefrsa posto em prática pelos peix<'s 110 ato de procumrem lui?ar ad<'quado ft desova. em Que pese a maneira antropomorfiea por o.uc (> narrada e in·
tcrpretada, conta forçosamente 111,gum apoio nn 1·cnliclade, pois é sabido e1ue
os animais. ainda aqueles cujo psiquiro se nos most1·a mais embotado e ru·
climontar, frequentemente nos mara,·ilham pela clari\'idencia dos seus instin·
tos relacionados com a procrea~ão" . - A p1·ocura "de aguas salobras ou
mesmo perfeitamente d<><'cs" para a desov11, justifica-se "em determinadas
especies, porque, dadas as exigcncias biologieas, acham nos rios meio tnrn·
quilo o farto de alimentação pai·a a futura prole", sendo de notar que mnit:is "permanecem nos rios Jitoreanos inrlefinidamcntc" e onh'as, "logo após
os meses de procreação, voltam para o mnr" (A. Couto de l\fogalltães, o. e.,
p:ígina.s 66-7).
(96)

Timb6. ela familia das

Sapindacea~
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ti.:pi é do difícil ex~licac:>o. sogun<lo R. Garcia (nota a. F . Car dim, p. 135).
- Ao sumo "extraiilo <fo t.ipós batiilos para matn.r o peb:e nos rios e lagt.as". chamavam os iudios tin_qtii (T. Sa.inpaio, o. c . ).
(97) Sucuryúba (Anch . ), giboioss-ú (Gaudavo, Tratado da Terra do Brapbl. da Acad. Bras., Rio, 1924, p. 56), suctirij1i.ba (F. Cardim, o. c., p. 100),
sucuriú (G. Soares, o. e., p. 239), sucurijú., sucurim;a, S'ltcuri, socori, e tambem arygboia (centro e litoral), boiuna (Amazoni.a), boissú, boi-ass{i. ou
boi_quas8'ú (Amazonia e centro) o dborão (Alto Amazonas e Acre). da fau:ilia dos Boideos (Eimectes mui·iims L.). 8?.U:uri, "corr . çuú-curi, morde rapldo. atira o bote" : sucuriú.. "corr. (l11ucurí·J1ú, forma contrata de çutiC'l1.r i1111ba.. a sucuri amarela" (T. Sruupa.io, o. e . ). Observa Afranio elo
Amaral: "A su.ctwiuba é clotnda de 4 sél'ies de afila.dos e recurvos dentes
nn parte superior ila. bôra o ile 2 na inferior. As 4 séries superioras são
formadas de 68 dentes, distribuídos pelos 2 maxilares e pelo par palatino·
pterigoideu : as inferiores são constituidas por 34 dentes insertos na mandíbula direita e esquer<la . Todos esses dentes diminuem de tamanho pa1·a
o funrlo da bôca. para onde tambem são dirigidas todas as pontas. Est:i.
oricnta,c:.ão ilos ilentes. Que se e11contra em todos os ofidios, serve, na de·
lesa das especies. ao duplo fim de apreensão facil da vítima e sua melhor
l"ctenção: a prêsa, quanto mais tenta escapar, mais profundamente fica implantada nos dentes da cobra. A suposta ausencia, referida por Anchieta,
cl6ve ser. 11ão rle ilentes propriamente ditos. pois a. su~mri tem ao todo 102
dentes, mas de prêsas chanfrada.~ ou ocas que no Brasil só ocorrem, respetivamente. nas corais veri!adeiras e nas crotalideas. - Ao que eu tenho ob·
serva.do, a S'UC1i.rW.b<i não introduz a cauda. pelo anus da vítima para matá-la.
A informa('..ão no particular <le,•e ser lencl.ttria. pois esta especie causa a
morte rlos animais por simples enroscamento ou contrieção progressiva. partindo-lhes os ossos. desconjuntando-os e estouraDdo-lhes o ventre e o tórace.
Dessa f6l'ma consegue reduzir-lhes rnpidame1Jte a grossura ou diametro
tra.nsverso e engulí-los com mais facilidade. - O apodrecimento do Yen·
tre <la sucuriuba ali1nentada e a consequente inten·cnção das aves de rapina
p:.1recem·n1e deturpação fanta3tica do longo período digestivo, que se caracteriza por extrema imobilidade do reptil. O processo de rep::iração tecituaria a.ssinalaclo não é possivel, pois a cic-atrizru:ão entre os oficlios é sempre muito preca.ria, imperfeita e seguida de deformações mais ou menos
profundas" .

sa,

(98) Nota de R. Garci1J a F . Cardim (o. e ., p . 143) : "Jacaré, reptil
emidosaurio <la familia <los Crocodilos. representada no Brasil pelos generos
Caunan e Ja.<>aretinga. O fora.ré elo papo a.mareio é o mais c.ournm da Baía.
para o Sul . Dm'c ter si<lo esse o Que o autor mais particularmente conheceu" . E Anchieta tn.mbem. - Jacaré, "corr. 11a-caré, aquele que é torto, ou
sinuoso. Pode sor, ainda.. 11-echá-caré, aquele Que olha de banda" (T. Sampaio, o. e. ) .

(99) Capyfüfra (Anch.), captJUara (F. Cardim, o. e.. , p. 103), capibnra (G. Sonres, o. c ., p . 230), capyyM1·e (C. D ' Abbeville, Ilist6ria lla
rufasão elos Padres Camichinhos. Paris. 1922. fl. 248 v.). capi_q1wra ou capit·ara, i·oedor da familia dos Caviideos (Hydrochorus hydrochorus L . ) . Escreve R . Garcia (nota a l<'. Carilim, p . 144): "O nome tupi vem de capyi,
erYa, o capim. e puára.. particípio ilo vermo ú.. comer : o que come capim, o

erbi..-oro". Portanto. Que pasta. ervas. como diz Anchieta. - Observação de
Oliverio ?lfario: "As descric.õcs de Anch,ieta. nada lia a estr:-mhar, amiúde
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encerram >erdndeiraa- enormidades em materia de zoologia. 1'~seusa niti<'ar
11 assere.ão de Que a capit:ara apresenta, afór:i as ~eries l:itl'rais de dentes,
alguns "outros no moio do céu da bôca", disposi~o osta <1uo não existe em
nenhum mamifero, e apenaB encontradi<:a nos wrtcbrados poecilotermicos.
Sem serem propriamente do mesmo feitio. oR molares ela rapii'ara assem<'·
lham·so perfeitamente aos das lebres e ;ios da maior pinte dos roedores''.
(100) Nota de Oliverio Mario: "Lontras ha no Brasil de duas espe·
cies r do ilois generos diferent<>s. A' especie maior ou arfrc1111t11 (Pteronura
brasilicnsis Zimm. ), nplicar·Se·in. tambem, segundo Goeldi. (Mamiferos do
Brasil, p. 71) a denominaciío incligena ele Ja.qoacaca. A lontra pN1uena ou
simplesmente lontra (Lontra parancn.Qi.• Rcngger) é espeeie muito menor,
Jiropria do Brasil m<>riilional (de &ío Paulo ao Rio G1·ande elo 8ul, inC'lusive
Mato Grosso). Paraguai e Argentina".
(101) Nota de Olfrerio ::\fario: "O outro animal. <!Ua!li do m<>~1110 ~e·
nero (sir) da lontra é pro>avelmentn o ratão ilo banhado ou nutrin (Myo·
castor coyp11.ç), ás vezes tarnbom chamado impropriamente lontra; não ha
opôr·se, no c;iso, a circunstancia de ser êstc animal um rOl'dor e não um
carnivoro".
Devo ser o ouonhumig de F. C'11rdim (o. e., p. 92), ouég11011·
r111a.11<11au111 ou {/lllliam~ c·rust:ll'PO
braquiuro da família dos Geenrcinideos ( Ccirdisoma g11anltumi Lntr.), <'li.ia
tór é azul. e niío vcr<le·mnr. romo dfa Aneliiotn.
(102)

nioin do

e. D'Abbe\'ille (o. e., fl. 248).

(103) Nota de Oliverio )fario: "Os carnnguejoq aquaticos, de que tliot
Anchiota que "a na.turoza deu· lhes os ultimos braços planos proprios para
nadar". outros decididamcutn n1ío porlcm ser seniio os .siri.~. cu.ias eximiu!!
qualidades de nadadores inspiraram ao zoologista a denominação gencrica de
Collinectes (cal6s. belo e nértes. nadador). ele Que ha nos mnres brasileiri>q
mais ele uma especie (C. sapidWl. C. ornatu.,, C. larvat1i.ç, ('. t11111id11s, etc.)".
-- Ali{~s. o nome tu pi ilo erustareo .~iri. Quer dizer "o que corre, ou clesli9a"
(T. 8ampaio. o. <'.). R. Garcia (nota a D'Abbc,•ille. p. 60) clá mai~ o
significado ile "afastar-se. andar para trás". - Xo mesmo treC'ho. refere·
se Auchieta ao U{'á (F. Cardim, o. c., p. 91). m1.~á (G. SonrcH, o. e.,
p. 267) ou oussa (D'Abbevillc. o. r .. fl. 248). <'rttstaceo hrnQuiu1·0 da f:ln1ilia dos Gecarcinideos (Ucides cordatus L. ), bem como ao aratií, da fa·
milia dos Grapsideos (Aratus pisoni, :M. Edw.), e outros <'aranguejos <lcS·
critos por F. Cardim, G. Soares e D 'Abbevillc.
(104) Nota ile O!i>erio Mario: "E' Qunsi eerto que Anchieta, como
ainda hoie o fazem os menos entendidos em coisas de medi<'ina, confundia
o canccr da patologia, isto é, os diferentes neoplasmns malignos que a tecno·
logia médi<'a especifica sob os nomrs de epiteliomas. sarcomas, etc., com
afecções outras de natureza inteiramente diversa. muitas dela.'! perfeitamente
curaveis. como a.s neoforma.çõcs sifiliticas. etc·. Mas não pndcec nenhtuna. dú·
vida de aue ha mais rlo Que abusão no prorel!SO curath·o a <tue o catequista
o.tribúí tão maravilhosas Quanto estupefaeientcs virtudes. E' o proresso das
curas por simpatia, tão do gôsto e da. credulidade elo povo, que com tanto
mais convicção acredita na lenda quando mais milagrosas e ooultas se lhe
aparecem as causas dos fatos nela contados. No caso, ao destacamento do
corpo do martirizado crustaceo, corresponderia. pa1·i passu o desprendimento
paralelo da massa tum oral cuja ext.irpa~.ão se intentava. C:ircee elo grande
interesso a indontifica.<:iío zoolol.!"iea elo "cancro" referido por Anchicta. Sertí.
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tnlvez o caranl'l'Uc.io (JMipletu·a cordata L., no qual, como {1 generalidade dos
<>rustaC'cos. é facil o destacamento dos membros. por um reflexo in<'onciento
de defesa, fato em que consiste a outoto-tnia dos fisiologistu''.
(105) Gctemca do G. Floares (o. r... p. 240), da familia dos Cro·
talideos (Bot11rops jararac<i Wied; Bothro11s atrox J...; Bothrops Neuwiec1i~
Wagl.). Segundo B. Caetano, "pode derivar-se o nome de yara-1·oág, que
envenena a QUl'llt ai:!:arra" (nota de R. Garcia a F. Cardim. o. e., p. 117)
ou. nas palavras ele 'T'. Flampaio (o. e.). "cme tem o bote venenoso". Afra•
nio Amaral (Boleti111 do Mw;eii Naci01tal. VII. n. 2. p. 2:> ) d[1: '·Tupi
nára-an. o oue envenena mor<lenilo. ou tu11i 11araráca., cobra muito m(1
(Montoyn)".

(106) 1Joirini11ga, boiçu1w11ga, boiçuninga, boirinungo ou boitr11inga é! ~\
casca>ol, da família dos Crotrllideos (Crotal1ts terrificus Laur.). De b6i-cininga,
cobrn de chocalho. Tambem descrita por F. Cardim (o . c., p. 48), Gandnvo
(o. e., p .•"i7) e G. Soares (o. c., p. 241). - Obsen·ação de Afranio Ama·
ral:
A boki11inna ru"io pode anilar " vela wamu em saltos de tal modo
apressados, 011c os l ndios dizem que elas \'O!lnt". A repta~ão <la cascavel
é rias mais lerc'las que se conhecem. em ,·irtudc de lhe ser pequena n fôrça.
musculnr em relaç.ão ao volume do corpo. C'om est:1 Sel'pentc eostuma-se nté
exemplificar o fato biologico de a involuçrw do sistema mus<'ular coincidir
CC•lll o aparC<'imcuto 1lc oualquPr meio especial ele rlc>fcsa da espc<·ie, o que,
no raso. é representado pPlo apcrfci~omnento <lo nparelho ,·cnenifero: o ser
torna·He aparcnt<'mentc tanto menos ai:!:il quanto maior confiança parece de·
J)llsitar em sua. nova annt~. Qucst.ão. 11atu1·aJme111e. de mera coincidência,
cuja r~plicacão nindn rscapa. 110 cstlvlo atual de nossos conhedmcntos ... "
(106-A) Cf. F. Cardim (o. e., p. 1(i:3), Nicolas Barré (carta reproduzida por Paul Gaff:nel, lli11toirc cl1i Bré.Yil Ji'mnçais <ltl seiziiJmc siiicle,
Paris, 1878, p. 381), Thevet (Si11gularitez, ed. 1878, p. 148) e Léry (Ilistoire <l'1m 1.:<>ya.ge, ed. 1880, I, p. 163 e s.). ~ste último bastante apreciou
a carne elo lagarto: "Vrai cst que du comlflcnceme11t i 'avo is cela. en horreur,
mais apres que i 'en cus tasté, cn matiere de viandes, ie ne chantois que de lezarda." A carne de cobra, entretanto, lhe pareceu "fort fade et douçastre".
(107) Ibibob6ca ( Aneh. ) , i,qbi.qb<>boca (F. Cardim, o. e .. p. 48),
ul;11boca. (G. ~onres, o. c .. p. 240), ibiboca, biboca, ou cobra-coral, da fa·
milia dos Colubrideos (Micrur11s le11i.çcat11.~ L. ; Elaps ~farcgrat'ii W'ied) .
B. f'actano " clt>duz o nome de 111b6i·ib1J-pcbabac. eobra enroscada no chão"
(11ota ele R. Garcia ti P. Canlim. p. 118). Afranio Amaral (1. e .. p. 21)
<lá: " 'T'upi ibi-boca ou boboca. o oue fura a terrn". 8egundo T. Sampoio
(o. '" ). ibibo('a. além de " trrra ral'haela ou fendi<la" ("terra cava.da". como
diz Anchieta). siguifieit '·saído ou tirado do chão". - Observaçlio de Afranio A ma.ral: " As cora.is verdndei.ras &'í.o chmnadas ele ibibol>oca, porque furam a terra e penetram em galerias. onde encontram peQucnos lai:!:nrtos ápoélos. vermes <' larnl!\ de insPtos, de Que se mitrem".
(108) B6iguatiom, boicoatiara, boicotiara, boicutiara, cutiara, da familia dos Crotalideos (Botlirops cotiara Gomes). Do tupi mbói-quatiara, cobra pintada ('T'. Sampaio, o. e.: A. Amaral. 1. e .. p. 21).
(109) Boipeba, boipe1:a ou boi11e1ia, da família dos Colubrideos (Xen"dom merremii Wa1tl). Do tupi mb6i-peua ou peba. cobra ehata (A. Ama·
ral, J. e., p. 21), "que tem n propriedade, quando acuada, de se achatar"
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(T. S:unpaio. o. e.) . ..\ Jararat'a tambem chamada b11ipern é a j11racc1mbem
ou .fararacambeva (A. Amaral, 1. <·., p. 25) ou ainda j<1rur<1co71ri>a de
F. Cardim (o. e .. J>. 47).

(110) Havendo comunicado a Afranio Amaral a supos1çao nossa. de que
a. b6iroicanna 1·eferid1i por Auchieta e chamada pelos portugurses boiroy,
segundo J,ara Ordoficz (1. c.), Ae,ja a boiru ', /ioiuni ', beiru' ou bairn '. da
familia dos Colubrideos (Pse1uloboa cloelia Daud.), ou ainda, como é mais
ecmbeeida. no C',entro do país. a mus.;urmw, oue não é venenosa e km habitos
ofiofa.gos, observou o diretor do Instituto do Bntantan: "Pare<'l' ante~ que
boiroican.lfa se aplica a oualouer <:ohra ile.'!t>ro,·idn ele presa~ 1leanteiras (eolubrideo {(glifo ou opistóglifo ou meijlllO hoideo} . ntio contato cl(t sempre a
sens:u::ão 1Je frio ou 1•uia pil'a<la pode provo1 ar frio, por efeito psi11uieo, cada
1\ <lificul<lalfe 1le seu rapido re<-onl1erimento até por parti· do~ indig<'n:u<.
DêsHe modo, a niuss11ranc1 on boirú seria urna /Join1.,8anga". Isto é: cobra.
fria.
(J lJ) Notn de Afrauio Amaral: "As nos~as S<'rpentP.11 sito o\'i!>ar;i~ ou
O\'O·"i'iparas. Entre as primeiras se enl'ontram: to1lns '"' eolubride:is úgli·
fas 1·om exc·edio <las eohras cla1rna. l?<"nero llelirovs <' outros ::tfins: as opistóglifas, rom e..xceção da corredeira e da ubiracoâ, generos Tomod11>1 e JJryo·
vl.y~<1x; as elapideas ou corais "erdadeiras (A. Amaral, Colcct. /11.<I
R11·
tanfon, rr, 187 1921); e a crotalide:t ~A1clte.~i.< m1ifo ou .<w·1•<·11ling11
(Amaral. " Re,·. ilo ~fuseu Paulista". XV. 44
1927). ~;ntre as ovo-\'i,·i·
parns se encontram. além nas (•olubri1lcas a~irn:i excetuadas, as hoidens (.qil:>oias, araramboia, «•11curi e salamantcz.v) e crotalideas em geral (rnscan·I, jararacas, 11rutú, jararacuss1í, cotiara, 11rica11a e outras) . Os o~·os <lo primeiro
grnpo são postos, uma \'CZ por ano, pelo fim ela prima''<'rll e l'm número
de 2 a 40 ou mais. Os filhotes do segundo grupo nascem já bem dc•euvolvi<los " <'Ili n;nh:i<las 1lP l 2 a 40 e até 60. êste último númCl'O tcnclo si elo registrado em r<>lnção fi s11c11ri".

(112) Kota de Afranio Amaral: "Boiquiba de,•em ser os escol'piões,
uui<'OS anima.is venenosos a qur se pode n1>li<:ar a dei;nii;iío de And1ieta:
"têm cluaii <'abecas. como os C'aranJ?Urios. e a l':t111b rP<·nnada. na qual têm
uma. unha tamhem c·urva. 1·om que ferem". ?\este caso. a11 "duns cabeças"
seriam as pincas ou tentaculos. usailos na aprt'('nsão das ,·ítimas. E' bem
verdade que o eti1110 pareceria antes indicar as lacrnias ou escolopendras,
"cobras de pés pequenos" ou "piolhos de cobra''. conforme diz Anehieta,
n1as a êstes os indigenas ~ostumava111 distinguir pelo nome de bois.ç6. Oe es·
corpiões mais ('Omuns entre nós pertencem aos g-eneros Til11us, Centrurus e
.Botllriunis. senclo Titvu.~ bahienRis a. maiH esp11lhada e abundante de toda!!
:iis cspecies".
1ilwndua!:ú (G. Soares, o. e., p. 247),
E. Wappaous, Orografia Ji'i.~ica, trad. br:is.,
Rio, p. 388) ou carangucjeirn. Por esse nome de caranguejeiras são co·
nhecida.s no BrasU as Mi_qalo111orphac. As especiC'q in<lii?enns se subordinam

(113)

Refere-se Anchieta

{1

nhan<Jú-guassú 01i nhambú ( J.

a ouatro famrnas : Paratropidae. Cte1iisidac. Diphu·iclac• e 1'herapltosiclar. As
especies maiores. <le oue fala Anchietn. pertencem nos geueros Grammoxtola,
<lo que existem no Brasil quatorze especies iá deSClrltas. e f,abiollora. de que
ha <lflzoito especies brasileiras conhecidas. só enrontradas no Centro e Norte
do país (Vital Brasil e J. Vellard. Contribuirão ao eshulo do t'eneno nas
a1a11has, nas "Memorias do Instituto do Butantan". IlJ. p. 243 e segs.).

135

JOSEPH DE ANCHIETA
(114) Nota de Pio Lourenço Corrêa: "A' família dos Pompilideos
(ordem dos Rimenopteros, super-família. Vespoidea) pertencem os mais no·
ta veis caça.dores de aranhas existentes no Braail: mais nota.veis pelo seu tamanho (aparentam enormes vespas) e tambem pelo S-Ou númoro. Da sua
biologia extrai.o de Comstock (Àn introduction to entoniology, Ithaca, 1930,
1'· 934) o seguinte: "Most of the Pompilidae make their nests in the groi.nd.
The wasp first finds a spider and stings it until it is paralyzed, and then
ciigs a burrow which is eularged at the lower end, forming a cell for the
Mcepiion of the spider: the spider is then dragged down into the cell and
~n egg attached to it: then the pasi;age leading to the cell is filled with
earth. ( . .. ) Amonl? the l?iants of this familv are the well·known tarantulah1.1wks of the genus Pepsi8 of the Southwost, which store their burrows
with tarantulas. Manv a baril-foup:ht battle ilo these spider-wasps have with
these enormous spiders. and sometimes they are conquored and ignominiously
eoten. ( ... ) :\!ore than one hundrod species belonging to this family have
1JC1on descrihed from our fauna. A cla1:1sification of the familv was published
bv Banks (1911) ". Assim Anchicta conheceu um dos cem insetos. a que se
ri>fere Com stock, aludindo á classificação de Banks. Ou tal'l'ez não viu nenhum dêsses, que são todos do hemisferio norte; e alguns, pelo menos, dos
nossos de <'á. não estarí'io re1nesentarlos naquele hemisforio. Ha a notar, ain·
da. Que ás vezes é o vespão Que vem 11. ser comido. K Quando vitorioso, não
come a. aranha: esta é sempre destinada a alimento da larva do vespão.
Ha. outros ra<;:.dores de aranhas entre os himenopteros, nota.damente os Sfegideos ( J. H. Fabre. Mocurs dcJs insccts. Pari.s, 1924. p. 111 e sei;ts.). de
que o Bra.ciil possúi muitas especies. om geral menoreH que os Pompilideos".
(115) As lai:rnrtas. "cujos pêlos produzem dôr. têm o nome brasilico
de tataurana. isto é. Que queima como foiro" (Lara. Ordoiiez. 1. e.) ; tatorm1.a ou. melhor, tatarama, de tatr1-rana, "semelhante a fogo" (T. Sampaio, o. e.) .
(116) A tatarana Que provoca "desejos libidinosos" é :i socauna (la·
i;tal'ta prota) a Que se refere G. Soares (o. <'.. . 246 e 286-7) o cu:io pêlo os
tupinambás. "tão amiiros rla carne que se não contentam. para seguirem
sous apetites. com o membro irenital corno a natureza o formou". sôbre êste
colocM-am. "Que lho faz lop:o inchar. com o Que tem grandes dôres. maia
de seis meses, que se lhf.'l'I vão gastando po1· espaço de tempo, com o que
S!l lhe faz o seu cano tiío disforme de irrosso Que os n~o podem as mulheres
esperar, nem sofrer".

( ll 7) As duas es'pecios de Folideos, mencionadas por Ancb.ieta, são
a onça parda ou susS'!tarana (Fez.is concolor L.) e a onça pintad:i. ou jaquar
(Felis on{'a L.). Além dessas, que são as n1aiores, ba mais sete na. fauna
brasileira.
(118) Pelo nome 1rcnerico do tamanà1t6 são conhecidas as Quatro es·
peeies de desdentados da. familia dos Mirmecofagidoos, existentes no Brasil, a saber: ta111anduá bandeira ('J!yrrnecophaga triàactyla L.), ta111a?td11á
t;1ih"i111 (Tamanàua tetradaotyla L.), Cycl<lth11rus àidactylu., L. e Ta111anàu6 sellata Cope. as duas últimas encontra.dicas apenas na Amazonia. O
étimo é assim explicado por R. Garcia (nota a F. Cardim. o. c .• p. 113):
"De ta. contra.cão de tac11 formil?l). e 111-0nàuar eac:ador: ea<;ador de formigas. Batista. Caetano prefere derivar o 'l"Ocabulo de tama de pêlos, e 11g1uii
c11nda, f:u·:I de mucfar·se' em nà1tai. O primeiro étimo. porém. condiz melhor
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com o modo de viver elo animal". beville (o . c .. p. 63) .

\r. ainda. a nota. de R. Garcia a D'.Ab·

( 119) Segundo F. Cardim (o. e.. 1>. 40). " não se comem nem pres·
tam mais Que pa.ra desenc.'U' os formigueiros". No dizer de G. Soares (o.
c., p. 227), só os indios velhos comem a. carne do tama.nduá, "que os rnanc<>bos têm nojo dela". Informacão confirmada por D 'Abbovillo (o. e., fo·
lha 249v. ·50): "Et Quov qu 'il soit bon & que les plus Ancicns d 'entre les
Indiens eu manirent. les ieuncs ncanmoins font difficulté d 'en user. disans
que s 'ils mangoient de set animal qui se nourrit de Fourmis, ils deuiendro!t>nt
foibles & n 'auroient point de force nv ele coura.ire à la iruerre". K a reali·
da.de, é pessima a carno de qualquer das qi1atro especies.
(120) Tapiira (Anch.), tapyretf (Piso e Marcgrav), tapyyre-étó
(D'Abbeville, o. c., fl. 250), tapira-etê, tapira, tapir ou anta, da famili:i.
elos Tapirideos (Tapini.s terrestri11 L.). Diz R. Garcia (nota a F. Cardim,
p. 111): "O nome tupi é suscetível do várias explicações, mas nenhuma
satisfatoria: o sufixo eU, verdadeiro, legitimo, serviu para diferençar o ungulado do ho\'ino. que os tupis só conheceram depois do conta.to europeu,
.: ao qual chamara1J1 tapyra". Segundo T. Sampaio (o. c.), o nome gua.rimi é tapii. E o que lhe davam os castelhanos (ante e danta), explica VarJ:hagen (nota 168 a G. Soares, o. c.), "deriva.elo do ara.bigo que é seme·
lr.nte" (Tanta), vem do fato de assim elesignarem a. êsse tompo as especies
elos ireneros Bison e Buffel'U$ "Que havia. na Africa. o no Sul da Europa, e
rujas -péles curtidas de côr amnrcla. Que muHo se empregavam nos ,·cstuarios e armaduras no seculo XVI. puneram substituir pelas <lo nosso tapir,
com mais vantagem no menos no preço". - A antn é tambêm dcscritn. por
'Ihevet (o. c., p. 254), sob o nome de tapihire, e Léry (o. e., I, p. 1:;7),
sob o de tapirouss1L
(121) .A Jiás alces. alce e grã·besta cm portuiniês. nome com oue os
latinos élesignavam as ospecies maiores élo cflrvos ilo Norte <la l<~uropa. sendo
portanto erronea. a. suposiçSío de Anchieta. Ao alce., se referem C'esar (1. VI,
XXVII) e Plinio <15 e 16) . Dele dá Saraiva no seu Dic. esta descric;ão
c~tapafurdia: "quadrupede semelhante ao asno no tamanho e á cobra na
formn!'.
(122)

Cf. F. Cardim

(o.

c .. p. 37) e G. Soares

(o.

c .. p. 224).

(123) Ain (Anch. e S. de Vasconcelos. Cron .. !. 2 das Not., n. 100),
a11y ( G. Soaros. o. e.. p. 236) ou vremii<;a. nome i;renerico dado ãs Qlaalro
Mpocies de nesdentados <la fam.ilia dos Bradipodideos. das quais Anchicta
deve ter <'onhecido melhor as duas que ocorrem no Sul do Brasil: Bmdyp11.s
triàactyl1LS L. e Brndyptt..~ tor111.atu~ Illg. A' especie maior, preguiça-Pf.al
( Choloepu.s diàactyW..S L.), D 'Abbeville chama unaü e Marcgrav u1•áu
(nota oe R. Garcia a F. Ca.rclim. p. ll6). Thevet grafa haat. .tH é voz
cnomatopa.ica, explicando Von Tschudi "que esse nome procede do grito do
animal que articula um a fechado muito prolongailo. seguiilo ile um i curto
e aspirado" (T. Sampaio, o. e.) .
(124) A preguiest vive na amba1tba (varias cspecies do go11ero \eoropia L.). cu ias folhas e brotos constituen1 Sl'u principal alimento.
(125) Seriguéa (Anch. ), ,qarigvé (F. Cardim, o. e., p. 39), ce1.;goê
(Gandavo, História da Provinoia Santa Cruz, na mesma ed. do Tratado cit.,
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pbl. da Acad. Bras., füo, 1924., p. 105, sendo que a ed. de 18iJ8 registr:\
carigão), serigoé (G. Soares, o. e., p. 228), sarigueya (Marcgrav)
çarigué ( S. de Vasconeelos, o. e., l. 2 das Not., 1\. 101), i:cri.Qôo (Lar a Oriloiíez. 1. (\. ). sari.rrue. seriaiié, sari.071/i, m11<·11ra, mi<mré (Rio
da Prata) ou gambá, são os nomes genericos "das espe.iies maiores de mar ·
supios da familia dos Didel.füdeos, particularmente o Didclpllis aurita L."
(nota ile R. Garc·ia n F. Curdim, p. 113). E é ainda R. Gnrcia. quem
ensina 'ir o nome tu pi ile "co6·r-i.quê. animal de saco 011 bolsa, com referencia á particulariilailc anatomica que caracteriza essa elaase de mamife·
ros. acrescentauilo: ··O .~ariauc~ foi assinalado desde o ano de 1500. Vicente
Ya.iiez Pinson, em sua viagem de principios daquelue ano, achou nas costa~
da Guiana uma sarimc~ femca. com seus filhos. e levou·ll para a Espanha .
O fato foi referido por Grinoeus, em seu So~us Orbis (1532); Q,iedo, na
Hi.qtor-ia natural y geuernl de la.~ Inàia.~ (1535), des~re,·eu o animal, que
descle loiro passou a fij('Urnr coni o seu nome indígena cm todos os tratados
das regiões amerfranas". As clesii;>'luu:õcs 1111ic111·a e r1<i111/11Í a ludcm tambem
ao fato rlo sari.Qtcê <-:HTPJ..>"ílr os filhos na bolsa ouc tem 110 ventre ('f. Sampaio, o . c . ) . - A eai·11e elo .~arigoy, como ele o ehamu, pa1·e<,cu a L6l'y (o. e.,
J, p. 16J ·2) "tenelre et bonne".
(J 26) E' o ouriro <'Ol'heiro Oll po1·co e.~pin1io dos 11ortugueses, roedor
da família dos Coenelideos, ele que existem nove cspeciC's no Brasil. A três
dc·la!>. coondií. cuim e queiroâ. senrlo a primeira a maior da familia (Cocnd1'
i·il/o.~11.~ Lic>h. ). refere-se O
Soares (o. e .. p. ~37). P. Cardim descreve
<lua~ c~peeies. c•om o no nu• <lr l'an<luacú e canclu 111iri (o. 1·.. o. 40-1) . Entretanto, c1uer com o aumcntnt i\"O açlí quer com o diminuti\'O mi rim, "não
s..: 1·onhece i>sse animal na nomen<·latura nilg:n" (nota de U. G:1n·ia, p. 113) .
(]2i) Como I} S•)bi<lo. orc::1111 11vt cêrra ele c·inc·ocnla
mios brasileiros. das quaiH a uiaioria habita o ~ ortc.

(J28)
ni•

a~

t••pc1·ies ilc sí-

Segundo Wappncus (o. e:.. , p. 270), oR "iuclios co1t1e111 a car-

ck nlgumas espoC'icR de 111aracos e particularmente c111 especie Ceb1,ts '11ta·

crocepltalus Spix, v11lgar111e11tc co11he<·ido pelo nome elo ma<"a<'o clr prego. A
<'nrn<' ilo SM11111. passa por sahorosn il('llaI"ia entre os sel\'agens". Note-se,
entretanto, que 111nc11l'O·]lrcgo, 11101'aco-m·an1la, etc., ~ão denominações pe·
culiares aos genero A tele.~. rle Que ha \'árias especies. algu11111s ocorrendo de
,<Ião Paulo ao Amazonas. outras só nesta região. Sob a denominação 71iico
são desij('lladas vagamente ns cspecies menores de macaeos, muitas das quais
11erte11eentes aos gencro Cebus.

(129) Tat-ú, nome
deos, ele que ha. cêrca ele
casco encorpado, denso,
cia :1 F. Cardim, o. e.,

gen<'rico elos desdentados da f11111ilia dos Dasipodi·
clezesciR cspecies bra~ileiras. Vocitbulo tupi, de ta-t11,
grosso, segundo Batista Caetano (nota de R. Garp. 113; 'I'. Sampaio, o. c.).

(l 30) No Estado elo São Paulo têm sido r egistrnd11s tlS seguintes especies de veados : i•cado-.q<1llleiro, c1wuarú·apúra, ve(1do <lo8 'ntangucs (Oil.ocoelus suaçuapara); gtwçú-p11cú (Dorcephahts dfrl1otomus lllg.); guaçú-pita,
n11ai;ú-cté, guatá-pará, i·ca<lo 111atciro, veado pardo, etc. (Mazama a11iericana
Exl.) ; veado-virá, ealingueiro, 1111açtí-catinga, virote, nuaçú-bfra, etc. (Maj.
zama .~implicicornis Illg.); e boror6, mão-curta, etc. (Mazama rufina Baur.) .
(131) Pela denominação geral de gato.~ do maio silo conhecidos vulgarmente os pequenos felideos elo Brasil. Dent r e eles se destaca, pelo seu
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porto acentuadamente maior, a jag11atirica ou 111aracajá (fl'c/i.q 11<1rdalis L . ) .
- Cf. },, Cardim (o. e., p. 43) e G. Soares (o. e., p. 227).
( 132) J avali (Anch.), 71orco montês (F . Cardim, o. e.. , p . 37), ta·
,iaçú (G. Soares, o. e., p. 229), tayaçú, tanhaçú ou vorco do mato, é o unguhido artodactilo da famil ia dos Suicleos, genero Taiaçú, de que existem
duns espccics brasileiras: a queixada (Dicotylcs pecm·i L.) e o caitatú, caitotú, catêtc ou cateto (Tayas.m ta,,jacu L. ), sendo a primeirn. maior. A essas
c!<pecies F. Cardim dá o nome de tayaçutirica (tajai;utirica de G. SoarE's),
p<.reo medroso, e tay(Jf'l171igta, pouo vermelho (nota de R. Gareia, o. e.,
l'· 112). - Léry (o. e., I, p. 160) refere-se tambêm ao taias.•011.
( 133)

E' a lltama ( ('a111el1111 glama L ·.) .

(134) Por bicho.~ da taq11<1ra siío conhe.,idns as formas imaturas da ma·
riposa Pyrali<lae - Myelobir' aml'l'intlta. Existem três espceies dêsse genero.
A o seu emprêgo eomo alimcllto e narcotico, entre os índios, e como suceda·
nco da manteiga, depois cfo derretido, entre os portugueses, 1·el'crc·se Saint·
llilairc (Voyagc dans lc.ç provinrc.• dr. Rio àe .Tanefro et <lc Mi11a,ç Gei·aes,
Paris, 1830, I, p. 432-4, <' 1f, p. 1 69), cujas observ1tçõos são repl'Oduzid as
por F. Dénis (L 'Un·ii'er.ç, 011 lli.~toirc ct descriptil>n de tous le.9 peuples, de
/(•ur.ç religion.9, co1<ti111u.,~. rir. - IJ»~.~il, Paris, 1863, p. 83). A propriedade
1rnr<'Of ica do bicho da toq11a1'<1. C!l<·1·cvc $aint-Hilairc, "résiderait uniquement
d:1ns le tube intestinal", no dizl'I' dos indios, que o comem "lorsc1ue l 'nmour
l<'ur cause dos insomnies ( .. . ) et nlors ils tombent <lnns une espe<'e de som·
ineil cxtatiquc qui dure plusi<'urs ·nurs. Celui qui n m:u1gé un ,·er désseché
du bamhou raconte. en se ré,·eillant. des songcs mern~illeux; il a vu des íorêts
brillantcs, il a gouté des fruits oxquis. )!ais avant de manger le bil'Tio ela
toqunra. on a grand soin d 'cn ôf<'r la tête, que l 'on regardc con1111e un poison
<l:ingereux".
( 135)

Explica T.

~nmpnio

(o. e.): "O vocabulo yçá é <'Ontraçiio de

yi;aba, significando gordura, pois tinham os indios por to l o (]11<' se contém

abdomen desta fonniga". Os guaranis a denomin:wam
res (o. e., p. 250) esere,·e içan.
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IMW}1t1'C1.

G. Soa-

(136) Nota de Oli\'C>rio ~forio: "A descrição de An(')1i<'tn é nêste pon1o sob1·emodo impropria. ('om <•hamar de "filhos" os individ11os alados da
.wJút'O, nada informa com respt'ito á sua •erdadeira signifü·ação de indh'i·
duos reprodutores, macho!! (bitlíN ou vitús) e femeas (ii;á.~), enquanto que
os outros destittúdos de asas (.~aú ra, no sentido restrito), cuja qunlidade de
pais é virtualmente insinuada, não passam de operarios, isto é, individues
infcrtcis, de sexualidade abortada".
(137) Cf. G. Soares (o. e., p. 2S): " ... a cstns formigas comem os
ii1dios torradas sôbre o fogo. o fazem-lhe muita fosta; e alguns l1omens bran·
<'OS que andam entre eles. e os mesti~os têm por bom ja.ntal', e o gabam de
saboroso. dizendo que sabcnt n passas de Alicante".

(138) Diz G. Soares (o. e .. lL 217) que o s11iriri (ou brmtevi) "se
n1antem com bichin11os e for1nigas. das que tem asa.s. a <111c cm Portugal ehamai'n agudes". Entre os passaros que se alimentam de formiga.;, citam-se
muitas especies de Erioridac, das quais a Myiothera domicclla é a mais vc.raz,
e o Tana_qra auneapilla, da familia dos Tanagradidae, entre outros (Wap·
paeus, o. e .. p . 325 e 327).
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(139) Nota de Oliverio Mario: "As abelhas, que formam a farnilia dos
dividem-se em dois grandes grupos naturais: Solitarias e Sociais.
As últimas, ou mais precisamente ao grande genero Melipona (com que foi
fundido por A. Ducke o gonero Trigon.a) de que conta o Brasil mais de ses·
senta especies e muitas variedades, reportam-se as observações de Anchieta".
J\ pidcos,

(140) Nota de Oliverio Ma.rio: "Refere-se Anchieta aos pernilongos
(·moriçocas na Bafa, carapanãs na Amazonia), dipteros ela familia dos Culi-

cideos, representada no Brasil por grancle cópia do generos e numerosissimas
especies. A a()áo malefica dêstes hematofagos junto á espeeie humana, a que
transmitem, entre outras molest.ias, o paludismo (as sczões, as maleitas, as
intermitentes da. lingua popular) e a febre amarela. era então e durante :iinda mais de três SP<'ulos <'OmpletamPnte insusprita".
(141) JCarigut é o 11iargui~e G. Soares (o. e .. p. 222), 111ara.<11ii. 111araui?J1. ou maruim. nome aplicado inrlistintamcnte a gra nele número de dipteros Ouironomi<leos. a aue tamhem pertenc·e o
coides.

mo.~quilo·1>olrora.

genero Citli-

Xota de Oli"erio }fario: "Rob a denominação gcneriea elo papa·
oR mt•mbros da ~ande !arr.Hia dos Psitaeiclros, de que ha. em todo o orbc perto de 600 especies, cabeu·
do ao Brasil aproximadamente uma oitava parte (73 pna. Miranda Ribrirn,
"Rov . do :\fus. Paul.", XJI, parte II, p. 4) ".
(142)

gafos, Anchicta. refero·se evidentemente n todos

Nha11àugoassú (F. C'ardim, o.«., p. 56) , nlu111dú (G. Ronres,
p. 206), 11a11d11-guassú ou 11an.<lú (o a 1•ma ( Rheci an11•1·ica?w J,.) . De
11hã-dú, "corre com estrépito, a. corredora" (T. Rampaio, o. e.). O mC'smo

(143)

o.

<'.,

voenbu10 cle11igna tamhcm a aranha (v. uota 113).
(144) (;ua11.11mbi (Anch. ), gauii111111bi9 (F. ('nrdim, o. e., p . .i2) , qoi11oml1ú (G. ~oares, o . e ., p. 2Hi), giianmmby, guanamby ou gainambí é o
â11tpa-flor, pica-flor ou l1eija-flor, nome gencri<>o dn. f:lmilia dos Troquilid('OS.
De 9ua-111i-()b11, "individuo preto azuludo" (T. Sampaio, o. e.). Bra. ticlo pelos
imlios, ainda segundo 'l'. Rampaio, "como mensageiro <la outra. vida".
(145) Nota. de Oli\·erio 1Cario: "E' das afirmações mais pitoreseas esta.
àe que os beija-flores vivem á cust:i do orvalho, isto <-, de agua, tanto mais
pum quanto é ela no caso o frnto da condensa()áo recente da humidade atrnotlferica. sob a baixa. temperatura da manhã. . Em verdade, mau grado não desprezarem eventualmente o mel das flores, como querem os pootas, os beija-flores
alimentam-se principalmente de pequenos insetos, que snbem procurar tamhem
em outros sitios, como nas teias de aranl1a, etc." - G. Soares, observador admira.vel, a.firma isso mesmo: " ... comem (os beija-flores) aranha.'! pequena~ e
fazem os seus ninhos das suas teias; têm as asas pequenas e nndam sempre bniJando no ar. espreitando as aranhas" (o. c., p. 216).
(146) Era essa a crença. do etmpo (cf. F. Cardim, o. e., p. 52), assim
·1µplicada em Wiippaeus (o. c., p. 383): "B' interessa.nte a observação de
Bates do que ao lado de uma das maiores borboletas esfingicles, a Ma~raglos·
sa annulosa, esvoace o pequeno beija-flor, Lo71hornis Goulàii, em busca das
mesmas flvros . Por tal forma. se iludiu êste observador, que algumas vezes em
sua. caçada atirava. sôbre uma. borboleta, supondo apontar para um pequeno
pussa.ro. E' dêstc fato que resulta a. crc1Uça. dos indigonas de que as borboletas se transformam em passaros".
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(147) Segundo Lara Ordoiiez (1. e.), Anchieta "pa1·eee falar da pombli do mato, chamada Juruty".
(148) Guará, da familia dos lbidideos (E11docín111.~ rubrr L.). O nome
tupi é "de etimo discutível", segundo R. Garcia (nota a .F. Ca.rdim, p. 142),
obsen-ando 'f. Sampaio (o. e.) que é "frequente a troca de gttirá, passaro,
ave, por guará".
(149) Nota de Oliverio Ma.rio: "A ave a que se refere Anchieta é visi·
v<:lmente um Podicipedideo, provavelmente Podily·1nb·us podiccps L., conhecido,
como os seus U..Cins, pelo nome de mergulhão, na onomasticn. popular. Ainda hoje
a nomenclatura vulgar aplica o termo a várias a>es mergulhadoras, embora
muito diferentes nos Reus caracteres morfologicos, de maneira que não ha. e!ltra·
nhar que Anchieta houvesse se refrrirlo linhas acima a outro mergulhão, prova·
velmente Sula lcucogastra Bodd.; upcnns se depreende que os Podicipedideos
eram naquela. opoca anonimos, ou de nome vulgar desconhecido do autor".

(l 50) Nota do Oliverio Ma.rio: "Hefere-se Anchieta aos gaviões de pe11acho ou rcai.9, Morvhnu.s guyane11si.9 Daud. ou ThrasaPt11s hai·ziya L. Nada a
ncreseentar quanto á v1tlentia dit nve; mas na obserrn~ão biologica ha prcconC<'ito absurdo e evidente".
(1.31) Anhinui (Anch.), anliigma (F. Cardim, o .e., p. 56), anhu.m<J
ou inhuma, da familia. dos Palamedeideos (Anliima cornuta L.), "de etimo
dificil de explic1tr" (R. Ga1·cin, nota. n F. Cardim, p. 122) .
(152) Not:L de Lara. Ordoííez (1. c.): "Eugnmt-so Anchieta, ntribuin·
do a estas aves trêR esporões em cada umit dns asas: têm unicamente dois em
cada uma".
(153) Nota de Oliverio )forio: "Faz-se aqui alu~r10 !1s :ixes Tinamifor·
mes (verdiz, codornas, inamb·lis, ja6.,, mar11cos) e Ga.liformes (ttrlis, jaclis, ja·
c-utingas, 11lUtvns) 11 •
(154) A' 111andi.-Oea (Manihot 11tilissima Pohl) refere-se Ancbieta mni'
detalhadamente 1m lnf. de 1:385.

(155) Segundo Miranda de Azevedo (pref. á trad. cit. de Vieira de
Almeida, p. XH), "da descrição bem evidencia-se que se aplica tudo ao jacatope, Pachyrrhy:m.~ angulata, raiz bulbifera g.ossa, produzindo 10 % de fó••ula saborosa e apreciada.'' .
(156)

E' a sc11;;itim, leguminosa da sub-familia das ?>Cimosaceas.

(157) •rrata-se da cupaigba (1''. Cardim, o . c., p. 62), copaiba (G. Soares, o. e., p. 183), coviiba (Marcgrav), copayva (Lara Ordoiiez, 1. c.), copahyba, copauva, cupay, copiu.ba ou cupahyba, nome comum n várias especies
da famili:i. das Leguminosas, divisão das Cacsalpinia.ceas, das quais as mais im·
portantes são a copaiba do Pará ( Copaifera g1âanensis Desf.), Jutaí ( Copaif era Martii lfayne), Marimary (Copaifera reticulata Ducke), verdadeira (Copaifera offici1!4liJJ L.), e 11ermel11a ( Copaifera Langsdorffii Desf.) 1 conforme se vê em 1f. Pio Corrêa (Dicionario das Plantas Uteis do Brasil, II, Rio,
1931). De "etimo incerto", segundo R. Garcia (nota a F. Cardim, p. 124).
Para T. Sampaio (o. e.), "corr. cupa-yba, a ãrYore de depósito, ou que tem
jazida".
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(158) Manouc.ç, refcrindo-sC' Anchieta ao mm1(111e vermelho, <la familia
das Rizoforaceas (Rllyzop11ora mangle J,.). Canapo(iba de G. Soares (o.<'.,
rágina 199).

(159) E' a jaçapucaya (F. Cardim, o. e., p. ll9), zabucacs (Ganda,·o,
ITi8t., p. 97), sabucai AGL Soares, o. e., p. 172), ça7mcaya (S. de Yasc.,
o. e., l. das Not., n. 86), çapoca·i a (Lara Ordoiiez, l. e.) ou sapuraia,

nome generi<'O das várias espeeies de J,('('itida<'eas, gPnero
(160)
Rirh. ).

Lec]/thi.~.

Pinho do Paraná, da famili:i das ('onifc1·íls (Armwaria 1irasiliMia

(161) Ta.Jve:i; seja a firvore a que se refere Gand:wo (o. <'., p. lOO), rom
o nome iudigena do obfrú pammaçací, indagnndo flfirand:~ Azevedo (!. e.,
p. XI) : "Será a gameleira, Picu.~ doliaria de Martins, bela :hvor<' de <kz a
dozo metros de altura, que no mês de agosto fornccé cm mai~ abunclancia o suco
lactescente pelas incisões que sofre~ Ou serí1 o jamratiá, Carica <lo<lccoph!flla
de Veloso, com propriedades krapeuticns semelhantes, e tão usacla ainda no
Interior em v{1rias infeec;õC>s?"
(162) 'fah'ez se refira Anchieta, eomo sugere Lara Ordoiiez, !\ ipeC'aci1a111ia, igpecacóaya de F. Cardim (o.<:., p. 73), pccor11em de G. Roares (o .
<:., p. 187) ou poaia, da famili1.1. das Rubiace11s, ele que hu vín·ias cspeci<'S.
(163)

N'ota. de Laru Ordoií<'z (1. e-.) : "Are11ari11.,

fle:rili.~,

L., migo ve-

àra clastica. E' de certo fle..·dvel, mas nflo me pareceu de modo algum elastica,

muito fle.xivel. E Anchieta, dizendo-a "mnlein-el como couro", fala hiperl:olicamente; a que vi ruais flexh•el, presentemente guardada no Museu da Academia Real, rom eêrca ele 16 polegadas <le comprimento e 4 linhas de altura,
tomou a fol'ma de um arco de 20°".

J\Cm

(164) EscrPve Couto de )fngnlh~es (O ..1r/rnge111, ed. 1913, p. 1.)7): ''0
c1trupira é o deus que prof ege ~1s florC'stRs. AN tradições l'<'pr('sentiun-o l.'OlllO
um pequeno taP'uio, eom os pés voltados para trí1s e srm os orificios necessarios
:para as seere<:ões indispens1weis {i vida, pelo que a gente do Parf1 cTiz que ele
é 11111.vsi.ço. O curitpira ou /'urntpira, como nós lhe ch:unamos no Snl, figura em
uma infinidade de lendas, tanto no Norte como no Sul do Br11sil. No Pará,
quando se viaja pelos rios e se ouve alguma pancada longinqu11 no meio dos bosques, os remeiros dizem que é o curu[Jira que está batendo n:is sapupemas, a
ver se as ihvores estão suficientrmente fortes 1111ra sofrerem a ação de alguma
tempestade que estft proxima. A função do cur11pir« é proteger as florestas.
Todo aquele que dorriba, on de qualqurr modo estraga inutilmente as árvores,
é punido por ele eom a pena ele errar por tempos imensos pelos bosques, sem
puder atinar eom o caminho da casa, ou meio algum de chegar até aos seus."
Ermano Stradelli (Vocabularws da li119ua geral portugu611·nheê1tgat1í e 11he·
ên9at1í·port1iguês, na "Rev. do lnst. Ilist.", t. 104, v. J.')8), serve-se quasi
das mesmas palavras de Couto ele :\fagalhães. Acrescenta, porém, <111e niío só
a floresta mas tambem a eac:a se achu sob 11 "'guarda <lireta" do c11ru2>irn .
.i:.lste "ó sempre propício ao caçador que se limHn a malar conforme ns suas ne·
cessidlides" e ca.stiga o que "mata por gõsto", persegue as femeas e "os pequenos ainda novos". Para Spix e Martins (Rci11e in Bra.~ilic1i, III, p. llO!J),
o curupira, menos terrivol que o jurupari, é um espfrito·do-mnto en~.oista, que,
encontrado sob diversas formas, entra cm c.onvcrsa com os índios, desperta ou
entrotem sentimentos de inimizade entre individuos e com mnlícia observa as
desgraças humanas". Marcgrav o Nieuhofs, escreve A. Mótraux (La réli9io1t dcs
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Paris, 1928, p. 65), '' qualifient curupira d 'esprit des passions (nu11tcntium), .ie ne sai~ trop pourquoi". Batista Caetano (notn a ~·. Car-

t11 einamba,

rtiCn

dim, o. e., p. 237-8), igualmente não a<'hou "saida. etimologica" para a
i<ignificação dada por Marcgrav. Segundo o autor do Vorabulario da Conquista. rurupira pode "ser traduzido literalm<'nte por sarnento, de curub sarna, e
vi1· pele". T. Sampaio, por sua vez, dá (o. e.): "Curupira, s., curupyra, o
chagado, o individuo coberto do pustulas. Nome de um genio da mitologia selvagem, que presidia. aos maus sonhos e pesadelos". E. Stradelli, fi11nlmenta,
faz derivar o \'Oca.bulo de curn nbreviação ele curumi, menino, e vfra, -eorpo:
corpo de menino.
(16:i) lgin1piára (Aneh. e F. C'ardim, o. e., p. 89), hip11]Ji<1ra (Gandav:i, llist., p. 123), iipupiara (G. Soares, o. e., p. 2ii6), ypupiaprac (Barhteus, p. 134) ou i11upiara, "genio das font.es, anima l misterioso que os índio$
davam como o homem marinho, ininúgo dos pescadores, marisca<lorcs e lavadeiras", de acôrclo com a clefinic;ão de T. Sampaio (o. e.). A proposito do
etimo, escreve R. Garcia (nota a F. Cardim, p. 13!>): "O nome tupi serve
ele pro''ª de que a idéa era fn miliar ás gentes dêssc grupo importante. Sua
etimologia consigna Batista Caetano em upy71cara, ou '1J-'fYIJ1Jiárn, cm que aparecem os clemonlos JI agua, e 7Jy71iárn de clcntro, do íntimo: o que é de dentro
clagua, o que ,.i \' C no fundo <li' ;;.ta, o ac1uatico; o n<>mc <'ra tambcm atribuido
a pcixcs, esJ>«üilmcnte á baleia". E' o "monstro marinho" que cm l.'í64 se
matou em São Yitente, segundo Gandavo.

( l 66) Bactatá, maetatá ou boitatá, um dos geuiofi ela. mitologia selvagem, é o fogo fntuo, a fosforcMencia, e trncluz·se por "coisa que é toda fogo,
lnzoiro" (T. Sa.mpnio, o. e.). A mesma significação tinha. o voe abulo 111acaií'ra.

( 167) Nii curta XV, Anc·hicta expli<·:t :1 ausencia ele cleformiclades entre
os índios, que onternwam os nascidos "com algum:i falta ou deformidade, o
por isso mui ra1·amente se acha algum coxo, torto ou m11clo..c111 estn na~ão".
Y. A. ,\fétruux (o. e., p. 102).

'

14~

XI
Ao

PADRE

GERAL,

DE

SÃo

V;icENTE, A

1

DE

JuNuo

DE

1560 (168)

R esistencia dos Brasis á cateqitese . - Conversões na hora da morte. - Padre Afonso Braz e frmão Gaspar Lourenço. - Visitas ás povoações. - Práticas abortivas entre o Gentio. -Irmão Diogo Jacorne. - Oficios dos Jesuitas. - Castidade
das I ndias Cristãs. - Padre Litiz da Grã. - Chuva de gt·aniso. - Irmão Ma1mel de Chaves. - Batismo de dois cativos condenados á tnorte. - Irmão Gonçalo d'Oliveira. Giterras com os índios do sertão. - Os Jt1ranceses do Rio de
Janeiro. - ,Jean des Bo-ulez em São Vicente. - Sua disputa
com Litiz da Grã e partida, prêso, para a Baía. - Expedição
de Mem de Sá contra os Franceses do Ri.o. - Soc01'1"0 enviado de São Vicente. - A tomada do forte de Coligny. - Vinda de Nobrega. - Gi·ã recebe a patente de Provincial.

N

o ano de 1558, no fim do mês de Maio escrevi, Reverendo em
Cristo Padre, o que se passou, assim acêrca de nós outros,
como da conversão e doutrina dos Indios, e de então a esta hora,
nunca achámos ocasião de poder escrever, visto neste último tempo
não partir daqui navio algum, porque mais é para se compadecer
de nós outros, que para se irar, que tanto tempo carecemos das cartas dos nossos Irmãos, e vimos a tanta falta, que até para dizer missa, nos faltou vinho por alguns dias.
Darei agora conta do que depois sucedeu, e primeiramente que
recebessemos grande alegria com as cartas que agora recebemos, maxime em as de Vossa Paternidade, em as quais se mostrava o paternal amor e singular cuidado, que tem de nós outros, porque além
de Vossa Paternidade não cessar de nos oferecer á Divina Mages-
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tade em suas orações, ordenou que todos nossos Irmãos nos encomendem mui particularmente a Nosso Senhor, do que está claro que
nos há de vir muita ajuda e proveito. Porque como era possivel que
pudessemos sofrer tanto tempo, e com tanta alegria, tanta dureza
de coração dos Brasis que ensinamos, tão cerrados ouvidos á Palavra Divina, tão facil renunciantes dos bons costumes, que alguns
hão desaprendido, tão pronto relaxo aos costumes e pecados de seus
maiores, e finalmente tão pouco e nenhum cuidado de sua propria
salvação, se as contínuas orações da Companhia nos não déssem
mui grande ajuda?
Ha tão poucas cousas dignas de se escrever, que não sei que
escreva, porque, se escrever a Vossa Paternidade que haja muitos
doi:i Brasis convertidos, enganar-se-á a sua esperança, porque os adultos a quem os maus costumes de seus pais têem convertido cm natureza, cerram os ouvidos para não ouvir a palavra de salvação, e
converter-se ao verdadeiro culto de Deus, não obstante, que continuamente trabalhamos pelos trazer á Fé; todavia, quando caem
em alguma enfermidade, de que parece morrerão, procuramos de
os mover, a que queiram receber o batismo, porque então comumente estão mais aparelhados; mas quantos são os que conhecem
e queiram estimar tão grande beneficio 1 Não são por dois outros
exemplos que isto se póde entender.
Adoeceu um dêstes catecumenos em uma aldeia nos arrabaldes de Piratininga e fomos lá para lhe dar algum remédio, principalmente para a sua alma: dizíamos-lhe, que olhasse para a sua
alma, e que deixando os costumes passados, se preparasse para o
batismo: respondeu, que o deixassemos sarar primeiro, e esta resposta somente nos dava a tudo que lhe dizíamos nós outros: declaravamos abreviadamente os artigos da Fé, e os mandamentos de
Deus, que muitas vezes de nós outros tinha ouvido, e respondido,
como enjoado, que já tinha os ouvidos tapados, sem ouvir ao que
lhe dizíamos, em todas as outras cousas fóra dêste proposito, respondia prontamente, que bem parecia não ter tapados os ouvidos
do corpo, e somente os do coração.
Adoeceu outro em outro lugar, e como muitas vezes o admoestavamos, o mesmo dizia, crendo que se sanaria; mas aumentando-
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se cada dia a enfermidade, visitei-o, e vendo por outra padc e-.tar
j~ in exfreniis, com palavras brandas o persuadia a tomar o batismo. e ele mui indignado, levantou a voz. que não podia, grita11do
que o não molestasse, e que estava são: irava-se com tudo por toda:s
as vias: dêste já alguns Irmãos haviam tentado ganhá-lo para o
Senhor, trabalhando nisto com muitas palavras, que parecia já
luiver dado consentimento, <' disse: "Pois que assim é, te batizarão e alcançarás a eterna salvação"; mas não somente não co11se11tiu, que cobrindo a cara me deixou, sem dizer mais palavrn. e
i10 outro <lia, permanecendo na mesma obstinação, morreu.
Que direi de outro, que voltando da guerra com flechadas e
quasi para morrer, curâmo-lo com toda a diligência, o que fazemos a todos, até que cobrem a saúde? Aquel<> com a dôr das chagas prometia de receber o batismo, e de viwr bem conforme. os
mandamentos de Deus, e ele não menos se tornou aos costumes antigos, como se nenhum mal houvera acontecido. Deixo outros que
fazem da mesma maneira, para os quais seria mister longa oração,
que nenhum cuidado têem elas cousas futuras, para q11e não dê em
11ossas cartas a Vossa Pat<>rnidade maior motivo de dôr, que de
alegria, vendo que aqueles que o pi<'dm10 Senhor de tão inunwrawl multidão sujeita ao jugo do demonio, não os deixou trazl'r' á
i;ua Igreja, e vestidos de gloria imortal nos Céus, não falando 11os
inocentes, que morrem muitos batizados, e vão gozar <la vida eterna, os mesmos adultos tinham tamb<'m muita ocasião de irem para
c1 Senhor, receber grande consolação.
Havia um Cr·istão, casado legitimamente. que havia muito
1cmpo estava enfetmo: fomos visitá-lo ao lugar cinco milhas ele
Piratininga; conc:;olou-se muito. conf<>ssou-se com muita clôr e ccmtrição, e voltámos para casa: chegou um benzedor do sertão: o enf<'rmo, assim por Jeviandadr do cor11ção, como pelo desejo da saí1<k se deixou esfregar por aquele, <' chupar segundo o rito elos
Gentios; mas como não senti-;se sinal de saú<le que e~perava, al'l·e}l<'nclido com grande dôr, uuiu-se a nós outl'os a confossar o s<'u
pecado, e estando junto da Igreja, oude com frequentes confissões pôde limpar a sua alma dos pecados, cnrâmo-lo, e. daí a alguns dias, achando-se melhol', se to1·non para sua casa, onde caiu
] 46

XI. -

('ARTA DE S. VICEXTE (1,i60)

em uma doença incuravel, pela qual se fez trazer a Piratíninga,
para ai acabar de expirar. Os dias que aí viveu não os passou ociosamente, mas antes confortando-se com assiduas orações, confissões e admoestações saudaveis dos Irmãos, se aparelhava para passar o restante da vida: chegando depois o termo dela, mandou chamar os hmiios, e pedindo um Sacerdote com um intérprete, disselhes: - "Assentai-me um pouco, cm quanto me dura o uso da
razão, para procurar o que pertence á salvaçíw de minha alma;
.encomendai-me a Deus quando tiver falecido, enterrando-me na
Igreja; mulher e filhos morem aqui para aprender as c:ousas da
Fé e bons costumes -", e dizendo estas e outras muitas cousas semelhantes com muita devoção, daí a pouco se partiu para a rtcrna,
segundo cremos.
Uma catecúmena que havia dois anos estaYa enferma de ealenturas, fez-se trazer a Piratininga pelos seus parentes, para que
a curassemos: fizemos-lhe os r emcclios que podíamos, mas eomo a
febre já estaYa arraigada, curâmo-la mais da saúde da alma, in<:itanclo-lhe os desejos da eterna vida. a qual ela abraçando com todo
o afeto do coração, rogaya e pedia o batismo. Daí a algurn; dias
foi a nma aldeia vizinha, fazendo-nos saber prim('iro, para que aí
uma Ü'mã tivesse cuidado dela; ali a visitámos muitas vezes, e perseverando no mesmo bom proposito ele seu coração, depois de mui
larga doenç:a, esteve quasi meio dia fóra de si, e tornando em si
já tarde, como que acordava de algum sono, mandou logo uns mOÇ;OS
a chamar-nos: fomos sem tarclança, sendo o sol posto, e achúmo-la
em extre1nis já, e dando-lhe de comer, a admoestamos que se aparelhasse para o batismo: respondeu ela que estava aparelhada e
que o deseja-rn muito; logo nes.-sa hora a trouxE'mos a Piratininga
<le noite, aonde um irmão e outro que lá havia diziam, que se deferisse para outras: instruímo-la mais compridamente na F'é, o que
ha muitos meses havíamos feito, e a batizámos: logo parece que se
lhe mudou o rosto e se tornou mais alegre, quando antes pelas angustias da dôr estava afligida sem nenhum sossego : começou logo
a repousar, e a duas ou três horas se passou para a vida.
Depois de muitos dias duas ele suas irmã.s cairam cm uma
grande enfermidade; uma delas morreu em Piratininga, cristã e
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ca.'5ada: :>angrei-a duas vezes, e ficou melhor; a outra. que ainda
era catecúmena, e morava em outro lugar, bem instruida nas coui;as da Fé, e que na bondade natural parecia exceder a todas as outras. adoecendo de febre no-lo fez saber: até que passaram quatro
ou cinco dia.;; fomos visitá-la, sangrâmo-la, t> juntamente lhe ensinámos, e depois da sangria ficou melhor: depois de alguns <lias,
agravando-se mais a doença, mandou-me chamar para que a tornasse a sangrar : fui bem depressa, mas quando cheguei 11ão tinha
cs sentidos, nem sinal de vida, e o corpo estava já frio, de maneira
que parecia morta; mas como se lhe lançasse agua na cara, começou a mover os olhos; emfim tornando a si lhe perguntei se queria
que a batizasse: mas porque não queria al, que toda sua vi<la nenhuma ontra cousa mais desejava, assim que a batizei, e pronunciei ás duas horas da manhã o Santíssimo Xome de .Jesus, foi coufrssando a verdadeira Fé, até que deu o espírito ao seu Creador
11ara ir receber o premio eterno . Depois de alguns meses sucedeu
a outra irmã. que acima falei, mui firme na Fé, e confessada muitas vezes.
T"m só exemplo (;Ontarei por me não demorar em cada cousa
particular. e que não será causa de menor alegria. Faleceu ha pouc<l uma velha que havia siclo manceba de um Português quasi quarenta anos, e ainda geram1o muitos filhos; esta como os nossos Irmãos bouvess<:>m mnito admoestado, que olhasse para Hi, e não quisesse ir-se ao inferno por aquele pecado, logo arrependida, e couheccndo a maldade eom que havia vivido, aborreceu o pecado per~everando na castidade, e tl'abalhava de purgar seus pecados c·om
muitas esmolas que nos fazia. Agora, ferida de uma longa e ineuravel enfermidade, foi a Piratininga, onde deixou uma casa para
seus filhos e escravos. Entendia somente as cousas tocantes á sal' ação de sua alma, c011fes...,ava e comungava muitas vezes, e dandonos muitas esmolas, aparelhava eternos tabernaculos na vida. Vii;itavam-a muitas vezes os Irmãos, confortavam-a nas divinas palavras, principalmente qi;ando já no ítltimo, tendo 'l::orruptos os
membros secretos, (esta era sua enfermidade, que é mui comum
nestas mulheres do Brasil, ainda virgens), mas o Padre Afonso
Hraz, e o Irmão Gaspar Lourenço intérprete, tendo mais ânimo
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ao odor que sua alma havia de dar, vencêram o fedor que aos outros era intoleravel, estiveram toda a noite sem dormir, esforçando-a com divinas palavras, em que ela muito se deleitava, até que
expirou com ditoso fim, como é de crer.
De outros muitos podia contar, maxime escravos, dos quais alguns morreram batizados de pouco, e outros já ha dias que o foram: acabando sua confissão iam para o Senhor. Pelo que, quasi
sem cessar, andamos visitando varias Povoações assim dos Indios
como de Portugueses, sem fazer caso das calmas e chuvas, grandes enchentes dos rios, e muitas vezes de noite por bosques mui
escuros a socorrer os enfermos, não sem grande trabalho, assim
pela aspereza elos caminhos, como pela incomodidade do tempo,..
maxime sendo tantas estas Povoações, estando longe umas das outras, que não somos bastantes a acudir tão varias necessidades como
ocorrem, e, mesmo que foramos muito mais, não poderiamos bastar. .Ajunta-se a isto, que nós outros que socorremos as necessidades dos outros, muitas vezes estamos mal dispostos e fatigados de
dôres, desfalecemos no caminho, de maneira que apenas o poderuvs acabar, e assim ainda que mais parece termos necessidade ainda
de médico que os mesmos enfermos . Mas nada é arduo a quem
tem por fim somente a honra de Deus, e a salvação das almas, pelas
quais não duvida.mos dar a vida. Muitas vezes nos levantamos do
sono, ora para os enfermos e os que morrem, ora para as mulheres
de parto, sôbre as quais pômos a.e;; relíquias dos Santos (169), e
parem, e o que elas não ignoram, começando a sentir as dôres, logo
as mandam pedir, havendo-se primeiro confessado. Entre estas
cousas acontece que se batizam e mandam ao Céu alguns meninos
que nascem meio mortos, e outros movidos, o que acontece muitas vezes mais por humana malícia que por desastre, porque estas
mulheres brasilicas mui facilmente movem : ou iradas contra seus
maridos, ou os não têem por medo; ou por outra qualquer ocasião
mui leviana matam os filhos; ou bebendo para isso algumas beberagens; ou apertando a barriga; ou tomando alguma carga grande, e com outras muitas maneiras que a crueldade deshumana inventa (169-A).
Isto me têem dito os doentes, porque o que se ha de julgar
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verdadeiro fruto que i>ermancce até o fim, porqne dos sãos não o
fazem contar nada a 11inguem, por ser tanta a inconstancia em
nrnitos, que não se póde nem se eleve prometei· deles cousa que
h::ja de durar. Mas bemaventurados aqueles que morr<'m no Senhor, que livres das pct·igosas' águas dêste mudavel mal', abraçada
a Fé, mandamos ao Senhor, transladados á vida, soltos elas pri<>ões
da morte! E assim os bemaventurados exitos dêstes nos dão tunta
consolação, que póde mitigar a dôr que recebemos da malícia dos
vivos. e c:om tudo trabalhamos com ipuita diligência em a ~ma <lou1rinn, os admoestamos em públicas predieas, e particulares priític·as. que perse\'erem no que têem aprendido, confessando-se <' comungando muitos cada domi11go.
Vêem tambem <l<' outros lugan•s onde estão clispcl'1mdos a ou' ir as )J issões e confessar-si', maximc quando quPrem ir [1 gn<'tTa.
A' confissão e mais saeramentos têem muita i·e,·erênci<J, e 1anto,
que mnilas yezes afirmam o~ enfermos que se lhes abrandam as
rlóres depois da confissão. Assim não ha dúYida, qnE' se acharia
n111ito fruto iwks se cstivessl.'m juntos, onde se pudess('lll clontri1~ar. de que se fez agora expcriencia na Baía (170), onde juntos
Pm umas grandes aldeiHi:i po1· m<1nclado do Govemadol', aprendem
mui depressa a dout1·ina e rudimentos ela Fé, e clão mnito fruto,
que dural'á em quanto houver quem os traga a viver naquela sujE'i~ão que temos.
)Zas Festas principais, maxime quando se celebra o Xascimento. a Paixão do Senhor. concorrem a Pit-atininga de 1odos os lugares, comarcas, q uasi todos muitos dias antes; estão presentes aos
Divinos Oficios e Procissões, disciplinando-se até del'ramar sangue, para o que muito antes aparelham disciplinai> com muita diligência. O mesmo fazem em outros tempos, quando por alguma neees.<>idade se fazem procissões. O Ofício das Trevas fazemos na
Tgreja sem canto, que conduimos tomando uma disc:iplina com
tres niisei·ere. 'l'ambem pregamos a Paixão, infundindo grande devo~ão e muitas lágrimas nos ouvint es, as quais tambem derramam
em abunclancia nas confissões e comunhões. 'rambem i:ie lhes ensina a r ezar particularmente, e para isto lhes damos rosarios, para
que dize11do muitas vezes Ave l\Iaria tenham principal amor e de-
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voçâo a ~.ossa Senhora . .:Bstes rosarios fez Jacome (171), ao tôrno, mui polidos, o que ele nunca aprendeu, nem exercitou esta
arie, porém constra11gido pela obediencia e caridadt>, s<>n<lo esta obra
nunca antes dele rnmclu, <' ainda se fez de rnest t·<· de alguns
e.:icravo.<s que gastam nisto algumas horas, maxim(· <'ln razer rosarios, os quais disttibuidos, assim aos Indios, como a nós outros
Cristãos, não são pequenos incitamentos de devoção.
Para não deixar de dizer, pois. o que vem a p1·oposito, qnasi
nenhuma arte das necessarias para o comum uso da vida deixam
c.1<' fazer os Irmãos; faz<>mos vestidos, sapatos, principalmente al1w1·catas de um fio como canhamo, que nós outros tiramos cl<> uns
<·ardos lançados n 'agua l' curtidos, cujas alpercatas são mui uecesirnrias pela aspereu1 das sd vmi e elas grandes enchentc•s <lagua (172) :
{> 11<>cessario passar muitaf' v<'zes por granel<' espaço at(> a cinta, e
~')~umas até ao peito, barb<>ar, ~urar feridas, sangrar, fllzt>r casas
e cou1o.as de barro, e• out 1·as sr111elhantes com.as não s<> buscam f0ra,
ele• sorte que a ocio:.idade não tem lnóar algum na casa.
Prnsseguindo, pois. o mc>n propC\~ito, prOe<'<lem os lndios na
doutrina da Fé, e em lu~a1· dos eatecumenos. que clc> Piratininga
se foram, vieram outros dc> diversos lugares, que sr vi<>ram unir segundo a vida Cristã. fizc•1-ain casas de táipa para srmpre mora.
rem, para os quais d('ll grande ajuda o P adre A ronso Brar. com
incançavel trabalho.
Vêem-se em muitos, rnaxim~ .nas mulheres assim livr<>s como
ei-cravas, mui manifestos sinais de virtude, principalmente em
fn1?ir e detestar a luxuria, e que como seja comum rnina. do genero humano, nesta gente parece que teve sempr<> não só imperioso senhorio. mas tambem tirania a mais cruel, que como seja
Yerdade, é para espantar <' digno de grande dôr, qnantas vitórias
e triunfos alcançam dela: sofrem as escravas que seus senhores as
maltratem com bofetadas, punhaladas, açoutes por não consentirc•m i10 pecado, outros desprer.ando-as, as oferecem aos mancebos
deshonestos, a outras por f'ôrça querem roubar sua Ntstídacle, defendendo-se não somente, repugnando com toda a "ontade, mas
com clamores. mãos e dentes, fazendo fugir aos que tentam for~á-las. "Gma que foi por um acometida, perguntada de quem era
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escrava, respondeu " - De Deus sou, Deus o meu Senhor, a quem
te convém falar, se queres alguma cousa de mim", - e com estas
palavras ficou vencido, confundido, contando a outros com gran<l~ admiração.
Indo outras a trabalhar por mandado do senhor, seguidas de
nm moço desavergonhado, como quisesse levar por fôrça a uma
delas, correram as outras depressa, exortando-a a propulsar aquela
injúria, livrando a sua conserva, acharam ao homem em empurrões, de lodo em lodo, e pó, em que bem se poderá considerar a facilidade da torpeza e maldade que queria cometer. Podia acrescentar a êstes muitos outros exemplos, que cada dia achamos, pelo que
se póde claramente ver, quanto vale ácêrca de muitos pela Divina
Bondade, as exortações contínuas dos Irmãos, mas disto facil cousa será conhecer quanto seja a fôrça e virtude da palavra Divina,
que póde fazer correr das pedras copiosas fontes dagua que alegrem a soberana Cidade de Deus.
Assim, nas cousas da doutrina se trabalha com muito estudo
e cuidado, assim em Piratininga, onde ultra da comum ordem em
que cada dia dos meses são chamados á Igreja, de noite se ajuntam muitos machos em casa, dando-lhes sinal para isto, cujas mulheres e escravas trabalham com muita diligência em aprender o
que conduz para a sua salvação, confessando-se muitos, e comungando todos os Domingos, vindo aos Sermões e Ofícios Divinos .
No que trabalham os Irmãos que têem a seu cargo, principalmente
o Padre lmiz da Grã, com um trabalho incançavel e contínuo, procurando a salvação das almas; tres, quatro e cinco ,iezes reparte
o pão da doutrina aos famintos, e tão alegremente se ocupa em
ensinar dois ou três, como se estivesse a Igreja cheia, pondo grande cuidado em visitar os enfermo.'>, admoestar particularmente a
uns e a outros, e ouvir confissões.
Os dias passados, depois do sol posto, veiu um grandíssimo
vento com chuva de graniso (173), que fazia tremer as casas, arrebatou os telhados, e fez grande estrago nos bosques: mandou. o Padre que se ajuntassem os escravos, e o solito confugio da oração,
e tomando comsigo ao Irmão Manuel Chaves intérprete, andava de
rasa em rasa visitando a todos, para saher se havia acontecido al-
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gum desastre com a caida das casas, acudindo com a medicina corporal e espiritual, e a todos fez ajuntar na Tgreja, que parecia lugar mais seguro, admoestando-os, que pedissem a Di\'ina ajuda:
slguns velhos doentes e meninos fez trazer á casa at~ o outro tlia,
que finalmente em todos se Yiu tambem um sinal da DiYina Sabedoria, que parece que nenhuma cousa se podia, e devia fazer
melhor do que se fez. Pelo que, não sem razão, estiveram todos
com o Padre, assim Indios como os Portugueses, a quem tambem
pregou mui a miudo aqui, e em outras povoações com grande edificação dos ouvintes.
l\fuita cousa parece que se conta dos Indios. ás quais ajuntarei algumas, de suas guerras, nas quais como tinham posto quasi
todos os seus pensamentos e cuidados. e neles se se pudesse ver,
quão vagas são a virtude e doutrina da vida Cristã, os dias passados sendo encontrados os inimigos vieram a um lugar, e tomáram muitos cativos. Um deles dizia haver de se matar em uma
povoação perto de Piratininga: com seus cantos vimos ll!'l festas
como é costume : sabendo o Padre Luiz da Grã foi a ela, para
batizar aos moradores, que não quizessem cometer aquela maldade, prometeram-lhe que não haviam de deixar sujar seu lugar
em que havia tantos Cristãos com derramamento de sangue inocente. Mas como houvesse fama que se aparelhava todo o ne<·essario para a morte, tornou lá uma t> outra vez, estancto aquela aldeia quatro milhas ele Piratininga, e os que já eram batizados prnmetessem que tal não se faria, todavia um só cativo infirl, que
havia. ali, vindo doutra parte para ganhar aquela misera e torpíssima honra, induzido por conselho ele algumas velhas. determinou matá-lo, e tomar o seu nome e insignias de honra. Sabendo
r1ós outros que assim estava determinado, fomos lá, como quem
íamos negociar em outra cousa, porq 1e nos escondessem como
costumam, para que o batiza!1.Semos, e a sua alma inocente
fos.se participante dos gozos eternos . Eira um menino inocente
até tres a.nos, mui elegante e formoso, que fizemos trazer deante
de nós outros, e batizamos, pesando-nos, uma parte por se h1wer
de matar um menino inocente com tanta crueldade, e em cuja
morte tantos vi, já batizados, haviam gravemente pecar, e por ou1
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tra parte alegramo-nos muito. porque logo sua inocente alma ha,,ja de ir passar-se á vida eterna. Isto acabt1do, e já a causa esü1va segura, e não havia perigo de t>sconrler: come<;amos diante
de muitos a detestar aquela maldade, e nntar-lhes de cobarde~ e
frouxos que queriam em meninos pequenos vingar as injurias e
mortes que recebiam dos inimigos. e ameaç<1r-lhe:s com o Divino
,J uizo. <' com a morte. se fossem comei· o mc•nino jit batizado . De11ois de alguns dias <'Slanclo nós 011tros aw.1t>11tes, o matáram com
as costumadas solenidades, mas niío o comêram. estando presentes alguns elos moradores; e ont 1·os que já haviam deixado
mais altas raizes na l<'é, foram para outros lugares, não quc•rendo
manchar os olhos com tal ('spetaculo (174 ) . E ' tambem muito
para <'spantar e <la1· umitas graçns ao 'l'o<ln Pod<'ro:;o Deus, que
nem estes, nem os 01tt1·os dos lugan•s Yizinhos que já em algum
tempo ouviram de nós outros. e ainda agora muitas vezes ouvem
a palan·a de Dc•us, ntio conwi11 ca1· tH' hu.man:1, não tr11<10 t'll's sujeição alguma. nem nwdo clo.'i ( 'ristii<'" .
.A inda contarei ont ro C'X<'mplo Cfll<' ela rú muita alegria. Pouco ha que caliváram outro. qnr h•v{tr<im <l um lug-m· para matar,
e de1eudo-se uma 11oi te em Piratininl,?a. foram os l rmãos a <:Ombatê-lo com as armm; dêl pa]a\Ta Di\'ina, a wr se podiam tomar
aquela l•'ortaleza. que• ha tanto t<'lllP<> havia estado ocupada de
Sc;tanaz, e conwrtê-lo ao senhorio d<> nosso ~alvaclor. I,ogo ao
primeiro combate fug-i 11 o demonio. q ne efitava na sua alma, que1·cndo perdê-lo para a l•'{•: era nm mo<:<> que lHll'<'cia tt•1· quinzt• anos,
de um bom natural. <' respondia com tanta prontidão e fervor de
coração ás cow:;as da Fé. que lhes perguntavam, que parecia
havê-las aprendido: instruído pois pelos Irmãos. foi advertido qut>
se ofrrrcesse com bom cora<:ão ás injíu·ias que os Inclios lhe fizessem . No seguinte dia foi levado a outro lu:rar, e o seguiu o Padre
.Afonso Braz á tarde. e os frmãos ~lanuel ele ('haYes e Gonçalo
J'Olivrira (175). intrl'pretes. Per~1mtando-lhe depois o frmão
Cúnçalo, que tomou o cuidado de o instruir, como o haviam tratado, respondeu: "Uma vez somente me deram uma punhalada,
mas recordando-me das tuas palavras, não a senti" . Tomáram então os Irmãos a seu cargo de o instruir mais perfeitamente na
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Fé, e defendê-lo dos que lhe quisessem fazer algumas lllJlll'Jas,
que naquele tempo costumavam fazer aos mO!;OS. Davam-lhe tambcm llln<'l. moça, como era costume, para manceba e guardadora;
mas os Irmãos não o consentiram, e o mesmo o aborreceu muito,
dizendo que nunca fôra encasado com o prcado. Xão faltaram
I ndios que queriam o sacassem do poder dos escravos, e o enviassem para as casas a bailar toda a noite, e como não quisessem os
escravos, lhes .falaram palavras insolentes e ii1.j11riosas . Outros,
pa::;saudo junto do moço, lhe cliziam : - ".:\fort'('rás", - que era
palavra solene daquele tempo, o que ele não sentia: e como os
Irmãos o quisessem proibir, diziam-lhes que o deixassem, c ,já ele
não sentia aquela cousa. A' meia noite o batiún1m, estando mui
bem instrniclo na lN, e admoes1ado que se entregai-;se todo a Deus,
f' se <'Squecesse desta viela em qu<' tão pouco havia de estar: mas
o Senhor que o havia predestinado, ab eterno, rstava já tão apoderado da sua alma, que não lhe cleixaYa pe11~ar nem dizer outra
cousa. E porque o 1rmão Manuel ele Chaves p<'1·gn11tasse que detf'l'lllinavám os inimi~os, se nos qu<•riam fazer g-ncrra, como soiam,
respondeu-lhe: - .. Oh, meu aYÔ, deixa agora is-;o, que me quero
ir para Deus.·· l'm pouco antes da manhã <>m que o haviam de
matar, nm Inclio dl' Piratininga. C'ristãQ mui rstimaclo entre nós,
fez unu1 fala ao redor dele e casas (como é costume) a<lmoestando
aos seus que deixassem aos Irmãos fazer com o inimigo tudo que
julgasse ser neces.<;al'io para a sua alma. sem o qnE' o tE>riam por
inimigo e destruidor. Vindo a alva. quando a sua alma havia de
SE'l' Yestida dos resplcndores do 801 da Jnstic;a, o levúram parn o
tf.1Teiro, ('~la11clo prrs<'nte nma grande multidão. atado prla cintura com cordas compridas, pegando muitos pen· nma parte, e a
outra toda solta, <:hegou-se a ele. o que o haYia ele matar, usando
primeiro elas suas <:er<'monias e ritos com a solene palavra "l\lotTeríts". Gritham-lhe os Irmãos que .<;r pusesse de joelhos, o qne logo cumpriu, levantando os olhos t' as mãos para os
Céus. chamando pelo Santissimo Kome de ,Jesus. lhe quebrou a
cabeça com um pau, e vôou a ahn;1 dito.-;a da gloria imortal <los
Céus. Praza ao Senhor que tal morte nos dê. sendo-nos quebl'ada
a cabeça por amor de Cristo. Ao morto lhe tiráram as cor das, o
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deixáram sem fazer mais cousa alguma, e os Irmãos o mC'teram
em uma rede, e trazendo-o ãs costas para Piratininga, o enterráram na Igreja para se entoar canticos justos pela vinda do Senhor (176). Bemdito seja Deus, cuja infinita sabedoria chama
de diversas partes os seus escolhidos, para que ocupem o número
daqueles que hão de ser admitidos á sorte dos filhos de Deus.
Dos moços que falei no princípio foram ensinados não só nos
costumes Cristãos, cuja vida quantq era mais diferente da de
seus pais, tanto maior ocasião dava de louvar a Deus e de receber consolação, não queria fazer menção por não refrescar as chagas, que parecem algum tanto estar curadas; e daqueles direi somente, que chegando aos anos da puberdaéle, começáram a apoderar-se de si, Yieram a tanta corrupç:ão, que tanto excedem agora
a seus pais em maldade, quanto antes em bondade, e com tanta
maior senvergonha e desenfreamento se dão ás borracheiras e luxurias, quanto com maior modest ia e obediencia se entregavam
dantes aos costumes Cristãos e dhinas instruções. Trabalhamos
rr;uito com eles, para os reduzir ao caminho direito, nem nos espanta esta mudanc:a. pois vemos que os mesmos Cristãos procedem da mesma maneira .
Quanto aos Indios do sertão, muitas vezes <>stamos em :ruerra com elt>s, e suas ameaças sempre padecemos: matáram ha poucos dias a alguns Portugueses que vinham do Paraguai. ficaudo
ensoberbecidos com esta maldade, ameaçando-nor-; com a morte.
Tambem os inimigos com continuos assaltos que dão nos lugares,
destróem os mantimentos, e levam a muitos cativos. No ano passr.do deram em nma casa aqui junto da Vila. e cativaram muitas
mulher<>s que tinham saído de cmrn, e iam fugindo: embar<;andosc nas canôas as leváram, mas c11tre aqueles uma mestiça, que
frequentava aqui a doutrina e confissões, com animo Yaronil resü;tiu aos inimigos para a não levarem, e como trabalhassem muito para a embarcar; e não podiam conseguir, a matáram com feias
feridas, e é de supô1· qiie ela obraria com aquela intenção, que
muitas vezes dizia ás outras que andavam na mesma doutrina,
principalmente um dia antes que a matassem, quando se despedira delas, a quem costumaYa dizer, que, se os contrarios des~em
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em casa de seu Padre e a cal ivassem, não havia de se deixar le' ar viva, para que a não tomassem por manceba, como faziam a
todas as outras, poi-que se havia de deixar antes matar do que
ir com eles, pois sabia de certo que corria pe1·igo padecer fôrça
a sua castidade.
Antes disto vieram• outros, e, com eles, quatro Franceses, que,
c0m o pretexto de ajudar aos inimigos na guerra, se queriam pas1<ar para nós outros. o que não puderam fazer sem muito perigo .
Estes. como depois se supôs, apartáram-se dos seus, que estão en1.re os inimigos em uma povoação que chamamos Rio de Janeiro,
daqui a cincoenta leguas, e têem trato com eles; fizeram casas, e
edificaram uma torre mui p1·ovida de artilheria, e forte de todas
as partes. onde se dizia serem mandados por El-rei de França assenhorearem-se daquela terra (177). •rodos eles eram hereges, aos
quais mandou ,João CalYino dois que lhes chamam .:\[inistros (178),
pera lhes ensinar o que haviav1 de ter e crer . Daí a pouco tempo,
como é costume dos hereges, comcçáram a ter diversas opiniões
l.IDS dos outros, mas concordavam nisto que servissem a Calvino
e a outros letrados, e logo que eles respondessem isto, guardariam
t•>dos . Neste mesmo tempo um deles (179) ensinava as artes liberais, grego e hebraico, e era mui versado na Sagrada Esc!·itura,
e por medo do seu Capitão que tinha diYersa opinião, ou por que1·cr semear os liens erros entre os Portngueses, uniu-se aqui com
outros tres companheiros idiotas, os quais como hospedes e peregrinos foram recebidos e tratados mui benignamente. Êste que
sabe bem a língua espanhola, começou logo a blasonar que era fidalgo e letrado, e com esta opinião, e uma facil e alegre conversação que tem, fazia espantar o:s homens para o estimarem . Escreveu tambem uma breve carta ao Padre Luiz da Grã, que então estava em Piratininga, na qual lhe dava conta ele quem era,
e o que havia aprendido, dizendo que depois que o mestre de sua
adolescencia, varão singular, o havia metido nas escolas das Pierides (180), havia bebido da fonte cabalina ameníssimos arroios
de sabedoria, e se havia passado ao estudo da Sacra Teologia e
Divina Escritura, a qual para mais facilmente p<lOer a.foançar,
.havia aprendido a língua Sacra, isto é a hebrêa, dos mesmos
15 7
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Rabís, dos quais tinha ouvido de muitos peritos, e que praticvria
com o Padre quando se viissem. Estas consas quasi compreenJia
no fim da Epistola, quê concluiu com um dístico. Passáram-se
muitos dias quando começou a arrotar do sen estomago cheio de
fedor dos seus erros, dizendo muitas cousas sobl'e as imagens dos
Santos, e o que aprovava a Santa Igreja elo Sacratissimo ( 'oq>o
àe Cristo, do Romano Pontífice, das Indulgencias, e outras muitas que adubava com certo sal de graça, de maneira que ao paladar elo poYo ignorante não só não pareciam amargas, mas m<'Smo doceio;.
Sabendo isto o Padre I1uiz da Grã, veiu logo de Piratinil1ga
a opôr-se á pestilencia, e al"l'ancar as raízes iutC'iras clêste mal que
começava o brotar. 'l'endo receio disto. e prusanclo que tal basta.-;se para indignar o Padre, e torná-lo suspeito. se pot·ventura fugisse dele, mandou-lhe ~ogo nma invectiva, cujo p1·íncípio era este :
Adeste mihi cmlitos, afferte 111ihi gladias a.~tipilts ad facic11da11i
vindictani in Luduvicurn Dei oso1·em &e., na qual o acusava e repreendia mui grandemente porque não repartia o pão da doutl'Ína com os Portugueses, por trabalhar ua conversão dos Jnfieis,
e disto se nos amontoou muitas outras cowsas, com qne esperava
se exasperaria o Padre. ~fas o Padre que tratava da C'ausa de
Deus não fugiu, tendo mai!> respeito á comum salvação de todos,
que á sua p1·opria glória; foi ao Vigario, l"NJ ll<'l'<'llclo que não deixasse ir adeante esta pcçonhll luterana, e com sermões publicos
a<lmoestasse ao povo que se• acautelasse claq uelcs homens. e do:; livros que tl'ouxeram cheios de heresias. Porém o vulgo imperito,
em frequentes práticas. louvava aos Franceses, maravilhando-se de
si;a sabedoria e eloquencia, apregoando os conhecimentos que tinham dos atos liberais, e pelo contrario caluniava ao Padre Luiz
dn Grã, dizendo, que enojado pela invectiva que lhe mandára, o
perseguia. E o que é mais, .iá a pestileneia pouco a pouco gn1ssava nos corações incantos da imperita multidão, que sem dúvicla
muitos se infeccionáram da peçonha mortal, sem haver a menor
resistencia. Tanto valeu de repente a sua autorí<lacle cleante de todos,
que muito se diminuiu a do Padre, que todos tinham em muita
i·flputa~ão, por seu exemplo ele vida e singulal' doutrina. Depois
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c1;,,to o mandáram para a Baía, pata lá sc> conhecer mais amplamc>nte da sua causa, e o que lá e aqui se fez ácerca dele, e para
q uc por cartas particulares se saiba <' não {> cousa que com enha
p<int. carta geral, calarei: sómente dfrci que se tratou a cousa de
maneira, que terá \'ossa Patemidade ocasião de grande dôr, considerando quão pouco caso se fez entre os Cristãos fieis da causa
da Fé.
Dê.-;tc, soube o Uoverna<lol" os projetos dos F'n111ceses
<· <:om naus armadas Yein combater a fortaleza (JH1). Daqui
foi socorro cm navios e canôas (182), e nós outros demos o costumado socorro de ora\!Ões, alrm das particulares qm• fazia cada
1•m: diziam-se cada clia umas lifauias na Igreja, acabada a missa :
t,1mbem se mandou daqui um Pad1·e (18S), com o Irmão intérprete (184), a rogos elo Governadol', pa1·a que se oe11passe em ccmfessa1· os soldados. e rnsinar aos Inclios que com eles haviam vindo.
Yoltou o Irmão mui doente d<' febres e cameras de sangue, pelo
inuito trabalho e frio que sofreu. mas loi:ro sarou pelo favor ela
Divina Bondade.
Era a fortaleza mui forte, assim pela naturrza e sitna~iio do
lugar, toda cercada de penhas. que se JJão poclia entra!' senão
por uma subida estreita e alta por rochas, como pela muita artilharia, armas. alimentos, e granrle multidão de bêlt·baros que tinha,
clr maneira que pelo juizo de todos era inexpni:rnavel . .Acomete111m (185) com tudo isto por mar e por terra, confiados no Poder
ni \·ino e no seu proprio: clefcncliam-sr os l•'ranccses com os inimi{!os, travando-se grande e crm>l peleja: de ambas as partes morl"r1·am muitos, e os mais deles dos nossos, e vein a tanto, que já
tinham perdida a esperan!:a da ,·itória, e tomaram conselho como
sc:m perigo se poclr1·iam embarcar e transpo1-tai· as munições que
e~.tavam em terra, como pelos perigos, o que por certo não pudermn fazer sem morrerem muitos; mas tendo üs nossos comrtido comm
tiío árdua. e ao pareC:er de quasi todos temcrai·ia, pela ,j11...ti<.;a e fé foram ajudados do Senhor elos E.xcrcitos, e quando já 11os 11avios não
l•avia polvora, e os que pelejavam em terra estavam desfalecidos
pelo muito trabalho, fugiram os Franceses, desamparánun a tone,
recolhendo-se ás Povoações dos barbaros em canôas, ele maneira
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que é de crêr que muitos fugiram mais com o espanto que lhes pôs o
Senhor que com as fôrças humanas. Tomou-se, pois, a fortaleza, em
que se achou grande cópia de cousas da guerra e mantimentos,
mas cruz alguma, imagem de Santo, ou sinal algum de catolica
doutrina se não achou, mas grande multidão de livros hereticos,
e:utre os quais (se por ventura isto é sinal de sua reta Fé) se
achou um l\Iissal com imagens roidas . Socorra o Senhor as suas
ovelhas .
Com o Governador veiu o Padre :Manuel da Nobrega (186),
mui doente, magro, com os pés e cara inchada, pernas cheias de
postemas, e com outras muitas enfermidades, das quais, como
aqui chegou, começou a se achar melhor, e esperamos na bondade do Senhor que pouco a pouco lhe irá dando saúde. Os
Irmãos tambem adoecem ás vezes, mas em breve tempo convalescem; os quais com entender com a saúde dos proximos muito mais
trabalham pela sua, servindo ao Senhor com alegria, dando-se aos
s11litos exercicios da oração, obediencia e humildade, e exortando-se
com muitas práticas á virtude. A maior parte está sempre em Piratininga, onde alguns filhos de Portugal aprendem gramatica :
aqui estão sempre dois sacerdotes. O Padre Luiz da Grã não tem
Bssento firme para melhor acudir a todos: agora está em Piratininga, onde hru: muitos Portugueses com toda a sua familia, e aí e
em outros lugares vizinhos trabalha na doutrina dos Indios, agora
aqui, e em outros lugares ao derredor procurando v proveito espiritual dos Portugueses e seus escravos. lia pouco recebemos cartas
em que se lhe encomendava o cargo d<\-;ta Provincia (187), o que ele
djsse aos Irmãos, chamando a todos na Igreja, e mandando-os sentar, posto ele de joelhos (188), acusando-se gravemente, afirmando
r1ão ser apto para tal cargo, e depois prostrado por terra, beijando os pés a todos os Trmãos . Isto 6, Reverendo em Cristo Padre,
o que queria saber daqui; resta que com a.~iduos rogos encomende
a Nosso Senhor êstes mínimos filhos da Companhia, para que possamos conhecer e perfeitamente curo prir sua Santissima Vontade .
Colegio da Ilha de São Vicente, ano de 1560, o 1° de Junho .
Minirno da Oonipanhia de Jesus.
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(168) Copiada no livro de registro Cartcts dos Padre.~ da Companhia de
J eS'Us sôbre o Brasil. cit., fl. 79. em castelhano. Pbl., vertida para o por·

tugu ês, nos À1wis ào Rio de Janeiro, de Baltazar do Silva Lisboa, VI, pa·
ginas 111-139, e reproduzida no "Dia.rio Ofici:i.l'', do Rio, de 8, 17 e 24 de
Janeiro do 1884, por Teixeira de Melo, que tomou com o texto a liberdade
de suprimir os trechos mais realistas. Antonio de Alcantara Machado pbl., no
original castelhano, cêrca da quarta parte final desta carta, na sua me·
moria Anc11i6ta na Capitania de São Vicente, Rio, 1929, p. 83-6.
(169) Superstição universal essa, a.inda hoje subsistente, de colocar sô·
hre a parturiente relíquias e imagens de santos, sobretudo a cintura de
Santa Catarina.
(169-A) Cf. Gandavo (Trat., p. 51-2) no trecho em que se refere ao
costume indígena ele dar, ao cativo, condenado á morte, "uma india mo1:.a, a mais
fermosa e honrada que ha na aldeia, pe1·a que durma com ele": "E se a mo<:a
que dormia. com o ca.tivo fica prenhe, aquela criança que pare depois de crinda,
matam-a e comem-a ( ... ) . E porque a mãe ~abe o fim que hão de dar a esta
criança, muita.a vezes quando se sente pre?lhe mata-a dentro da barriga o faz
com que morra" (ou "mova", como registra a ed. das Notícias Ultramarinas
e escreve Anchieta, dando a mo'l'er o sentido de abortar) .
(170) Em 1558, logo depois de tomar posse do govêrno, Mero de SA,
a consel110 de Nobrega, para estabelecer a paz entre os Indios da Bafa e fa-

eilitar a sua catequese, promulgou três leis, "sob graves penas" : "Primeira,
que nenl1um elo nossos confederados ousasse dali em den.nte comer carne humana. Segunda. Que niío fizesse guerra, senão com causa justa., aprovada
por ele e os de seu conselho. Terceira, que se juntn.ssem em povoações grandes, em fórrna de repúblicas, levantassem nelas igrejas, a que aeudissem 08
já. cristiios a cumprir com as obriga<:ões de seu e~t.ado. e 08 catooumenos tí
doutrina da Fó; fazendo casas aos Padres da Compauhia pera que residissem
entre eles, a fim da instrução dos que quisessem converter-se". AssinJ, foram
fnndadas "quatro poderosas a.Ideias": São P aulo, São Tiago, São J oíi.o e
Espirito S11J1to (S. de Vasc., Cro1~ .• 1. 2, ns. 50-2). - Of. Inf. dos Prwn.
Àldeiam .

(171)

Diogo Jacome (•. not.a. 22).

(172)

V. nota 50.

(173)

Of. S. de Vasc. (o. e., 1. 2, n. 86) e v.

(174)

Of. S. de Vasc.

(175)

V. nota 660.

(176)

Cf. S. de Vasc. (o. e .. 1. 2, n. 88).

(o.

C.1rla X.

c .• l. 2. n. 87).

(177) Villegaignon chegou a.o Rio de Janeiro em 10 de novembro de
1555. Depois de tratar se estabelecer na ilha da La.ge, eonstruiu na então

Seriripe (hoje Villegaignon) uma. torre a que deu o nome de Coligny.
(178) Com a expedição de Bois le Comte, aobrinho de Villegaignon, ehe·
g11ram ao :Rio de Janeiro. em 7 de março de l51i7, quatorze enviados da
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Tgrc,ja de Genebra, entre os quais dois pastores, Guillaume Chadier e p;,.rre

Jfr·hier, e o estudante dP teologia Jean de Léry (J. de Láry, lf<i.•~oil'e
<1 '1111 V oyagc faict en. la Terre du Brésil, ed. Ga.ffarel, 1880, I, p. 42-4) .
( 179) .Jemi des BouJez ou ~·<'ancs ã.c Bol6s, o Jean Cointa de Léry (o.
e .. J, p. 90). Yindo com Bois le Comte em ::.557, foi o..xpulso do forte de
<'oligny por \illC'gaignon e refugiou-se com outros franceses na. aldeia. de
O ln ria. Bm 1558 ou 1559 chegou á fortalez11 da Bert.ioga. (São Vicente),
com a notída 1ln invasiío dos tamoios chefiada por ;.rtilheiros franceses, de·
J1únci:1 <H•P foi a sua vinl?llnca contra \illeJ?a.ij!'non e lhe valeu o rocon.hecimcnto dos vic·entinos. Turbulento, inteligente. fa )ando perfeit:imcnte o espanhol, eome<;ou loJ?O a hostilizar os .iesuitas e esl'l'eveu uma invcctivn. que
111andou a Luiz rla Grã. Que descera de Piratininga parn desmaseará-lo. En·
treguo Íl ,justiça eclesiastica, foi remetido pum o N'orte. Esteve em llhflns,
Porto Seguro, Peru.'lmbuco e Baía, ou<le pôs ?>fc111 de 1$6 ao par dos acontecimentos do Rio de Janeiro. Em l!illO, tornou ao 8ul na armada. do govermulor Que clesalo iou os france~\'S da fortal<'za lle ('-oligny, tomando parte no
combate. (1ue auxiliou grandemeut<' eom suas infonmt<;ões. Neguiu depois para
f:llntos. onde o \'ii:tario Gon<'alo :-Ofonteiro. 11:1 'ltwlidade <le om·idor eelesi:lst:eo a a reoueJ"imento <lo pa11re Luiz <la Grii, or<lf'uou uma cle,·:issa, afim de
apm·ar as heresi:is de Que e1·a 1H•usndo Bolés. Alegava Luiz da Grf't que a den.~sa fPíta. JVll' oC'asiiio ila primeirn ('~tadn do fr:m~ês n:t ('apit:mia \'il'entinn, se l)<'rdera. Xa S('gunrln depuseram os jesuita~ XobrPgn, Anchiet:i. .l:'er1•1io r,niz (' algnn!i mornilorPS, ('l1tl'(' OR l)uais Jos(· Adol'nO. Absolvi.elo pelo
OU\'idor ec•lesin~tiro. Qn(' não :t<"hou nos depoimento~ pro"ª ck ''<·ousa importanl e nem <111e ohrigue" e al>('lon d:i SC'Utent:t para o bispo <l. Pedro L('itão,
enthal'eou Bolfa na niíu clP E~lal'io clt• 8:'t. llll<' voltaY:1 para Portugnl. Ao
arribar a ll:lu na Baía, n 28 d(' '1cze111hro de U60, foi JHêso, n man<faclo do
bi~po, e r<'<·olhiclo no ear<•ere. ln~tam·a<!o o auto ck c·ulp:i-., tom:irnm-se. C'ntre
outros, os depoi111cnto~ eh• E.~tn1·io <l<' Há e elos .i<'s1iitas Oaspar Pinhoiro e
Adiio Goncalves. l''innlmenle. i:í em meiaclos ile J!í63. H\·01•11<fa a causa pelo
c:irdeal cl. Henri<111e, Bol~s foi r!'meticlo parn o Reino, na m111 Barrileira,
ele que era ''mestre e so11horio" Gon<;alo Dias da Ponte. Entregue, a 2S de
outubro elo mernio ano. 110 nkiti<lt' elo c·nr<'t'l'C <la l nquisic:io <k Lisbo11. resJ·C>n:l1>u :1 lll'OC·Ps~o. durante o qu:tl 1·equ1>r<'l1 uma justifi<"a~ão dos ser\'iços
prest;1dos no füo de J :ineiro. O Tribunal. por :1c6rdão ele J 2 de agosto de
J.)(i-!, recebeu-o na Santn ~fad1·<' Igroia. tomo pccli:i. sob ('Ondii•úo de abjurar seus "hereti<'OS errores" e <"ondenou-o "em pena e penitencia" no cnr<·ere,
"pt'lo te111po que pnreecr ;ios lnquisiclo res,.. Rccolh!'u-se t'ntão Bolés ao mostC1iro de Siio Domingos. oude ni'io chrg-cm a fiea.r l rês meses por lhe ter sido
fogo permitirlo 1·11111prir rm lihc>r<la<l<' o re1>to <ln 11cnitenl'ia. ?lfas tardt> foi
destNrado para a Tndh1. E'. uMsim, redondn111e11te falso Que tenha sido execut11do em J 567 no Rio de Janeiro. c•om Anchieta feito RC'u as!listent.e l'spiritual (Anc·h., 171(. d<' 1584; Cai·t. Ar .. .XJ,VITJ, e nota 192 de Af1:rnio
Peixoto; Prot'e.~so de .Toão de Bolés e }11.~tificat:ifo reourri<la pelo mr.rnto,
''A n. da Ribl. Nac . ", XXV, p. 215-308 ; Jn.~trmnento dos .~en1iços dP Jlfem
dP Sá, 1. e .• .XXVII. p. 129 e S('g.; Dcn . da Baía, nota de R. Gar!'ia,
p. :tll ; C11nditlo Mendes. " Rcv. do Tnst. llist.". XL11. parte II. p. 1412C':i; Ramiz Gal 1·iío, "Revista nrasiloi ra ", Rio, I, Jl. 283; CapiRtrano, nota.
n '':1 rnl1.. o. e.. 3ª ed., I, p. 4:34-!;, e Prol. ao 1. III de frl'i V. do ~al
n1dor, o. e. , 3• ed., p. 140-1; Celso Vieira, Ànrhieta, 2• ed., Rio, 1930,
l'. 76-86). - 8ôbre a vida clr Jean Coint:i ou C'ointat (tambêm conheeido
pelo nome de Hector e doutor em teologia pela Boi bonne) no Forte ele C'oligny, a sua com·er8'io CQm Yilleguiguon no protestuntismo, ~eu c:1samento eom
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uma fr1mcesa e as disputas teologicas que tornado sinccl'Umcnte ou não ao ca·
tolicismo, sustentou contra os paatores de Genebrn, v., alêm do lino citado
dtS Léry, o capítulo por êste escrito para a obra. de Jca.n Crespm, IJ.i11toire des
Martyrs perséotitez et mi.s à 1nort pour la 11érité àe l 'bi·angile, etc. (que teve
várias edições a partir de 1554, sendo mais completa a datada do Genebra,
1619) o a Histoire à11 Brésil Français au scwic•me siiJclc de Paul Gaffarel
(Paris, 1878), onde aliás vem reproduzido em apendice o capítulo que Léry
ei;ereveu a pedido de Crespin. Note-se que, segundo Gaffarel, Cointa veiu ao
Braail com Villegaignon, em 1555 portanto. 1fas as doclarações, niío só de
Léry, como do proprio aventureiro e daa testemunhas por ele anotadas na justifica~.ão constante do seu processo perante a Inquisição, provam que Cointa
chegou em 1557, na frota de Bois le Comte. Leia-se nincla a ca1·la do Yillegaig11on, reproduzida pelo mesmo Gaffarel (o. c., p. 401) , em qu e o funda·
dor ela }'ranc;a Antartica se refere a "un iacobin renyé, 110111111é Jehan Cointat,
homme d 'entendement prompt e versatile", que em Paris se reuniu oas en·
viados de Calvino, que Bois lc Com te trou..'<e ao Rio de Janeiro. A carta é
bastante curiosa, revel11.11do que Bolés "voulut suivrc une doctrine à pm·t.":
"il se mist à dcffcndre et publicr la eonfcS.'Jion d 'Au1:,rustc, et sans dissimuler, impugner la doctrine de C'nlvin". Acrescenta. Yillegaignon que Co!nta
aeompanhou os calvi11istas, quando estes, deixando o forte de Coligny, habitaram durante dois moses a aldeia de Olaria, :1ntes de seu C'mbarqne pura ~l Europa, cm 4 de janeil·o de 1558.
(180) Nome dado ás filhas de Pierus, rei da Mac-odonia, como tambem
ás l\!usn~. ou voronc vencessem aQucl:ls no torneio a <iue se r efere Qçiclio
(Met., 1. V), ou porque resiclissem no monte Pierus ou Pierius, na 'fessalia.
(Mitol. ) .

(181) Em novembro ele li'í5!l aportou ÍI Rt1í;1. sob o ro111ando do ~apitii11rnór Bartolomeu Vnsconcelos da (\mha. a :~miada enviada de Portugal rara
c-ombater os franceses do fort(' <le Coligny. Xos prim('iros mesl·~ cl!' J.íl)(),
Mem de Sá com duas naus (' oito embarl'll<;ÕN! me110I'('~ eliegou (1 b:irra do
Rio de Janeiro, onde ficou [, espre:. do refôr<:o de Rão Yit•ente.

(182) O aoc·ono se co111pu1tha de iun '· fermoso hergantim urtill1ado,
. com algumas canoas ele guena. e soldados d('sfros em S('Hll•llnmte g('nNo, lllamalucos e inõios" (S. de Vas(' .. o. e .. 1. ~. n. 77 ).
(183 ) Fernão Luiz. -por nlcnnha Co.rrapeta, de quem muito vouto se
sabe. Foi recebido em Siio Vic,onte pro\·avehncnte, de\'C'ndo ser <'ll' o irmão
Fernando, "moço de 15 até 18 a11os", a que se refere Pero Col'l'ê;1 cm carta
de 1551 (Cart. A ·P.. VII). f;m 1561. na vila de 1'antos. sendo .hí oi·cleuaclo
àe missa. depôs na devassa ab<'rta para apur:1r as herosins de que er:i :1tus:1do
João de Bolés (v , nota 179 ).
(l 8-1) Gaspar Louren<:o. que foi recouido em São Vicente 11or Leonar·
do Nunes. no ano de 1540. Seguiu, eomo declara Anchieta. 110 ~oeorro eu·
viado em 1560 para tomar parte no combate ao fol'fe rlc Coligny, ele onde
tC'ruou enfermo a São Vi('ento. Restabelc<'iclo. se1?Ui11 para a Baía. :• ~5 ele
junho, com Luiz da Grã e outros ir!!lãos, na frota dr )íem de H:'t. Cl1ega 0lo
á Bafa a 29 de agosto, ai se ordenou e, como •• Cieero na lingua hrasilica"
(Cart. Av., LIII) que era, grandemente au.'<iliou a obm ele eatequc$0. Quau·
do irmão, "serviu sempre ele intérprete das confissões ao padre Luiz da
Grã" e foi por êste escolhido cm 1561. iít padre, p:n·a em eompnuhia do
irmão Himão Gon<:ah"es restaurar a ea~:i ele São ,Jof10 (Ccut . • Ir . , X'LY ) .
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Com essr fim i11utin ela <'idade do Hah•ador n l.i ele março dnqucle ano, com
c~eala pela :\Ideia <k Rão Tiago. onde pregou. Em 1562, acompanhou Luiz
õa Grã n:i. visita ris aldPia:1 de Rão Pedro e Ranto André. Ainda com o proi:inciaJ, este,·c depois mi. de $anta Cruz de Jtaparica, onde os padres se demoraram dnco semaua8. Voltando dessa ilha para a. Baía, jogou-se ao mar
1·c.m os índios n.fim do s1ih·ar : ~ jangada. em que fazi:i.111 a travess.in. Dois
anos mais tarde, 1564, residiu de novo na aldt'ill de 8iío .João, co111 o pa<lre
H.'lltazar Ah-ares. e \'isitou rom Orii a ile Riío Paulo. Em janeiro t'le l!i75,
Jl<>lo provim·ial Jna.cio t'le Tolosu foi !'nviado 1•om um ir111iío para foiciar a
'ateQuest• do gt'ntio <lo Hio Real. em ruias terra~ lcnmtou as il!l'c.i as õe Siío
Tomé, Nossa Senhora da Esperança e Santo 1uaeio (esta na aldeia do prinl'ipal Curnbi). Passou t'lll seguida ao Cirigi, 011cle construiu it igreja do 8iío
Paulo. 0om a destrui<;fto dns igrc.ius. em virtude da re,-olta dos ii1dios dC':lnte doe :Jg?:IVOS QUe lll('S fnzi:tlU 01' reinOiS, fOrllOU 0 pa.dre nn<1p:\r J,OUT<'llç:O
!i Bafa, com l .200 almas. Tn<lo depois ao sertão do Arnbó. ' trou:xc outro
s.:olpe t'le gt'nte" (lnf. dos Prim. Alrleiam.).
(]$.))

O a.taou<'

SC'

ilt'u a l!i t'lo marco •lc J;ifiO.

(lSll) Ao contrúrio elo que afirma S. <lc Vasconcelo~ (o. e .. l. 2, 110?••ero 77), Xobrega, como observa C'apistrano (nota. a Y:nnh., I, p. a85),
<·~teve presente ao <'Omhntt• eoutr:i o forte de ('oligny. Parn São Yicente, só
~<'t;uiu. cm companhia de llfcm de Rfl. depois de termimtdn a luta contra
o~ franceses. segundo M depreendo ele suas vroprins pa.iavrn~ na carta dirigoii'la ao cardcnl d. IfC'nriquc (Cm·t., XXI).

(lSi) A patente de pro,·in(•ial tro1L"Xc-a a. leva jesuita vinda l'O!ll o
Lispo d . Pedro Leitão e Que eheJ?OU fl Baía. a 9 de dezemhro de 1559 (R. de
V <1.s<· .. o. " • 1. 2. 11 • 63 4) .

(188) }lra assim de .ioell1os ouc os iesuitas de Portug11I recebiam sua
iudicação para as missões. costume inaugurado pelo padre ,foão da Beira no
<'olegio de C'oimbra cm 1:)4.1. quando escolhido p:na. seguir !la. primeira leva
dali enviada. para a India (B. Teles, o. e., I, p. 221-4). E foi tambem de
joelhos o "beijando os pés a. todos", como ele 11arra. de Grii, que Anchieta.
<'111 1578 recebeu sua. patente de provincial (Pero Rodrigue~. Vida elo Padre
José àe Anrhieta, "An. dn Bibl. Nnc.", XXIX, p. 221).
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Droao

S.\.o Yw1·:xT.I!.,
l.J61 (lb9) .

LArNEz, Dr:;

JUNHO DE

A

12 oii

Partida do Paclre 1A1.i z da Grã pa1·a. n Bww. - Xobreoa em Pfratininga. - O caminho de Parrmapiacaba. - Visita ú.~ aldeias dos antigos di'.scipulos. - illu1·te de ('11i11bi e de 11111 1;1 u
filho. - Xotícias ele Santos e lla11haen . - :1ubstituiriio cfo
capitão-rnó1-. - Mudan}a àe Santo Andn~ ela Borda d; ('a111ZJO para Piratininga. - Greyario Serrão. "lssaltos elos
lndios e desfôrço dos Po1·t11guP.ses. - Pestilcncia de ccwu1·1 ·!Ls
de sangue. - Norte do Irmão Mateus S11u11<'im.
o ano pa.<;.5ado escre\'i por dua~ vias o que o 1-ienhor kw lH•r
bem obrar nestas partes, ond<' andamos na salvação das
a lmas. Agora darei conta do que quererá saber Vossa Revei·endissima para a consolação dos Irmãos, que desejam saber novas ele
nós outros, como nós outros as desejamos deles.
Depois da partida do Padre Luiz da Grií para a Baía de
Todos os Santos, com o Governador, no mês ele Junho, um dia
depois de S . João Batista (190), se foi o Padre l\1anuel da ~o1.Jrega á Piratininga a visitar os Irmãos, os qnais depois que chegou da Baía ainda não havia visitado por suas muitas enfermidades, de que se estava curando, que depois que um pouco convalesceu, se partiu logo, passando assás trabalho, por ter as pernas todas chagadas, lan~ar sangue pela bôca. e os caminhos serem
mui asperos e despovoados, onde não ha conversação senão dos tigres, cujas pisadas achamos muitas vezes frescas, por onde passamos; e é necessario onde se ha de pousar, fazer ca!'ia, on poc· meN
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lhor dizer, a cabana de novo de paus e ramos de palmas, e buscar
lenha para fa,y,,er fogo de noite, porque não ha outras mantas para
o frio, que é tão grande, que ás vezes somos forçados atiçai· o fogo
mais de doze vezes, e assim pas.samos a nolte, e nela sem poder
dormir, e o que é melhor, que acontece ás vezes não ter fogo, nem
L'a cabana, e passar toda a noite no bosque ao frio e chuva, cobertos somente do divino amparo, por cujo amor isto se padece;
ajunta-se a isto os homens, que por êstes ct1minbos desertos sempre acompanham os caminhantes.
Depois de estar em Piratininga alguns <lias, nos manr'l.ou o
Padre visitar as povoações dos Indios nossos antigos discipulos, os
quais como que ha muito tempo tomando os eostumes elo Demonio,
eQtão já afeiçoados a êste ruim mestre, que mui pouco querem
aprender de nós outros. Porque ainda que ao princípio, quando
estaYam todos juntos algum fruto se fazia neles, maxime nas mulheres e meninos, depois que se dispersaram por diversas partes
(eomo pelas letras passadas consta) nc•m se pode acudir com a
doutrina, nem (o que é peor) eles a querem, e assim quando os
vif.;itamos por suas aldeias, parte pelos rios parte por terra, com
n&o pequeno trabalho, recebem-nos como aos outros Cristãos Portugneses, que querem tratar, e resgatar com eles como amigo, sem
ter nenhnm respeito á salva<:ão de suas almas, ou doutrina de seus
filhos, totalmente remetidos aos seus antigos e diabolicos costume~. exceto o comer carne humana, do que por bondade do Senhor
pa r<'ce que e;;tão alguma cousa desarreigados, entre êsies a quem
ensinamos Yerdades: que fazendo ainda grandes festas na matanÇll dos seus inimigos, eles e seus filhos, ainda os que sabiam ler e
e;,crever, bebendo grandes vinhos como antes eram acostumados,
se não os comem, dão a comer a outros seus parentes, que de diYersas partes vêm, e são convocados para as festas. Tudo isto vem
deles não estarem sujeitos, e em quanto assim estiverem, dificil
cousa será afastá-los do jugo de Satanaz, que se tem deles senboreado. Praza ao Senhor que chegue já o tempo desejado, como
aconteceu aos da Baía, com cuja conversão se podem nossos Irmãos
consolar, e entretanto rogará N'osso Senhor pela conversão dêstes.
Não deixa porém o Senhor de chamar algum deles que tem

166

XII. -

CARTA

D1'~

S. YJ("E'.'\TJ-:; (1.361)

escolhido para o seu Reino, assim agora, ora de uma aldeia, ora
de outra, vêm alguns a confessar-se, outros a batizar-se' e morrer
b<·m, e outros que não podem vir, mandam a pedir remédio de
confissão, outros trazem seus filhos inocentes, de maneira que sempre se colhem alguns manipulos misturados com flet11 ct laboi·e, assim em Piratininga, como quando os vamos a visitar pelas snas
aldeias, e destas tais Yisitações, quando outro não achassf, <;e tira
êste proveito, que se padece alguma fome, com cansac;o e traha1ho,
por amor de Nosso Senhor.
Uma vez, depois de termos corrido todas as r~r<'.jas, partimos
delas por terra mui de manhã, por poder vir á missa, que e1·a Domingo, e um Irmão saiu a<leante, o qual assim por saber mal o
caminho, como pela grande escuridade das nuveus, qu<' mnito tempo do ano duram quasi atr 10 horas e são frigidissimas, pensando caminhar para a casa, tomou o caminho em contríi rio e perdt>ubl', andando de campo em campo, de vale em Yale, de monte em
rnonte, sem achar caminho att- quasi meio ilia, qu<' se <lesft>z de
túdo a nevoa, e Xosso St'nhor o encaminhou. sem rir :-.tthfr o caminho que levava, direito IÍ casa, bem molhado elo frio. roxo e assás
suado do trabalho e mui alegre no Senhor.
Contarei aqui de um manipulo, que poucos dias ha (!wgundo esperamos), se recolheu no granel celestial; êstr rra nm velho (191), de mais de cem anos, qne sendo morador rm 11m outro
lugar, duas leguas de Piratininga, como o disseram os Pllclre~ que
sr viesse a Piratininga para aprne<ler as cousas de Dt'n.s, logo deixou quanto tinha, e foi o primeiro que começou a povoá-la, vindo
de certos a certos dias a buscar de comer com a sua gente a outro
111gar, que pelo amor de Deus tinha deixado, onde tinha suas roças e fazendas, e quando havia de partir, vinha primeiro á Igreja
<lar conta a Nosso Senhor da sua partida, dizendo-lhe em sua
Jjngua, posto que de joelhos: - "Senhor, eu vou a busrar de comer,
hei de tardar tantos dias, guardai-me, que não me aconteça algum
mal," e outras muitas cousas desta maneira, as quais falava com
tanta simplicidade, fazia com Deus como falava com os outros, a
quem sempre pedia licença quando havia ele ir á jornada; entrava
primeiro que todos na Igi·eja a dar graças a Nosso Senhor, e a di7.er,
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o como tinha vindo, como prometera. E nesta fé e siinplidade permaneceu sempre, ouvindo cada dia missa, e pregando continuamente a seus filhos e netos, que tinha muitos, para que fossem bons,
e cressem em Deus, e guardassem o que lhes ensinassemos. Trazia
11m bordão com uma cruz, que nós outros lhe demos, e tinha muita
fé e esperança, e quando ia fóra, aquele era o seu arco e flechas que
levava, e pelo qual dizia que o guardava Deus do mal, e dava larga
vida: e certo que era para maravilhar, ver um homem de tanta idade, que se espantavam todos como tanto vivia, ser tão rijo e são,
que parecia que cada vez se fazia mais mancebo, o que tudo (como
era verdade) ele atribuia a Nosso Senhor, e seus desejos não eram
outros senão de estar com seu Pai, que assim chamava a Deus. Chegando depois sue última enfermidade, recebida como dada da mão
do Senhor, pondo nele toda a sua esperança, e desejo que sempre
tcYe, chamando o sacratíssimo nome de Jesus, até que não podendo
falar a bôca, os olhos levantou ao Céu, chamando-o no coração, o
que com a bôca já não podia, e assim se foi para ele, que tanto sna
alma desejava. Deixou em testamento a seus filhos, que com ele estavam, que nunca se apartassem da Igreja e da doutrina dos Irmãos
como havia feito, o que cumpriu muito bem um de seus filhos, que
desde menino se havia criado com a doutrina dos Padres, que enfermando de uma louga doença, ia prostrar-se depois de muitas
vezes se haver confessado, nos encomendou sua mulher e filhos para
que vivessem e morressem em Piratininga junto da Igreja como havia vivido, e pediu o Sacramento da Extrema-Unção; e porque houvesse alguma pouca tardança em lhe trazer, tornou-me a dar pressa, dizendo que viessem logo, para que não morresse sem ele, e acabando de o receber com muita fé e devoção, rogou aos circunstantes, que o encomendassem a Deus, e daí a duas horas deu a alma a
Deus .
Dêstes podia contar· outros muitos mais dos escravos, que por·
ser de geração tão bestial, parece que dão maior ocasião de louvar
a Deus, com sua muita fé e grande conhecimento que mostram e
amor a Nosso Senhor. Praza a ele com sua Divina Bondade de chegar a tempo, em que, de dois a três meses, de todos se dê grande
glória a ::)ua Magestade, e nós outros recebamos consolação . Deixo
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de contar de muitos, que Nosso Senhor no estado de inoeencia leYa
a seu Reino cada dia.
C'om as mulheres e escravos dos Portugueses se faz muito fruto, e nisto nos ocupamos muito, porque lhes é tão necessaria a doutrina das cousas da Fé, ao menos aos escravos e aos Indios; rlêstes
se batizam e confessam muitos, e se lhes dá estado de vida, casando-os, porque é quasi geral o costume da terra, não se lhes dando
nada os senhores que tenham os seus escraYOS amancebados, e querendo mais o serviço deles, que a sua salva~ão, não têm conta com
a sua doutrina, e os têm por suas fazendas espargidos, sem os fazer
vir â Igreja, e não é de maravilha assim a maior· parte delec.; estarem 1·udes nas cousas da Fé, e que mal sabem que ba Deus, ele maneira que é tauta a negligência dos senhores, e nisto é tanta a perd~ção dos escravos, que temos por mui grande proveito ocuparmos
em sua doutrina.
Aqui em S. Vicente ha sempre concurso deles á doutrina e confissões, como (> pelos outros Irmãos sabido; na outra Vila (192) se
tem posto um Padre e um Irmão intérprete com que se faz muito
fruto, doutri11 a e confissões . E' mui grande o concurso dos escravos
vtriusque sexus, de noite e de dia, a aprender e confessar-se, de
maneira que quasi todo o dia se gasta em confissões. e se mais intérpretes houvera, muito mais se confessavam, e não é pequena <lesconsolação vê-lo:s estar todo o dia espe1·audo na Igreja. gm outro
J11f:?ar de Portugueses, seis a sete leguas pela praia (193 ) , se acode
algumas vezes, porque quasi todos se confessam e comungam quando Iil vamos, e os escravos nos não dão vagar nem de repousar de
noite, posto que muito antes de manhã nos vêm a pedir confi<>são,
desde então até a noite não cessamos. Seja o Senhor por tudo
louvado.
'fambem ele ida e vinda se colhe algum fruto, porque por toda
aquela praia estão fazendas dos Portugueses, e sempre se acham por
elas alguns escravos enfermos á morte, que se confessam, e apreciam bem morrer. Aqui se ordenou outra casa, que eles mesmos querem fazer por sua devoção, para quando os Irmãos lá fôrem, e para
quando houver algum enfermo, por ser lugar são e aprazivel .
Aos engenhos de assucar se provê tambem com doutrina<; e con-

169

JOSEPH DE AXCHJE'r A

f'ifiisões quando é pos~ivel. ele maneira que, toda a gente <la Capitania recebe serviço de nós outros, a quem eles correspondem com o
amor q ne nos têm, o que muito se mostra neste segundo caso. TI awndo os dias passados yagado o cargo de Capitão-mói· e Ouvidor
clest a Capitania, por se acabar o tempo daquele que o era (194), e
:não prover El-Rei nem o Senhor da terra, foi necessario qne o povo
o elegesse. e como nêstes casos costumam haYer parcialidade, bandos, e desasossêgo na terra, e nêste tambem se começava, porque um
o pretendia ser com pouca razão, sem ser canonicamente eleito, por
se evitar o que se temia, juntos todos os principais da terra, em que
está o Governo. acordaram de comum consentimento, que um Padre da Companhia se achasse presente a tomar os votos. porque cessasse toda. a suspeição, po1·que dele só confiavam, não permitiria fazer-.-;c cousa injusta, e pedindo todos isto ao Padre l\Ianuel da Nob1'ega, se achou ele p1·esente, de que tocfa a terra qnrria ficar qnieta
e sol'lsegacla, crendo qne rle havia vindo por vontade do Senhor,
como é de crer, po1·que foi pedido com missns, orações, jejuns e
disciplina.
De Piratininga, ainda que• se apal'tassem os lndíos clela, para
viver mais livremente á sua vontade, todavia deixaram alguns, ma}[imc'~ da geração daquelr velbo de que aniba se clisse, os quais persew1·aram na f{> firmes. e confessando a miudo aqueles, que creio
tr.uitos são salvos. e se salvaram. Além desta tuna povoação de Portugueses. que estavam tres legoas apartaclos, se mudou para Pirai tininga por manclcido do Governador a instanciados Padres (195),
porque estava em mui grande perigo elos inimigos corporais, uos
quais estava já espiada, por caminhos que haviam aberto pelos bosques, donde sua terra temia-se cada dia a vir a destruir, ou ao menos saltear e matar alguns deles, 011 sons escravos, como costumaTam. e muito mais pelo grandíssimo perigo em que estavam dos inimigos espírituaic;, pe los quais não só espiada, mas salteada e roubaéia estava muitas vezes, porque não tinham sacerdote, que lhes :'ldminístrasse os sacramentos, e ainda que em suas enfermidades os
socorríamos, e de noite por silvas muito espantosas; todavia sempre
o diabo levava muitos dos seus escravos, aos quais mnitas vezes não
se podia remediar, que primeiro não morressem. Por estas cau<>as
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trabalhavam muitos os Padres que se passassem para Pirat ininga,
Ollde agora estão muitos deles, quasi sujeitos á \'Ontade t! disposição elos Padres, no que toca ás suas almas, confessando-se e eom1mgando nas Festas e Domingos elo ano, e suas mulheres e escravos, e
é pal'a louvar a Deus ver o desejo e fervor que têm em aprender duas
vezes cada dia, ensinados na sua língua, onde se lhes declara as cou~af: mais importante.'> da sua saJvnção. E' pelo 1rmão Oregorio Serrão, que ao presente tem a seu cargo aquela Vila, por saber a lingna dos Brasileiros, e confessar a muitos a miudo, e tanto que se
11ão póde satisfazer ás Yezes aos seus desejos.
Está Piratininga posta <'m fronteira dêstes numerosos lndios,
os quais muitas vezes se arruinam pelo pouco temor que têm <los
Cristãos, e tanto que ha poucos dias vimos a uns pot1cos em uma
fazenda dos Portugueses, e Jev1trum. e mata\'am quatro ou cinco ~s
cnivos, e de melhor vontade o fariam aos senhores, se os ajudassem
a isso os outros seus parentl's, os quais não querem consentir, porque pa1-ece. segundo mostram, que• estimam a amizade e trato que
t&m com <>-'> Portugueses. Por outra parte têm os contrnrios, que é
lima grande geração daquela língua e costume!' dêst<>s, os quais estão tão perto, que em qu11tro 011 cinco dias se pocli> vir <li' suas terra5.. ~i:ites nunca cessam por nrnr e por terra ele persegui!' aos Crist~os, levando os seus <>sc1·avos, e matando-os, e a alguns d<.>les mesnios, de maneira que sernpl'e se vive em contínua inquietação e temor
tleles, maximc agora f!UC pelos matos mais bravos, e montanhas mui
<'Spantosas e desertas têm aliE'l'to caminhos por diversas partes,
pelos quais Yêm de suas tc1·1·as a saltear 11s fazendas dos Portugueses sem haver quem lhes impida.
Por estas causas determinaram os moradores ele Piratininga,
com alguns mestiços, vendo que não se acudia a êstes males. fazer
~1w1Ta a um lugar dos inimigos fronteiros, para que pudessem YÍ\'er
com alguma paz e sossêgo, e juntamente começassem a abrir algum
caminho para se poder pregar o E'Vangelho, assim aos inimigof:, como
a êstes Indios, sôbre os quais j{L temos sabido, que por temor se
}ião de converter mais que por amor, e para isto se preparassem
foclos confessando e comungando, mais zélosos da honra de Deus e
àilatação da Fé, que amigos de seus proprios interesses: foi com
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eles um dos sacerdotes dos nosso8, para lhes dizer :Missa e pregar,
e ir adeante levando a cruz (196). e um Irmão intérprete (1!17)
para os Indios batizados, que com eles iam.
O seu caminho é desta maneira: vão primeiro por um rio alI
gamas jornadas com armadilhas, as quais 11ão são mais cada nma
que o amago de uma árvore, mas tão grandes que numa cabem
Yinte a vinte e cinco pessoas com seus mantimentos e armas. Chegados ao ponto elo primeiro rio para onde Yão, saem fóra delas, e
as levam ás costas por quatro ou cinco legua~ dos bosques de mui
niaus caminhos, e que aí descarregados vão seguindo a jornada a
entrar cm outro rio, que está já em gnerra com os inimigos. Partiram. pois, de Piratininga. onde então estavamos esta Quare~ma
passada, dizendo o Padre cncla dia missa, e pregando-lhes antes de
chegar aos inirni:.ros; tornaram-se a confessar e comungar muitos
dêles, fazendo I:neja daqueles bnn·os e espantosos mato:>. <' c·om
isto lhes deu Deus ~fosso Senhor grande vitória, destruindo o lugar, sem escapar mais que um só; sC'ndo-lhes a cousa mais forte qne
t•té hoje se tem Yisto nesta terra de inimigos: e bem se pareceu nos
muitos clêstes lnclios que moneram e foram flechados, e dos Pol'tngueses, que logo ao entraL· os tomal'am quasi todos, e mataram três,
de maneira que só dez ou doze homens. com ajuda da Real Bandeira da Cruz que o Padre trazia adeante, animando-os. queimaram e
assolaram o lugar, do qual virão muitos inocentes, qnc> estão ,já metidos no gremio ela Santa Ig1·eja pelo batismo.
Enquanto eles andavam em ~uerra. meu ofício c:onsist ia em
ajudá-los com orações públicas e particulares, repartindo a noite de
ruaneira, que sempre havia oração até de manhã. e acabada a oração cada um tomava sua disciplina, e o mesmo faziam muitas mulheres devotas, e as mestiças fazendo sua disciplina, vigília, e oração; e ordenou Nosso Senhor que a batalha se désse cm dias de sua
paixão, nos quais eram tantos os gemidos, chôros. e disciplinas no
fim dos oficios, de joelhos, assim os de casa como os de fóra, que
toda a Igreja era uma voz de pranto que não podia deixar de penetrar os ('éus, e mover ao Senhor a ter misericordia de nós outos,
tendo padecido assás trabalho dos homens que cansaram pelos caminhos desertos.
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Depois da guC'rra hão tomado os C1·istãos tão grande ânimo,
que estão determinados a fazer guerra a êstes inimigos, até que eles
Yencidos se sujeitem, como se fez na Baía, e está. agora apregoada a
~uerra, em que vai o Capitão com toda a mais gente da Capitania.
gimeramos C'm Xosso 8enhor, pois êste é o rem~dio com esta
hi·aya geração, se querem que fayorPça aos Cristãos, para que não
tPnhamos inveja aos da Baía.
Êste anc1 nos castigou a Divina Justiça com muitas cnfermi<lades, principalmente com camaras ele sangue, que deram maxime
11os escravos, de que morreram muitos, e tauto que parecia 11esiiJ?ncia. Dois, três, quando muito quatro dias duravam com elas, que
11ão monesscm alguns, que outros escapavam. Isto nos tem dado
muito trabalho, pol'que de dia e de noite não cessavamos de os confossar, e acudir com os remedios que podiamos, maxime em Pirati1linga, em qne os Irmãos i;ão médicos espirituais e corporais, e tudo
J1ende del€S, onde 11ão havia casa sem doentes, e em algumas havia
1rês e quatro, de maneira que bem se havia mü;ter, dia e parte da
noite, para os sangrar, curar, e confessar, e pela mesma diligência
que o.-. Irmãos nis)!'o punham, não morrernm ali tantos. como em
outras povoações onde isto .faltava: morreram muitos sem se confessar por as povoações serem muitas e nós outros poucos, e não poder
acudir a todos.
Depois que tfremos curado a todos, o Senhor começou a dar11os o galar<lão do.e.; trabalhos, e isto :foi faier-nos participantes da
mesma enfermidade das cameras de c;angue, mas com elas e com febres, que sempre as acompanharam; foi necessario acudir uma noite a confessar uma India, que delas estava já quasi no fim. Deram
]Jl'imeiro em um Irmão, e como delas conYalescesse, deram logo em
<>Utro, mas bexigas, e de que pensamos não escapasse; mas por bon<lade do 8enhor já está bom. Esperavamos que como sarasse e dé~se
oni outros, e assim corresse a todos, mas o Senhor não nos teve por
<lignos <le tanto bem com a enfermidade, maxime nesta terra, onde
ti.o poucos remedios e consolações ha por ela. Os mais Irmãos passam bem pela bonuade do Senhor, ainda que frequentemente sejam
vexados com diversas enfermidades, qual de cabeça, do estomago, de
febre~ e outras dõre!:.. que das muitas aguas que passam frequente-
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mente se geram; mas andam já tão acostumados a sofrê-las e di!>simulá-las, qne parece por não haver médico, que as encare~a,
não deixam de fazer o seu ofício de ajudar aos proximos
com doutrinas e confissões, ainda que com as.sás trabalho, elo qual
não pouco se edificam os proximos, maximê aqueles qL1e são assíduos
{t frequentação dos Sacramentos, qnc nos têm grande amor, e que
sabendo estas mulheres me~tiças de S. Yicente. que um Trmão que
aqni costumava ensinar, estava em Piratininga mui mal de came1·a!l de sangue, não se puderam conf er, que J1a 1gore.ia não fiz:e::;.<,t>m
't1m grande pranto, e toda a semana de Pascoa que isto sucedia, que
elas costumavam gastar em suas recrea<'ões e saídas, não quiseram
receber nenhuma consolação, antes em jejum, oi-a<;ões e tristeza, passaram em chôros a Semana Santa. pedindo ao Senhor lhes concedesse aquele Irmão para proYeiio e salYação de suas almas. e bem
creio que suas oi-ações juntas {1s dos nossos caríssimos que lá têm
particular memoria de nós outros, lhe alcançaram logo do Senhor
a saúde.
O dia ele Janeiro de S. Pll ulo Brcmita ( l!)h). <1uis Nosso ~e
nhor leYru: para si o nosso ll'mão :Jfateus Xo~ueira ferreiro, que era
homem de idade, e muito mais velho por contínuas enfermidades
que padecia, em as quais nunca deixava de trabalhar, sendo contí11uo na oraç;ão, com mui especial zêlo ela conversão dêstes Brasis,
pi>los quais continuamente rogaya a Deu-., pol'que ignorando sua língua não podia pregar: moncu de uma dôr de colica e pecha que
muitas vezes padecia, e com que csteYe padecendo cinco dias até que
àeu a alma ao Senhor. conhecendo a sua morte antes <le falecer. Xão
foi necessario acordar a caridade dos Irmão." para ro1.rnr a Deus por
um homem santo, assim iwlos viYos, como pelos mortos.
O Padre Manuel da :'.\1"obrega, pela misericordia do Senhor está
melhor, e póde acudir ás <·onfissões e sermões. onde se acha como
outro qualquer, e andar os caminhos visitando a todos, e com isto se
faz mais são que quando i·epousa, salYo se as a~uas tratam mal os
corrimentos.
Nos trabalhos e ocupações não se esquece do exercicio da oração, e por ele é que o Senhor lhe comunica fôrças. }i'ez uma casita
em Piratininga mui a proposito, onde se recolhem os Irmãos por
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~ua ordem, e cada um tem ali seus dias de recolhimento em que se
renova de novo o fervor, e conheça suas faltas e castigo (199).
O estudo da gramatica se continúa com os Irmãos das casitas,
dE· que temos boa espectação, que a.gora se receberam por eles alguns ele fóra.
Dê-nos N. S. Jesus Cristo sua copiosa graça, para conhecer
sua santíssima vontade, e saber perfeitamente cumprir.
Dêste Colegio de S. Vicente, a 12 de Junho de 1561.
Mínimo da Companhia de Jesus.

NOTAS
(189) Copiada. no livro de registro Cartas elos Padres da Companhia de
.Tesw; .~ôbre o Brasil, eit.., fl. 125, em castelhano . Pbl., vertida para o português, nos Anais do Rio de .Taneiro, de .Baltazar da Silva Lisboa, VI, p. 46·63,
e reproduzida no '' Diario Oficial", do Tiio, de 27 e 28 de .Janeiro de 1888, por
Teixeira de Melo.
(190)

Dia 25.

•(l!H) Confronta.ndo o que diz Anehieta eo111 o que informa S. de Vasconcelos (o. c . , 1. 1, 1t. 160), esse velho de mais de eem anos, faleeido em
1561, é sem dúvida nenhuma Caubi, pri ncipal de J eribatiba, bat.izado pelos jesuítas com o nome de João. Auxiliou os jesuítas na fundação de São Paulo,
localizando-se com sua gente "no e.xtremo sul, 1noximo do sítio que depois se
chamou Tii,batagoeni (hoje Tabatinguera) ", onde tinha "sob sua. guarda o
caminho que do alto do espigão descia para a varzoa e toma.va para Rão Vicente por Santo André" (Teodoro Sampaio, "São Paulo J10 tempo de Anrhieta", no V. do Centena-rio do Padre .Tosc117t de Anchieta, Paris-Lisboa, rnoo,
página. 127) .
( 192)

Santos.

(193) It::mhaen, distante de São Vicente 8 leguas. - De itá-n1wcn, hade pedra e, tambcm, vaso de metal, panela do ferro (T. Sampaio, O tupi
1w geogr. nae ., 3• ed . ).
~ia

(194) Refere-se Anchicta a Francisco de Moraes Barreto, capitão-locotE>nente da Capitania de São Vi.conto, provido nêsse cargo por Martim Afonso
]>elo prazo de três anos. Tendo tomado posse a 30 de ,, bril de 1558, roo usou-se
entretanto a deixar o govêrno a 1 de maio de 1561 . Daí uma reclamação dos
camaristas de São Vicente, data.da dêsse mesmo dia, intimando-o a exibir nova
provisão, sob pena de elegerem quem o substituísse de acôrdo com os camaristas de Santos. Não a exibiu Moraes Barreto, sendo imediatamente eleito Pedro
Colaço Vieira, um elos fidalgotes com que Martim Afonso povoou s·.1a donata ria (Frei Gaspar, Relação dos capitães loco-tenentes que governarami a. Cavita11ia de S. Vicente, na "Rev. do Inst. Hist. de S. P:i.nlo", "· V, p. 159-76;
B. Calixto, Capitanias Pa11listas, S. Paulo, 1924, p. 186-7).
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(195) :\fem de Sá, depois dn tomada do forte de Coliguy, veio a São Vieente, onde chegou a 31 de março de 1560. Então, a pedido de Grií. e sobretudo
de Kobrega, extinguiu a vila de Santo André d11 Borda do Campo, mudando
para São Paulo o pelourinho, que foi plantado de:mte do Colegio. Sôbre os
prova.veis motivos determinantes da. extinç.iio de Santo André, v. Frei Gaspar
(Mem., 3• ed., p. 222-3), Afonso d'E. Taunay (Na éra das bandeiras, 2• ed.,
S. Paulo, 1922, p. 56) e A. de Alcantara Machado (..dnch. na Cap. de São
Vicente, p. 49-54) .
(196)

Padre Manuel de Paiva (v. nota 17 e Frag. Hist.) .

(197)

Gregorio Serriio (v. nota 23 e Frag. llist.).

(198)

29 de janeiro. Sôbre :Mateus Nogueira, v. nota. 29.

(199) Um dos exercícios a que se submetiam os irmãos da. Companhia. de
Jesus era o do se reeolherem a um lugar isolado, onde oravam e liam livros sagrados, sob a direção de um padre (B. Teles, o. c., I, p. 176-9). A "casita"
maJldada construir por Nobrega servir ia para ôsso fim.
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DE SETEM:BRO DO DITO ANO

1562, RECEBIDA
(200).

Grandes trabalhos e pouco f ru,to da cateq1tese. - Atividade de Nobrega, apesar de gravemente enfermo. - Tmnsferencia da aula
de gramatica de São Vicente para Piratininga. - Perversão
dos (ltntigos discípulos.

p

Christi.
O ano passado de 61, no mês de Julho, se escreveu largamente por 11 segunda via em êste mesmo navio, havendo já sido a
primeira enviada por outro antes, mas êsse não pôde chegar pelos
ventos contrarios, e por isso tornou a arribar (201) . O que depois
acresceu escreverei brevemente, mais por cumprir com o mandamento da santa obediencia do que por haver cousa digna de ser
escrita.
N:ossa conversação com os proximos é a costumada: ocupamonos na doutrina das cousas da fé e mandamentos de Deus com as
mulheres dos Cristãos, e seus escravos e escravas, nêstes lugares em
que dispargidos sempre se colhe algum fruto pela bondade do Senhor, assim em apartá-los de pecados, como em algum pouco sua
grande dureza em o conhecimento de Deus nosso Creador e Senhor.
e ajudando-os a bem morrer, para o qual comumente somos chamados, assim para os brancos como para seus escravos, aos quais é necessario acudir a diversos lugares, por mar e por terra, onde :fazem
suas habitações. Em o qual ás vezes o trabalho é grande, que se dobra com a pouca consola1:ão que se recebe do pouco fruto que dão
campos lavrados com tantos suores. Mas basta-nos salvar uma só
AX.
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alma, ou, para melhor dizer, ser cooperadores de Deus em sua salvação. E quando nem isso houvesse, seja o Senhor servido em nossos fracos e pequenos trabalhos recebidos por seu amor.
Em S. Vicente se visitam os engenhos com doutrinas e confissões e três povoações dos Portugueses (202), que estão cinco e
seis kguas dic:;tantes entre si, fazendo mora em cada uma delas, segundo a necessidade o pede. Prega o Padre l\fanuel de Nobrega a
miudo em todas elas, ain<la que com muito trabalho de sua pessoa
por suas muitas e contínuas enfermidades que cada dia padece, se
lhe vão acresct'ntando, ordenando-o assim a divina disposição, para
maior merecimento seu. Esta quaresma esteve algum tempo em uma
das po,·oa!:ões, que é a principal, chamada Santos, pregando três
YE>zes em a semana, e confessando muitos dos escravos por intérprete. f<J perseverou em êste nunisterio atl" que mais não pôde, ponclo sua alma por seus frmão!.>. porque adoeeeu tão g-rawmente que
.foi nccessario trazê-lo ás costas até S. Vicente, á nossa Casa, por
ele niío poder· vir por seus pés: a ('nfermidade é peri~osa. Cumprase a vontade ele Cristo Nosso Senhor em ele e em todos nós outros.
Alguns outros Trmãos são tambem visitados do Senhor com enfermidadE>s, como fcbl'es, pleurizes e camaras, mas Ele, que as dá, as
et11·a por sua misericordia, que em a terra poucas medicinas ha para
isso. Bemdito ~ja Ele por tudo.
O estudo da gramatica sC' continuou atr o mêi; de Nowmbl'O em
S. Vicente com o número de estudantes de que em as letras passadas faço menção; mas foi tanta a esterilidade dos mantimentos que
nem por muito trabalho que cm isto se pôs pôde haver provi!:;ão bastante de farinha e pão ela terra, nem os moradores o tinham para
si nem para nós outros, pelo qual foi necessario que nós viessemos a
esta Piratininga, oncl.e é a abundancia maior (203) . Aqui se prossegue o estudo com os nossos que são recPbidos para escolares. e com
alguns de f61·a, os quais continuam suas confissões (como é costume) cada quinze dias e cada oito dias; seu proveito em o estudo
pouco é, ainda que por outra parte se póde dizer muito, considerada
eom a rudeza dos engenhos brasilicos e criados em o Brasil, que tanto monta. Tambem aqui nos ocupamos em a doutrina dos escravos
e mulheres dos Portugueses, a qual sempre se continÍla duas vezes
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por dia com confissões a miudo e comunhões algumas vezes. Acudim.os a todo genero de pessoa, Português e Brasil, servo e livre, misim em as cousas espirituais como em as corporais, curando-os e sangrando-os, porque não ha outro que o faça, e principalmente as sfm·
grias são aqui mui necessarias, porque é mui sujeita esta terra a
priorises, maxime em os naturais dela, quando o sol torna a declinar
para o Norte, que é em o mês de Dezembro, e daí por deante, e se
não acudissemos com sangrias, não havia dúvida se não peteceri11m
muitos, assim com isto temos melhor entrada com eles para lhes dar
a entender o que toca á saucle de suas almas.
Com os Brasis, nossos antigos discipulos, que com hmto afã e
trabalho andavamos criando, não temos conta alguma, e digo não
temos, porque eles se hão feito indispostos para toclo bem, dispersando-se por diversas partes (204), onde não podem ser ensinados,
e assim tornam-se todos aos costumes de seus pais; mas contudo não
deixamos de visitá-los de quando em quando, trazendo-lhes á memoria o batismo que hão recebido e os mandamentos de Deu!,, e
sempre se batizam alguns de seus filhos inocentes, que leYam ao ('(~U
em sua inocencia, e alguns dos grandes Yêm algumas festas do ano
á Igreja e a. confessarem-se pela Qual'csma. <:> quando vão ás suas
guerras; mas o mais deles viYem como dantes. maxime aqueles que
tiveram melhor conhecimento elas cousas ela lN, como os moços e
moças que se criaram ele pequenos na c10ntrina, os quais todos -;íio
perdidos; mas Nosso Senhor não deixa ele castigá-los com cloenças e
mortes, porque os que se apartaram de nós outros não fazem senrio
n:orret• aqui e acolá, por suas maldita-; habitações, sem confissão,
uns amancebados, outros com os feiticeiros, que pensam lhes dão
saúde, á cabeceira; outros levados e comidos de sem> contraries: não
nos fica entre tantas consolações outro consôlo senão tornarmos a
Deus e pôr-lhe deante esta causa com ora~ões, encomendando-a á
sua Divina Magestade e piedade, e esta achamos que é a mais saudavel pregação que podemos fazer, trabalhar em chorar nossos pecados e os seus, pedindo a Deus misericordia, porque na verdade assim Portugueses como Brasis Jndios são peores seguindo os caminhos da carne e deixando os de Deus: e praza á Divina bondade não
nos vamos nós outros por nosso descuido declinando como eles, elo
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qual nos guardará Nosso .Senhor, se V. R. P. com contínuos saarificíos e orações, ai>sim proprias como de todos nossos caríssimos Padres e Irll).ãos, rogarem por nós outros minimos filhos da Compa11bia e creia som dúvida se alguns são uecesi;itados, mendigos somos
nós outros. com o qual bem creio hawirá dado Nosso Senhor a sentir mui de verdade em i;ua ajuda a Y . R. P.
Não se oferece outro ao presente. Christo Jesit Safos Nostra
nos dê sua mui copiosa graça para perfeitamente conhecer e cumprir sua santíssima vontade.
Desta casa de S. Paulo de Piratininga da Capitania de S. Vicente, desde o mês de Julho de 61 até o mês de Março de 62.
Mínimo da Companhia de Jesus.

~OTAS

(200) Copia.d:t no lino 4Je rel!'istro Carta.~ rios J>aclrn da Co111panltia de
J Ch'ft8 sôbre o Era.vil, cit., O. 129 v., cm castelhano. Pbl., em italiano, nos
?:uoi:i Ai.-i,~i. cit., p. 182-!l; cm português, nos "An. d11. Bibl. ~ac.", I, p.
205·8; e, em português, no "Dia rio Oficial", do Rio, de 28 de janeiro de 1888.
(201) As t>artas j<'.'l111it icas. tomo todos os do1·uo1entos enviados para.
·Portugal, "seguiam <~m muitas vias e cópias por diíe>re1ites n:t' ios e canais em
razão dos riscos gr:uld<'.'s naquele tempo" (Edunrdo Prado, Mm111el l1e Moracs,
na "Hevista Nova", R. Paulo, II, p. 22, nota 27).
(202)

Rão Vir<'nt<'.', Ra11to11 " ltaJJhaen.

Quando, Nu 1:rno. )fcm de Sá esteve na Capitania, auxiliou Nohrega e Grã no aeu proposito de mudarem pnra Hão Vicente o Colegio de São
Paulo de Piratininga. Anrhieta lecionou nas elas.ses então abertas (S. de Vasconcelos, Cron., 1. 2. n. 8·1 ) . ~egundo o mesmo cronista, os cursos do Colegio
·de São Vicente só se susprndcram quando o •isitndor Jnacio de Azevedo, em
1567, mandou fossem contin11ados no do Rio de Janeiro. '.\fas esta carta de An<hieta demonstra. que em no,·cmbro de l 56l o o.studo da gramatiea tornou a.
ser feito em Piratiningn.
(203)

(204) A mudan~a doH moradores da extinta. Rnnto And1·é da Borda. do
Campo pa.rn Riío P:.i.ulo fe?. com que os indígenas de Pir:itiniugn abandonassem
a. vila. e fundassrm as alcll'ias do Nossa Senhora dos Pinheiros o São Miguel
(Frei Gaspar, Mem.., 3• cd., p. ~23). Como srmpre, os brasis fugiam á apro·
::1.imação dos portugueses. 1.; não é improvavel que pura essa debandada tenham
<·Ontribnido, mais do que os reinois, os mama.lucos de João Ramalho (A. i!e
_J\lcantara Macha.do, Anch. n<1 Cap. de S. Vicente, p. 49-54).
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Ata.que dos lndios contra Pirati11i11ga. - Fidelida"le de Tibi,·içcí.
- Assaltos pelos caminhos. - Rens que resnlta1·am ria guerra.
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- Notfc-ias dos Tanwios. - Nobrega e Anchieta se prep11rom
para a viagem a lperoi(I.

p

ClH·isti.
..
Um ano ha, e passa, que se escreveu desta Capitania pelo
mês de Março de 1562 a V. P .. do que f'azem os Irmãos em seus ministerios em serviço de N<>sso Senhor e socorro destas almas: reqta
dar conta do que mais sucedeu, segundo manda a santa obediencia .
,\X

Nas cartas passadas fiz menc;ão de que ficavamos na casa d~
S. Paulo de Piratininga com alguns estudantes nossos, e forasteiros. ocupando-nos em ensiná-los, e na doutrina dos Indioi:;, juntamente com os escravos dos Cristãos, em nossos costumados ministerios espirituais, instruindo e preparando para o batüimo os que uão
são batizados, confessando os que são, e ajudando-os em suas enfermidades corporais, curando-os, sangrando-os e acudindo-os, maxime
nu tempo de morrer, para que consigam o fim de sua creação: e
nisto nos ocupamos esperando sempre os embates dos inimigos, de
uma parte dos contrários dêstes com quem vivemos (206), e de outra dos nos.sos mesmos (207, que estão espavoridos pelo interior da
terra, como muitas vezes tenho escrito; e dêstes nossos temiamo-s
mais por serem ladrões de casa, e haver muitos anos que nos têD1
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com guerra, maxime aos que estamos em Piratininga, que
r.. fronteira deles, e como que chave das povoações dos Cristão situadas nêstes portos de mar.
Havendo, pois, êste.s Indios morto muitos dos Cristãos Portugueses em diversos tempos e lugares por suas terras onde iam a resgatar suas cousas, como é costume, acrescentaram agora sua maldade matando outros dos Cristãos, um dos quais era homem mui virtuoso, que se confessava e comungava quasi de oito em oito dias,
cuja mulher, que era Inclia, da geração dêstes Indios, e tinha muitos
frmãos e parentes entre eles, não era menos amiga de Nosso Senhor,
continuando os mesmos exercícios que seu marido, confessando-se
por intérprete, e comungando muito a miudo. Esta, que então ia
úm companhia de seu ma rido, depois da morte tornando-se mui triste para os Cristãos, com alguns seus escravos e Indios de Piratiniuga, que a iam sempre acompanhando, foi prêsa e detida dos seus
n1esmos pelo Principal de uma aldeia, para que os Cristãos lhe déssem resgate por ela, e entretanto tê-la por manceba, por haver sido
mulh<•r de Português, o que eles têm por grande honra. :Mas ela
que tinha outro conhecimento e amor de Deus Nosso Senhor e de
r.ua santa f~, se tinha determinado antes morrer que em tal consentir. ainda que lhe fosse preciso matar-se a si mesma; e foi o caso,
que aquele dia em que a pren<lêram saiu de noite da casa dos Indios secretamente, e nunca mais apareceu, posto que fosse muito
procurada: pelo que eles mesmos dizem que acreditam que se enforcou, ou se lançou em algum rio por não consentir em ser manceba de algum infiel. Mas a nós parece que eles mesmos a mataram
pelo mesmo caso, e depois lançaram essa fama; e porque tínhamos
mui bem conhecida sua inocente vida de muitos anos, que frequentou os sacramentos em nossa casa, não podemos pensar outra cousa,
nem crer que havia Nosc.;o Senhor de permitir que, quem tão bem
' 'ivêra. sempre, no fim de sua vida se perdesse .
.Acabado isto começaram logo a apregoar guerra contra PiratitJinga, a qual já tinham na vontade e ha muito tempo, porque
esta gente é tão ca.rniceira, que parece impossível que possam viver
sem matar. E ainda que eles determinavam fazê-lo mui secretamente, todavia deu-nos aviso Nosso Senhor, porque castigando-nos
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nos não matassem; e ao seguinte dia depois do da visitação de Nossa
Senhora, tivemos aviso por um Indio (208), que tinha sua gente entre nós, o qual, apartando-se dos malfoitores, veiu correndo por outro caminho a nos fazer aprestar. Muitas particularidades havia
que contar, que se passaram neste caso; mas sômente direi as grandes misericordias de que Deus usou para comnosco, das quais a principal foi mover o coração de muitos Indios dos nossos catecumenos
e Cristãos a nos ajuda1· a tomar armas contra os seus; os quais, sabida a notícia e verdade da guerra, vieram de sete ou oito aldeias,
em que estavam esparzidos, a meter-se comnosco, não todos, m<ll; somente aqueles que amam a Deus, e ele quis escolher para nos defenderem da fôrça dos inimigos carniceiros; e era de maneira que
de noite com fachos vinham tremendo de frio (que então (. cá muito grande) a chamará porta da vila, não por medo que tivessem dos
seus, mas forçados como parece pelo poder de Deus, sem saber
quasi o que faziam. Outros misturaram-se com eles, pensando que
á sua grande multidão não pudessem i·esistir os poucos que estavam em Piratininga: outros houve, que não podendo meter-se comnosco, afim de não os tomarem de subito, se esconde1·am pelas silvas,
r1ão os querendo ajudar, e depois de passados com as cabeças quebradas para suas terras, se uniram a nós.
O que deu maiores demonstrações de Cristão e amigo .de Deus
foi Martim Afonso, Principal de Piratininga (209), de quem em
muitas cartas tenho feito menção, o qual juntou logo toda a sua
gente, que estava repartida por três aldeias pequenas, clesmanchanào suas casas, e deixando todas as suas lavouras para serem destruídas pelos inimigos; e era tanto o cuidado que tinha de todos os Portugueses, que nunca outra cousa fez em cinco dias que estivemos á
espera do combate, senão dar-lhes avisos e esforços porque eram mui
poucos, e dêstes muitos tolhidos e enfermos: pregando continuamente de noite e de dia aos seus pelas ruas (como é costume) que
defendessem .a igreja que os Padres haviam feito para os ensinar a
eles e a seus filhos, que Deus lhes daria vitória contra seus inimigos, que tão sem razão lhes queriam dar guerra: e ainda que alguns
de seus irmãos é sobrinhos ficaram em uma aldeia sem o querer segufr, e um deles (210) vinha juntamente com os inimigos, e lhe man-
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dou incutir grande medo, que eram muitos e haviam de destruir a
vila, todavia t.eve em mais o amor de nós outros e dos Cristãos do
que o dos seus proprios sobrinhos, que tem em conta de filhos, levantando logo bandeira contra todos eles, e uma espada de pau mui
pintada e ornada de penas de diversas côres, que é sinal de guerra.
Chegando pois o dia, que foi o oitavo da visitação de Nossa Senhora (211), deram de manhã sôbre Piratininga com grande corpo
de inimigos pintados e emplumados, e com grandes alaridos, aos
quais sairam logo a receber os nossos discípulos, que eram mui poucos, com grande esfôrço, e os trataram bem mal, sendo cousa maravilhosa que se achavam e encontravam ás flechadas irmãos com irmãos, primos com primos, sobrinhos com tios, e o que mais é, dois
filhos que eram Cristãos, estavam comnosco contra seu pai, que era
contra nós: de maneira que parece que a mão de Deus os apartou
assim e os forçou, sem que eles o entendessem, a fazerem isto. As
mulheres dos Portugueses e meninos, ainda dos mesmos Indios, recolheram-se a maior parte delas á nossa casa e igreja, por ser um
pouco mais segura e forte, onde algumas das mestiças estavam toda
a noite em oração com velas ace.5as ante o altar, e deixaram as patedes e bancos da igreja bem tintos do sangue que se tiravam com ac;
disciplinas, o qual não duvido que pelejava mais rijamente contra
os inimigos do que as flechas e arcabuzes.
Tiveram-nos em cêrco dois dias somente, dando-nos sempre combate, ferindo muitos dos nossos Jndios, e ainda qi;ie eram flechadas
perigosas, nenhum morreu por bondade do Senhor, pois que se recolhiam á nossa casa, e aí os curava.mos do corpo e da alma, e assim fizemos depois, até que de todo sararam. Mas dos inimigos foram muitos feridos e alguns mortos, dentre os quais foi um nosso catecumeno
(212), que fôra quasi capitão dos máus, o qual sabendo que todas as
mulheres se haviam de recolherá nossa casa, e que aí havia mais que
toubar, veiu dar combate pela cêrca da nossa horta, mas aí mesmo
achou uma flecha, que lhe deu pela barriga e o matou, dando-lhe a
paga que ele nos queria dar pela doutrina que lhe havíamos ensinado,
e pelas bôas obras que lhe tínhamos feito, tendo-o já curado, e no
tempo que estava comnosco a ele e a seus ·irmãos, de feridas mui perigosas cl e seus con trarios.
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Ao segundo dia do combate, Yendo-se mui feridos e maltratados,
e perdida a esperam~a de nos poderem entrar, deram-se a matar as
vacas dos Cristãos, e mataram muitas, destruindo grande parte dos
ruantimentos dos campos, e puseram-se a fugir já sôbre a tarde, com
tanta pressa qse não esperava pai por filho, nem irmão por irmão,
em cujo alcance saíram os nossos discípulos e tomaram dois deles, um
dos quais quis ter padrinhos os padres chamados por ele, dizendo que
o haviam ensinado e catequizado, que seria seu escravo, mas pouco
lhe aproveitou, pois sem nos dar conta disso Martim Afonso Jbe quebrou logo a cabeça. com sua. espada de pau pintada e emplumada, que
para isso tinha já erguida com a bandeira, e assim fez para omnimo
apartar-se dos seus, que tão injustamente vinham para o matar, <> a
nós outros, se Deus o permitü;se.
Depois disso fez Deus Nosso Senhor muitai; mercês aos nossos
discipulos e a nós, em diversos assaltos que os inimigos nos vinham
fazt•r pelos caminhos, nos quais sempre levaram a peor; e porque
os inimigos haviam levado muitos dos que estaYam esparzidos pelas
aldeias antes que se pudessem recolher, e os tinham em suas terras
quasi como cativos, para que não fossem por nós, juntaram-se uns
poucos de nossos cliseipulos ( 'ristãos e catecumenos com três Portugueses, e entraram quasi vinte leguas pela terra dos malfi>itores, e trouxeram 40 pessoas, homens, mulheres e meninos, os m:iis
deles Cristãos, dos quais uns tinham seus filhos em Piratininga,
outros as mulheres, e alguma1; seus maridos. .:\Jas não os tiraram
t<1nt.o a seu salvo que não fossem assaltados elos inimigos, ai nela
que por seu mal foram mortos três cleles. e os outros <l<>itaram a
fugir, deixando morto um menino inocente batizado, e nm nosso
d.iscipulo com tantas flechadas, e tão perigosas, que ninguem julgou que vivesse, tendo-se por melhor mercê elo Senhor escapar
com viela quasi sem cura e tão brevemente, que mais parece que
obrou o Senhor da vida, do que outra qualquer medicina, por ser
êste um dos melhores Cristãos que se tem feito nesta tena, e mais
2migo das cousas de Deus. e o que mais peleja po1· defender os
Cristãos, ficando, depois de sua sande quasi inesperada e súbita,
com grande conhecimento da mercê que lhe fez Nosso Senhor e
com proposito de melhor viYer.
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Esta guena foi causa de muito bem para os nossos antigos discipulos, os quais são agora forçados pela necessidade a deixar todas
as suas habitações em que se haviam esparzido, e recolherem-se todos
a Piratininga, que eles mesmos cercaram agora de novo com os Portugueses (213), e está segura de todo o embate, e desta maneira podem ser ensinados nas cousas da fé, como agora se faz, havendo contínua doutrina, de dia ás mulheres, e de noite aos homens, a que
concorrem quasi todos, havendo um alcaide que os obriga a entrar
na igreja; tem-se já batizado e casado alguns deles, e prossegue-se
a mesma obra com esperança de maior fruto; porque estes não têm
para onde se apartem, sendo inim,izados com os seus, e estando sempre juntos de nós como agora estão, não podem deixar de tomar os
costumes e vida Cristã, ao menos pouco a pouco, como já se tem
começado. Parece-nos agora que estão as portas abertas nesta Capitania para a conversão dos Gentios, se Deus Npsso Senhor quiser
dar maneira com que sejam postos debaixo de jugo, porque para
êste genero ele gente não ha melhor pregação elo que espada e vara
de ferro, na qual mais do que em nenhuma outra é necessario que
se cumpra o - cornpelle eos inh·are ( 214). ViYemos agora nesta esperança, ainda que postos em perigo, por estar toda a tena levantada; e como são ladrões de casa, em cada dia Yêm assaltar-nos pelas
fazendas é caminhos . Rntre outros bens, que a Divina Bondade soube tirar desta guerra, foi um, que se batizáram e ajudáram a bem
morrer alguns escravos elos Portugueses, que destas povoações maritimas nos vieram dai· socôrro, mas já clepois de acabada a contenda, os quais enfermaram de grave.o:; febres (215), e acudindo a os
sangrar achavamos uns que tinham nome somente de Cristãos sem
o ser, por grande descuido de seus senhores; outros que em toda a
sua vida nunca haviam sido confessados, nem ensinados nas cousas
q11e liaviam de crer e obrar, e assim teriam moiTido, se por êstes
meios não lhes procurasse Deus a sua salvação, levando-os a Piratininga, onde, pela graça do Senhor, têm os Irmãos grande vigilancia
sôbre estas cousas.
Tambem dos Indios, que por fôrça haviam sido levados dos
seus, regressaram alguns para nós, e parece de muitos que não vir1ham mais que a buscar sua salvação, porque dentro de poucos dias
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morriam, recebido o batismo, tanto inocentes como aclultos. 1'Iorreu tambem o nosso principal, grande amigo e protetor l\Iartim
..1Honso, o qual depois de se haver feito inimigo de seus proprios fr.
mâ.os e- parentes, por amor de Deus e da sua Ig1·eja, e depois de lhe
h&ver dado Xosso Senhor vitória de seus inimigos, estando ele com
grandes propositos, e bem determinado a defender a causa dos Cristãos, e a nossa casa de S. Paulo, que be~ conhecia ter sido <>dificada em sua terra por amor dele e de seus filhos, quis dar-lhe Deus
o galardão de 'suai> obras, dando-lhe uma doença de camaras de sangue, na qual como não houvesse sinal ele melhoria, mandou chamar
um Padre (216) qu<> todo;, os dias o visitava e curava; confes.sou-l>e,
e no outro clia se tornou a reconciliar com grande se11timento de sua
vida passada, e de uüo haver bem guardado o que lhe havíamos ensinado, e isto com tanto senso e madureza que não parecia homem
<lo Brasil. Fez seu testamento, e deixou re<•01uenclado á sua mulher
e filhos que seguissc>m nossas palavras e doutrina; e em dia da Natividade de X. S. .Tesus Cristo morreu, para na.scer em vida noYa
clc> glória, como es1wramos (Dezembro 25 de 1362). Foi enterrado
em nossa igreja com muita honra, acompanhando-o to<los os Crisn:íos
Portugueses com n cêra de sua confraria . Ficou toda a Capitania
com grande sentimento ele sua morte, pela falta que sentem, porque
êste era o que sustentava todos os outros. conhecendo-se-lhe muitos
obrigados pelo trabalho que tomou em defender a terra; mais que
todos creio que lhe devemos nós os da Companhia, e por isso determinou dar-lhe em conta não só de bcmfeitor, mas ainda de fu1Hla- ·
dor e conservador da casa de Piratininga e de nossas vidas; porque
havendo ele ajudado a fazê-la com suas propria.'3 mãos, e havendo11os ajudado a sustc>ntar logo em princípio de sua fund·ação, quando não haviam Portugueses alguns, agora o quis fazer Deus nosso
defensor, e pôs em sua mão a vida de dez Irmãos, que no tempo da
guerra nos achavamos em Piratininga, e todo o mais povo dos Portugueses; e pôs em suas mãos, digo, porque q uasi todos os daquela
Comarca, que se recolheram comnosco, dependiam dele; e se quisesse consentir na maldade dos seus (como eles mal pensavam) pouco houvera de fazer em nos matar e comer. Creio que basta isso
para dar a entender a obrigação que temos todos de o encomendar
\
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a Nosso Senhor. Praza á sua Divina Bondade de nos abrir porta
rara se fazer algum proveito na conservação de tanta gentilidade
que ha nesta terra.
Temos prosseguido em nossos costumados ministerios de <lontrinas e confissões com os Indios e escravos, assim em Piratiningà
como em outros lugares maritimos, ocorrendo a nmas e outras pa1·tes segundo as necessidades presentes. do que sempre !>e colhe algum
fruto: pregando tambPm o Padre l\Ianuel da N'obrega ao8 Portugueses, empregando nestes e outros trabalhos em serviço de Deus
Nosso Senhor a saúde, que sua Divina bondade se digna comunicar-lhe, a qual ao presente {> muita, e mais do que espcravamos que
fosse, segundo as graves en rerm.idades em que estava, como já se
terá sabido pelas cai·tas antE>riores. Bendito seja o Senhor em seus
dons.
Nesta quaresma se tem socorrido a Vila de Santos, que é a principal habitação desta Capitania, com um Sacerdote c nm lrmão int(irprete para a doutrina e confissão do,, escra,·os, oncle estiveram
quinze dias somente para poderem acudir a outras parte>;: os quais
foram tão bem empr('gados, que desde manhã atÍ' grandt' parte da
11oite se ocupavam em confissões, fazendo-se doutrina de manhã e
de tarde. a todos os homens e mulheres, quanfos vinham; P ele noite
em especial aos escravos. Lo~o que souberam qn(' eram.os chegados
para os ensinar e conf('ssar, concorreu grande multidão deles das
fazendas, com grandes desejos de confessar-se. J<'; o melho1· é, que
como não sabem usar de muitas cortezias, nem haver respeito mais
que á sua devoção, pouco se lhes dá se estamos cançados, se temos
necessidade de sono ou não; e assim se confessaram muitos deles nos
ctuinze dias que ali estivemos, com muito proveito de suas almas:
e como não tenham tantos embaraços, nem curem d(' mais que de
servir a seus senhores, alguns deles já casádos, guardando bem e estimando muito as leis elo matrimonio, outros solteiro!i vencendo muito!". encontros de tentações de diabos encarnados, e dando muito crédito ao que lhes ensinamos, 11ão duvido de antepô-los a seus senbor<:s, os quais comumente cada vez mais se embaraçam com diversos
generos de impedimentos, com o que não podem, nem querem admitir o remedio que se inclinam a dar-lhes os da Companhia, e as-
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sim reconem a outros meios, que lhes cicatrizem as chagas por cima,
deixando dentro a sanie corrosiva, que penetra até as entranhas.
Alguns ha contudo, que se confessam e comungam amiudadamente
com os Padres, seguindo em tudo seu parecer e saudaveis conselhos
para suas almas.
Completos quinze dias, que estivemos na Vila de Santos, onde
SL' confessou grande parte dos escravos e mulheres dos Portugueses,
que são sempre mais devotas que seus maridos, voltámos a este Col egio de S. Vicente, e daqui partimos logo a outro lugar chamado
Itanhaen, 6 ou 7 leguas pela praia, que é fronteira dos Tndios que
agora se levantaram, onde tambem se mudaram para morarem com
os Cristãos das aldeias de Indios, matando alguns dos malfeitores,
que tambem vinham sôbre aquela povoação, e agora têm casas feitas
ele nOYO junto aos Portugueses. desejando ser ensinados e batizados;- mas por falta de intérprete nada se pode fazer ao presente; e
nesta Vila temos estado outra parte da quatesma, ocupando-nos nos
mesmos exercícios ele ensinar e confessar senhores e escravos, de
noite e de dia com grande trabalho, porém mesclado de muita consolação de vêr a diligência que têm, e os escravos em acudir das
fazendas em que estiío derramados, a se confesRarem, quanto bom
cuidado têm em gual'dar os mandamentos de Deus .
Entre êstes Indios, de que falo, está um (217), que <:reio passa
de cento e trinta anos, ao qual todos os que ha muito tempo que o
conhecem dão testemunho de haver sempre vivido sine q1wrella esse
tempo que o conheceram, assim com os seus como com os nossos Portugueses. Outra vez que fomos áquela Vila pela festa da Conceição de Nossa Senhora (218), a quem é dedicada a sua igreja, falamos-lhe que o queríamos batizar para que sua alma se não perdesse, mas que por então não pocliamos ensinar-lhe o que era necessario per falta de tempo, e que estiYesse preparado para quando
Yoltassemos. Jc'olgou ele tanto com esta notícia, como vinda do Céu,
e teve-a tanto cm memoria, que agora quando viemos e lh e perguntámos se queria ser Cristão, respondeu com muito alegria que sim,
e que já desde então o estava. esperando. Tomando-o, pois, entre
mãos, e começando a ensinar-lhe as cousas mais essenciais da nossa
fé, pensavamos que já não pudesse ter tino em nada por sua grande
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velhice, por ter já perdido o vêr e ouvir, e seus membros todos pouco mais que os ossos cobertos com pele muito enrugada; mas .foi o
contrário, que o que a muita idade lhe negava. supria nele a grande vontade e desejo que tinba de ser Cristão, maxime depois que
Jlte demos a entender quanto via nele, e de tal maneira tomou o que
Jhe ensinava.mos, que não me recordo, entre muitos que se têm instrnido pequenos e grandes, ter achado tal disposição e prontidão
como neste velho. Dando-lhe pois a primeira l i~ão ele ser um só
Deus todo poderoso, que criou todas as cousas, etc., logo se lhe imprimiu na memoria, dizendo que lhe rogava muitas vezes que criasse os mantimentos para a sustentação de todofl, mas que pensava
que os trovões eram êste Deus; poré>m agora q uc sabia haver outro
Deus ''erdadeiro sôbre todas as cousas, que a ele rog-aria chamando-o Deus pai e Deus filho;· por qHe dos nomes da Santa Trindade
êstes dois somente pôde- tomar, pela razão de que se podem dizer
em sua lingua; mas o Espirito Santo, para o qnal nunca achamos
vocabulo proprio, nem circunloquio bastante, ainda q11e o não sabia
nomear, sabia-o contudo crêr como nós lhe dizimnos .
Tornei depois a visitá-lo, per~untanclo-lhe por sna lição ele a
repetiu toda dizendo, que a maior parte da noite (que por sua muita velhice não pôde dormir) estava pe1rnando e falando com sigo
aquelas cousas, desejando que sua alma fosse para o Cfo. Quando
lht> vim a declarar o misterio da Encarnação, mostrou grande espanto e contentamento de Nossa Senhora parir e ficar virgem, perguntando algumas particularidades á.cêrca disto (o que é bem alheio
dos outros, que nem sabem duvidar, nem perguntar nada); e falando palavras afetuosas de amor ele Nossa Senhora, nunca mais se
olvidou nem do misterio nem do nome da Virgem. O nome de Jesus
t eve mais trabalho em reter; e para isso chamava seus filhos e netos,
que tambem nos rogavam que o batizassemos; uns diziam : "Batizai meu avô, para que não v[L sua alma ao inferno"; outros : "Batizai meu pai, para que vá sua alma para o Céu" ; e assim cada um
com o que podia o ajudava. O que mais se Jhe imprimiu foi o misterio da Ressurreição, que ele repetia muitas vezes dizendo: "Deus
'<•rdadeiro é J esus, que saiu da sepultura e subiu ao Uéu, e clepois
ha de vir, muito irado, a queimar todas as cousas." Finalmente
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depois de ter suficiente conhecimento das verdades da nossa santa

fa\ e aborrecimento da vida passada com mui grande desejo do batismo, levâmo-lo um dia á igreja, para oude foi com seus pés, sustentando-se em um bordão, e ajudado de seus netos por um monte
acima, assás aspero para aquela idade; mas o grande ardor da sua
alma dava fôrças aos membros já desfalecidos. Chegando á porta
da Igreja o assentámos em uma cadeira, onde estavam já seus padrinhos com outros Cristãos a esperá-lo . Aí lhe tornei a dizer que
dissesse deante de todos o que queria; e ele respondeu com grande
fervor que queria ser batizado, e que toda aquela noite estivera pensando 11a ira de Deus, que havia de ter para queimar todo o mundo,
e destruir todas as cousas, e de como havíamos de ressuscitar todos;
detestando tambem sua vida passada, dizendo que por falta de conhecimento da verdade comera carne humana, e fizera outros pecados no tempo dr sua mocidade, mas que agora tudo isso aborrecia,
e que bastava que as almas de seus pussaclos estavam no inferno, mas
a sua queria que fosse para o Céu a estar com Jesns, de quem todos
cs presentes davam glória a Deus. Fazendo-se-lhe, pois, os exorcismos um pouco antes da bcnção d 'agua. começou a chorar e esfregar os olhos mui pensativo : e a causa disto <lf'pois direi, como
ele me contou. Batizado, e feito todo o ofício, tornámoc:; a assentá-lo em sua cadeira, dizendo-lhe seus padrinhos e outros que estavam presentes, que se alegrasse, pois ele novo era uasciôo; r como
lhe dissessem seus netos que se fosse, perguntou ele muito espantado: "Para onde?" Parece que pensou não haYia mais ele tornar
da Igreja, mas que dali subiria ao Cen, e tendo voltado á sua casa
começou a chorar, e seus filhos e netos com ele. l\o outro dia, toruando nós para êste Colegio, fui despedir-me dele, e disse me, sem
lhe perguntar, que nunca se havia de esquecer de minhas palavras; dizendo-me mais: '·:;\foi alegre estou porque ha de ir minha
alma ao Céu, e por isso chorava eu ontem quando me batizavam,
recordando-me ele meus pais e avós, que não alcançaram esta bôa
vida que eu alcancei." Com isto nos despedimos dele mui consolados, deixando-o recomendado a l'leUS padrinhos. :Maravilhas são
estas que sabe fazer a suma bondade de Nosso Senhor com seus escolhidos, tornando êste de tanta velhice á infancia e inocencia do
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batismo, e em tempo que já ele parecia mais menino que velho,
sem ter ocupação interiol' nem exterior alguma, pelo que esta. que
tão necessaria lhe era. tanto se lhe imprimiu no coração. Pouco
tempo pode viver naturalmente, e parece-nos que Deus não lhe dilatava a vida senão até chegá-lo a esta hora, em que recebesse a
vida de graça, para ser participante da eterna. A Deus seja dada
a glória por tudo.
Partindo dali voltámos pela praia buscando almas perdidas e
desamparadas dos escravos dos Cristãos que estão guardando suas
Javouras; e achámos em diversos lugares cinco ou sá~, e algumas
em extrema necessidade de medicina espiritual, uma aqui, outra
ali, em pohres cabanas metidas pelas selvas, onde fazem seus mantimentos; a uns confessámos de toda a sua vida, porque nunca. o' haviam feito, sendo já de mui longa idade, e sangrámos juntamente.
A dois inocentes batizámos, que se Deus Nosso Senhor não os fôra
buscar desta maneira. não sei se achariam entrada para a vida eterna, um dos quuis achámos só com uma menina de menos idade que
t>le, ein uma choça da praia junto de um bosque muito ao cabo, e com
pouca esperança de vida; e sabenJo dele que não era Cristão. e que
o queria ser, conduzímo-lo a um rio, onde lembrando-nos de S. Felipe quando batizou o eunuco, o metemos no rio e o batizámos, chamando-o Felipe. l!:stes pequenos manípulos colhem-se por êstes caminhos com assás trabalho e cansaço, calores, e chuvas. Sirva-se de
tudo Jesus Cristo Nosso Senhor, que com imensos trabalhos de sua
vida e morte nos andou buscando, que de todo estavamos perdidos.
Desta outra banda do Korte temos os contrarios (219), inimigos tambem dêstes nossos Indios, dos quais muitas vezes tenho escrito. Êstes parece que tém justiça contra os Portugueses, pelas
muitas injustiças e sem razões que d<>les têm sempre recebido, e por
isso os :i.juda sempre a Divina Justiça, porque vêm mui a miudo por
diversas partes, por mar c por terra, e semp1·e levam escravos dos
Cristãos, matando os mesmos homens; e agora e no tempo que os
Indios se levantaram, deram em umas fazendas, tomaram e mataram mais de quarenta Cristãos, tanto escravos como filhos de Portuguel)es, e de envolta três mulheres casadas das mestiças, uma das
quais fugiu de noite núa, e as outras foram levadas, e temos notícia
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de que são vivas. Estão só umas duas irmãs, que aqui sempre ouvem a doutrina, confessam-se, e comungam muito a miudo, ás quais
õ.eu Nosso Senhor esfôrço, maximê a uma delas, ele quem os mesmos contrarios nos contaram em particular, que querendo o que a
cativara tê-la por manceba, nunca o consentiu nem com afagos nem
com ameaças; basta que determinou matá-la, ao que ela se ofereceu
df.' boa vontade por não ofender a Deus; e estando já. seu senhor para
o pôr por obra, impediram-no outros seus parentes, dizendo que a
deixasse, que a tornariam a resgatar os Cristãos, e com isso a
deixou. Toquei neste ponto para que de tudo se dê glória a Deus,
o qual ainda das mulheres Brasilicas tem quem de grado queira
receber a morte por guardar castidade.
Vendo o Padre Manuel da Nobrega os grandes trabalhos e inquietação de toda esta Capitania. com os continuos incursos dêstes
contrarios, e a muita justiça que têm de sua parte, se determinou
encomendar-se muito a Nosso Senhor, e ir tratar pazes com eles,
se êstes povos dos Portugueses quisessem aí ficar entre eles, e eles
virem cá, havendo assim comunicação e concordia; e sendo já passados dois anos ou mais que Nosso Senhor lhe dá isto a sentir, e
faltando sempre oportunidade, agora quís Deus abrir caminho para
isto, e é, que indo lá um barco a saber destas mulheres cativas, foram mui bem recebidos deles, e souberam como os contra.rios conheciam os nossos desejo.<; de pazes, e como se levantaram muitos Tu. dios contra nós outros: pelo que desejam que se efetuem. as pazes,
maxime sabendo que os Po1:tugueses hão de ir morar entre eles, dos
quais ha muito que têm notícia, assim por informação de muitos escravos Cristãos, que daqui fogem, e lhas levam, como dos seus mesmos, que nós outros impedimos a êstes Indios nossos discípulos que
não comam nem matem; pelo que mostram grandes desejos de nos
ter comsigo, para lhes ensinar os filhos. E' esta uma notícia de
grande alegria para toda esta terra, e muito mais para nós outros,
que esperamos que por ali se nos abrirá alguma porta para se ganharem muitas almas ao Senhor. Agora estão aparelhados dous navios, em que havemos de ir o Padre Manuel da Nobrega e eu (220)
por intérprete, por .falta ele outto melhor, porque os mais Irmãos
são mandados á Baía a tomar ordens (221), onde têm em que em-
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pregar seus talentos em serviço de Deus Nosso Senhor, e ajuda das
almas. Querendo os contrarios dar refens que cá venham, havemos
ele ficar cm suas terras, e com isto esperamos que terá algum sossego esta Uapitania, que anda deles tão infestada, que já quasi não
pens11m os homens senão em como se hão de ir e deixá-la, e juntamente se poderão amansar e sujeitar êstes nossos Tndíos, para se
poder fazer algum proveito em suas almas, e assim nos mesmos cont rarios. nos quais se lançará agora êste pequeno fundamento, sôhre
o qual depois se poderá edificar grande obra; e quando mais não
fossc já poderia ser que por ali se nos abrisse alguma porta. para
ir mais presto ao Céu. Estamos já de caminho para esta jornada,
entregando-nos á Divina Providência, como homens morti destinatos, não tendo mais conta com morte nem vida, que quanto fôr mais
glória de J esus Cristo Nosso Senhor e proveito das almas, que ele
comprou com sua vida e morte. Kos santos sacrifícios e orações de
V. P. e de todos os nossos caríssimos Irmãos desejamos e pedimos
muito ser encomendados a Deus Nosso Senhor, para que nos dê graç:a, com que conheçamos e cumpramos perfeitamente sua santíssima
YOntade.
Dêste <'olegio de J esns, de S. Vicente, hoje 16 de Abril ue
156:~ anos.
Minimus Societatis Jesii.

(20-3) Copiada no livro de re~tro Carta,\ ilo11 Padres da Co111panllia de
J cs1ts .~ô1Jre o Bra.~il. cit. f1. 139 v., em cast<.'lhnno. Pbl. nrt "Revista do Instituto Historico". Il, p. :'i38·52, traduzida do espanhol p<'lo concgo Jaiiuario
du Cunha Barbosa, e reproduzid:i no "Diario Oficial", do Hio, dl' 29 dl' ja·
neiro. 3 P. <> rle fevereiro de 1888. J1<H Teixeir:.i. ile Melo .

(!W6)

Os tamoios. inimigos dos tupis.

(207) :Num ataque que fizeram aos tamoios, os reinois fon1111 venc-idos
e desbaratados, o que, diz S. de Vas<•oncelos (Cron., 1. 2, n. 130·1), nssa.nhou " os índios tu11is do sertão confedera.dos nossos".
(208) A notída do ulaquc foi, portanto, recebida a 3 ele julho de 1'i62,
enqa de Piratininga. Aí se cncontrarnm dez religiosos. sendo Aupcrior o
pndrl' Vicente Uo<lrigues (S. de Yasc .. o . e., 1. 2. n. rn3).

111.

(209) :\fortim Afonso Tibiri~ít. - T ibiri{'<í ou, melhor, Tibirrccí, "<-Orr.
1-yby·rcçú, contra~üo de t11by·reç1iba, a \"igilarn:i:t da terra; o maioral ou iiriu-
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cipal. Não se deve escrever Tebircçá. oue tem mau sentido·· (T. f;ampaio, O
ti:,pí 1111. geog1· . nac ., a· <'d.).
(210) Entre os indios sublevados fjgurava mn irmiLO de 'l'ibiriçía, <>ujo
filho Ja~oanharo procurou sem resultado demover o tio elo proposito de de·
fender Piratininga (S. de Vasc .• o. e., 1. 2, n. 134). ~sse principal, irmão
de Tibiri<:ú. é chamado .t1.raraig por S. de Vaseoucelos (J. e.), Unm1y por
Machado d'Oliveira (Quadro Hist . , p. 60), Araray por •r. Sampaio (conf. no
v. do Cent. , p. 135). !Ia aí, entretanto, segundo .J oüo ]\fendes ele Almeida
("Rev. do Inst. Hist . de S . Paulo'', VU, p. 4iíü), um:i. confusão, atribuindo
os autores citados ao p·rincipal Piquerobi o nome d:1 sua taba (Y1·1w1·a11, ou
Druray, ou ainda .J.raray). Piquerobi, portanto, terin. siclo o ch<>fe que co·
mandou o ataque cont.ra Piratininga.
(211)

10 de julho.

(212) Este catecumcno foi, segundo S. de Vasconcelos, (o . e., 1. 2, nu·
mero 136) o já citado sobrinho de Tibiri~á, "eha.mado por sua valenLi;~ .Jugoa·
nharo, que vem a dizer. o Ciío bravo". 'r. Sampaio (1. <'.) graf a Jngoanharô.
(213) A cêrca, informa S. do Vaseoncelos (o. e., l. 2, n. 137), '·a
toda a pressa" foi feita "de taipa de mão a modo de muralha". :'\as Atas ela
Camara da Vila ele S. Paulo (1562-1396, pbl. do Arquivo Municipal ele Bão
P aulo, I , S. Paulo, 1914), sií.o frequentes ns referencias aos "muros e balu:1rtell"
que fortificavam Piratininga.
(2J4) E' o que o proprio Anchiet:l já rceonhcei:t
E, como ele, Nobrega em 1559 (Cart., XX).

('111

1»•>4 ('" c·:1rta J ) .

(215) "Pestilente desinteria de sangue perii?osa'', diz S . de Vaseontelos
(o. e. , l. 2. n. 137).
(216)

Padre Fernão faliz (S. clc Yuse., o . <.. , 1. 2, n. 138).

(217) Chamado Piririgoá Obyf/, segundo S. ele V:rnconeelos (o. e., 1. 2,
n. 141), "todo enrugado, só com a pele sôbre o~ C>5sos, <'0111 mostras que feira
antigamente pintada, e galanteada, iudicios de inclio proneipal".

(218)

8 de dezembro.

( 219)

Os ta.moios.

(220) Nobrega e Anchieta partiram de São Yirc.>'ltO a. 18 de abril, dois
<lias depois de escrita esta carta .
(221) Em 1562 seguiram para a Baía, cm c.-omp:uahia do padre ·Manuel
de Paiva, os irmãos Gregorio Serrão, Diogo Jacome e )fanuel de Chaves, que
lá ehogaram em setembro e foram logo Ol'denados polo bispo d. Pero Leitão
(Cart. Av., L). S . de Vasconcelos (o. e., 1. 2, n. 127) fixa a dato da che·
gada li Bnia em julho, eonfundindo·a ta lvez eom n cl:t pnrtida de fifto Vicente.
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~izs:são

<lc Xobi·cga e A.nchieta a Iveroiy. - Parada,~ 11a Bafioga
e 11a ilha de S. Sebastião. - Cheyada a lpe.roig. - A l'azâo
po,- r111c os Tamoios queriam a paz. - Partidrt de refe11s pa1·a

Doutrinação dO!i meninos. - Pro.1etarlo ·i.faque
povoaçcie.~ po1'fug11e.,11s. Chegada de Pi11dobuçú. - José Adorno. - Chegada. de AimbirC: ti de 111n. F1·u1ids lutrrano. - Noticias dos Pranccxe!> do If?'o de .Janeiro. -Partida de A.dorno e alguns Tamoios para S. rir·cnte. - Clugada de um filho de Pimlobar;tí. - risiia á aldeia. de f'unltamiJeba.. - .Yobrega volta para S . Vicente . - Dominoos de /fraga . - Batismo de um mambá, . - 11111.izade de Pindobuçú, Padre Franci.'>co Carrlo.~o. -- 1Yob1·er1a e Cunlwmbeba assentam
as pa<:rs com os Tupis. - Ida a Pirati11i11ga do:; Tamoios do
Pa1·aiba. - A nchicta !>O<'Orre os enfermos. - Chegada de
Cunliambeba e partida do Domingos rir Braga . - Cu..nhambeba
e Anrhicta embarcam para fJ. llieente. -Assaltos dos Tamoios
do Rio de .Janeiro. - .1 armada ele Estacio de Sá rhC!J<' ao
Rio. - Xobrc!fa r Anchieta seguem ao seu m1co11tro. - Vinda
da annad<i a S. T'irenfP. - Peste de i·m·iola.s. - Anf'liicta em
S. ricc11te. -

dos '1'1m1úiv!': â,,

P.fraii11i11ga .

A

GIU~ A

e amor do Espírito Santo seja sempre em nosso con-

tínuo favo1· e ajuda. Amen .

E' <.:hei;mda esta tcna a tal estado que já não elevem espc1·ai·
dela novas de fruto na conversão da g-entilidade, a qual pois falta
parece <.:onsequentc superabundar as tribula~ões que se passam, com
esperança ele poder colher algum, que se guarde nos <.:eleiros do Senhor. o qual. poil:i se dignou de nos comunicar algo delas, detcnni11ou com !'las algo me dilatar, pois o mesmo disse que o Yerdacleiro
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fruto nasce da paciencia, para que com tudo seja S<'ll santo nome
glorificado.
Em as letras passadas toquC'i algo das grand<>s opressões que
dão a esta terra uns nossos inimigos chamados 7'a111i1uci ('I'amoios),
do Rio de Jam•iro, le>ando contínuamente os escraYos, mulheres e
filhos elos Cristãos. matando-os e comendo-os, e isto sem cessa1\ uns
iclos, outros vindos por mar e por terra; nem bastam sel'l'as e montanhas mui asperas. nem tormentas mui graves, para lhes impedir
set1 cruel ofício. sem poder, on por melhor dizer, sem querer 1·esistir-lhes, de maneira que parece que a Divina Justi1;11 tem atadas as
mãos aos Portugueses para que não se clefenclam. e permite que lhl'S
venham êstC's castigos, assim por outros S(•ns pec:ados, como maxime
pelas muitas semrazões que têm feito a C8la nação. que <lante-, t•ram
nossos amigos, salteando-os. (•ativando-os muitas vezes com muitas
rnentiras e enganos.
Pelo que detrrminon o Padre i'\fann<'l da .i\~ob1·ega ele tratar
pa7.es com rles, com aprazimento de todos êstes poYos. para que algum pouco çe,;sassem tanto;; incursos e opressões. ou ao menos quando eles não quisessem, nos ddxassem nosr-;a causa justificada cle~nte
de Deus Xos">O Senhor, e abrandasse o rigor ele sua .Justiça, querendo dar sua Yicla em sacrifício, entregando-a cm mãos de seus inimigos. ficando-se com eles em suas terras, mandando tambem eles cá
alguns dos seus em refens e assim tratando-SI' pouco a pouco atr soldar a amizade e pa7., 11t 11nu.~ aut duo morient111· homi11es pro populo, et non to,ta ge11s periret, esperando daqui tambcm ouf eos frutos da converS<i.o dos me!oimos ou, l'm sua falta, ganhar algumas almas
<le seus filhos inocentes com a agua do santissimo batismo, como mui::;
longamente em as letras passadas hei referido.
l\fovido pois com tantas e tão justas causas, r confiando em a
virtude de Nosso Senhor ,Jesus Cristo, que das }">t'dras duras tira
abundantes rios d 'agua, empreendeu êste caminho, determinado de
se partir em dois navios bem aparelhado!> á terra <l.os eontrarios, e
drpois de renovados os votos á primeira oitaYa da Pascoa (2:2:l) do
ano passado de 1563 (223-A) nos pa1·timo~ antes que os navios. e PU
indo-os esperar a uma fortaleza daqui a quatro le{,rnas chamada Beriguiuca (22-1,), em uma canoa, onde logo come<;ámos a experimentar a
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doçura da Divina 1Wisc1·iconlia e Providência, á qual totalmente nos
havíamos entregado e foi que, havendo nós outros chegado á terra,
e desembarcado, veiu tão grande tempestade de vento e chuva, que
se nos tomara em mar, como a canôa era pequena, teríamos grande
perigo de nos perder, a salvo conduziu-nos; bendito seja o Senhor
doador de todo bem.
~esta fortaleza estivemos cinco dias confes.<iando os moradores
dcJa e seus escravos e comungando aos que eram capazes do santo
Sacramento, enquanto se aparelhavam os navios, e daí nos partimos aos 23 de Abril (225). com bom vento; mas logo se nos mudou,
e houvera ele dar com nós outros á costa em uma ilhota pequena,
mas, ajudando-nos Nosso Senhor, chegámos a nma ilha chamada de
S. SC'ba..c;tião. despovoada. mas cheia de muitos tigres, onde, o dia
de 8. l~elipe e S. Tiago (226), dissemos missa, e logo no i:eguinte,
que era domingo, tambem encomendando a Deus nosso caminho, dali
nos partimos e com próspero vento chegamos aos primefros lugares
do!'> inimigos, que estavam vinte leguas destas povoações dos Port11gueses, pouco mais ou menos. chamados Tperoig (22í). onde logo
saíram a receber-nos alguns deles bC'm longe de lena, e sabendo ao
que íamos se meteram nos J1avios sem temor, e depois de serem de
nós outros recebidos com paz e amizade, se foram a dar conta do
que passava a seus principaü;, os quais ao outro dia, que foi de
S. João ante p?rtarn latinam (228), vieram todos em t1·ês canoas
a tratar sôbl'e as pazet>. Mas porque temiam que se entrassem
todos juntos nos navios os salteassem (como outras muitas vezes
haviam feito os nossos) pediram que fossem dois dos nossos á terra e que dos seus ficariam nos navios em refens, para deJes saberem mais largamente a vel'dade, e assim se fez, deixando eles três
ou quatro dos seus, levando dois dos nossos, um a um lugar e outro
a outro, onde dormiram uma noite e praticaram largamente até
ficarem satisfeitos, sem suspeita de nenhuma mentira, sabendo que
iam os Padres, dos quais eles têm notícia que não tratam, senão
de ensinar a palavra de Deus, parecendo-lhes que tinham bôa prenda em nós outros se ficassemos em suas terras, e para mais segurarem-se ao outro dia trouxeram uma mulher comsigo que havia
já estado entre nós outros, para que soubesse de certeza se eramos
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os Padres, a qual em nos vendo nos conheceu e disse aos seus como
o Padre Nohrega era nosso superior e que se confiassem seguramente de nós outros, e desejando eles que saissemos á terra a ver
S('Us lugares, para se acaburem de assegurar, saímos e com nós outros oito ou nove Portugueses, ficando muitos elos inimigos nos i
navios, já não como refens, mas de sua propria vontade, como em
casa de seus amigos. Chegados á praia pusemo-nos de joelhos dando graças a Nosso Senhor e desejando abrir-se já alguma porta, por
cnc1e entrasse sua graça a esta nação que tanto tempo <'stá apartada dela.
Visitámos ambas as aldeias e, entre eles. ('lt falando em
voz alta por suas casas como (•seu costume, clizenclo-llws que se ale1n11ssem com a nossa vinda e amizade : que queriamos ficar entre
eles e ensinar-lhes as cousas ele Deus, para que ele lhes désse ahun<lancia de mantimentos, saúde, e vitória de seus inimigos e outras
c<.nsas semelhantes, sem subir mais alto, porque cstn ge1·ação sem
fSte escalão não querem subi1· ao céu, e a principal razão que os moveu a quererem a paz não foi o medo que th·essem aos ('ristãos. aos
quais sempre levaram de Yencida fazendo-lhes muitos danos, nem
Jt('C'essidade que tivessem de suas cousas, porque os l•'ranceses que
tratam com eles lhas <lão em tanta abundancia, as.<iim roupas. como
:ferl'amentas, arcabuzes e espadas, que as podem os Cristãos comprar
a <>lcs, mas o desejo grande que têm de guerrear com seus inimigos
'l'upis, que até agora foram nossos amigos. e pouco ha se levantarnm contra nós outros (salvo uns poucos de nossos discipulos, como
mais largamente hei referido em outras), dos quais, porque sempre
foram vencidos e maltratados com fa>or dos Portugnesl's, queriam
eles agora com o mesmo favor ser vencedores e vingar-se bem deles,
matando e comendo á sua vontade, dizendo que até agora nos haviam. feito muito mal, com seus saltos contínuos, porque lhes estorvavamos a passada a seus inimigos. Que deles desejavam vingar-se,
e não de nós outros, mas daqui em deante não nos lemhrassemos
mais das guerras passadas, pois tambem lhes havíamos morto muito elos seus, mas que to<lo o nosso furor se convertesse contra os
'rupis, que tão sem razão se haviam alevantado contra nós outros,
etc. (229). A primeira e principal condição das pazl's foi que eles
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tambem haviam de ser amigos de nossos discipulos (que por nos defender se haviam apartado de seus parentes e haviam já morto deles
para o qual levava mos alguns com nós outros nos navios), que tambem lhes disseram o mesmo. O que eles concederam de grado, porém depois nos foi isto causa de muita tribulação, mas mui bôa e
suave porque, por defensão deles nos oferecemos depois muitas vezes
á morte, como eles haviam feito por nós outros, como adeante
contarei.
Mostrai-am todos, homens e mulheres, folgar muito com nós outros, e assim assentadas todas as cousas, sacámos em terra nosso fato.
Despedindo-se os nossos de nós outros com muitas lagrimas, como
que nos deixavam entre dentes de lobos famintos, e na verdade a
todos os Cristãos desta costa e ainda a nossos Padres, que conhecem
esta brava e carniceira nação, cujas queixadas ainda estão cheias de
carne dos Portugueses, pareceu isto não só grande façanha, mas quasi temeridade, sendo esta gente de maneira que cada um faz lei para
si, e não dá nada pelos pactos e contratos que fazem os outros. Mas
nós outros em terra, ordenou a Divina Providência que se metessem
doze mancebos das duas aldeias em um navio como refens, sem nós
ontros esperar que fossem tantos, os quais partidos logo ao outro dia
vieram a estas vilas, e foram mui bem tratados dos Cristãos, e em o
outro navio se meteram cinco dos mais estimados, e se foram caminho do Rio de Janeiro, onde está a maior fôrça dos seus, e o contrato dos Franceses para acabar as par.es com eles, dando testemunho como já ficavamos de assento em suas terras, de cuja viagem
depois referirei.
Nós outros nos fic~mos em tena, o Padre Manuel da Nobrega
e eu, e pousámos em casa de um Indio principal que havia muito
tempo que haviam salteado, por engano dos Portugueses com outros muitos, e haviam escapado fogindo do navio, com uns ferros nos
pés, e andando toda a noite, e ainda que tinha razão por jsto de
tE~r-nos grande odio, determinou de olvidar-se dele e convertê-lo
todo em amor, mostrando-se como um dos principais autores desta
paz, movido tambem por palavras de uma India que tinha em sua
casa, a qual em o mesmo tempo fôra salteada e vendida por escrava contn1 toda razão e justiça. a qual tinha çlado grandes novas de
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nós outros, que não queriamos consentir que os que eram salteados
fossem cativos, e não queriamos confessar a seu senhor de la, até
que a pusesse em sua liberdade, e outras muitas cousas de nossos
costumes e maneira de vida, com que deu algum conhecimento e
ctédito ele nós outros áqueles indios seus parentes, e ela tinha cuidado de nos dar de comer e procurá-lo com muito a.mor e diligência e ainda de avisar-nos de algumas cousas, se po1·ventura os seus
maquinavam contra nós outros .
Logo começámos a ajuntar os meninos e meninas <lo lugar,
com os quais tambem se achegavam algumas mulheres e homens, e
l hes começámos a cnsinat as cousas ela fé, anunciando :N"osso Serihor Jesus Cristo áqueles que dele nunca haviam ouvido, c os rapazes aprendiam de boa vontade; de maneira que em espaço de nma
semana estavam aptos para receberem o santo batismo, se estive1·am em terra ele Cristãos, aos quais em público e em particnlar
admoestáYamos, especialmente que aborrecessem o comer da carne
humana porque não perdessem suas almas no inferno. ao qual vão
todos os comedores dela e que não conhecem a Deus seu Creac!or,
e eles nos prometiam de nunca mais comê-la, mostrando muito sentimento de ter moi'tos, sem êste conhecimento, seus antepassados e
sepultados no inferno . O mesmo diziam algumas mulheres em particular, que pareciam folga1' mais com nossa doutrina, as qttais
prometiam que assim o fariam; aos homens em geral falámos nela,
dizendo-lhes como Deus o defende, e que nós outros não consentíamos em Piratininga aos que ensinavamos que os eomesscm a eles,
nem outros alguns, mas eles diziam que ainda haviam ele comcl' de
seus contraries, até que se vingassem bem deles, e que devagar eairiam em nossos costumes, e na verdade, 1 porque costume em que
eles têm posta sua maior felicidade não se lhes ha de arrancar tão
presto, ainda que é certo que ha algumas de sua:; mulheres que
nunca comeram carne humana. nem a comem, antes ao tempo qne
se mata algum; e se lhe faz festa no lugar, escondem todos seus
vasos em que comem e bebem, porque não usem deles as outras, e
junto com isto têm outros costumes tão bons natur almente que par ecem não haver procedido de nação tão cruel e carniceir a .
Os Tndios nos faziam todo o bom tr ato possível á sua pobreza
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e baixeza, e como têm por grande honra quando vão Cristãos a
suas casas dar-lhes suas filhas e irmãs para que fiquem por seus
genros e cunhados, quiseram nos fazer tal honra, oferecendo-nos
suas filhas, insistindo muitas vezes; mas como lhes des.semos a entendei' que não somente aquilo que era ofensa a Deus aborrecíamos,
senão que não eramos casados, nem tínhamos mulheres, ficaram eles
e elas espantados, como eramos tão sofridos, e continentes, e tinhamr.os muito maior crrclito e reverência. As mais particularidades neste
ca.-;o, não é possi,·el, nem expediente; basta entender-se que (> neces.c:;aria graça mui especial e fogo do Espirito Santo a quem houver <le
viver entre genk que põe nisto 11ma das essenciais parte:-; t!<• sua .feliddade, cujos pcrn;amentos, pa lavras e obras, que qua:-;i 11<'crnsariaruenl e ha de ouvir-se. e ainda Yer-fie, todos finalmente vêm parar
nisto . Bemdita seja a Suma Bondade que tanlo cuidad o t<'m daqueles que são membros desta sm1 minima Companhia.
gm o primeiro llomingo (2:W) depois que ~mimos fizemos um
altar C'Jn um boxque ,ju11to ao Jugnt· e <lissemox a primeira m issa naquela terra, e depois e-tos 14 de .Maio dentl'o do lugar nos aposentaram em uma <:asa. saindo-se todos dela. porque assim o deixou
mandado seu dono, que era um principal elos cinco qne foram no
naYio ao Rio de J anciro. como acima disse, P nda celebrámos missa,
aspergindo-a p1·im<'Íl'o tocla com agna benta j)Ol' estar mui contaminada de mortes e outros pe<:ados que nela seriam metidos; o qual
foi o dia elos Santos ;.\lartires \'ito1· e Corona. em que pedimos a
Nosso Senhor nos désse vitória rontra o demonio para concluir-se e
efetuar-se estas pazes, das quais se esperava resultar tanto bem e
salvação de tantas aJmas. assim de escravos e mulheres dos c;·istâos que cativam co11tinuamente c têm por man<:ebas. e depois as matam e comem. como dos seus mesmos. dos quais tem :N'osso Senhor
muitos predestinados para sua glória; e daí em <leante sempre dissemos missa, comumente antes do llia, por não ser perturbados dos
Indios, os quais se queriam sempre achar presentes por curiosidade
e era-nos causa de alguma inquietação, e ainda com tudo isto nunca pudemos fazê-lo tão secretamente que não con<:orressem alguns,
e não se contentavam senão com chegar-se mui perto do altar e mirar
lllUi bem a imagem do Crucificado que ali tinhamos.
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Desta maneira viviamos entre eles gastando uns poucos de dias
cm um lugar, e outros poucos em outro, 'por contentar a, toJos, eminando sempre as cousas da fé a quantos as queriam ouvir, e eramos
mui amados de todos, quanto se podia conjeturar por palavras e
obras exteriores, maxime porque tinham eles determinado em conselho que o primeiro Cristão que tomassem o entregassem ás velhas, que são as mais carniceiras, e elas o matassem á sua vontade a estocadas e pancadas de paus agudos, e depois de assim morto, um deles lhe quebraria a cabeça e tomaria novo nome, como é
seu costume, e isto porque lhes haviam morto os nossos, pouco havia, um seu grande principal, mas que então estavam .já fóra do tal
proposito .
::\las porque Nosso Senhor aos que ama castiga e dá tribulações, não quis que passasse muito tempo sem nos dar algum dos
semelhantes regai os; ainda que na verdade já anteriormente os
eom.eçavamos a experimentar e sempre os haviamos com contínuos
sobresaltos que tínhamos dos grandes encontros, que nos estavam
aparelhados, porque ao tempo que saimos naquela fronteira de
inimigos tinham: os In<lios desta Nação grande guel'ra junta sôbre os lugares dos Cristãos, para o qual tinham aparelhadas duzenta~ ou mais ca.nôas, qnc fazem de uma cortiça só de uma árvore
cada. uma, pondo-! hes outros pedaços da mesma cortiça por bordos,
mui bem atados com vimes, e são tão grandes que levam cada uma
delas vinte e Yinte e cinco e mais pessoas, com suas armas e Yituallias; e algumas mais de trinta, e passam ondas e mares tão bravos
que é cousa espantosa c que não se pode crer, nem imaginar, se11âo quem o vê e muito melhor quem as passa e se se lhes alaga,
lélnçam-se todos á agua, e tiram-a fóra á praia, ou no mesmo mar
a exgotam e se tornam a meter nela, e vão seu caminho, e acresce
muitas vezes que a grande furia da tempestade se lhas faz em pedaços, e eles em o caminho vão-se á terra . Pois com êstes seus navios assim juntos tinham determinado de dar nos Cristãos, não
com guerra descoberta, senão de saltos, uns em uma parte e outros
em outra, uns idos, outros vindos, de maneira que nunca a carreira estivesse sem eles, e junto com isto os que deles moram pelo
sertão haviam de vir por terra com a mesma continuação, até des-
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truil'em t ndo, se pudessem, e é de crer segundo a pouca jndítstria
que os Cristãos têm em se defender, que <'lll êste ano se havia <le
assolar grande parte desta Capitania, se não intervieram estas

pazes.

I

Assim que nós outros <'lll terra, cada dia esperavamos por alguns dêstes, porque todos vêm aportar áqu<'la fronteira, dos quais
bem criamos que trariam mui bôa vontad<> de nos matar, como soubessem que estavamos em suas terras, e logo aos 23 de .l \laio chegaram duas canôas; em uma delas vinha um grande princ:ipal da
mesma uldeia em que esh\\'amos, que chamavam Pindobuçú ( :!:11),
que qtH'l' dizer ··folha grande de palma"; na outra vinha um irmão daqurle em cuja casa ])Ousamos, os qdais ainda uão sabiam
de nós out1·os. e entrando êf.te em casa, t·omo lhe deram conta do
que se passava, dissimulou por então e mandou que lhe cksemba1·açassem sua casa, e como estives.-;e dentro l'a:i:endo lavar nosso
fato a outra easa. chegou um seu genro. que Yinha com eh>, e V<'lldo-me clC'ntro não pôde pa!-<sar da porta. nrns antes ali parado tom
uma C'spacla na mão, rC'rgnntou a seu sogro: "Quem é êst<' !" lkspond€u-llw: "O Português". Disse o outro: "Português t'' como
bom<'m qm• havia achado cousa mui natural parn execu1ar sc•tt oclio
mortéJI, q1w todos nos têm. Eu disse-lhes: "I~n sou vosso amigo,
que hei d1• <'SÍéJr com ,·ós outro'> daqui em cleant<'". ~Ias rir mui
inclignaclo <' soberbo rei;poncleu: •· Xão quero sua companhia" <' outras eousa1-; asperas; mas não lhe permitiu Deus .'\os<io 8c•nhor
fazer mal .
.l\las como os outrns lhc>s deram conta cio 4uc !'e passa\'a, Jog-o sr
a~,sossegaram, maxim1\ Pindobu~ú, o qual mostrava grande prazer
'das paze:-;, dizendo que muito tempo havia que as desejava. e que
queria durassem pari\ sempre. praticando com nós outros muitas
c0usai;, as!-iim das tocantc>s á paz, como de nossa vida. Nói; outros
Jhes mostrámos as disciplinas com que se domava a e.irnc, f'alan<.lo-Jhc tambem dos jejtms, abstinenciai.; (' out1·os remedios qul' tínhamos, <' que tudo isto faziamos por não ofender a Deus, que
manda o contrário; e ele replicou: "E Deus que lhes ha de fazer?
Por CJU<' tendes medo dele'/" Então lhe falámos do inferno e glória,
ete., do q ne ele ficou maraYilhado, e tendo-nos grande créclito,
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1~orque

nossa vida era tão apartada da dos homens, e que não traLavamos senão em cousas de Deus e de bons costumes, e logo começou a pôr por obra o crédito que nos tinha, porque ao tempo que
entrou o outro em a casa de seu irmão, em que pousavamos, e ti1·ando nós outros dela nosso fato, não nos podendo empecer em outra cousa, escondeu a campainha com que cbamavamos á dontrina,
€ nunca a quis descobrir, ainda qne a foram buscar muitas vezes,
até que sendo informado disto o Pindobuçú. começou a préga1· por
<13 casas, que descobrissem logo a campainha, e não fizessem cousa
po1· onde lhes viesse algum mal, dizendo : "Se nós outros temos
medo de nossos feiticeiros, quanto mais o deYemos de te1· dos padres, que <levem ser santos verdadeiros, e teriam poder para nos
fazer vir camaras ele sangue, tosse, dôr ele cabeça," das quais palavras o outro ficou 1?ío espantado, que Jogo descobriu que ele tinha a campainha.
Aos 27 de l\Iaio começaram a vir os qne tinham a guena junta, e o primeiro foi um principal (232), com dez canoas de gente,
o qual já sabia a nova ele nossa saída e logo cleterminon de nos
tomar e matar, e que os que eram vindos em refens ficariam entregues com nós outros, e isto por ser grande inimigo dos Portugueses, por causa dos Franceses, de quem é grande amigo, e tem
a t1m deles por gemo amancebado com uma sua filha, de que tem
Hma neta, e êste seu genro ficaYa atrás com quatro canoas, que
tambem vinham á guerra a nós outros, e ordenando assim a Divina Providência, encontrou com um navio que ia tratar as pazes
ao Rio de Janeiro, de que era capitão José Adorno (23a), tio de
nosso irmão F'rancisco Adorno, e sabendo que não era Português
eutrou no navio abraçando-o e mostrando. muito ·contentamento
das pazes, e deu aYiso de como os Indios que vinham com ele determinavam de tomá-los ás m.ãos, e matá-los, aos quais ele já tinha tirado de seu mau proposito e dali se tornou levando cartas <lo capitão aos Franceses moradores <lo Rio, em que lhes pedia cléssem
favor para o cumprimento da paz que se tratava, e o mesmo aconselhou a José Adorno que se tornasse, porque se fosse adeante punha-se em grande perigo de ser morto com todos os seus, e mandou
dizer a seu sogro por um Indio seu irmão, que ia em o navio, que
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consentisse nas pazes; com isto se tornou o navio e chegou aonde
nós outros estavamos em o mesmo dia que as dez canôas.
Ao tempo que êstes chegaram, ordenou Nosso Senhor para
que entendessemos que todo nosso bem e salvação nos vinha dele,
que a maior parte dos Indios dos lugares em que tinhamos algu'
ma confiança que nos defenderiam dos seus, se quisessem
fazernos mal, estivessem ausentes; chegando pois aquele principal com
suas dez canoas veiu logo falar-nos com danado ânimo1 o qual era
homem alto, sêco, e de cata.dura triste e carregada e de quem tinhamos sabido ser mui cruel. Êste, pois, entrou com muitos dos
seus com um arco e flechas na mão, vestido numa camisa, e assentado em uma rêde começou a tratar das pazes. (' a tudo o que lhe
diziamos se mostrava incredulo e duro, trazenda á memoria quantor. males lhe haviam feito os nossos, e como a ele mesmo haviam
já prendido em outro tempo com pretexto de pazes, mas que ele
por sua valentia, com uns ferros nos pés, saltára do navio e havia
escapado de suas mãos, e com isto arregaçava os braços e bulia com
com as flechas, contando suas valentias. Estando nisto, chegaram
os Indios que vinham no navio e deram-lhe novas como seu genro,
o Francês, havia feito já pazes, com o _qual parece que se abrandou algum pouco, e se foi, por ser já tarde, dizendo que ao outro
àia trataríamos mais de espaço, e aquela noite determinaram alguns dos seus de ir por a manhã, com pretexto ele resgate, a tomar
o navio, e outros a matar aos que estivessem em terra, e puderam
fazê-lo muito a sea salvo, se Nosso Senhor o permitira, porque ao
outro dia, pola manhã desejando Pindobuçú que se efetuassem as
pazes, disse-me que fosse aos navios e trouxesse o capitão á terra
para concertar como haviam de ser, e indo eu por ele, foram lá
cinco canôas mui cheias de gente e começaram uns a n•sgatar, outros a falar sôbre as pazes, enchendo-se o navio deles e por fim
chegou um mui depressa dizendo que fosse asinha o capitão, dizendo que estava já o principal com os seus esperando, para tratar das pazes, que ele iria logo, e êste era o principal autor da
traição, ainda que não o sabíamos, mas todavia temendo-nos de
que poderia ser, não quisemos sair até que se apartaram as canôas,
e, elas idas, o capitão, temendo-se do que em verdade se tratava,
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cvntudo, por ser grande nosso amigo e devoto, não duvidando de
morrer onde nós outros morressemos, deixando no navio um irmão de Pindobuçú, em refens por si, se saiu á terra commigo, e
cm saindo se chegou um menino dos da aldeia, que eu ensinava, a
mim, e me disse: Já são chegados á casa os Indios e falam sôbre
nossas cabeças, e nem com tudo isto se quis o capitão tornar ao navio, que o pudera mui bem fazer, que as casas ainda estavam longe em um monte alto, mas foi-se commigo á aldeia e aquele principal entron logo em nossa pousada com muitos dos seus, os quais
nos cercaram com arcos e flechas, outros com espadas, outros com
punhais nas mãos, como homens que não esperavam mais que a
primeira palavra do Capitão, o qual, assentado em meio de todos,
com uma boa espada na mão e vestido com um saio preto bem
fino, antes ele tratar com nós outros, praticou com um Francês lu1<'rauo que trav.ia comsigo, informando-se dele quem era o Capitão,
~.10 qual o Francês dis.se que era homem que sabia bem a língua
francesa e dizia haver-se criado -cm França, mas que não era seu
parente, e que vinha a tratar pazes com ele e juntamente com todos
os Franceses do Hio; o principal, ouvindo dizer que não era Francês, parece que se alegrou para poder executar sua ira e disse: ".Assim~ Português é êstc ?" Eu, porque o capitão não entendia a
Jingna brasilica, avisei-o do que praticavam, e ele disse ao l_.~rancês
que lhe dissesse a verdade, que ele não era Português, mas GenoYês e grande amigo dos Franceses, com o qual se aplacou um pouco
aquela besta brava e começaram a tratar com nós outros sôbre as
pazes; insistiu muito que lhe havíamos de dar a matar e comer dos
1,rincipais de nossos Indios que se haviam apartado elos seus, assim
como em outro tempo haviamos feito a eles, e como dissessemos que
nenhum deles lhe havíamos de dar, por serem nossos amigos e discipuJos, que Deus não queria isso, e que assim o haviamos concertado com os da fronteira, respondeu ele: "Os contrarios não são
Deus; vós outros sois os que tratais as cousas de Deus, haveis de
no-los entregar . " E como nisso altercassemos um pouco, concluiu
e lc em poucas palavras : "Pois que sois escassos dos- contrarios, não
tenhamos pazes uns com outros." E pouco fall ou para logo as quebrar e com quebrar-nos a cabeça, se Deus Nosso Senhor lhe clésse
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licen<;a. a quebrariamos mui de grado por 1:ausa tão justa. porque
só nos pediam <:arne humana para conw1-, ma,; aimla aos ino('entes que por nos ddencler se haviam f<'ito inimigos elos seus e
posto sllas vidas pelai-; nossas. O Capitão Ycnclo-o tão bravo como
lobo carniccito, que não pretendia mais que fartar-se de sangue, e
não dava nada pela razão, por se desembaraçar dele, disse-lhe que
se viria cá e praticaria aquilo com o Capitão que o haYia mandado,
porque ele não tinha licença para poder prometer-lho. Xisto interYeiu Pindobuçú. que atÍ' então se havia calado. e disse que assim
seria bem, que bastava o dito, e com isto se foram e nos d<>ixaram,
e 1rntcs qne o Capitão se fosse a embarcar. lhe de~cobrin aquele
Francês todas as maquinações dos Tudios qn<' já tenho contach1s. Bemdito se.ia o Senhor, que amansou aqueles feros leões.
1::.'ite F'rancês se ficou praticando com nós outros na liugua brasilica, e dele soubemos como todos os seus que estão no Rio são
fieis e não papistas e não têm missa, antes perseguem e ainda matam aos que a dizem, que eles crêm só cm Deus.
Dêste mesmo e dos lnclios que de lá vinham soubemos como de
França foram ali <!nYiodos ] 2 frades, qu<• s<'gundo parec<' deviam
ser da Ordem ele S. Bernardo, os quais fizeram casa e mantimentos
l1m ano que aí estinram, r vivam apartados dos seus, dos quais
eram perseguirlos e maltratados, porque eram papistas e diziam
missa; mas dos Iudios S<.'lvagens e crueis <>ram tratados com muita
hnmanidade, e alguns lhes davam seus filhos a ensinar, e com tudo
jsf>o passavam muito trabalho de fome, pelo qual sendo forç:ados a
buscar de comer polas roças, e não conhecendo bem as raízes, comem m uma vez ele mandioca assaila, e bou ,·e1·am de morrer, o qual
ê!>te l<~rancês contava ('Om muito gosto e prazer que disso tinha. Outra v<>z, anelando os fieis do Senhor trabalhando e queimando um
pedaço de mato cortado, para nele plantar mantimento, pegou fogo
ás casas e queimou toda sua pobreza, qu<' tinham, e ornamentos da
Igreja. vendo-se tão perseguidos dos seus, e que com os gentios não
podiam fazer fruto algum. como pretendiam, tornaram-se para a
Fran~a. e ainda é mais ele crer que os mesmos Franceses os levaram,
pcn·qne não seguiam a excomungada seita de Calvino, e segundo me
contou um Indio, no caminlJO mataram alguns deles e em c:hegando
r~ão
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á França mataram os outros. A vida dos Franceses que estão neste
Ri6 é já não somente hoje apartada da Igreja Católica, mas tam-

bem feita selvagem; vivem conforme aos Indios, comendo, bebendo,
bailando e cantando êom eles, pintando-se com suas tintas pretas e
vermelhas, adornando-se com as penas dos passaros, andando nús
ás vezes, só com uns calções, e finalmente matando contrarios, segundo o rito dos mesmos Indios, e tomando nomes novos como eles,
ele maneira que não lhes falta mais que comer carne humana, que
no mais sua vida é corruptíssima, e com isto e com lhes dar todo
genero de armas, incitando-os sempre que nos façam guerra e ajudando-os nela, o são ainda pessimos (233-A).
Tornando-me agora ao proposito começado, o capitão José Adorno livre de tão grande angústia, a qual nos havia dado maior aflição que a nossa propria, se embarcou, ao qual dissemos, e assim escrevemos aos :regedore.s destas vilas que de nenhuma maneira se
désse não só alguns dos Indios inocentes nossos amigos, mas ainda
nem algum dos culpados a comer, ainda que a nós outros nos
cnstasse a vida, porque por tal causa de bôa vontade não a queriam os, e ainda desejavamos dar partido, pois teve tão bom vento
pela bondade do Senhor, que chegou primeiro cá que os Jnclios em
suas canôas, os quais ainda vinham determinados a combater a
fortaleza de Beriquioca, mas o Capitão da terra, sabido o que passava, os estava já esperando com muita gente e lhes tinha mandado ao caminho alguns dos que cá estavam em refens, com cujas palavras aquele principal vinha já manso e entrou em estas vilas,
pregando que folgava muito com as pazes, que já cria ser verdade
o que lá lhe dizíamos, nem queria que lhe déssem alguns dos nossos Indios a matar, que se nós outros, estando em sua terra e em
seu poder, com tanta constancia havíamos resistido á sua petição,
dizendo que não se lhes haviam de dar, quanto mais a teriam os
Cristãos cá, que o' tinham a ele em seu poder, etc. : assim que foi
recebido com muita alegria e festas dos nossos, de que ficou mui
satisfeito. Nêste tempo que êste chegou aqui, vieram muitos dos
'l'upis que se haviam rebelado e meteram-se com os Cristãos em
uma fronteira chamada Itanhen com proposito de matar os que
haviam vindo em refens, para que com isto se quebrassem as pazes
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'l'amújos, que se pudessem lambem matar dos nossos, o qual
sa!Jido do Capitão da terra (234), se foi lá com os Tamújos e tomou alguns deles que os mais fugiram, dos quais os 'l'amújos leYaram suas p rêsas e outros que os nossos lhes deram, para confirmação da paz e para que cressem verdadeiramente eram nossos inimigos, com o qual eles se tornaram tão ale~res e contentes que
mai-; se não pode dizer, e moveram todos os seus, de maneira que
cada qual se dava maior pressa que podia para vir v<.'1' se podiam
achar outra tão bôa sorte. A nós outros nos pesou muito quaudo
'>onbemos, porque 1tltra da causa dos Tupis ~e vinham eom trai(;ão ou não, não ser bem examinada, bastara quando isso fôra, fazer
wl'Clugos de seus contrarios, mas não deixa-los levar a comer .
Neste meio 1empo que isto cá se tratava, em que se passaram
mais de quinze dias, nós outros nos ficámos postos entre muitas
angústias, e vindos os de nossas aldeias que estavam ausentes lhes
con támos o que havíamos passado e as traições que os do Rio urdiam contra nós outros e como ainda eram cá vindos com mau
proposito, nomeando-lhes os autorrs do mal, de 4ue eles mostraram
fiéar mui enojados contra os seus. incitando-se uns aos outros que
0stivcssem aparelhados para quando êstes volvessem, que não conS<'11tissem fazer-nos algum mal. ainda que soubessem fazer-se lioje
seus inimigo~. e junto l'Om isto ficaram espantados. p<'nsando que
l>eus nos h11Yia descob<>1to as trAiçõe.<;, inch1sive o Pindobuçú, o
q t1al nos disse entre outras cousas: "Vós outros sab!'is todas as
cousas, Deus vos descobre tudo. rogai-lhe que me dê longa Yi,la,
que eu me ponho por vós outros contra os meus." E daí em deante
sempre nos ia a visitar logo de manhã, sabendo se havíamos mister alguma cousa p1:1ra comer, e procurando-a e perguntando-nos
muitas cousas ele Deus, ao qual contavamos algumas, mo.stranclo1hr as imagens na Biblia, de q11<' ele ficava espantado r nos ll izia
que cleixassemos o mais para outro dia, que não podia levar tnnto
.1111110. e depois tinha cuidado de tornar a perguntar.
Desta maneira vivíamos em contínuos temores, esperando éada
dia por canôa...,, assim do Rio, como das que eram passada~: á Beriq11ioca, temenclo que fossem descontentes ou houvessem l'!'cebido alrnm clano se acometessem a fortaleza , e se qui~ssem vingar em nós
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outros, e o mesmo temor tinham os nossos amigos de Iperuig, en·
tanto que querendo eles il' a trazer uma <:anôa á selva. aonde se
haviam de deter alguns dias, diziam seria bom levar-nos comsigo,
porque não viessem est.outros estando eles ausentes como dantes ha•·ia acontecido. l\fas Nosso Senhor por nos ensinaL· a Yerdadeira prática ele rnaledict1ts horno que confidit in Jwrnine, e para que só nele
pusessemos nossa esperança, ordenou que se fossem aos bosques
todos os Indios ele uma aldeia e a maior parte da outra, e ficassemos sós. senão quando, aos !) e[(' Junho. vespera ele ( 'orpm; ( 'hri.-;t i.
e"tando nós outros no fim ela praia, apareceu uma canôa CJlH' vinha
do Rio de Janeiro, nós outros tomámos pvr melhor conselho Íl' á
a.Ideia de Pindobuçú, porque estando ele presente, nos parecia estaríamos mais seguros de qualquer encontl'o e demos a andar pela
praia e ás vezes a correr. porque puclPssemos passar antes qul' a
canôa chegasse, por lhes não dar ocasião. i;e nos acha!"sem sós, ele
executar sua danacla vontaclc, da qual ainda que não eramos mui
certos. todavia estavamos rc>ceiosos pelo que> já havíamos passado,
e êste foi um outro trabalho, o maior. ao mc>nos dos maiores qur o
Padre Manuel da Nobrega teve em sua vida. porqne <'stando ele
mui fraco de snas contínua~ inclisposiçõl"s e ,junto com o da n11í vida
que ali se passava. se queria correr não podia . se não corria punha.se em perigo de vida; todavia correu quanto pôde. r mais do que
pôde. até ao fim da praia, onde, antes da aldeia, que está posta em
11m monte mui alto, corre uma ribeira d 'agua mui larga e que dá
pela cintura, o Padre ia com botas e calças que comumente traz
por as chagas que tem em as pernas, do que ficou mni mal tratado,
se se punha a descalçar chegava a canoa. que estava já detrás ele
uma ponte mui proxima de nó8 outros. de maneira que o tomei ús
costas e o passei; mas em o meio do rio vinhamas já todos molhados.
e como minhas costelas ainda cansem e dóem como soíam. e têm mui
poucas fôrças. 11ão o pude bem passar e foi forc;ado o Padre a lançar-se na ag-ua, e a.r.;sim passou todo em;opaclo. de maneira qne r:->cassamente tivemos tempos pani nos poder meter polo monte e Pncobrir-nos com as úrvores. pois polo monte arriha foi cousa ele \'CL',
ficou-se o Padre, as botas, calças c roupeta P 1odo molhado. l!Om
toda a sua roupa molhatla ás costas e ele em camisa só, com um
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bordão na mão. cotn<'!;ámos a eaminhar, mas ele nem atrái>, nem
a<leante podia ir, emianto que, vendo o seu trabalho e que era imJIP!:sivel chegar á aldeia, lhe cometi que nos escondeS!Semos no bosque até que passassem os da canôa, os quais estavam já no rib(•il'o
gritando, e se não fôra a tardança que fizeram em tirur a canôa ú.
tl.'rra, bem creio que não chegariamos á ald~ia, á qual ainda chegámos. porque encontrámo:s com um Indio dela. do qual, com muitos
l'ogos e prometer que se lhe pagaria, alcancei que, agora ás costas,
<;:?ora puxando pelo bordão, levasse o Padre, e assim, quasi :sem
r<>spíraçâo. <:hegou ás easas: mas porque nos mostrasse X osso Sc11hor quão alta é salus liomini:>, permitiu que Píndobuçú em quem
~onfíavamos não estiv<>sse em casa, e na canôa vinha um seu filho
(2i35), um dos mais insignes em maldade que ha entre aquela geute,
tom alguns 30 mancebo:s de sua qualidade, o qual estando com sete
ou oito canôas para vir á guerra, ouvindo a fama <los nossos as <kixou e se meteu mui d<>pressa em uma delas, querendo sc>r ele quem
lc·vasse a honra de nossa morte. e traziam assentado que entrando
(·m casa, sem dizer na1la aos :-.eus, porque não os ('ston·a:;sem. uns
a fenassem de nós outros e c>lc· nos désse de estocadas e cutiladas,
fazendo conta quc> nem :>eu pais nem os outros da aldeia os haviam
c~r matar por isso. qw• se lhe• qui:-iessem dai· de paus qne os sofreriam. mas que eles priml'iro fariam a sua. Entrando Pie, pois. eom
êste proposito em casa de ~eu pai que estava ausente, disse-lhe um
seu tio como nós oútros eramos iclos e trata vamos pazes, e quem eramos. com o quê, parece que algum pouco se amansou seu fmioso
cora<_:ão. mas não de todu. antes dali a. pouco espaço entraram muito~ dos seu:-. onde pousaYamos, estando nós outros rezando a vespera, a qual acabada, c>11trou um, que era dos que nos haviam de
fúmar, com uma espada mui reluzente na mão, e sentou-se em uma
rêde com o rosto não mui alegre. olhando-nos de través sem nos
falar, e detrás de todos veiu seu Capitão, o qual assentado junto
dt• nós outros, não estando em casa mais que só nosso hosped~, com
1,;ara alegre e grandis.c;;ima di:<simulação nos começou a falar, e prat ieando mui devagar em cousas diversas, nos repetia muitas vezes:
"E' certo que tratai verdades nestas pazes, olhai que OH Franceses
Hos dizem que não pretendeis senão que vamos muitos juntos a vos-

212

XV. -

CARTA

DE~.

~11s

VICEKTE (lãflil)

terras, e matar-nos, e que vós haveis de fugir e deixar-nos em
branco." Finalmente, depois de mui longas práticas se foi, com
todos os outros, mui brando, e descobriu tudo o que trazia ordenado, dizendo: "Eu vinha a fazer isto e aquilo. mas quando entrei a
ver os padres, e lhes falei, caiu-me o coração e fiquei todo mudado
P. fraco, e pois eu não os matei, que vinha tão furioso, já nen·hum
os ha de matat', ainda que todos os que vierem hão de vir com o
mesmo proposito e vontade". Louvado seja o Senhor por todas as
11uas obras.
Se houveflSc ele escrever todas as particularidade" 1111e ali passaram seria nunca acabar, não (> mistér mais senão que dali em
dean1e cada dia bebíamos muitos tragos ele morte, dos quais ainda
l1ei de contar alguns parn. glória cl<' Deus. Os Tndios que estavam
na selva tiveram logo rebate como eram ch<>i.rados aquel<>s do Ri.'>
e que os Padres eram fugidos pelos bosques com medo deles, de
que eles diziam com muita tristeza polo Padre Nobrega: ··O Padre
wlho onde se irá agora por êstes espinhos? Bem dizíamos nós outros, que não os deixassemos sós", e outras semelhantes palavl'a-;
de compaixão e de bôas condições, e o mais desenganado de todos
eles, como . antes parecêra, chamado Cunham beba (236), se meteu
logo em uma canôa, que ainda não tinha acabada, e se wiu já mui
alta noite, meio mergulhado por mar mui bravo, a :-ocorrer-nos,
e sabendo que estavamos em paz, sossegou aquela noitf'. Ao outro
dia, que foi de Corpus-Christi, no.<: fomos mui df' manhã í1 sua aldeia, onde ele havia dias que nos havia mandado fazer uma casita
pequena, em meio dela, para dizer missa, e quando nos Yiu, assim
ele como todas as mulheres da aldeia receberam tanta alegria,
como se ressuscitáramos áquela hora, falando-nos pala\Tas de muito amor, e foi-se logo á outra aldeia a convidar aos outros que
viessem a beber á sua, onde lhes tinha grandes vinhos. e andando
bebendo e bailando com grande festa. lhes disse que não queria
que ninguem nos fizesse mal, nem falasse alirumas palavl'a aspera,
e não estorvassem as pazes que ele fazia com nó<; outros. que determinava de nos defender ainda que soubesS<' quebrar com eles,
e a uns deles mais ruins dis<>e: "Vós oütros não me enoje.is, que
eu já matei um dos vossos e o corru ". o qual llizia que um eo:;cravo
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dos Pol'tugueser. que era uos do Rio de J;:ineiro, que haYia poucos
dias que de cá fugira, e ele o havia morto e então mandou a uma
de suas mulheres que tirasse nma canela da perna que tinha guardada, de que s6em fazer flautas. Os outros vendo-a disseram:
"Pois tu o mataste e comeste, comamos nós outros tambem", e ped indo fa1·inha, um por uma banda e outro por outi-a, começaram
a roer em ela como perros; assim toda a cousa passou em festa e
ficaram grandes amigos. Desta maneira lhes falavam tambem os
outros em nosso favor, mas tudo aproveitara pouco se não tiveramos outro maior guardador. porque é esta uma gente tão má, bestial e carnk-eira, que .s6 J)Or tomar um nome novo ou vingar-se de
alguma cousa passada, não tivera em couta qua lquer mancebo soberbo matar-nos, como é ce1·to tinham muitos boa vontade de o
fazer, maximé sabPndo que po1· isso não havia dr ser enfo1·cado,
e que todo o castigo passaria com dizer-lhes os outros: .. E 's um
ruim.,. Para proYa do qual e~ de saber que nêi-;te mesmo tempo
os <lo campo deram pela ~ena em uma fa7.CrHh1 de um homem, o
qual, a inda que tínhamos mandado aviso por cartas, não se quis
guardai-, parC'cendo-lhe que. como soubessem que estavam muitos
dos seus entre nós outros, jíi ))ão lhe fariam mal; mas eles, não
curando de nada, ainda qne lhes disseram que tinhamos já feitas
JHiZPS. lhe puseram fogo á casa e a queiman>m e mataram a ele
e á sua mulher e fizeram log-o em pedaços, e outra mulher meio
queimada e ferida levaram viva e em sua aldeia a mataram com
grandes fc!~l as e Yinhos e citntares e junto com ela algumas escravas.
Depois disto, aos 20 de Junho, sendo já idos de cá os 'l'amújos eom suas prêsas, e ficando-se muitos em terra com desejo de
pelejar com seus contrarios, mandou-no.s o Capitão um bergantim
11ara que nos viessemos, parecendo a todos, lJOlo grande contentamento que eles levavam, que já seriam firmes as pazes, e ao dia
que chegou lá o bergantim eram partidas para aqui onze canôas,
em que vinham muitos do Rio e todos da fronteira, salvo dois ou
três principais que ficavam como em nossa defensão com alguns
seus criados, e logo nêste mesmo dia chegaram dez canôas do Rio,
a!> quais, com a prêsa que estoutras haviam levado, vinham mui
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alegres e se partiram logo a alcançar as onze; mas porque os
Indios ainda não estavam de todo seguros. e crendo nossa fé
e verdade pela sua, que é mui pouca, não nos deixaram vir a ambos, nem nós outros lhes instamos por isso, todavia pareceu bem
que se viesse o Padre Nobrega, e ainda que a ele lhe foi mui caro,
por deixar-me só, esperando que ainda nos poderia caber alguma
bôa sorte de ser comidos por amor do Senhor, todavia eu lhe instei muito que se viesse e só me deixasse sua benção e mandamento, que lá désse minha vida ao Senhor e polo Senhor dela. e
com isso se teve de embarcar, despedindo-se de mim com muitas
lagrimas, sem eu lhe corresponder com algumas, e mandando-me
que com a melhor ocasião que acbai;se me viesse. ,$m minha companhia se ficou um homem muito nosso devoto e amigo de
Deus (237), cuja mulher, fi lhos, escravos e uma sua cunhada lhe
haviam levado havia quasi um ano, como nas letras passadas hei
referido, o qual, depois de lun·er passado muitos trabalhos por
resgatá-las, quis então sair-se cm terra com muito resgate, esperando, segundo o bom começo que levavam as pazes, que as poderia tirar ele cativeiro e pecado, e se mais não pudesse não duvidando de dar sua vida por causa tão j_usta, e certo que sua companhia foi para mim não menos boa e suave que se fôra um Irmão
da Companhia, a qual me foi ocasião de padecer algwna cousa,
ruais por amor ele )fosso Senhor Jesus Cristo, cui laus in s<Ecula.
Partido pois dela o.Padre aos 21 de Junho (2:~8), passou nma
noite grave tormenta junto de uma ilhota, entanto que uns dos
domesticos já tratavam de tomar ao Padre sôbre uma taboa e leYá-lo á terra a nado. se pudessem, mas amansando a Divina :Misericordia a tempestade, chegaram cá a salvamento. e foi recebido
o Padre com estranha alegria, como quem saia dentre os dentes
.famintos daqueles tigres féros, e com sua vinda se ordenaram muitas cousas importantes ãs pazes, e dois dias antes dele haviam
chegado as vinte e uma canôas, ás quais se fez muita festa, mostrando especial favor aos de Iperuig, por causa cie nós outros, por
quem eles haviam tido tão bom cuidado, e dando-lhes a entender
a estima em que eramos tidos de todos. por ser pregadores da pa215
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lavra de Deus, com as quais cousas eles mais se asseguraram, e do
que mais sucedeu logo contarei.
Nós outros começámos logo a ser visitados de Nosso Senhor
em tribulações, porque aos 25 de Junho, assim os poucos que ha·
viam ficado da fronteira, como uns do Rio que aí estavam, tendo
já determinado de matar um escravo de meu companheiro, fizeram grandes vinhos e beberam todo o dia, e dando-me aviso disso
umas mulheres, falei eu com um dos Indios que havia pouco que
era ido de cá, que viera em refem e era um dos principais auto1·es daquela festa, mostrando-me mui triste e enjoado dele querer
consentir tão grande traição, e pois aquilo faziam, tambem a nós
outros quebrariam as cabeças; ele rindo-se muito disto, disse-me
que não pensasse tal cousa, que não havia ele ido de cá senão para
defender-me de quem me quisesse enojar, e outras cousas com
tanta dissimulação que eu fiquei pensando que seria mentira o
que me haviam dito. Mas já sôbre a tarde, estando já todos bem
cheios de vinho, vieram á casa aonde pousavamos e quiseram tirar
logo o escravo a matar; pós outros não tinhamos mais que dois
Indios que nos ajudassem, e querendo eu defendê-lo de palavra,
dizendo que o não matassem, disse-me um dos dois: "Calai-voa
vós outros, não vos matem os Indios, que- andam mui irados, que
nós outros falaremos por ele e o defenderemos"; e assim o fizeram
deitando a todos fóra de casa; mas tornaram logo outros muitos
com eles feito um magote, e grande multidão de mulheres, que
faziam tal trisca e barafunda que não havia quem se ouvisse, umas
gritando que o matassem, outras que não, que estavam cá seus
maridos e lhes fariam mal os nossos se o soubessem; os Indios como
fobos puxavam por ele com grande furia, finalmente o levaram
íóra e lhe quebraram a cabeça, e junto com ele mataram outro seu
-contrário, os quais logo despedaçaram com grandissimo regosijo,
maximé das mulheres, as quais andavam cantando e bailando,
umas lhes espetavam com paus agudos os membros cortados, ou~
tras untavam as mãos com a gordura deles e andavam untando as
caras e bôcas ás outras, e tal havia que colhia o sangue com as
mãos e o lambia, espetaculo abominavel, de maneira que tiveram
lima boa carniçaria com que se fartar.
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Passada aquela noite com assás amargura, ao outro dia muito antemanhã se levantaram algumas mulheres, daquelas em cuja
casa 'pousavamos, e começaram a pregar pelas casas contra os que
haviam morto o escravo, dizendo que os nossos o saberiam e vingariam, com outras cousas, de que eles ficaram tão sentidos que
houvera de ser cousa de nos mesclar tambem com o escravo morto, para que os nossos tivessem bem que vingar, assim que nos
foi necessario falar em particular com os principais autores daquela morte e dizer-lhes que não se fiassem das palavras de mulheres, que os nossos não haviam de fazer caso da morte de um
escravo, etc.. ; com que eles ficaram algo desassombrados, e porque, diligentib1is Deum vídeo opercmtem in bonwrn, vendo eu por
êste caso e conhecendo de todo a grande falsidade daquela gente
e sua pouca constancia no bem começado e muita arte para dissimular maldades que determinavam cometer, acabei de persuadirme que mui pouca cousa bastava para os mover a nos dar a morte,
e determinei de me dar mais intimamente a Deus, procurando J1ão
s<l achar-me mais aparelhado para recebê-la, mas tambem desejá-la
e pedí-la a Deus No~so Senhor com continuas orações e inflamados desejos, e confesso minha fraqueza que muito me afligia a
carne com contínuos temores (239), mas o Espírito p ela graça do
Senhor estava pronto, e ainda que me contristava muitas v-ezes a
grande tibieza passada, que sempre tive no aproveitamento das
virtudes, maxime da obediencia, todavia me dava ainda a esperar
qu-e por aquela última obediencia me perdoaria a Suma Bondac:le
por sua infinita misericordia todas as desobediencias passadas, e
queira aceitar minha morte em sacrifício e odor de suavidade;
prouvera a Deus que então achara, mas ainda desespero, porque
não tem uma s.ó benção que dar.
Razão seja que dê conta do fruto que da selva tão inculta
daquela nação se ergueu, e é êste. Estando eu, logo depois destas
aflições, aos 28 de Junho, em uma cabana de palma, onde o Padre
costumava a celebrar missa, junto a uma pousada, e como rezasse
as matinas, ouvi junto dela falar e cavar, e como ali as Indias
costumavam fazer louça, pensei 'que seria isso e não me quis distrair; mas, acabadas as orações, o que seria já passada meia hora,

217

JOSEPH DE AXCJIIETA

chegou-se ali uma lndia. e lhe pel'guutei o que faziam, e mo disse,
que enterravam um menino. Pensando eu. que haviam morto algum, contou-me ela o que se paS8ara, e el'a que uma havia parido
e fôra tão sem dôr. que não estando mais que a dez ou doze r1as~os de mim, nem gl'itos nen1 gemidos lhe ouvi, porque nc11hum
dera, e acabando de nascer dela um menino mui fermo!lo, o enterrara Yivo a Yclha sua sogra, porque sendo aquela moça prenhe
dt- um que havia por mnlher, sendo dele clPixada, com outro se
casou, de maneÍl'a q ne segnn<lo a opi11ião desta gente. ficava o me:cmo mestiço de duas sementt's (240), e aos tais, em nascendo,
logo vivos os enferram com tão grande bc·stialicladt• € crneza, que
mui menor sentimrnto tem por ele sua miíc que SE' lhe morresse
uru cachorro, porque <lií:em que os tais são clepois drbeis e• para
pouco. e que é grancle 1leshonra, dc•pois, que YPnham a i;cr charuados mestiços. Sem neubuma confianc;a na viela delr, por haver
já tanto tt>mpo que r!-itava debaixo ela te1·1·a. ckixei as matinas e
fui <:arrendo molhai· um pano rm agua e <:av~m<lo a terra vi que
ainda bolia e hatizei-o. faz<'nclo ten~ão de o deixar. parC'cendo
que ,já expirava, mas dü:cnclo-me nmas mulh<'r<>s que podia ainda
viver, porque, ás ·;ezes. cstayam tais como êstes todo um dia enterrados, e viviam. deterlílinei retirá-lo. e faz~-lo criar. A êste espetaculo tão novo, concon·eram muitas m11lhl'res da aldeia e com
elas um Jndio com uma espada de pau para quebrar-lhe a cabeça,
ao qual disse que o deixasse que eu o queria tomar por meu filho e com isto se foi; desenten~i-o e nenhuma daquelas mulheres
lhe quis pôr mão, para lavá-lo. por mais que lhes rogasse, antes
se estavam rindo, e. passado tempo, dizendo que já o Padre tinha
filho, e lhes ficou isto depois por gracejo, e a todos os Indios.
Yendo-os assim, tomei o menino e depú-lo sôbre um pano e comecei a limpar e lavar o melhor que pude; então moveu-se uma d elas
a me ajudar e como quer que eu soubei:;se pouco do ofício de parteira, e fôra cortar o umbigo junto <la barriga, uma velha tomoume a mão, dizendo-me não o cortasse por aí, que morreria, e me
ensinou a cortar finalmente; envolvi-o em uns panos e o entreguei a uma de minhas amas, mulheres de meu hóspede, que mo
criasse, e algumas outras mulheres lhe vinham dar de mamar, de
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maneira que viveu um mês, e ainda viveria, e cresceria, se não
lhe falta a têta, mas por falta dela morreu. Na verdade ele teve
siso em fugir d<' gente lão má e ir-se ao céu gozar de seu
Criador, o qual para sempre seja bemdito. Amen.
Outra vez me aconteceu achat·-me presente a uma mulher de
parto, a qual deu á luz a uma menina, que de todos foi julgada
por morta e tendo ainda as pá1'eas no ventre pegadas ao umbigo
da menina, sentindo-lhe eu alguns sinais de vida, e batizei, não
sendo ainda bem parida, que em semelhantes casos é necessario
apressarmo-nos algumas vezes. Começou depois a menina a bolir
pouco a pouco e viver e ainda estava viva quando de lá vim, ainda que eu mais quisera deixá-la JIO paraíso: o Senhor qu<' a cl'iou
e regenerou pelo batismo terá cuidado de sua salvação, seja louvado por todas as suas obras e maravilhas. Depois soube que era
falecida e ida a gozar seu Creador.
Logo ao 1° de Julho chegaram cinco ( 241 ) canoas do Rio, e
ao seguinte dia, que foi da Visitação de Nossa Senhora, nos vieram muitos a visitar. trazendo a mesma intenção de nos matar
que 1>s outros, os quais, ultra da angústia em que nos puseram
cercando-nos, todos, com ~mas armas, maximô um que entrou mui
feroz com sua gente. praticando comigo todo seu intento tinham
posto em as casas daquele homem, e falava, de quando em quando, entre dentes, aos seus, um dos quais estava junto de mím armando um arco com uma flecha nele, mas, 11ão passou acleante;
11ltra disto me deram grande trabalho detendo-me em práticas mui
importunamente, porque cansando um e ido, vinha o outro, e dizia: Eu sou fulano, tenho tal e tal nome, e :fiz tal valentia, matei
tantos, e outras cousas semelhantes e com isto nunca acabavam, in<;tando muito com meu companheiro que lhe mostra~se o resgate
que trazia, e assim resolveram tudo; ao outro <lia tornaram a beber já sôbre a tarde, depois do vinho acabado nos cercaram com
mui maior importunação, e alguns deles nos davam algumas consolações insolitas e de pouca consolação, dizendo-me que não tivessemos medo, que não nos queriam matar. Com isto e com outi-os muitos sinais que eu havia visto dantes, me persuadi que era
já chegada a hora em que nos queria N'o~sa Senhora visitar, e
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disse ao meu companheiro que se aparelhasse; mas depois de mui
longas importunações se começ~ram a sair poucos a poucos e nos
deixaram, e um deles, que aquele mesmo dia me havia dito que
ele não queria pazes, tornou a entrar em casa mui carrancudo,
com uma espada nua, deixando a bainha em outra parte, parece
por que não lhe fosse impedimento, e passando per mui perto de
roim, devagar, sem :falar comigo, nem com outro algum, esteve um
pouco quedo, olhando para outra parte. e na verdade ainda que
então não era tempo de suspeitar mal do proximo, por não <:air
em algum juízo temerario, todavia meus olhos estavam bem atentos nele, vendo em que parava, e meu coração lhe estava dizendo:
Q1tad facis, facirnns e far~ o que Deus te permitir que aparelhado
estou; ele tornou-se outra vez por donde havia vindo e com o
mesmo vagar e semblante, parando-se-me outro momento ÍL mão esquerda mui contemplativo, mas não se estendia sua contemplação
mais que até mim; nisto veiu um seu irmão a chamá-lo, e foram-se.
E porque não passassem muitos dias sem os semelhantes tragos, logo aos 6 de Julho chegaram as canôas que eram cá vindas
quauclo chegou o Parl.re l\obrega , os .:iuai:; iam fngindo, com meclo
.que os matassem cá os nossos, e a razão desta fugida foi que, estando eles alguns dias mui contentes e bem tratados, esperando
que amansasse o mar, para com ajuda dos Cl'istãos ir a dar
guena aos Tupis, seus contrarios, fugindo um escravo de um
Cristão, o qual era parente dos elo Rio. e porque o levassem comsigo á sua terra, Lll'diu bem ele mentiras dizendo-lhes: "Venhovos a dar aviso, meus parentes, porque lhes quero bem e não queria que vos matassem, sabei que logo de manhã vos hão de matar
os Cristãos a todos, que já têm apelidada a terra, e não esperavam senão que viesse Pindobuçú, Cunhambéba e os outros principais de Iperuig, para os matar a todos e a fulano, vosso parN1te, que nos parece já o mataram e lhe mandaram quebrar a
cabeça por um contrãrio" (êste de quem isto dizia era um mancebo dos primeiros que cá haviam vindo, o qual havia desaparecido sem se saber dele) ; e como dissessem alguns áquele escravo:
"Como nos hão de matar se está o Padre~", respondeu o escravo:
"Os Padres não estimam nada suas vidas; de costume têm ele fa-
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zel' semelhantes cousas"; <:om estas mentiras os do Rio como quer
que tinham os corações danados, levantaram-se logo com grande
medo, que seriam duas horas antes do día, e dando rebate aos
oe lperuig, que disto nada sabiam, e levando-os qnasi por fôrça
fugiram, e de caminho quiseram levar a gente da Beriquioca; mas
1·~0 lho consentiu Pindobuçú, nem os outros, :mtes o Cunhambéba, vendo-se corrido de se ver assim fugindo pola mentira de
rnn es<:ravo, se ficou ali com muitos dos seus, dizendo que :.e havia de tornar cá, que a ele só matariam os Cristãos.
O.s outros foram-se seu c:aminho, e entrando no~.so hóspede
em casa com grande cal'ranca me disse logo ás primeiras palanas: "Vieram fugindo, que nos haviam de matar os seus; mandava-nos á tua terra para que nos matassem a todos!" Eu lhe respondi: "Eu não <:Ostumo dizer mentiras, mas traio wrdade com
vós outros; se os meus porYentura YOS quiseram fazer traição, para
isto estou aqui, eu só morrerei''. Ele então me respondeu : "Não
fales em morrer, porque não Yen ho eu cá senão a defender-te .
•rambem dizia que roubai;semos a fazenda a teu companheiro, mas
eu nem os outros não quisemos consentir nisso, porque temos tudo
i~so por mentira e engauo". ~l<' eontou a coui;a como pa!>sava, dizendo t1ue aqui ficava <'unhambéba com muitos outros, que ele e
l'indobuçú se h~viam de voltar para defender-nos dos elo Rio, e
assim parece que ü;to m<'smo foi ordenado por N'osso Senhor para
ir ao encontro a uns bravos leões que naquele mesmo dia chegaram do Rio em dez canôas, cujo principal intencionava vingar a
morte de um seu grande priucipal que os nossos pou<:o haYia mataram em uma guerra, os quais ao dia seguinte me foram para
fular co111 o mesmo semblante que os passados, e airnJa pcor, e trataram muitas cousas das pazes. estando seus <'ornc;õe<; mui
pouco pacíficos, e como repetiam todos que lhes haviam de dar
a comer seus contrarios, que estavam de nossa parL<', cu :;empre
contradisse, até lhes dizer: "Não faleis mais nisso, nenhum desses
sP. vos ha de dal', aqui estou eu em vossas mãos, se me quereis comer, comei-me que eu nisso não hei de consentir''. I~'ic:aram por
uma parte espantados de ver com quanta constanc:ia sempre naquilo lhes resistia, e por outra mui irados, ainda que trabalhavam
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ciP. o dissimular; êstes nos puseram em grande angústia, porque
se detiveram ali cinco dias, c não faziam senão ir e vir á nossa
pousada, e uns queriam todavia vir a dar guerra, sem embargo
que estavam cá. muitos dos seus, outros aos mais tinham boa vontade de nos matar, ou ao menos roubar a meu companheiro, tendo todos mui certo ser verdade a mentira que o escravo havia dito,
e alguns que da11tes me haviam falado com mui alegre semb lant.e,
então nem ver-me queriam, senão com olhos cheios de ira. o qual
mostravam com algumas palavras asperas; mas em meio desta tribulação acudiu o Senhor com sua solicita misericorclia, mostrando
como tratavamos verdade. e foi qne chegou então á aldeia aquele
mancebo, que acima disse haver clcsaparecido. que o escravo dissera haver sido morto dos nossos (242), o qual mancebo, com um
medo que teve sem razão, fugiu <1<' cá, J)Olos bosques e praias, e
ao cabo de um mês, tendo já todos perdida a esperança de sua.
,·ida, chegou Já em tempo ele tanta necessidade, com cuja chegada
conheceram ser mentira tudo o q11e o escraYo havia composto, o
qual ainda para os de Iperuig, meus amigos, foi causa de grande
alegria e de ter muito crédito a minhas palavras.
Como aqueles do Rio não se aquietaYam. e desejavam <le efetuar sua danada vontaue, tanto que os outros, enten<kndo-He-lhe
mui bem, lhes rogavam qu<' se tornassem para suas terras <' não
quisessem fazer cousas com que e!..torvas.-;em as pazes. i\Ias, vendo
o Pindobuçú QU<' não bastavam rogos, veiu ali, vindo os outros um
dia á no~-.a pousada. como soiam, e temendo que nos fizessem mal ,
se foi lá com uma espada de pau, c:om que sónn qnebrar as cabeças a seus contrarios, nas mãos, e começou a falar com voz mui
alta e dizer-lhes, dando palmadas em si, corno fazem cm som de
gncrrear, falando: "Não quero que ninguem hula em minha aldeia; os Cristãos fazem pa~f's comigo que estou fronteiro, e os
nteus não me vêm a defender, não querem êstes meus parentes se11ão cabeças de fóra dos Cristãos e não ele seus contra rios; não o
ltei de consentir"; com muil as ontras cousas em nosso favoJ', tão
alto que acudiram os de sna casa, pensando que já era a cousa
tra\•ada; os outros calaram-se e falando ele com um em particular,
lhe dizia ele mim : "ftste é o que trata as cousas ele Deus e o ver-
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ciadeiro mestre dos Cristãos; se lhe fazem algum mal, logo nos ha
Deus de destruir a todos"; e esta era a principal causa que fazia
a êste Indio procurar tanto por mim, porque temia, e assim parece que o tinha encaixado em o coração, que não tinham mais
vida que enquanto me defendessem e não me permitissem fazer
algum mal, e dizia-me muitas vezes: '·Filho José, não tenhas medo,
que ainda que os teus matem todos os meus parentes, que estão
em tua terra, eu não hei de consentir qne te matem porque bem
sei que falas a verdade; se os teus fizeram mal, neles me vingarei".
Depois: "Bem vês como sempre te defendo e falo por ti, por isso
olhe Deus por mim e clê-me longa vida." E dizendo-me que em a
outra aldeia queriam matar um contrario, para com ele fazer festa
áqueJes do Rio, que ainda não eram idos, determinei eu de il' lá
a ensinar-lhe as cousas ele sua salva~ão e ver se queria ser CrisHfo, e dizendo-o a Pindobuçú, me di&se, ainda que mui pesadamente, que fôsse, e des<:endo eu polo monte abaixo, manclon mui
depressa uma ele suas mulheres atrás ele mim dizendo-me que me
volvesse, porque queriam saltear e furtar o contrário enquanto estavam ali os do Rio e talvez que eles me matassem. Eu estive em
grande dúvida, e temendo ser temeridade ia acleante, depois de
recebido êstc aviso que me mandava como cou~a ceita, toclin·ia,
parecendo-me que aquele contrário estava em extrema necessidade de ajuda espiritual, porque muitos dos tais em aquele tempo
H'cebem o batismo com muita fé, me determinei a ir, sentindo que
seria mui bem empregada minha vida pola salvação de um meu
irmão e amigo do Padre Francisco Cardoso (243), o qual ocupaSt' da outra aldeia, onde iam muitos meus amigos, e o perigo só
ser em o caminho, que não era mui longo, enfim, fui; mas pouco
aproveitei, que ele não quis ser Crír;tão, dizendo-me que os que
nós outros batizavamos não morriam como valentes, e ele queria
morrer morte formosa e mostra1· sua valentia, post.o em o terreiro
atado com cordas mui longas pola cinta, que três ou quatro mancebos têm bem estiradas, começou a dizer : "Matai-me, que bem
tendes de que vos vingar em mim, que eu comi a fulano vosso
pai, a tal vosso irmão, e a tal vosso filho" - fazendo um grande
processo de muitos que havia comido destoutros, com t~o grande
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anuno e festa, que mais parecia ele que estava para matar os outros que para ser morto; entanto que não o podendo mais sofrer,
não esperando que seu senhor lhe quebrasse a cabeça com sua espada pintada, saltaram muitos com ele, e a estocadas, cutiladas e
pedradas o mataram, e estimou ele mais esta valentia que a salvação de sua alma .
Tornarei agora aos nossos, os quais depois da fugida dos Indios, ficaram com grande tristeza, maxime o Padre Nobrega, que
houvera .de chegar a ponto de morte sem nenhuma consolação por
haver me deixado só entre os inimigos, principalmente porque não
havia de ser companheiro de minha morte, a qual ele e todos os
Cristãos tinham por certo que me haviam de dar os Inclios como
chegassem a suas terras; mas consólou-os Nosso Senhor com a vinda de Cunhambeba, o qual, como acima hei dito, achando-se ausentado por haver fugido, se tornou da fortaleza da Beriquioca e
se partiu logo com.o Padre Nobrega á fronteira de Goiace (Goiaz),
para fazer a liga com nossos Tupis, que se haviam posto de nossa
parte contra os seus, os quais estavam com grande medo pensando
que os queriam dar a Cunhambeba para confirmar as pazes, e o
Cunhambeba com os seus pensavam que o queriam entregal' aos outros, e assim em ambas as partes andava um mesmo temor. Mas o
Padre Nobrega os fez ajuntar a todos na igreja onde se falaram e
abraçaram e ficaram grandes amigos (244). Logo no dia seguinte
· chegou grande multidão dos Tupis inimigos sôbre a vila, aos quais
sairam ao encontro os Indios seus parentes com seus novos amigos
e alguns mancebos mestiços, e pelejaram todo aquele dia, sem lhes
deixar passar o rio, antes flechando muitos deles os fizeram fugir,
e não lhes foram ao alcance por ser muita gente, e os nossos mui
l
poucos, e depois indo o Cunhambeba com alguns mancebos dos seus
e dos Tupis a correr a praia, tomou um, com a qual prêsa determinou de tornar-se logo a dar certa informação do que passava e pacificar os que haviam fugido, que cada dia esperavam por nova certa, mas não havendo oportunidade para logo partir-se, ~andou os
mais dos seus a Piratininga, onde tambem se esperava por guerra,
aonde depois vieram mais qe 300 dos Tamújos moradores no cam.po, em um rio, mui nomeado, chamado Paraíba, cujo Capitão era

....
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um que havia ido a falar commigo a Iperuig sôbre as pazes, e assegurando-o eu que entrasse em Piratininga, tê-lo assim, mandando
adeante uns 20, os quais guiados por um que já ali havia estado, se
vieram direitos á no~ portaria, tocaram a campainha, e foram recebidos e acolhidos, onde não usavam sair fóra em meio de seus contrarias, dizendo que eu os mandara ir muitos a nossa casa, até que
se asseguraram.
Ali tambem juntaram os Padres uns e outros na igreja para
que fizessem as pazes, onde um de nosso discípulos posto sôbre um
banco fez grande prática em alta voz dizendo aos Tamújos: "Eu
sou fulano, de quem vós outros tanta fama haveis ouvido de assaltar muitos dos vo~os e morto, porque sempre fui grande vosso inimigo, e agora, ainda que me apartei dos meus por amor dos Cristãos e de Nosso Senhor Jesus Cristo, posso de minha parte, contudo
nem tenho medo de vós outros, porém queria vossa amizade, mas
porque estando na casa de Deus e os Padres que nos ordenam nossa
vida, foram á nossa terra e ordenam estas pazes, e querem que
seja.mos amigos, sejámo-lo daqui em deante, e desde já não se nos
kmbre mais das guerras passadas"; e com estas e outras palavras
que se passaram de parte á parte se abraçaram, e contudo estavam
nossos discípulos tão tristes e enojados polas novas que lhes vinham
dar, que se pensaram e tiveram para si que me haviam morto: clesejára eu ele saber boa de minha morte, era fato certo por uma vez,
e ainda com tudo isto se não andaram os Padres rezando sós, não
creio que houvera de esperar por novas certas, mas não obstante
isto, tinham muita paciencia sofrendo-lhes muitas cousas e recolhiam-os em suas casas, dando-lhes de comer e beber, porque eu estava lá em suas terras.
Nêste mesmo tempo os Tupis deram no caminho de Piratininga e mataram quatro ou cinco dos seus e três escravos do Colcgio,
e tambem houveram de matar um Padre nosso, senão que, ordenando-o assim a Divina Providência, havendo ele de vir com eles, se
veiu um dia antes e assim escapasse de cair em suas mãos, e com
todos esses perigos, que continuamente estão armados nêstes cami11hos, não podemos deixar de ir e vir a Piratininga, segundo o pede
a necessidade, entregues em as mãos do Senhor, cuja é a nossa vida.
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~ós outros todo êste tempo que esteve cá Cunhambeba, que foi
mês e meio, esperando oportunidade para sua partida, passámos
mnito trabalho, assim exterior de fome e enfermidaders, como interior de contínua aflição por ser muita tardança, não porque não
entendessemos que bem tratados haviam cá de ser, senão polos conf ínuos temores que os seus lá tinham de que vinham a imaginar
mil mentiras. maxime as v~lhas, e certo que foi muito, sendo aquela
gente a mais subtil que ainda houve no mundo para inventar mentiras e facil para as crer, poderia sofrer tanto tempo que não nos
fizessem alguma cousa movidos por qualquer e maximc por algum
S(·u feiticeiro, e assim sempre falavam com os seus, dizendo como
!<·riam de ser eles salteados r mortos, se foram mortos algum houwra de escapar e vir por terra a dar-lhes novas; outros me cli:dam: '·:\Ião te disse Deus alguma cousa para os matar a eles?" E
o Pindobuçú, que me tinha mais erMito, irlfra de me o perguntar
muitas vezes, dizia que Cunhambeba e outros pediram-lhe soubesse
clf' mim isso, e uma noite, indo-se á minha pousada não estando eu,
perguntou a meu irmão: "Qne é elo PadrP ~ dorme já !" Respon<1C'tt-lhe o outro: "Ele pon-rnt ura clorme 1 toda a noite está falanclo com Deus e não vem a dormir senão já tarde .., "Pois porque
l1ão te disse o que passa acêrca dos nossos Y perguntaste-lho?'' Hespondeu o outro: "'l'udo o encobre, não me q ner dizer nada". De
maneira qur era eu forçado de dizer ás Yezes: "Eu vos tenho dito
muitas vezes que eu uão cr<>io em ;.onhos, nC'm vós outros o deveis
de crêr; sabei que os vossos estão mui bem tratados e não ha mal
algum, como logo vereis". E assim com semelhantes palavras se satisfaziam, confiando tambem que estando cá o Padre Xobrega, que
ainda quando eram inimigos, sabiam eles qne não os consentia saltear dos nossos. muito menos consentiria agora, que eram ami~oc;,
fazer-se-lhes algum mal.
O outro dia me veiu nm mui queixoso, dizendo: "Suspeitei
qu<' uma de minhas mulheres me fez adulterio e lhe dei uma .;>sto<:11da mas dobrou-se a. ponta da espada e não a feri; venho a saber
<1 1~ ti, se te diz Deus que é ver<lade, se a matarei!" Respondendo1he a última questão disse-lhe: "Não o faças que não quer Deus,
m1tes se aborrecerá muito com isso", com o que ficou qnêdo e sa-
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tisfeito e foi-se dizendo: "Vim a te perguntar, porque me parecia
que Deus te haveria dito".
Aconteceu que um contrário que tinham lhes fugiu, e o Pindobuçú um dia mui de manhã, estando eu . encomendando-me a
Deus, me veiu mui angustiado a buscar, dizendo-me: "Venho-te a
dizer que falei:; a Deus que faça ir aquele contrário desencaminhado, para que possamos tomar". Eu ouvi a sua petição, antes roguei a Deus que o livrasse, e ao outro dia o contrário, parecendolhe impossivel passar tantas serras e despovoados, tornou-se para
casa, e os Indios começaram a dizer: "Falou o padre com Deus e
não dormiu toda a noite, por isso o contrário se tornou'', - e eu
uão me havia recordado dele; Yisitando en o Indio, como soia fazer a todos, começou-se~me a desculpar, dizendo porque me não
dava de comer porque não lhe caía caça em uns laços que tinha
armados, porquanto uma velha feiticeira os havia deixado a perder,
e como eu lhe perguntasse a causa, disse-me : "Porque ao outro rlia
me caiu uma caça e não lhe dei parte dela e por isso enojada ha
Ífito que não venha a caça por ali . " En lhe disse: "Vós outros não
acabais de crer vossos feiticeiros, como se eles tivessem poder para
nada disso; Deus é Senhor de tudo; ctê minhas palavras, que ele
a fará cair. " E:ntão ele mui alegre disse : "Faze com Deus que
mande vir toda a caça dos montes em meus laçôs e teremos que
comer. " Ficando-se ele com esta confiança quis Deus que logo
dali a dois dias lhe cairam dois animais, que são maiores que lébres, e ele com muita alegria manda-me logo chamar, contando-me
o que havia sucedido, e deu-me um bom prato de farinha e uns
pedaços daquela carne; sabia Deus que havia muitos dias que não
tinhamos que comer.
De maneira que os Indios me tinham muito crédito, maxüne
porque eu lhes ocorria a suas enfermidades, e como algum enfermava logo me chamavam, aos quais eu curava a uns com levantar
a espinhela, a outros com sangrias e outras curas, segundo requeria sua doença, e com o favor de Cristo Nosso Senhor achavam-se
bem. Entre esses enfermos foi um que aí estava elos do Rio, que
porventura tambem veiu com intenção de me matar, ao qual se
inchou uma mão em tanta maneira que toda se corrompeu, a qual
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eu lha abri em dum; partes com uma lanceta. e a uma foi quasi em
meio da palma, em qne podia bem fechar os olhos ás mãos de Cristo
N'osso Senhor, e junto com isto se lhe empolou o braço até os ombros de umas i11flamações tão feias, que os 011tros não se ousavam
ele chegar a ele, mas mirando-o ele longe, me diziam que o curasse e fizesse não se estendesse aquele mal pelos outros, e todos o
desampararam sem st' doer dele, nem dar-lhe de comer, nem houve
entre todos seus parente'> quem rne busca-..se um pouco de mel pelos
bosques, c:om que o <·ttrasse, e ainda que cu lho pagaya: eu rompi
uma camisa que tinha e curei-o com azeite, buscando-lhe de comer
e dando-lho por minha mão. porque ele não podia, a tudo o qual
me ajudava meu c:ompanheiro <·om muita caridade, e ás vezes tiravamos da bôca <'sse pouco que podíamos haver para lho dar. de
que os Indios se edificavam e contavam-o a outros que vinham de
fóra; junto com isto trabalhava eu por lhe curar sua alma, inci1ando-lh<' a que quis<'ssc o batismo, para o qual o tinha já instruido,
se pol'V<'ntura esti\'e1;sc propinquo á morte; mas deu-lhe Nosso Senhor saúde ao corpo, porque para a da alma sentia-lhe eu mui pouco desejo e vontade.
Depois disto <•nferrnou nH'U companheiro; tolheu-se ele péi; e
mãos alg1ms dias, o qnaJ foi n~i.o pnqueno trabalho. porque nem
havia com que o cu1·111· nem que comer; todaYia fiz-lhe eu os remedios que pude e clr quando em quando ia eu á outra aldeia a lhe
bnsear alguma galinha: enfim 1lru-lhe Xos.-..o 8enhor :-;aú<le, mas
porqur êste genero de geme não sabe ter constancia no bem começado, começaram-se uns poucos a motinar, nrnxime contra ele, porCJtte ulfra de não lhr ter o respeito qne a mim, P se alguem Jlle fo1ha
tra por minha causa, o resgate que tinha era ocasião aos Tndios rle
nial, e mecleante foices, machados, contas e outras cousas, haYendoJhes ele jit dado mnitas e ale~a,·am-nos que lhes havíamos morto dos
seus <' com tudo isso 11os dcJ'endinm, e era tanta a importunação,
que não faltaYa senão tomá-lo por fôrça; um dizia: ··A mim i1ão
deram foice''; outro: ":\em a mim tal"; outro: "Nem a mim tal";
não havia já que esperar senão que dis.-;es~e. algum: .. E eu não
liei feito trôco de meu pai ou irmão, que me mataram: quero fazê-lo
em algum dêstes." g assim não se curavam dar-nos ele comer; salve}
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rindobuçú, o qual tambem não fazia tanto caso de meu compariheii-o e quando pregava polas casas não falava senão de mim só dizendo: "Não quero. que façam mal a êstt>"; o que me era causa de
grande angústia. e tinha determinado, se algo sentis$e, de pôr-me
por ele em o terreiro e morrer primeiro que elE', e trabalhava mnito
por o acreditar com todos, maxime com o Pindobuçú, e o melhor caminho, porque ele era pedreiro (245), foi dizer-lhe: "Êste é o que faz
as igrejas de Deus; se lhe fazem algum mal, tanto se ha de enojar
Deus contra vós outros como se o fizessem a mim"; com as quais pa:
lavras movido, me disse: - "Assim~ Dize-lhe que não knha medo,
que se venha sempre á minha casa comer . ''
E daí em deante começou a olhar mais por ele e dar-lhe grandes esperanças de poder resgatar sua gente que os do Rio lhe tinham. iVl:as nem isto ·era bastante para nos poder fazer seguros entre gente que a nada sabe ter respeito nem obediencia, e que quasi
sempre anela quente do vinho, no qual gastavam os mais dos dias
bebendo e cantando todo o dia e noite, com grandes gritos, homens
e mulherês misturados, de maneira que, nem em casa nem fóra podíamos estar sem ouvir e ver suas boryacharias; noite me aconteceu,
chov·endo muito e fazendo grande frio, estar grande parte dela fóra
de casa, em pé, mal guardado da chuva e padecendo o frio, até que
eles acabassem de beber seus vinhos, e enfim, não podendo mais esperar, tornar-me para dentro a guarecer o fogo e acabar a noite entre eles, e aqueles que andavam amotinados já passavam por nós outros sem nos falar, nem olhar senão de través, como homens que
não nos conheciam, e assim todas as noites, maxime quando bebiam
e cantavam, nos rescostavamos a dormir oferecendo a cabeça á espada, mas não era digna, ao menos a minha, de a receber sôbre si.
Entre estas fadigas, tandern chegou o Cunhambeba, vespera da
Assunção ele Nossa Senhora (246), com seu contrário que haviam
tomado, com que muito se alegraram todos, etimn aqueles que pouco
havia não nos olhavam com olhos mui direitos, os quais daí em
deante se chegavam a nós outros rindo-se e falando mui alegremente, logo se aparelharam todos para vir cá á guerra a seus contrários, com os quais eu trabalhei muito qne trouxessem com.sigo a meu
companheiro, porque não podia por então resgatar sua gente e es-
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tava ainda enfermo, mas uiio o pude conseguir, ordenando assim
Nosso Senhor que lhe tinha aparelhado melhor caminho, porque uma
elas canôas em que havia de vir seu resgate se fez pedaços ao sair
da barra, o que foi causa se ficasse Pindobuçú em terra com muitos outros, esperando outra melhor embarcação, e dali a quatro ou
cinco dias veiu ali um Indio dos do Rio, o qual vendo, o Pindobuçú queria vir e não tinha em que, movido com a bôa nova determinou de trazê-lo em uma sua barca, grande e bem ligeira, qne lhe
ha,;am dado os Franceses, com sua vela e remos. Então instei
muito com Pindobuçú e com todos que o trouxessem, que bastava
ficar lá eu que era o que tratava as pazes, fazendo conta que N'osRO Senhor moveria a Cunhambeba, que havia logo de vir, que me
trouxesse, e quando não, que cada dia se me acrescentaria a corôa
com a paciencia, resignando-me penitente em as mão~ do Senhor
.~i ue ad vitami sive ad 11w1·t cm.
Acabei pola bondade de Deus que o trouxesliem, ainda que
com muito trabalho, porque as mulheres. pensando que eu tambem
me vinha, começaram a entristecer-se, dizendo que não lhes ficava
lá ninguem em trôco de seus maridoit, que cá et·am vindos, cm quem
se pudessem vingar, se algo lhes acontecesse, mas assegurando-as
disso o fiz embarcar com seu resgate aos 5 de Setembro, ficando-me
eu só em terra, os quais partidos, vieram a metade do caminho com
muito trabalho, com ser o vento contrário e haver-se-lhe quebrado o
leme, e faltar-lhes já o mantimento, de maneira que se quiseram
tornar, mas o Pindobuçú não o consentiu e o pobre de meu companheiro confiado em Nosso Senhor: ")Jão YOS torneis, que amanhã
nos ha Deus de dar bom vento com que cheguemos á minha terra",
e 1.:oncertando o leme o melhor que pôde, meteu-se s6 dentro da barca, encomendando-se de coração á Nossa Senhora e rezando seu rosario, sem dormir até á meia-noite, em que, vindo o vento da terra,
chamou os Indios, os quais embarcados, vieram quasi meio caminho,
até o golfo, e sendo já passada boa parte do dia encalmou-lhes o
Ycnto, de que eles ficaram esmorecidos, vendo-se tão longe de terra,
vendo-se sem vento e sem ter que comer nem beber; mas meu companheiro lhes mandou levantar bem a vela até á ponta do masta1·éu, dizendo-lhes que logo lhes havia Deus de mandar outro vento
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com que aquele dia chegassem; escassamente estava a vela bem em
cima quando lhes veiu tanto vento á popa quanto queriam, coro o
qual chegaram em mui breve espaço ao rio B<.'riqnioca, que é o primeiro porto, e ali lhes encalmou o vento e entraram a remos. Bemdito o Senhor que manda ao vento e ao mar, e lhe obedecem, para
que sirvam aos homens que tão mal obedecem á Sua Divina l\fagestade .
Eu quedei-me em Iperuig encomendando a Deus seu caminho e
esperando que endireitasse o meu, e ao outro dia fui-me a falar com
Cunhambeba e disse-lhe se determinava de me trazer, como havia
prometido ao padre Kobrega. Respondeu ele: .. Verdade é que prometi, se os mancebos cá fossem contentes disso." Disse-lhe então
sna mulhei-: ·•Queres deixá-lo cá só, que venham Oll do Rio e do
cmnpo e o matem! leva-o." l•'Alando pois aos da a Ideia. que SE-riam
até 20. que os demais eram cá vindos todos, 1Ml0 ore disseram pois
não havia jií ele que se temer, <'ll por me parecer que havia feito o
que era de minha parte, querendo me deixar de todo em as mãos da
Divina Providência, para que êstes como meus superiores me regessem, determinei de não lhes falar mais cm isto; mas indo-me á
outra aldeia, lhe disse que me mandasse recado quando se houvesSE' de embarcar, teve ele tão bom cuidado que logo dali a dois dias,
que foi o do Kascimento da illãe de Deus, ~ossa Senhora (247),
mandou uma sua mulher e tia que fossem por mim, e deixando eu
os livros com algumas cousinhas na caixa. como em penhor de minha tornada, e deixando a chave a uma mulher ti<> Pindobuçú, que
Jl.ão me queria menos que a um filho, me vim ao lugar de Cunbambeba, aonde ainda estivemos oito dias sem poder partir por estar o
mar mui bravo, em o qual muilas das Indias da outra aldeia começaram a andar mui tristes porque me vinha, porque determinavam
se a seus maridos acontecesse cá algum desastre, de elas mesmas ser
a$ carniceiras e matar-me e comer-me, e com raiva queimaram uma
casinha em que o Padre soia dizer missa: mas outras que eram minhas devotas e desejavam que viesse, rixavam com elllS dizendo-lhes:
"Queimai a casa em que os Padt-es falavam com Deus e vereis se
viveis muito tempo; não estão lá nossos maridos com os vossos, havemos de dizer a Cunhambeba que o levem"; e com isto lhe vinham
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a dizer-llie que me trouxessem, porque não viessem alguns ruins de
fóra e achando-me só me matassem; e esta foi a principal causa que
os moveu a me trazer, porque se houvera lá alguns com quem llies
parecera que podia ficar seguro, não sei se me trouxeram, e ain~
da que êste quisera, que sempre se mostrou mais desenganado amigo que todos, os outros não houveram de querer, porque bem entendiam que tinham bom penhor em mim e que estando eu lá lhes sofreriam. cá os Cristãos muitas cousas, como em verdade lhes sofriam,
assim por minha causa como porque não quebrassemos as par.es por
sua parte.
Esperando pois por bom tempo nos embarcamos o dia da Exaltação da Santa Cruz (248), em sua canôa, feita de uma cortiça de
pau, e eramos 20 por todos, e viemos aquele dia com bom tempo ao
primeiro porto, onde para maior l?rova de Cunhambeba achâmos
uma canôa dos do Rio, que se- tornava de cá, os quais lhe contaram
logo muitas mentiras, dizendo que os Indios de Piratininga lhes haviam morto um dos seus e que os Cristãos fôram correndo detrás
deles, tirando-lhes para os matar, com outras cousas, que puderam
facilmente mover a constancia de qualquer dêstes, que não é muita.
l\Ias o Cunhambeba depois de lhes ouvir lhes disse: "Bem sei que
os Cristãos são bons e tratam verdade, vós outros faríeis por onde
vos tratassem assim"; e nem ele nem nenhum dos seus dando crédito ás suas palavras, nos embarcamos ao outro dia e viemos outras
duas jornadas, com algumas tormentas, e enfim, pela misericordia
do Senhor chegamos dia de S . Mateus .Apostolo (249) á Beriquioe:a,
mas não foi muito a nosso salvo, porque ao dobrar de uma ponta
nos deu tão grande tempestade de vento que estivemos meio afogados, ao menos eu nunca tive por tão certa a morte em todos os transes passados como ali, e ainda agora me espanto como foi possível
passar por ali uma s6 cortiça de um pau por onde um navio tivera
muito perigo e trabalho em passar; contudo os Indios esforçavam a
mim e assim remando com grande ímpeto e dizendo-me que não hou.se medo, que eles me tirariam fóra a nado, mas e;.1 em al tinha
posta minha confiança e tinha-me com Cunhambeba, o qual ia dizendo: "Padre Deus, oh Senhor Deus, amanse7se o mar." Ouviu-o o
Bmhor, e ainda que não se amansou o mar, passámos .<>eguros e a('.o-
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lhemo-nos á terra antes de chegar a povoado com a água que. nos
dava pela cara e bôca já coalhada e feita de sal. Ao outro dia se
tornaram a embarcar para entrar na fortaleza, que seria pouco
roais de meia legua, e eu me fui pola praia com dois ou três deles e
tivemos tanta chuva todo o caminho que me passou e esfriou todo,
e segundo a fraqueza que eu trazia, se um ·pouco mais longe estiveram as casas passára muita pena; assim chegámos a estas vilas, vencidos tantos encontros, e com minha vinda houveram todos muita
alegria, como com pessoa que saía de um cativeiro, do qual não esperava outro fim senão a morte. Bemdito seja o Senhor todo poderoso giii mortificat et vivificat. 'flste foi o fim da minha peregrinação, a qual prouvéra ao bom Jesus que por outra mão fôra escrita
e a minha, por amor de seu nome, estivera suspensa ao sumo em Jperuig, e certo qne se não pensasse tudo isto haver sido ordenado pola
suma e divina disposição e vontade da obediencia, que me arrependeria ele haver-me de lá vindo e ainda com tudo isto me arrependo
e pesa, não porque vim, mas porque não foi digna minha viela que
eu desejava de pôr por meu Senhor ,Jesus Cristo, de ser aceita de
Sua Divina l\Iagestade; mas, porque meu pai celestial é mui rico para
todos os que o invocam e tem muitas bençãos que dar, ainda não
desespero de alcançar esta de sua mão onipotente. confiando que
,p rimeiro me faria martir, no cumprimento de meus votos e de toda
virtude e depois se dignaria aceitar meu sangue denamaclo por su·a
glória em holocausto e odor de suavidade, o qual eu peço humilde
e entrar.havelmente a todos os Pacb·es e Trmãos, maximé a Y. l~. P . ,
me alcancem do Senhor.
Quero acabar de escrever o fim desta paz, o qual foi verdadeiramente fim de paz e princípio de nova guerra, qual se podia esperar de gente tão bestial e carniceira, que vive sem lei nem rei;
da qual propriamente profetizou David ·in Spiritu Sancto, sepulchrimt ( hom·i nnm) patens est gittfar e01·mn linguis sn·is dolose agebant, celoces pedes eorwm ad eff1mdendum sar1g1iinem, viarn pacis
non cognoverunt, obreiros de toda maldade qiti devoi'ant pleben
meam, siciit esca·m pari:is, e mais que panis e que todo manjar.
Ao tempo que eu cheguei eram baixados os Tamújas do Pal'aíba polas montanhas que tinham abertas, por donde soiam vir a
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:fazer seus saltos, e er;tavam em a vila de Sa11tos, -e depois vieram
outros por vezes e trouxeram alguns escravos, dos que haviam lendo quando tinhamos guerra, a Piratininga tambem vieram muitos, e nunca mais hão feito salto algum, pocl-endo-o fazer muito a seu
salvo por ter todos os caminhos abertos, pa1·a todas as fazendas dos
Cristãos sem nada lhes poder resistir, porque são como tigres, que
agora dão aqui, agora ali, e fogem com a prêsa em os dentes, e eles
mesmos nos avisavam que não nos fiassemos dos do Rio de Janeiro,
porque estão mui soberbos com as muitas cousas que lhes dão os
Franceses; ago1·a são todos tornados a suas t-erras e creio que tambem á sua natureza cruel, amiga da guerra e inimiga de toda paz,
e a primeira vinda que fizerem será a roubar e matar como soem.
Nêste mesmo tempo estavam êstes meus amigos de Iperuig que
antes de mim eram vindos e outros muitos do Rio em Piratininga,
0nde assim dos Portugueses como dos 'l'upi..s discípulos nossos eram
mui bem tratados, e dali os levaram ao Campo bem longe a uma
guerra, onde tomaram alguns dos Tupis inimigos; mas sabendo de
minha vinda ficaram mui amedrontados, pensando que somos como
eles, mas logo perderam o medo, vendo que da mesma maneira eram
ti-atados, como quando eu -estava em sua terra, e esta foi a principal
causa porque o Padre Nobrega me mandou vir dentre eles, para que
vendo que eram tão bem tratados, sem ter algum penhor em sua
terra, acabassem ele crer nossa verdade e se assegurassem e soldassem de todo . 'rodavia começaram logo de andar mais quietos e mais
atentos polas casas dos Cristãos, e com isto ainda lhes sofriam e dissimulavam muitas cousas, porque pudesse o Governador, por quem
esperavamos, povoar o Rio de Janeiro em paz. Baste para conhecer
esta gente saber que sem estar nenhum d'e nós outros em suas terras,
andam eles em a nossa mui seguros e á sua vontade, e ainda que
deles estejam muitos entre nós outros, não pód-e um só dos nossos
andar seguro em suas terras, porque, se não têm cá pai, filho ou
irmão, ou cousa que lhes dôa muito, tanto caso fazem de haver muitos como poucos, e é cousa certa que para ser um principal basta
ter uma canôa de seu em que se ajuntem doze ou quinze mancebos,
com que possa vir a· roubar e saltear, de onde pareee quão particular
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cuidado teve N,osso Senhor o tempo que entre eles estivemos ele nos
conservar a vida. Glória seja a seu sánto nome.
D<>s do Rio já quasi tínhamos o desengano que não queriam
pazes, porque tinhamos certa notícia que eu havia mui bem alcançado em Iperuig dos mesmos Indios que tinham cerca de 200 canôas juntas, com as quais determinavam com êste título de pazes
entrar em nossas vilas, que já muitos deles tinham mui bem mi1·adas, e pôr tudo a fogo e a sangue, se pudessem, e ainda que isto
não se soubera por outra via, suas obras o estavam pregoando, porque, 1tltra deles virem sempre com proposito e vontade de nos matar
enquanto estivemos entre eles, em Iperuig, depois de eu vindo, estando cá muitos deles, vieram outros por duas vezes e saltearam,
levaram e comeram alguns escravos, depois vinham umas quarenta
ou mais canôas, para começar a efetuar sua vontade, mas não chegaram cá mais de dez ou onze, os quais logo descobriram que vinham
com determinação de tomar um dos lugareê do campo, de nossos discipulos, o qual sabido pareceu bem ao Padre Nobrega, e assim o
disse ao Capitão e Regedo1·es da terra em conselho que sôbre isso se
fez, que se retivessem os principais daqueles, que eram senhores
elas mulheres e filhas dos Cristãos, que lá tinham cativas, e haviam
morto e comido um rapaz Português depois das pazes, porque êstes
retidos, ou de grado ou contra sua vontade, fazendo-se-lhes todo o
bom tratamento, não só se houveram as mulheres cativas, mas foram grande parte para se povoar o Rio em paz. Êste conselho não
pal'eceu bem, e eles, ou sentindo-o ou temendo-o, se volveram logo
quasi fugindo e fizeram volver as mais canôas que vinham; dali a
bons dias, depois de longa dissimulação, vieram outras sete canôas
dizendo que nos vinham ajudar, os quais foram recebidos de paz em
a fortaleza de Beriquioca, e eles dentro, vendo bôa ocasião, tomaram ás mãos quantos puderam, e atados os levaram, dois deles eram
mestiços, um homem e um menino, os mais eram escravos; ao guarda da fortaleza tiveram aferrado, mas quis Deus que teve um montante ás mãos e fez tal estrago neles que se dava por satisfeito dos
escravos que lhe haviam tomado; a.li ficaram alguns mortos, muitos foram mui mal feridos e deles morre:i:am no caminho; contudo,
ele ficou ferido de uma flecha de que agora está tolhido com uma
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perna sêca. ~ste é o fim e remate que deram ás pazes os i11imigos
da paz, e não é muito para gente que a seus irmãos e parentes, com
quem estão comendo e bebendo, matam e comem. Só os moradores
dos lugares ele Iperuig hão sido constantes até agora e alguns deles
ninda estão entre nós outros; mas por rim farão o que a maior i)arte
dos seus fizerem.
Estando a cousa nêstes termos chegou a armada (250) que esperavamos da Baía, a qual vindo-se ao Rio de .Janeiro, foi recebida
dos contrários como amigos, logo ao princípio, mas entretanto estava-se ajuntando a gente das aldeias, a qual junta, com qua~i cem
canôas, acometeram uma náu e um bnrc0, que vinham para cá, e
puseram-os em tanto apêrto que, se não foram as grandes ondas
que faziam, houYcram-os de tomar, pot·que á náu romperam por duas
partes com machados junto á úgua, dando-lhes para isto fa \'Or e
l!rdis os Franceses que vinham com eles misturados, e matantm alguns homens e flecharam muitos. Ao barco. depois da gente clele
maf ferida acolher-se ú náu, llH' puseram as mão.-. cm um bordo para
entrar a lhe despojar, mas eram tantos que o trabucaram e meteram
llO fundo; mas dos inimigos !'oram muitos mot·tos. feridos e queimados com poh·ora, e assim se houYeram de ir, e a náu se vriu seu
camü1ho; tambem outro dia mataram oito homens e reriram todos
os mais que tomaram em uma barquinha que se desmandou, e se
não lhes fôra socôrro mui depr<'l'Sa, todos os leYaYam para comer.
O capitão-mór da armada, logo que chegou ao Rio mandou cá
l1m naYio pequeno em que fos..-;e o Padre Nobrega, para com <> seu
conselho assentar o que havia de fazer, em o qual nos embarcãmos
o P adre e eu com alguma gente, aos 19 de Março, e de caminho
fomos a visitar nossos antigos hosl?cdcs de Tperuig, como lhes havia
prometido que havia de tornar quando me vim, os quais nos vieram a ver ao navio e me trouxeram os livros e tudo o mais que lhes
haYia deixado em guarda e algum refrêsco. Partimos, donde chegámos ao H.io á sexta-feira santa (251), e entrámos pola barra bem á
meia-noite com grande escuridão e tórmenta de vento, e estivemos
meio perdidos todos nós outros dentro do porto e lançada ancora
não vimos os navios dos nossos, e mandando logo á terra a uma ilheta (252) que foi dos Franceses, acharam todas as casas onde os nos-
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sos pousavam queimadas e alguns corpos de escravos que ali ha·viam morrido de sua doença desenterrados e as cabeças quebradas,
o qual haviam feito os inimigos, porque não se contentam de matar
os vivos, mas tambem desenterrar os mortos e lhes quebrar as cabeças para maior vingança e tomar novo nome (253); êstes sinais
tios punham em grande confusão e nos faziam pensar que algum
grande desastre havia acrescido á armada, e como amanheceu vimos
vir flechas que trazia a água, de maneira que 11ouc:o mais ou menos
atinavamos o que havia siclo e esperavamos o que nos pod~ria vir,
que era ser tomados e comidos, em o quvl não punhamos dúvida,
entrando por mejo da barra, e em nenhuma maneira podíamos sair,
mas ali havíamos de aguardar o que Nosso Senhor nos enviasse e
assim enviou, que foi sua costumada e fraterna misericorclia, e foi
o caso que a armada, Yendo que tardavamos tanto e que no porto
não havia nada, determinou de vir-se a esta vila a refazer, e havia
dois dias (254) que era saída quando nós outros entrámos, e )fosso
Senhor, lembrando-se de nós outros que não estavamos mui longe de
ser tragados em os ventres dos 'l'amújas, que são peores ele que baleias, mandou-lhes aquele vento de través, que (• o mais furioso que
ha nesta costa, com o qual 11e11huma outra cousa poderia fazer ainda que quisessem senão tornar a entrar em o Rio. e assim entrou
logo ao sabado, vespera de Pascoa (255), querendo-nos ::\osso Se1.hor fazc>r participantes da alegria de sua Resurrcição, porque já
era passada a sexta-feira da P~tixão. Glória seja a ele por tudo.
Dia de Pascoa se disse missa cm aquela ilha, e determinando todavia a armada, por estar mui desbaratada, de ,;(' refazer. nos viemos a êstes lugares de S. Vicente, onde agora i,e está refazendo,
com determinação de tornar a fazer povoação ao Rio de Jant>iro,
assim por desarreigar dali a sinagoga dos comrarios Calvinos, como
porque ali é a melhor fôrça dos 'l'amújas e seria uma grande porta
p&ra sua conversão : o Senhor que tem as chaves lha abra presto,
psra que lhes entre o conhecimento de seu Creador e Redentor .
Resta agora dar conta dos exercicios dos Irmãos em seus Ministerios, os quais ficaram repartidos aqui e cm Piratininga acudindo a todas as necessidades, como sempre soem, e ordenaram que se
fizessem algumas procissões por o bom sucesso das pazes, 11llra de
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privadas orações e disciplinas, a que concorriam muitos devotos, o
qual faziam com tanto maior fervor de cari<lade quanto sabiam ser
maiores as tribulações que passavamos entre os Tamújas, tanto que
um homem casado nosso especial deYoto e irmão de um nosso Padre
se açoitou tão fortemente que daí a poucos dias morreu lançando
muito sangue pela bôca, parece que do figado. que havia pisado.
Mande-o V. P. encomendar a Nosso Senhor. Depois que eu vim de
minha peregrinação ha Nos.so Senhor visitado e castigado esta terra
com muitas enfermidades (256), de qne ha morto grande parte dos
escravos dos Cristãos 1it resid1tum lorustm comecleret Bmcheis, os
que haviam escapado e restado da bôca dos contrarios comesse a
enfermidade, o qual é acrescentamento de trabalhos para os Irmãos,
que nunca cessam de noite e de dia ele os socori-er com o espiritual, confessando-os e batizando-os, e com o corporal, sangrando-os
e curando-os, segundo o demanda a necessidade de cada um. A
Itaiíae (Itanhaen), que são sete leguas, que vai por uma praia, se
ha socorrido por vezes assim aos Portugueses como aos Tndios nossos amigos, que se meteram com nós outros, os quais têm continuos
combates dos inimigos, seus parentes, e ainda que são poucos sempre levam a melhor com a ajuda ele :.'fosso Senhor. Alguns elos adultos se andam aparelhando para o batismo. Dos meninos inocentes
se ha enviado uma boa cópia deles á glória com estas enfermidades.
Louvores ao Senhor de todos que de todos tem tanto cuidado.
A principal destas doenças hão sido variola.s, as quais ainda
brandas e com as costumadas que não têm perigo e facilmente saram; mas ha outras que é cousa terri,rel: cobre-se todo o corpo dos
pés á cabeça de uma lepra mortal que parece couro de cac:ão e ocupa
logo a garganta por dentro e a lingua de maneira que com muita
dificuldade se podem confessar e em três, quatro dias morrem; outros que vi·vem, mas fendendo-se todos e quebra-se-lhes a carne pedaço a pedaço com tanta podridão de materia, que sai deles um tcrrivel fedor, de maneira que acodem-lhe as moscas como á carne
morta e apodrecida sôbre eles e lhe põem gusanos que se não lhes
sc.con-essem, vivos os comeriam. Eu me achei em Piratininga um pouco ele tempo, oude fui mandado depois que vim dentre os Tamújas, a
visitar nossos discipulos, os qnais me desejavam lá muito, porque
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me têm por bom cirmgHio; ali se Cllcrueleceu muito esta enfermidade, de maneira que em breve espaço morreram muitos c a maior
parte foram meninos inocentes, de que cada dia morriam três, quatro, e ás vezes mais, que para povoação tão pequena foi boa renda
para Nosso Senhor; dos adultos morreram alguns dos batizados in
11ltimis, e os que já o eram com grandes sinais de fé e contrição, invocando sempre o nome de J esns; dava em as mulheres pejadas, e
morriam elas e os filhos, os quais se batizavam, salvo um, que, porque nasceu sem nariz e com não sej que outras enfermidades, o mandou Jogo um irmão de seu pai enterrar sem nô-lo fazer saber, que
a:>sim fazem a todos os que nascem com alguma falta ou deformidade, e por isso mui ral'11mente se acha algum coxo, torto ou mudo
nesta nação.
Assás de trabalho e ocupaçf:o tive ali, como sempre, acudindo
a 1ollos, sang1·ando dez, doze cada dia, que esta é a melhor medicina
que• ~H:hamos pura aquela enfermidade, e era necessario correr suas
casas cada dia uma ou mah; vezes, a brn:;car deles que, ainda que pas5.t'is por suas casas. se não a re,·olveis toda e perguntais por cada
pC'ssoa em pal'ticular, não vos hão de dizer que estão enfermos. E o
mdhor é que era pago destas boas obras, alguns deles, como são de
haixo e rude entendimento, diziam que as sangrias os matavam, e
e'>condiam-se de nós outros, e mandando fazer umas ºº''ªS longas
á maneira de sepulturas, e depois de bem quentes com muito fogo,
deixando-as cheias de brazas e atravessando paus por cima e muitas hervas, se estendiam ali tão cobertos de ar e tão vestidos como
eles anelam, e se assavam, os quais comumente depois morriam, e
suas carnes, assim com aquele fogo exterior como com o interior da
febre, pareciam assadas. Três clêstes que achei revolvendo as casas,
como sempre fazia, que se começavam a assar, e levantando-os por
fôrça do fogo, os sangrei e sararam pola bondade de Deus. A outros que daquele pestilencial mal estavam mui mal e esfolei parte
elas pernas e quasi todos os pés, col'tando-lhr~ a pele corrupta com
uma tesoura, ficando em carne Yiva, cousa lastimosa ele ver, e la>and(l-Jhes aquela corrupção com agua quente, com o que pola bondade
elo Senhor sararam; de um em especial se me recorda que com as
grandes dôres não faza senão gritar, e gastando já todo o corpo
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estava em ponto de morte, sem saber seus pais que lhe fazer, sinão
chorar-lhe, o qual, como lhe cortámos com uma tesoura toda aquela
corrupção dos pés, e os deixámos esfolados, logo começou a se dar
bem e cobrou a saúde.
E ' gente miseravel, que em semelhantes enfermidades nem sabem nem têm com que se curem, e assim todos confugem a nós outros demandando ajuda, e é necessario socorrê-los não só com as
medicinas, mas ainda muitas vezes com lhes mandar a levar de comer e a dar-lho por nossas mãos, e não é muito isto em os Indios,
q_ue são paup~rrimos, os mesmos Portugueses parece que não sabem
viver sem nós outros, assim em suas enfermidades proprias, como
de seus escravos: em nós outros têm medicos, boticarios e enfermeiros; nossa casa é botica de todos, poucos momentos está quieta a
campainha da portaria, uns idos, outros vindos a pedir diversas cousas, que só o dar recado a todos não é pouco trabalho, onde não ha
mais que dois ou três que atendam a isto e a tudo o mais; isto
mesmo é neste Colegio de S. Vicente e finalmente onde quer que
achem os Irmãos, os quais ao presente estão bem dispostos pela
bondade de D'3us, ainda que frequentemente são visitados com
várias indisposições. Os devotos continuam suas confissões e conmnhões cada oito e cada quinze dias . .A' glória de Cristo Senhor
Nosso.
Muita necessidade tem toda esta terra, que de todas as partes
está cercada com guerras, de ser encomendada a Deus de Vo~sa Paternidade e de todos os Irmãos, para que a Divina Justiça amanse
um pouco seu furor, e mui maior a temos nós outros, que em todos
êstes encontros havemos de andar em a deanteira para que sine effusione corramos e ag:rademos a Jesus Nosso Capitão e Senhor, ao
qual praza de nos dar sua graça cumprida, para que sua santa vontade sintamos e aquela perfeitamente façamos.
Dêste Colegio de Jesus de S. Vicente, em 8 de Janeiro de
1565 anos .
Minimits Societatis J esu.
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NOTAS
Copiada. no livro Cartas dos Padres da Co111panhia ele Jei;us sô/Jre
d!~ Biblioteca Nacional", II, p. 79·123, e, em português, no "Diario Oficial", do Rio, em 14,
l:í, 16, 17, 19, 27 de fevereiro e 7 de m:i1·ço de 1888, po1· Teixeira de Melo.
(222)

o Brasil, cit., fl. 167 v., em castelhano. Pbl. nos "Anais

(223)

18 de abril.

(223-A) Datada de 8 de janeiro de 1565, a carta, bastante longa, foi
iniciada naturalmente em dezembro de 1564, explicando-se ::issim o. referência.
ao "ano passado de 1563".
(224) Bertioga, canal que separa a ilha de Santo Amaro do continente.
Martim Afonso construiu uma trincheira junto á barra, dando assim início ao
forte de São Tiago, depois chamado Sã.o .João da Bertioga e Santo António.
Em 1550 edificou-se o forte de São Felipe (chamado mais tardo São Luiz), do
lndo da Armaçiío, na ilha de Santo Amnro, de que foi conl.llndante Hans Staden. Nessa. mesma ilha, mais para o Sul, Andrés Igino levantou em 1584 o
tortii de Santo Amaro, 116 concluido em 1590 (v. nota 362), e mais tarde cha·
ma do da Barra Grande. Sôbre as primeiras fortificações de Rantos, v. Alber·
to de Sousa (Os .J.ndradas, S. Paulo, 1912, I, p. 175 e s.). - Bertwga (Bri·
kioka, esereve li. Sta~en) vem do tnpi viraty-oça, paradeiro das tainhas, por
fier o canal "um excelente abrigo dos cardumes" dêsses peixes, segundo T. Sampaio (nota 39 a II. Staden, Viagem ao Brasil, pbl. da Academia Brasileira,
Rio, 1930). - A fortaleza da Bertiogi~ servfa de presidio, impondo frequentemente a Camara de Silo Paulo (Atas, I), penas de tantos mil réis e tantos
anos "de degrêdo para a forta.leza. da Bertyog11a".

(225) Dia 21, diz S. de VaS<'oneelos (Cron., 1. 3, n . .í). Mas tendo
caldo a Pascoa em 1563 a 11 de abril e declarando Anchieta c1ue a partida de
São Vicente foi na sua primeira oihwa o a estada na Bcrtiowt de cinco dias,
embarcaram os jcsuitns efetivamente a 23. Quem os levou a J peroig, em bareo
de sua propriedade, foi, segundo S. de Yasconcelos (l. e.), Antonio Franeo
(Vida de Nobrega, no v. das Cartas, p. 4H), Southey (llM6rici do Brasil, tr.
de L. J. de Oliveira o Castro, Rio, lR62, J, p. 404) e outroH, o genovês li'ran·
cisco Adorno. Entretanto, não só o }lropl'io Anchieta, nesta 111('s111a carta, se
:refere mais de uma vez a José Adorno, tio do jesuíta Frandac·o Adorno e ir·
mão do de igual nome indicado pelos autores acima citado11, <•omo P. Rodri·
gues (Vida de À11ch., 1. c., p. 204) deelara expressamenl<' <1ue a viagem a
Iperoig foi feita no navio de ·'um 11omem de muito respeito. 1• virtude, e grande amigo dos padres, por nome José Adorno, de naçilo italiano, da principal
nobreza. de Genova, tio do nosso padre Fran~iseo Adorno, o qual estudou o cur·
so das artes e teologia, no Colegio de Coimbra, e depois YCiu a 8Cr Provincial
da Provineia do Genova".
(226)

1 de maio.

(227) Iperoig, aldeia. do principal Caoquira, entre Ri'io Sebastião e Uba·
tuba, a. 155 kms. mais ou menos a Nordeste de Santos. - 'lperoig, corr.
Yt>irú-yg, o rio ou agua do tubarão. ( ... ) Pode proceder tamhcm de iper6-yg,
que se traduz - rio das perobas" ('r. Sumpuio, O tupi na g1:ogr. 1iac., 3• ed.).
(228)

6 de maio.

24l
16

JOSEPll DE ANCHIETA
(229)

Alusão ao ata.que contrn Piratininga, de 10 de junl10 de U6!!.

(230)

9 de maio ($. de Vase., o. e., l. 3, n. 8).

(231 Deve ser o mesmo Pindahou.sou que Tl1evet conheceu e Villega.ignon
quis batizar (IA's Singularitez de la France Antarctiquc, ed. Gaffarel, Paris,
1878, p. 181·2).
(232)

Aimbiré (S. de Vasc., o. e.,!. 3, u. 10).

Josó Adorno, em cujii barc1t Nobrega. e Anchietit viajaram at6 Ipe·
roig (v. nota 225). José Adorno, um dos quatro irmãos dêsse nome, naturais
ele Genova e do sangue nobre, foi dos primeiros povoa.dores da Capitania de São
Yicente. Ca.sou·llC com Catarina. Monteiro, filha. de Crist6,·ão Monteiro, dai·
xando numeros.'l deseendencia. Tendo sido contemplado por )farfüu Afonso
'·eom uma daa maiores sesmarias que concedeu'', no dizer de Azevedo )for·
ques, fundou o engenho de São João na ilha. de São Vicente, engenho de que
foi feito1· Heliodoro Eoba.n, em cuja casa se hospedou !Ians Staden. E' ele,
scgu111'lo frei Gmjpar, o "homem não tão velho na idade, como envelhecido <'m
vicios da carne'', que, conforme escreve S. de Vasc., o com certeza. antes <lo
seu casamento com Catarina Monteiro, repreendido por Leonardo Nunes afim
de que "largAA~e a má ocasião de portas a dentro, em c1ue ,·ivia, com mµitos
filhos". tentou a~redir o padre, no c1ue foi impedido por um filho. Arrependido, tornou-se grande amigo da ('ompanhia, á qual de então em deante pr<'l!·
tou relevantes serviços. Er<>. provedor dn )lisericordia de Snntos quando, a 25
dP abril de l:í60, depôs sôbre as heresias imputadas 1t Bolés na devassa. aberta
pelo vigario Gonçalo Monteiro, a requerimento de Lniz da. Grã (Proc. àe João
dv Bolés, "An. da Bibl. Nac.", XXV). Dois anos depois da ,·iagem a lpt•·
i·oig seguiu ua armada. de Esta.cio do Sií para o R.io de Janeiro, onde com Pero
:Martins Namo1·n.do construiu 11111 po~o dentro da rêrl'a lev:mtada pelos por·
tuguescs e recebeu em sesmria 11s terr,1~ do G11arilii. Gr:i.c;as a uma carta rs·
erita. a Riehard Sta.per por John Whithall, que em lii78 <'asara com uma filha
ele José Adorno, <·ineo mercadores ingleses en,·iaram 11111 nn.,;o que chegou a
Santos a 3 de fe,·ereiro de 1581 e aí comerl'iou com os mora.dores, sem que as
autoridades o impedissem. Em jail('iro de 1583, quando Edwarcl Fenton rom
dois galeões esteve no porto de l'l;mtos, ,José Adorno fez parte da. comissão en·
viada a bordo p(lla.s autoridades :tfim do obter a. retirndn, dos invasores. A <'O·
missão, j')Or6m, iniindo o mandato, favoreceu os ingleses .•José Adomo e sua
mulher fornm os fundadores da ermida. de Nossa Senhora da Graça, na vila. de
P.a.ntos, doada om 1589 aos carmelitas, e da capela de Ranto Amaro, na ilha
d;:sse nome, tt'nclo Adorno em seu testamento imposto "11 SNtS herdeiros, e a
quantos possuisscm as suas terras, que eram muitas, a obrigação de eonse~n1rem
a capela do Santo, ali111parem o cnminho que •ai para ela, e mandarl:'m dizer
uma miss:i no dia do mesmo Santo" (frei Gaspar). Morreu mais que centena·
rio e, sei:rundo S. de Vase., "com bons sinais de llah·açúo": "Um deles foi
que, emprcstnnclo-se-lhe cópia c1e <'<'rn <le umas Confrarias perH seu entêrro, o
ofício, com <'OJtclic;ão que depois se pagnsse por pêso o clispondio; durou o ato
fompo considcmvel; e com estar 8cmpro acesa, quando depois veiu ao pêso, n:lo
houve que pa.gar, porque pesa.va maill então (que com tn.is toch:ta sabe morr<'r,
o que soube viver com tais obras). Faz men~ão dost::t mnravilha como mila·
grosa o padre .Toseph de Anchieta, atribuindo-a a sinal da sal\'ação dêste ho·
'"em" ($. de Vase., o. e., l. 1, n. 76; frei Gaspar, ,l!cm., p. 157·8 e 171;
A. )farques, Àpont., II, p. 31; "Ro•. do Inst. Hist. de S. Paulo", YITJ, pít·
j?inas 466-7: Ynrnh., o. e., I, p. 3:í6, 414, 473·4, e notn de Capistra.no e
TI. G1ncia, p. 481). Na Vida. <lc Anch., por P. Rodrigues (1. e., p. 23:!),
(233)
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José Adorno vem mencionado como "principal bemfeitor"' da casa de Siío
Vicente.
(233-A) Villegaignon voltou para a Fran<;a em 1559, deixando no Rio
de Janeiro seu sobrinho Bois le Comte, com o cargo de vice-governador, e al·
gumas centenas de colonos. A vida 110 forte de Coligny, que as disputas reli·
giosas desorganizaram, é mi11uciosamente descrita. por Gaffarel na sua citada
Ristoire ilu Brésil Framçais au seizieme s·iecle.
(234) Pedro Ferraz Barreto, que go>ernou
1562 a 1567.

:~

Capitani::i. vicentina de

(235) Pai:anápuçú, "que quer dizer mar espaçoso" (8. de Vasc., o. e.,
]. 3, n. 13).
(236) Jl:ste Cunhambeba ou Cunhambebe, amigo de Anchieta, não eleve
ser c.onfundido com o chefe tamoio de it,rual nome. a que se refere 'l'hevet,
quer na Cosmographie universelle como nos Vrafa Portt-aits et Notice;; 1les
H om1nes lll1tstres e nas Singuluritez (p. 273-5), e a que tambem alude }fans
Staden (o. c., p. 76-9). O famoso Quonianibec de Thevet ou Ko11yan-Bébe de
H. Stalen foi vitimado pela peste logo após a chegada de Villegaignon ao
Rio de Janeiro, como adverte Capistrano (nota ii Varnh .. o. r.. [, p. 355),
citando Heulhard (ViUegai_qrwn, 1·oi àe L'Amérique, p. 114). - Cunhambt<be, "corr. cú-nhã-béba, a língua move-se rasteira, para exprimir que fala
devagar e manso. E' o J1omem de fab mansa" (T. Sampaio, O Tupi- nc1
Geogr. Nac., 3• ed.) .
. (237) Antonio Dias, que era pedreiro de p1·ofissão (S. de Vase. o. c.,
1. 3, n. 30) . P. Rodrigues (V icfo de Anch., 1. e., p". 204) se l'efe1·e a um

Antonio Luiz, que seguiu para Iperoig com os jcswtas. Deve ser o mesmo,
sendo "Luiz" êrro de cópia, por "Dias". - Ainda segundo P. Rodrigues
(p. 258), por algum tempo esteve eom Anchieta entre os tamoios "um amigo seu por nome Aires Fernandes".
(238) Na noite de 20 p::ira 21 de junho, diz S. de Vase. (o. c., 1. 3,
n . 18), "teve Joseph conhecimento sobrenatmal de três casos ocultos, que
Deus lhe revelou, e ele comunicou ao padre Nobrcga por eausas justas": o
assassínio naquela mesma noite, do capitão da fortaleza de São Vicente e
dP sua mulher pelos indios; a morte de um amigo de Nobrega '"pot· desastre
de um cano que passou por cima clele"; e a proxima cl1cgada a Siio Viecnte
de "um galeão de Portugal carregado de fai,endas". Chegando a São Vieen·
te, Nobrega verifieou "serem verdadeiras as duas primeiras profecias". ti a
terceira "se cumpriu logo".
(239) Para salvaguardar sua castidade. dizem os cronistas, Anchieta
recorreu á Virgem, fazendo a promessa de lhe compôr a vida em verso. Daí o
pcema De Beata Virgine lJei Matre Maria, que teria sido primeiro escrito
11a areia da praia de Iperoig "para melhor metê-lo na memoria" (S. de
Vasc., o . c., 1. 3. n. 22).
(240) A' cl'iallça assim nascida "de duas sementes" chamavam os in·
clios 1narabá, isto é, "de mistura" (S. de Vasc., o. <'., 1. 3, u. 27). O mesmo nome designava o filho do prisioneiro ou estrangeiro (T. Sampaio, O
1.'upi 1ia Geogr. Nac. s• ed.).
(241)

Oito, diz S. de Vase. (o. e .• 1. 3. n. 28).
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(242) A preteusa morte dôssc indio, "dii companhin de Aimbiré", era
atribuida a Domingos de Brag:i (S. de Va.sc., o. e., J. 3, n. 31), certanientc o mesmo a que se refere Ilans Sta<len (o. e., p. 5<>). l'ilho de Diogo
de Braga e de mãe brasileira, edificou, com seus quatro irmãos, cerca de
dois anos antes da chegada. de lfirns Staden a i;iio Vicente, uma "casa forte"
de pau ii pique que os iudios clcstruiram logo depois. A C'&tada de Domingos
de Bnig:~ entre os tamoios tinlaa por fim resgatar a mulher e os filhos capturados pelos seh-agens durante o ataque, muito embora !Ians Stadens afirme que todos os cristãos e mamalucos tenham sido salvos. E' possivel tambE-m que a captura. tivesse sido feita por ocasifio de outro assalto posterior.
- Domingos de Bragii tomou parte na luta final do Ilio de Janeiro, em
1567 (S. de Vasc., o. c ., l. 3, p. 97).
(243) Esta referencia de Anchieta é a unica que se conheee sôbrE' o
padre }'randSC"o Cardoso, como já notou Afranio Peixoto (Cart . .d.11., l>· 'l7,
nota 64).
(244) A reeon<"ili:ição foi feita na igreja de Itauhaen e renovada em
Piratiniuga, onde tambem se a.sseutou a paz com os tupis daí e de Mairanhaia
e os selvageus do rio Paraíba (S. de Vaso., o. c., 1. 3, n. 31).
(245)
(246)
(247)

O já nomeado Antonio Dias.
14 de agosto.

(248)

8 de setembro.
14 de setembro.

(249)

21 de setembro .

A rainh:i d . Catarina, a pedido de Mem de S:í, enviou do Portug:il sob o eomando de Esta.cio do Sá, sobrinho do governador, dois ~1ileões
a1mado~ para, com os refor~os obtidos no Brasil, serem afinal expulsos os
franeese.s do Rio de Janeiro e in!dada. a sua povoa.<:.ão. Chegados os galeões
:í. Bafa., Mem de Rá envion·os logo com algum rofôrço para o Sul, embarcando
com l<Jstaeio o ouvidor Braz Frngoso . No Espírito Santo recebeu a frota o
auxílio valioso do rapitão·mór Dclchior de Azevedo e do principal Arariboia .
E em f evereiro de Jfi64 chegou :'\ altura do Rio de Janeiro.
(3fi0)

(251)

31 de março.

(2fi2)

Ilha de Villcgaignon.

(253)
dentemente
m•tes de !IG
nhagen, o.
(254)

"Êstes cada.veres dC'!lC'nterrados e de cabeças partidas era.m evide cornp:mheiros de Esta.cio de 8(1, que resistiu quasi dois meses
decidir a. pr oeurar São Vicente", obscr\"a Capistrano (nota a. Vare., I, p. 4-06).
A 29 de março, portanto, deixou a frota pela primeira vez o Ilio

d(' Janeiro, e não <'lll dias de abril, quinta-feira santa, como diz S. de Vas-

conceloR (o. e., 1. 3, n. 59) e repete Southey (Hist ., I, p. 417), mesmo porque a Pascoa em lf>64 eaiu a 2 de abril.
(25;'.í) 1 de abril.
(256) E~ peste de varioh1 "ou corrupç..~o pestileuto", como diz S. de
Vasconcelos (o. e., 1. 3, n. 38), assolou o Brasil inteiro em 1563, sobretudo
a Baía, onde "tuou a \•ida. a três partes dos indios".
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A armada de Estaeio de Sá em São Vicente. - Partida pora o Rio
de Janeiro. - Su.cessos da viagem. - Vinda de três navio.~
da Bafa. - Desembarq11e no Rio de Janeiro. - Construçilo
da cêrca. - Ciladas dos Tamoi-Os. - Toma<la de ·1 ma 1wu
1

framcesa. - Pat1·tida de Anchieta para n Baía. çalo cl'Oli-veira. - Elogio de E.'Jtacio de Sá. de aiw;;il·iar os combatentes elo Rio de .Janefro.

D

Padre Gon1Yecessidade

São \"icente S<' escreveu largamente o 4ue acouteceu á umada, que da cidade do Salvador foi povoar o llio de Janeiro êste ano passado de 1564; partiu no fim do ano de 1364 (25:-1),
agora darei conta do que mais sucedeu.
Depois de passar muito tempo . (259) em se reforma t· a armada
de cordas, amarras e outras cousas necessarias, <' esperar pelo gentio dos Tupinanquins, com os quais se fizeram pazes, indo d11as
vezes em navios ás suas povoações a os chamar, para (larem ajuda contra os Tamoios do Rio, os quais prometendo de vir, não
vieram senão mui tarde e poucos, e tornaram-se logo de São Yicente, sem quererem com os nossos vir ao RiO', a qual foi a principal causa de muita detença que a armada fez em São Vicente;
f', finalmente, depois de haver muitas contradições, assim dos povos de São Vicente, como dos capitães e gente da armada, aos
quais parecia impossível povoar-se o Rio de .Janeiro com tão pouca gente e mantimentos (260), o capitão-mór Estacio de Sá e o
ouvidor geral Braz l<'ragoso (261), qne sempre resistil'am a todog
estes encontros e contradições, determinaram de levar ao cabo f'Sta
1.;
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empreza que tinham começado. E confiados na bondade e poder
divino assentaram que se ficasse o ouvidor geral em São Vicente,
fazendo concertar o galeão e a nau francesa (262), que se achavam comidos de buzanos, e não estavam para poder navegar, e <lepois se ...-iria com socorro ao Rio, e que o capitão-mó!' se passasse
logo em sua nau capitania e alguns navios pequenos e canôas a
começar a povoação.
Partiu o capitão-mór só em sua nau aos 22 de Janeiro de
1365, e no mesmo dia veiu ter á ilha de ~ão Sebastião, que está
12 ou 13 leguas de São Yicente, onde esteve esperando pelos navios pequenos que se ficaram aviando, os quais partiram de J3ertioga a 27 do mês (263), e ao seguinte dia virram com a capitânia;
os navios pequenos eram cinco sómente, e os três deles de remos,
e com eles vieram oito canôas ( 264 ), 81> quais traziam H seu cargo
os Mamalucos de l:lão Vicente. com alguns Indios cio Espírito
Santo, que o ano passado haviam ido com o capitão-mór, e alguns outros ele São Yice11te dos nosso;; discípulos cristãos de Piratininga. de maneira que toda a gente, assim dos navios como das
canôa.<;, poderiam chegar até 200 homem;, que era bem pouco para
se poder povoar o Rio, ao que se ajuntava o pouco mantimento
que traziam. que se dizia poder durar 2 ou :3 meses; com tudo isto,
como digo, chegámos (265) a Ilha de São Sebastião onde já estava
o eapitão-mór, e aí dissemos missa, e se co11fessou e comungou alguma gente; e como comumente vinham com grande alegria e fervor confiados que com aquela pouca fôrça e poder que traziam
haviam de povoar, ajudados do braço d~vino, e que não lhes havia de faltar o mantimento nesta ilha, ordenou o capitão-mór que
oc; navios de remos acompanhassem a.s canôas que daí por deante
entravam já na terra dos Tamoios e era necessario cada dia pousarem em terra em algumas ilhas, e para virem mais seguras mandou meter gente em sua canôa, que vinha por pôpa de um navio,
àando os seus escravos que a remassem com alguns Mamalucos; e
deu-lhe Nosso Senhor tão bom tempo, que sempre os navios de
remos chegavam a pousar onde elas estavam, até entrar na Ilha
Grande (266), onde estiveram muitos dias esperando pela capitânia, a qual teve muitos ventos contra, até não poder afelTar
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pano como os navios pequenos, e foi forçada a arribar a uma
ilha com a verga do traquete quebrado, e rendido o mastro grande.
Os Mamalucos e Indios enfadados de esperar tanto tempo pela
capitânia, e forçados da fome, que quasi já não tinham mantimentos, determinaram de o ir buscar a uma aldeia de 'ramoios,
que estava daí a 2 ou 3 leguas, e ajudou-os Cristo N'osso Senhor,
que chegaram á aldeia e queimaram-a, matando um contrário, e
tomando um menino ''ivo, e toda a mais gente se acolheu pelos
matos; e com esta vitória alegres se mudaram todos ao outro porto da mesma Ilha Grande, onde tinham muita abundancia de
peixe e carne; a saber, bugio.'!, cotias, caça do mato, e aí clissemos
tambem muitas vezes missa, e se confessou <.' comungou muita gente, a1mrelhando-se para a guerra a que esperavam no Rio de Jan<.'iro; porém ainda que muito trabalhámos nós pela nossa parte,
e os capitães dos navios pela sua, não pudemos acabar com os
Indios que esperassem pelo capitão-mór, como ele tinha ordenado,
antes apartando-se dos navio.., se vieram para dentro de uma ilha
chamada Marambaia, por entre aldeias dm; Tamoios, cami11 ho do
Rio de Janefro; e porque eram poucos e vinham em grande perigo, pareceu bem se YÍessem os ::\Iamalucos após eles, e que todos
eles juntos esperassem pelos navio.<; numasi ilhas que estão uma
legua fóra da bôca do rio, ás quais eles ehegaram sem nenhum
e11contro de 'l'amoios, ou outro perigo algum (267).
Os navios ficaram esperando pela capitânia cinco ou seis dias,
e por derradeiro parecendo-lhes que seria já passada de mar em
fóra, e temendo o perigo das canôas, partiram-se uma madrugada (268) ; e saindo pela bôca da ilha viram a capitania que
esta noite havia entrado; e assim todos juntos, com muita alegria,
começaram com prospero vento a ter vista das ilhas onde as canôas estavam esperando; mas não quis No.<>so Senhor que chegassem aquele dia, antes acahnando o vento, e vindo depois outro contrário, junto com as grandes correntes das águas, tomou a capitânia a Ilha Grande, e no caminho esteve em grande perigo ele se
perder sôbre a amarra em uma baixa (269) . Os outros navios
andaram com muito trabalho, ora a vela, ora a remos, dois ou três
dias, para poderem tomar as ilhas (270), e acudir ãs canôas, que
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b!>m adivinhavam seriam tomadas dos contrários, ou tornadas para
São Vicente, ou mui perto doisso, como em verdade o estavam;
porque havendo já seis ou sete dias que estavam esperando, faltando-lhes já o mantimento, comiam sómente palmitos e peixes, e
bebiam duma pouca água, de que to<los estavam debilitados, e alguns doentes de camaras; e perdendo já a esperança dos navios
chegarem tão cedo, determinaram de partir cada um para sua
terra, a saber: os Indios do Espírito Santo com três canôas para
a sua, e os l\Iamalucos com os Tupinanquins para São Vicente. E
est.ando já assentados de efetuar esta sua determinação, viram um
dos navios, que a fôrça de braços e remos vinham já perto das ilhas,
eom cuja vista se alegraram, e esperaram alguns dois dia~ mais,
até que chegaram quatro, que foi aos 27 de Feverei1·0; e po1·que
nestas ilhas não havia mais que uma pouca dágua, e a gente era
muita; e as sêcas grandes, acabou-se e não havia mais que para
beber um dia. !\Ias o Senhot, que tomou esta obra a seu cargo,
mandou tanta chuva o dia que os naYios ali chegaram, que se
encheu o poço, e abastou a todos em quanto ali estiveram; e por
nos mostrar que um particular cuidado tinha por nós, permitiu
que a capitânia com outro navio que haviam arribado não viessem tão cedo, como todos queríamos, donde nasceu tornarem-se a
amotinar não sómente os Indios e l\Iamalucos, mas tambem alguns
dos capitães dos navios querendo entrar dentro do rio, contra o
regimento que o capitão-mór tinha dado, e tomavam por achaque,
principalmente os Indios, não terem que comer, e que dentro do
rio, com os combates que esperavam ter dos Tamoios, sofreriam
melhor a fome; e começariam a ro{:ar e cercar o lugar onde estava assentado que se havia de fundar a povoação.
Houve muito t~abalho em os aquietar (271), porque em verdade o porto em que estavamos era mui perigoso, os navios não
tjnham breu, e faziam tanta água que era nece.'Ssario grande parte do dia dar á bomba; os Indios não tinham que comer; os Portugueses não tinham para lho dar; porque havia qnasi um mês
que com os partidos todos andavam fracos, e muitos doentes; finalmente determinaram os Indios ele não esperar mais que um
dia, e sr a capitânia não chegasse, ou se meterem dentro do rio,
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ou se irem para suas terras, o que fô1·a causa de grand<> d<>sconsolação. Neste trabalho acudiu a Divina Providência, que Jogo
aquele mesmo dia vimos três navios, qu<' iam de cá da Baía com
socorro, de mantimento (272 ), que era o fle que a armada tinha
maior necessidade; e ao seguinte (273), chegou u capitânia e outrú navio, e assim todos juntos, em uma mesma maré, com grande alegria entrámos pela bôca do Rio ele Janeiro, começando já
os homens de ter maior fé e confiança em Deus, que em tal tempo socorrera as suas necessidades.
Logo ao seguinte dia, que foi o último de Fevereiro, ou primeiro de Março (274), come~aram a roçar em terra com grande
fervor e cortar madeira para a cêrea (275), aem querer saber dos
'l'amoios nem dos Franceses, mas como quem entrava em sua terra,
se foi logo o ~apitão-mór a dormir em terra, <' dando ânimo aos
outros para fazer o mesmo, ocupando-se cada um em fazer o que
lhe era ordenado por ele, a saber: cortar madeira, e acarretá-la
aos ombros, terra, pedra, e outras cousai,; necessa1·ias para a cêrca,
sem haver nenhum que a isso repugnai;se; desde o eapitão-m6r até
o mais pequeno todos andavam e se ocupavam em semelha11te~
trabalhos; e porque naquele lugar não havia mais que uma legua
de ruim água, e esta era pouca, o dia qi1e entrámos choveu tanto
que se encheu, e rebentaram fontes em algumas partes, de que
bebeu todo o exercito em abnndancia, e durou até que f4e achou
água boa num poço, que logo se fez (276) ; e como esta estC'vc em
termos de se poder beber, secon-se de todo a lagoa, e além disto
se achou uma fontezinha num penedo d 'agua muito boa. com que
todos se alegraram muito, e se vão ffrmando mais na vontade que
traziam de levar aquela obra ao cabo, vendo-se tão particular-~
mente favorecidos da Divina Providencia.
Os 'ramoios começaram logo a fazer ciladas por terra e por
mar; mas os nossos não curavam senão de cercar-se e fortalecerse, parecendo-lhes que não faziam pouco em defender dentro da
cêrca; mas Nosso Senhor, não querendo que se contentassem com
isso, permitiu que aos 6 de Março Yiessem quatro canôas dos Tamoios, e fazendo uma cilada junto da Cerca tomaRSero um Jn<lio,
que se desmandou, e indo já muito longe com sua prêsa deitaram
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os nossos as suas canôas ao mar, perseguiram os im1mgos, e os
fizeram saltar em terra e fugir pelos matos, deixando as canôas,
arcos, flechas, espadas, e quanto nelas tinham, e o Indio, que escassamente tiveram tempo para os matar; os nossos os perseguiram pelo mato um bom pedaço, e não os podendo alcançar se
tornaram trazendo-lhes as canôas e suas armas, que haviam deisado, e que foi um grande triunfo para os nossos cobrarem animo,
e os tamoios enfraquecerem e temerem; assim daí por deante não
ousavam aparecer senão de longe, e muitas canôas juntas.
A 10 de 1'.lfarço vimos uma nau francesa, que estava legua e
meia da povoação dentro elo rio; e ao outl"o dia (277) foi o capitão-mór sôbre ela com quatro i1avios, deixando na cêrca a gente que parecia necessaria, que ainda não era acabada; e sendo já
junto dela, e começando a atirar de sua parte e doutra, os Tamoios, que aquela cilada tinham assim ordenado, saíram detrás
de uma ponta em quarenta e oito canôas cheias de gente, e arremeteram com a cêrca com tão grande ímpeto, e não havendo nela
baluarte nem casa alguma feita em que se pudesse a gente recolher . Ajudou-nos 1\osso Senhor, de maneira que andando no meio
do terreiro descobe1tos, e chovendo flechas sôbre eles, não os ft-riram, antes mataram alguns dos inimigos. e feriram muitos; e
r•ão contentes com isso arremeteram com -ele.e:; fóra da cêrca, e os
fizeram fugir e embarcar em suas canôas bem desbaratados. E
esta vitória, a que se houve da nau francesa, a qual se entregou
sem guerra aos 11<1'>SOS, e foi desta maneira que vendo vir o capitão-mór as quarenta e oito canôas sôbre a cêrca, meteu-se em um
navio de remos por lhes ir acudir, deixando mandado aos outros
capitães dos outros navios que ficassem em guarda, da nau até
pela manhã, que tornasse, ou se lhe mandasse recado; esta noite
houveram falas dos Franceses, e falando-lhes um seu parente, que
estava num dos navios, e dizendo-lhes que cedessem sem guerra,
que o fariam de misericordia com eles, mostraram folgar muito,
e disseram que eram uns pobres mercadores que vinham ganhar
sua vida, e que estavam já de caminho, levavam alguns Franceses
dos que estavam em terra para França; que deixando-os ir se fiariam deles os outros que ficavam em terra. E porque eles tinham
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dado uma regueira em terra, e tinham comsigo trinta canôas de
Tamoios para despejar a nau, se se vissem em pressa, e queimá-la
com dois barris de polvora que tinham desfundados no convês com
~us morrões, e eles acolheram-se á terra; porque não fosse o der- ·
radeiro êrro peor que o primeiro do ano passado, que se fez em
tomar outra .cau, e deixar mais E'ranceses em terra; pareceu bem
aos capitães, porque havia perigo na tardança de mandar recado
ao capitão-mór, dar-lhes segurança, e prome1:er-lhes que eles alcançariam do capitão-mór que lho confirmasse e houvesse por bem,
e com isto se entregaram e se vieram, porém ficando os Tamoios
espantados de saber como se fiavam dos Portugueses; mas os
Franceses, que estavam já na nau, e se iam para a. França com
os seus, temendo que lhes não cumprissem o que prometiam, vendo chegar os nossos navios a ela. lançaram-se ao mar, e a nado:
fugiram á terra, á vista dos nossos sem se seguir trás deles.
O capitão-mór e todos tiveram isto por gl·ande mercê do
Senhor, por ser este grande caminho para se desarreigarem do
Rio de Janefro os Luteranos que nele ficam, que serão até trinta
homens, l'epartidos em diversas aldeias, e todo::; homens baixos, que
vivem com os Indios selvagens, e determinou de cumprir o que seus
capitães tinham prometido, ainda que teve algumas contradições de
home:n.s, que mais olham seu proprio interesse que o bem comum;
Dtas sendo a maior parte de parecer que os devia deixar ir em
paz, e que daquela maneira se fazia maior serviço a Deus e a
Sua Altesa, e era caminho para mais facilmente se povoar e su.stentar o Rio de Janeiro, lhes deu licença que se .fossem, tomandolhes a polvora e a artilharia que era necessaria para a cêrca, rleixando eles escrito aos seus que se fiassem de nós, e se saíssem den-.
tre os selvagens, e se lançassem comnosco, contando-lhes o bom
tratamento que dos nossos haviam recebido; êstes desta nau eram
catolicos, segundo as mostras que traziam, a saber: horas de Nossa
Senhora, sinais, contas, e cruzes. Pelo que é de crer que lhes fez
o Senhor esta misericordia, porque não ficassem em terra, e se
viessem com os outros, e aos nossos dessem grandíssima opressãcJ
favorecendo os Tamoios: determinava o capitão-mór á minha partida
de lá, que foi o derradeiro de Março, a falar com os France-
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ses (277-A), levando-lhes um seguro real de Sua Alt.esa, <'a carta de
sto>ns parentes para poder apartá-los dentre os Tamoios para que
ef'scs não sujeitem os Indios e em pouca fôrl:a na costa do Brasil,
se não vem socorro de Suu Altesa, pelo qual todos estão esperando.
Antes que a nau franc<>sa se par~isse, fizeram os 'l'amoios outra cilada de vinte e sete canôas (278), aos quais ela tirou muitos
e bons tiros, o que tambem será a ajuda para eles lhes darem:
pouco credito e amor, e facilmente fazerem pa1,cs com os Portugueses, se fôrem dêste Reino f<lYorecidos, e assim ficar são o Rio;
e estas traziam nove ou dez e meteram esses nossos mão com tanto
pulso que foi flechada a gente de seis aldeias que se f<'z <'m terra
pa1·a os defender, e algum; dos nossos sairam Após rfrs, e houve
uma brava peleja, em que fol'am feridos dez ou doz<' <lok nossos,
e alguns de flechadas mui perigosas, as quais pela ini8<>ricorclia de
Deus facilmente :.;araram; mas dos contrários foram muitos os ferido'>, os quais os nor-:sos viam leYar a rasto pela praia, e meter
nas canôas. e assim os foram perseguindo por nHu· <' por terra,
quasi até meio caminho ele !>Uas aldeias, e tomaram-lhes uma ca11ô11, e tornaram-se com grande vitória: gloria seju ao Senhor!
1\o derradeiro dia ele Mar~o parti do Rio <1<' ,J anciro pa1·a
esta cidade, por mando da !'lanta obecliencia (2í:)). com 11m homem
tomado da Capitania de Tlhrns, chamado João D'Andrad<', o qual
l1&via sido chamado ele São Vicente pelo capitão-mór a buscar
mantimentos a estas capitanias, e por sua boa indústria e diligência chegou ele, como acima digo. no mesmo dia e maré que a armada chegou de São Vicente. e de caminho levou cinco homens
brancos, que resgatou dentre os 'l'amoios áquem do C'abo-Frio,
º" quais se haviam perdido em um navio que antes de João D'Andrade fôra mandado a buscar mantimentos; e depois ele estar no
Rio todo êste tempo, e achando-se nos combates qtH' tenho referido, o tornou o capitão-mór, por se fiar de sua diligência, a mandal' a negociar mais mantimento, porque a falta dele é q ne lhes
faz nma maior guerra.
,Já á minha partida tinham feito muitas roças em clerredor
ela cêrca. plantados alguns legumes e inhames (280), e determina-
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vam de il' a algumas roças dos 'l'amoios a .buscar alguma mandioca para comer, e a rnma dela para plantar; tinham já feito um
baluarte mui forte de taipa de pilão com Jiuita artilharia dentro,
com quatro ou cinco guaritas de madeira e taipa de mão, todas cobertas de telha que trouxe de São Vicente, e faziam-se outras e
<iutros baluartes, e os lndios e Mama.Jncos faziam já suas casas
de madeira e barro, cobertas com umas palmas feitas e cavadas
como calhas e telhas, que é grande defensão contra o fogo. Os
Tamoios andavam se ajuntando para dar grande combate na cêrca (281) ; já ·havia dentro do Rio oitenta canôas, e parece-me
que se ajuntariam perto de duzentas, porque de toda a terra haviam de concorrer á ilha, e dizia-se que fariam grandes mantas
de madeira para se defenderem da artilharia e balroarem a cêl'ca;
ruas os nossos tinham já grande desejo de chegar áquela hora,
}JOrque desejavam e e.-;peravam fazer grandes cousas pela honra
de Deus e do seu rei, e lançar daquela terra os Calvinos, e abrir
a;guma porta para a palavra de Deus entrar os Tamoios: todos
viviam com muita paz e concordia; ficava com eles o Padre Gon~alo d·'Oliveira (282), que lhes dizia cada dia missa, e confessava
e comungava a muitos para a glória do Senhot·.
O maior inconveniente que ali havia, nltra da fome, é que
estão lá muitos homens de todas as capitanias, os quais passa de
ano que lá andam, e desejam ir-se para suru; casas (como é razão) :
se os não deixam ir pe1·dem-se suas fazendas, e se os deixam ir fica a
povoação desamparada, e com g1·ande perigo de serem comidos os
que lá ficarem, de maneira que por todas as partes ha grandes perigos e trabalhos, e se não fosse o capitão-mór amigo ele Deus e afaveJ, que nunca descança de noite e de dia, acudindo a "uns ·e a,
outros sendo o Primeiro nos trabalhos, e terem todos grande e
certa confiança que Sua Altesa proverá, tanto que souber estar
já feito pé no Rio de ,Janeiro, que tão temeroso era, ainda lá nessas partes tão remotas; e que se agora se não leva ao cabo esta
obra, e se abre mão dela, tarde ou nunca se tornará a cometer;
já creio que houveram rebentados muitos e desamparados quasi
todos, ma:xime tendo novas que deram aqueles homens que sairam
do cativeiro dentro os Tamoios, os quais souberam de uma nau
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francesa, que ali estava, que estava o sobrinho de Vfüegaignon (283),
capitão que foi da antiga fortaleza, para vir ao Rio de Janeiro e
São Vicente com uma grossa armada; a cêrca que tem .feita não
é mais que um pé a tomar posse da terra, sem se poder dilatar
nem sair dela sem socorro de Sua Alte.sa, a quem Vossa Rcverendissima deve lembrar e incitar que logo proveja, porque ainda
que é cousa pequena a que se tem feito, contudo é maior, e bastalhe chamar-se cidade de São Sebastião para ser favorecida do Senhor,
e merecimentos do glorioso martir; e acrescentada de Sua Altesa
que lhe tem tanta devoção e obrigaçã.o (283-A) . Esta é a breve
informação do Rio de Janeiro; resta pedir a Vossa Reverendissima nos encomende e faça encomendar muito a Nosso Senhor, e
tenha particular memoria dos que residem e ao deante residirão
naquela nova povoação, oferecidos a tantos perigos, da qual se
espera haver de nascer muito fruto para glória do Senhor e salvação das almas.
Desta cidade do Salvador da Baía ele Todos os Santos, aos 9
de Julho de 1565.
Minim·us Bocietatis J esu.
NOTAS
(257) Copiada do Registo da3 Cai·tas dos Jer;uitas, da Lina.ria da Casa
de São R-0que, p. 190 v. Pbl. nos Anais da Pro'l>incia ito Rio <1e Janeiro, de
Baltasar da Silva Lisboa, p. 166-81 e na Re11ista do Instituto Historico, III,
p. 248, com um êrro de enderêço (ao doutor Jacomo Martins), retificado
11a reprodução feita no Diario Oficial, do Rio, em 8 e 17 de }fa1·ço de 1888,
por 'reixeira de Melo .
(258) Deve ser êrro de cópia. A a1·mada ele Estacio de Sá chegou ií
barra do Rio ele Janeiro em fevereiro de 1564, havendo partido da Baía em
princípios dêsse ano, segundo S. de Vasc. (Cron., o. e., 1, 3, p. 57-8).
Como porém aportou no Espfrito Santo, oncle i·ecebeu numeroso socono e
portanto se demorou, é possivel que a partic'la da Baía se désse em fins de
1563, sendo essa a data escrita por Anchieta. A chegada ao Rio em fevereiro de 1564 é confirmada por B. da Silva fosboa (Anai.9, cap. 8), que pre·
cisa o dia: 6.
(259) A armada partiu do Rio de Janeiro para São Vicente depois
di> Pascoa (2 de abril) de 1564.
(260) A respeito das "muitas contradições" havidas em São Vicente,
S. de Vasc. (o. c ., l., 3, n. 62) reproduz estas palavras de Auchieta, que
~54
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i1ão se encontram em nenl1um de sons escritos conhecidos: "O padre Nobrcga, <'omo tinha por tra<}nda de Deus esta jornada, e grandissim:t confianC::·"• por não diter <'erteza, que se havia de poYoar o Rio de Janeiro, pôs-se
c<>ntra todos com grande constan<'in". E :t 1>roposilo cfo que fez então o
w·ande .jesuita para apressar a guerra e assei:,rtmir-lhe o suc1•sso, v. ~indai
S. de Vasc. (o. e.. , 1. 3, n. 63-4).
(261) Y. nota 250.
(262) Tomada. no Rio de Janeiro.
(263) 20 de janeiro, diz S. do Vasc. (o. e., l. 3, n. '72).
(264) Compunha-se a armada, segundo S. de Yasc. (o. e., 1. 3, n. 72),
de "seis navios de guerra, alguns barcos li,:?eiros e nove canons de mestir,os
e indios".
(265) Com os mestiços e indios de São Vicente, enviou Nobregn o padre Gonçalo de Oliveira e Anchiela. Xo elogio que ti-ac;ou de Nobrega (F1·ag.
Tfist.), A nchieta conta que csta.vn, cloterminado ir ele eomo superior elo padre, apesar de simples irmão ainda. Deante da resistencia elo fana ri no, ditr.da pela sua humildade, Nobrega resolveu assim o easo: "O padre, por ser
s:ieerdote, será superior; mas lcmbrar-se-(1, pois o irmão foi seu mestre, do
1 espeito o 1·e1·er(\nci11 que se lhe deve ter e de tomar seus conselhos". V.

not:~

666.

(2f>6) Segundo presume Capistrano (nota. a Yarnh., o. <·., I, p. 427),
11 partida de São 8ebastiúo se deu a 1 de fernreiro e it chegacl:L ít Ilha Grandr a 4 ou ú.
(267) "Seria isso a JO de fevereiro·• ({'apistrano, notu :t Varnh., o. e.,
l, p. 427).

(268) A partida da Ilha Grnndc foi n 1.) <le fevereiro (Oapistrano,
nota a. Varnh., o. e., I, p. 428).
(269) Passou-se isso a 16 de fevereiro (Capistr11110, not.ti a Yaruh., o.
<' •, I, p . 428) .
(270 ) Os ua,·ios juntaram-se (1s canoas nas ilhas fóra da baía a 21 de
fevereiro, segundo supõe Capistr:ino (nota a Varuh., o. e., l, p . 428).

(271)

Foi então que se deu o "caso digno de memoria" de que fala

i::i. de VasconceloR (o. e., 1. 3, n. 73) . Pam conter os indios "lhes empe-

nhou Joseph sua palavra", afirmando "que antes que o sol chegasse :i tal
pnrte do céu, mostrando-lha, chegarinm sem dúvida os niantiment.os, o após
<>lcs pouco depois a nau capitânia", o que de fato se deu.
,
(272) Os mantimentos foram trazidos por João de Andrade, morador
de Ilhéus, com quem Anchieta seguiu depois parn. a Bala, conforme narra pá·
ginas adennte.
(273)

A 28 de fevereiro.

(274) "Princípio de março", dii a ln/. de 84, e "1° de março", precisa frei Vicente do Salvador (H~t., 3• eu., p. 181).
(275) Os portugueses se fortificaram "com trincheiras e fos~os, no
luga.r onde depois chamaram Vila Yelha, junto a um penedo altíssimo, que
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pela .forma se diz Pão de Ass1H·ar, e outra penedia, que por outro lado cercava, com qne ficavam em parte defendidos" ($. de Vasc., o. c., l. 3,
n. 74). Quasi te.xtualmente é tambêm o que diz f;ei Bernardo da Cruz, na
Cronica de D. Scbasti<ú>, p. 351, escrita em 1586 ruas s6 publicada em 1837
(Varnh., o. c., I, nota 4 da p. 410). - V. 11ota 280.
(276) ~sse poço foi construido por José Adorno e Pero Martius Na.morado. O último .foi nomeado por Estacio de Sá juiz ordinario da cidade
que se inicinva, naturalmente por já haver exercido tal cargo em Santos
(S. de Vasc., o. c., 1. 3, n. 74, e Varnh., o. e., I, p. 413). Ambos receberrun em sesmaria as terras de GuarillL
(277) A tomada da nau foi a 13 de mar~o, segundo Varuhagen, ou
i:.êsse ou no dia anterior, conforme Capistrano (o. c., I, nota 6 da p. 411
e 11ot:t da p. 428).
(277-A) Corrigimos aqui um êrro evidente de cópia, contido nas reproduções anteriores desta carta, segundo as quais Estacio de Sá preetndia "falar
com os Portugueses". Ora., a carta. em questão s6 podia ser a que deixaram os
franceses da nau, a. que Anchieta alude linhas antes, carta essa dirigida aos
patricios que no Rio ficamm, concitando·os a •·que se fiassem" dos portugueses e "se saíssem dentre os selvagens".

(278) Foi esta cilada. a 10 de março, segundo $. do Vasconcelos (o. c.,
1. 3, n. 78), combatendo os portugueses em "dez canoa8 com duas lanebas
de remo".
(279) Auchicta seguiu piu·a a, Baía afim de ser ai ordenado pelo bispo
d. Pedro Leitfw. Ao passar pelo Espírito Santo, visitou a. casa da. CompE~
nhia e as aldeias indigenas, a mandado de Xobrega. f::ste p:utiu logo de
São Vicente para o ltio de Janeiro conL alguns companheiros . Na Baía An·
chieta fez ver E~ Mem de Sá a necessidt1dc de enviar novu, armada ao Rio de
Janeiro para consolidar a conquista, armada que partiu da. cidade do Salva.dor cm noYembro de 1566, nela embarcando o canarino cm companhia. do governn,dor, p)'()vincial Luiz da GríL, visitador Inacio de Azevedo e bispo d. Pe·
dro Leitão. A chegada ao Rio foi a 18 de janeiro de 1567.
(280) Estas palavras de Anchicta provam, segundo Varnh. (o. e., 2•
ed., J, nota 1 da p. 304, suprirnida na 4• ed. ) , que a cêrca construida. por
Esta.cio de Sft estava localizada na pnü:.t Vermelha e não no morro de Siio
João. Entretanto, a "opinião em contrúrio é hoje vigorante", tcndo·se "por
certo que o sitio em que se iniciou a funda~o do Rio de Janeiro foi o istmo
da peninsula de São João, a varzea que demora entre o morro Cara de Ciio
e os penedos do Pão de Aasucar e Urca", observa R. Garcia (nota a. Varnh.,
1. e., 3• ed. int., p. 410-1), citando J. Vieira Fazenda ("Rev. do Inst.
Hist. '', LXXX, p. 532·50).

(281) O ataque, de que Anchieta só chegou a presencear os preparativos, se deu nos primeiros dias de junho, feito por 3 nnus francesas e 130
canoas tamoias (S . de Vasc., o. e., 1. 3, n. 81).
(282)

V. nota 660.

(283) Bois·le·Comte se achava na Buropa por esse tempo (Ca.pistrs.no,
nota. 16 a Vnrnh., o. c., I, p. 4.15).
(283-A)

D. Sebastifo, que reinaria ainda durante treze anos.
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1570 (284 ) .

l'odt"e Inacio de Azevedo. - Mission01rios da Oapitwnia. - Ein
São Vicente: Padt·es Afonso Braz, Adão Gonçalves, Baltazar
]11 erna;ndes, 111anw~l Viegas e A nchieta. Eni Piratinmga:
Padres Vicente Rodrigues, Mamtel de Ch(lll)e~ Simeão, António Gonçalves e frnião João de Sousa.

J

l::l'!US

Mui Reverendo em Cristo Padre.
Pa.c Ohri.sti ..
Não tenho pela presente outro fim senão avisar a Vossa Paternidade que estamos, todos os que ileixou o Padre Inacio de Azevedo (285) nesta Capitania, bem pela bondade de Deus Nosso Senhor e esperando por ele cada dia com desejo de nos aproveitar
eni Espírito com seu exemplo e doutrina. Entretanto trabalhamos
JlOr nos conformar, quanto o permite a terra, com o que nos deixou ordenado.
Estamos aqui, nestas povoações dos Cristãos portugueses, cin<'O, a saber: o Padre Afonso Braz, Padre Adão Gonçalves (286), o
Padre Baltazar Fernandes (287), Padre :l\Ianuel Viegas (288) e
eu (289), cujas qualidades já Vo~a Paternidade conhece bem.
Ocupamo-nos todos ordinariamente em con.fes.sa.r e ensinar assim
aos Portugueses corno aos naturais. Sempre se colhe algum fruto
pela misericordia do Senhor, e não é tão pouco, que não seja muito para louvar a Deus, em uns e outros como mais largamente se
verá pela geral.
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Em nossa casa de S. l'aulo de Piratininga estão o Padre Yic·eute Rodrigues, que é preposito, e o PadTe Manuel de Chaves.
Padre Simeão (290) , o Padre Antonio Gonçalves (291) e o Trmão
João de Sousa (292) ocupam-se com os Portugueses e Brasis com
algum fruto em Deus. IIa bastante trabalho em visitar tantas povoações como ha e acudir a tantas necessidades em tão diversos
lugare,s distantes três e quatro e até sete leguas, mas para tudo
dará fôrças Nosso Senhor que isto manda por meio da santa obcdiencia, ajudando-n~ Vossa Paternidade com suas santas oraçõ<'s
~ creia que, se em algumas part.cs tem filhos necessitad'Os, são o.e;
destas, especialmente eu que peço mui particular favor de sua pate1 na caridade, benção e interces.'>ão deante de Nosso Senhor para
<111c persevere até o fim em sua santa Companhia.
De S. Vicente, 10 de Julho, 1570.
De Vos.<ia Paternidade filho indigno em Deu.'..

NO'l'AR
(284) Pbl ., em castelhano, nu11 ··Anais da. Bibliot~a X acional", XIX,
p. 57·8, bem como nos "Anais do Museu Paulista", III, p. 386-7; e a~or:.1 1
pela primeira vez, na ve1·são port.ugucsa..
(285) l11acio de A zevedo, natmal do P11rto, de família fidalga, filho
mais velho de d. Diogo de Aze\·eilo e irmão do vice-rei da Judia d. Jeroni·
1110 de Azevedo, foi 1·eccbido no l'olcgio de Coimbra em 1547, entrando na
Companhia. a. conselho de IIe1u-ique de Go\l\·êa, gra11de a.l)ligo dos jesuítas, pai
do 'isitador Cristóvão de Gouvlla o do padre J oiio de !\iadureirit. Em l 550
foi en,·i.ado em missão li Beira e 0111 l:.i52 assumiu a direção das escolas públicas fundadas em Santo Antão, ca rgo que exerceu até fins de 1556. Vire·
povincial de Portugal e reitor do Colcgio de Braga, onde foz amfa:tde com
o arcobispe> frei Bartolomeu dos Martires, este,·e pr1>se11te cm 1565 á congregação geral de Roma, que elegeu Francisco de Borja para su<·essor de
lliog-o de Lainez, na qmilida.de de procurador das províncias da India e do
Brat1il. Enviado ao Brasil romo 'ldsitador, chegou á Baía cm 24 de agosto
lle 1566, trazendo os padres Balt.'lzar Ferna.ndes, Anmro Gonçalves e Antó·
nio da Rocha, os irmãos Pedro Dius e Estevão Fernandes e os nol'iços Do·
1>1ingos Gonc:.a.lves e Antonio de Andrade. Em novembro dõsse mesmo ;ino,
~guiu para o Sul na armadit do Mem de Sá, em companhia dos padres Luis
da Grü, António Rodrigues, Baltazar Fernandes, António da Rocha, An·
chicta e do bispo d. Pedro Leit.ão. Chegando ao Rio a 18 de ja.neiro de 1867,
assi.lltin aos ui ti.mos combates eontm os tmnoios e franceses. Visitou depois
;, Capitania de São Vieeute, sul>indo até Piratininga. Resolvida a fuuda<;ií.o
de um Colegio no Rio de Janeiro, para. lá voltou em julho, com d. Pedro Lei·
tão, Grã, Nobrega. e Anelüeta. Do Rio partiu para a. Baía, onde chegou cm
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mar1:.o de 1568, visitiu1do no caMinho as casas do Espírito Siuito, Porto Seguro e Ilhéus. Realizada a congregação provincial em junho, embar~ou para
Portugal a 24 de agosto, indo de Lisboa. para Almeirim, onde se encontrava
o rei d. Sebastião. Seguiu depois para Romn, aí tratando dos negodos do
Brasil. De volta a Portugal, trouxe "muitos sujeitos de outras provinehs,
parte de letrna, parte de ofícios mecanicos" (B. Guerreiro, Gloriosa Coroa,
parte 3•, p. 312). Chegou a reunir para a missão ao Brasil perto de setenta
sujeitos e com eles se l'Otirou para a quinta do Val de Rosal, de propriedade
do Colegio de Santo Antão. Em 1570 se transferiu com os companheiros l>ara
a casa professa de São Roque (' embarrou com trintit e nove deles na nau
Santiago, cuja metade fretara e que fnzia parte d:~ frota do go.,.ernador
d. Luiz de Vasconcelos. :f:ste último acolheu n.'\. capitfmia. o Jlndre Pero Dios
com mais vinte (S. de V:uic., o. e.,!. 4, n. 18) eu doze religiosoR (B. Guerreiro, o. c., parte 3ª, p. 322-4). FJ na <las Ol'fiís emb:'\t'cou o pa<lre .Prancisco
de Castro com dois irmãos (S. de Vasc., l. e.) ou dez (Southey, Hist., T,
p. 431). Na ilha dit )fadcira a nau Santiago S<'parou-sc du frota, seguindo
para 11~ Canarias. A três leguas de Lati Palm.as, foi atacada pelo corsúrio
Jacques de Soria, que tirou a viela a luacio de Azevedo e seus eomp:mheiros
no dia 15 de julho de 1570. :Mais tarde, João C"apde,ille tomou a capiti<niu,
matanclo o governador e o padre Pero Dias com os sens onrP co111pn.nhri 1·os
jesuítas (B. Guerreiro, o. e., parte 3•, p. 37!l-80). Uma ním da frota <'Olll'eguiu alcançar Cuba e Espaniola outra. Dos missionarios de Jnaeio ele Azevedo tão unicamente o frinão António l1e:'io, que por doen~:i f'ie:\ra n:is J lhas
Terceiras, conseguiu chegiH ao Brasil (Jli,;t. du.• Col., 1. <.>., p. !) L) .

(286) Adão Conçali:cs, morndor em São Vicente, "dos mais l'iros e poda terra'', tove parte saliente nu tomada do forte ele Coliguy l'm
l560, seguindo depois para a Baía afim M obter de Mem de Sá certi<lão dos
servi<;.os prestados na luta que o habilitasse a •·rrquercr a el-rei premio dêl<'S".
Na B1tín, poróm, l'eSOlveu enfr:ll' para n Couipanllia, sendo recebido pelo pro'"incial Luiz ela Grã. Desistiu então d<' toclos os seu• ha,·cre11 elll favor tlos
jesuitas e ronfiou seu filho Adão cm Riío Yic·1mte aoR c·niclados ele Kobrega.
No Colegio dti Baía, :i 31 <lo ;janeiro ele 1561, prestou ~cu dopoimcnto no :mio
de culpas instaurado contru. Bolés (v. nota J 71l). Em 156-1, por ocasião da
granclt> famimt que assolou 11 Baía, o j{• padre Acláo Gonc:al\·cs, que 1.'0m outros jesuítas trabalhava nas aldeias de Nossa SenJ1ora da Assunção e Silo
Miguel, ese:.pou de ser mo1 to pelos indios, cuja debandada queria impedir.
?.!ais tarde residiu no Colegio do Rio de J:rneiro com Anchicta. Rcu filho
estudou gram!ttica, foi recebido na C'om1mnhia e m()rr1•u na Bn.ía iogo depois
do terminar o curso de filosofia, "eom alguns prin<'ipios já cfa teologia''
($. de Vase., o. e., 1. 2, n. 79-80, e 1. 3, n. 40 ). - Y. nota 681.
cl~rosos

(287) O padre Ballawr l•'<•nrnnde" l'hc•g-uu ~10 Hl'asil n 24 ele agosto '
de 1566, na missão <'hefiada pelo nsita<lor limeio 'f(' AZC'\"Cdo. ~m no,·embro clcMe :ino seguiu pant o Sul na urmada de ~Cein tle Sú, com o ' ' isitndor
o provincinl Orií, Anchietu e outros. •rel'n1inacla a guerra <lo mo ele .TaJ1eiro'
foi com lna('io de Azevedo para Silo Vicente, onde <·he"ou n:t qunr<'sma d~
l ;)()7 <' permaneceu até abril de 1.i'i3, <1uando ~eguiu <·on~ o provincial ln:wio
de Tolosa parn o Hio de .Janeiro c daS para o Espirito Santo. Nesta Capitaniit ficou, substituindo António da Rocha, tomo sup<'rior ela ea~:t elos iel'Uitas. São <lele <lu:ts das Cart. At'. (I,XI e LXTTl ).
·
(288) O pauro Ma1mcl Vie!la.~, c1uc• entrou para a Companhia no Brasil
jft cm 1567 residia na <'HS:l ele Piratininga (C'Mt. Ar .. LXí). :\lais t:mle:
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muito :iuxiliou Anchicti\ na co1wersão dos maramomís. Residindo entre eles,
aprendeu •·sua língua com muita diligencia, e nela. h-esladou toda. a doutrina que o pu.dre J·osoph tinlut composta, pera os da língua du. costa, fez
'••cabulario copioso, e com sua. a.juda se compôs arte da gramática, por onde
r<>dc aprender-se com facilid11de." (S. de Vasc., J'ida de Anrll., 1. 3,
c:ip. IX ).
(289) De 1567 a 157", foi Anchieta superior da <'asa de São Vicente.
Só em 1:377, porém, clcixou 3 Capitanin, seguindo para a Baía com o pro>incial !na.cio de 'J'olosa.
(290)

Simeão ou Rimão Gonçalves (v. nota l:.!).

(291 ) Antonio Gonçalres, ainda. irmão, chegou ao Brasil cm l ii60 com
Luiz Rodrigues. Jíl cm ordenado de missa, quando três anos mais tarde foi
enviado com Francisco Yiegas para Porto-Seguro. Aí ficou até 1566 pelo
mcuos. Em 1570, como informa Anchicta, residia em Piratin.inga. A Ifist. 1
do~ Col. (1. e., p. l il8 ) noticia em 1573 a. chegada de 11111 "irmíw Aut61.io Gonçalves" a Rã.o Vi<'cnte. Ger·tamcnte é o mesmo padre António Gon·
c;:1)\·es, que teria ido ao Rio e de UI voltado nesse :mo. Em 1579, residia e.om
os índios de Arariboht na aldeia do São J;ouren<;o. Das Cart. Av. 6 dele
a de n . Xl..
(292) J::sle irmão J oõo <le S011$a, de nome idêntico a-0 que morreu ás
mãos dos ciu·ijós, já cm }.367 residia na casa de Pirntiniuga. Seis anos mais
tarde (abril de 1!>73) seguiu com lnacio de 'l'olosa e outros para o Rio do
.J nueiro e dai para a Baía. A 28 de abril, dia, em que o provincial e seus
(·ompa.nheiros deL'<aram o Espírito Santo, onde fizeram esc:1la, uma. tenipes1ade os surpreendeu, perdendo-se o navio eni que iam. ,JoflO de Sousa e o pac1rc António di~ Ro('ha, que nadanun "alguma cou&'l.", quasi morreram tent:ln<lo ~uivar Jnario de 'folosa. Al<·an<;.ada afinal a pmin, 011 jc~uitas a G de
maio tornaram á c·asa. do Espirito S:mto, onde perm:rncc~ram quasi c·iuco
1•1CHes. i.ó chegando ít Ri1!a uo dia 9 Je outubro (Tfi8t. do.~ Col., 1. e., p. 99,
J :10, i:n e J 32·5) .
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UM SACERDOTE RECEM-OHDENXDO, 'l'ODA OH PAL"\VRA<::
DA SAGRADA ESCRITURA

J

(293).

Maria.
Jesu Cristo verdadeira luz, que alumia a todo homem
existente neste mundo, alumie vosso coração pera que assista sobre
Yós sua divina luz, e vos guie pelo caminho direito, até chegardes
ilO monte de sua santificação, monte cheio, e frrtil, aonde vos fat>teis naqueles peitos de toda consolação. Que cousa é o homem, que
assi é engrandecido do Senhor ? Ontem ereis de menor idade, falawis como um menino, tinheis pensamentos pueris, porém agora
<'Stais feito varão, Sacerdote elo altíssimo Deus, oferecendo pão e
vinho.
l\las que pão é êste ~ Pão dos Anjos. verdadeiro manjar, que
comem os pobres, e ficam fartos, pão vivo qne descen do Céu para
Pncher de todos os bens aos que dele têm fome. Quem come êste
pão tem vida pera sempre, pão celeste que em si tem todas as delfoias do gôsto, e toda a sua suavidade do sabor.
E que vinho á êste, vinho bom, com ele se nos deu um la,•tt.:
torio a nossas culpas, reconciliando-nos com o Eterno Pai, alimpando-uos as máculas da filha de Sião; per ele entrou o mesmo
Cristo na Sancta sanctorum, ganhando a eterna rendenção pera
nós, que estavamos em prisões de pobresa, e ferro; com ele sopeou
t>..S potencias do Inferno, quebrou o arco, despedaçou o escudo, a
espada desfez a guerra, pondo tudo em paz, as.si no Céu como na
terra.
Eis aqu!, Padre, quanto vos quis o Senhor engrandecer; adESUS
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mirai-vos <las riquezas da divina bondade; vossa alma agradeça engrandecendo aquele, que tão humilde vos levantou, que cada dia
8~ entrega em vossas mãos, fazendo do vosso peito morada de seu
dl)scanso, elegendo-vos por ministro ~u, e despenseiro Je S(rns mistrrios. Trabalhai agora, e fazei muito, porque \OS ache fiel em seu
serviço; sete vezes vos lavai uo rio Jordão, pera que não haja em
vós máculà, que deslust1·e tão sagrado ministerio; e ainda que estejais lavado, e puro na conciencia, repeti muitas vezes o lavar
O!-i pés, c:hegando-vos ás fontes das aguas vivas; ponde sentinelas
no coração, e guarda nalma, pera que o oltissimo Deus vos sautHique com o seu tabernáculo, entrando em vós, anelando em vossa
companhia, e cciando convosco.
O' que grande ceia! O' que real convitr ! Que :;e não prepara
S•Í pera sete dias. mas pera nos manter at(• o fim do mundo; pera
ele se manda conYida1· não sómente o po\'O <le Sttsan, mas o mund<' todo. do maior até o mais pequeno; nesta soberana mrsa bebem
~ conYidado~ abundante Yinho (como <·011\·fm á magnificencia
real dest<' banqnrte), e o principal (>que sítem as nlrnas satisfeitas e
alentadas: ó qnem me dera con1er da ánorc da Yicla ! ~iio sois vós,
meu bom ,J esu, o que só sois Yida? Qne reinastes na árvore da vera
cruz!
Dai-vos logo a mim, bendito fruito do ventre ela Yirgem, <laivos a mim, pera que vos ache, e vos coma, e fique farto de uma vez;
r.ão fique frustrado êste meu desejo, porque minha alma vos apetC'ce. Onde habitais, Senhor 'I Onde vos recolheis, pera que parte
fostes, amarlo meu! O mais especioso dos filhos dos homens, o mais
digno de ser amado, branco, e rosado, escolhido entre milhares. donde \'OS apartastes de mim ? Porventura fugistes para os montes aromaticos, como cc1To veloz 1 De que sorte vos apanharei, se saltais
eomo Gigante, quando correis? Tornai pera mim, Filho de Maria,
tornai pera mim, pera que vos veja; ou dai-me azas pera voar como
pomba, e descançar em vós pera que tenha mão, e vos não largue,
at~ me não lançardes vossa benção, P minha alma se áte a vós de
sorte que as trevas me não apanhem, mas vos siga como lume da
eterna vida, e em vosso nome alcance a luz verdadeira.
O' prouvera a Deus, caríssimo Padre, que me visse tão limpo de
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meus pecados, que não recebesse indignamente o corpo, e sangue
ao Senhor, mas que com espirito humilde, e coração contrito, entrasse a celebrar no altar de Deus, aonde bebesse as aguas da fonte,
que está no meio do Pai·aiso, fonte viva de agua, que corre pera a
vida eterna; mas ai, ai de mim, minha cabeça está cheia de fantasias, que carecem de entendimento, e boa rezão; meu coração se secou
como feno do campo; minha língua está pegada á garganta, sem
cantar o novo cantico ao Senhor, que obrou tantas maravilhas, a
<Juem deram a comer fel, e a beber vinagre, pera que suas palavras
fossem doces, e suaves á minha garganta; s6 a roeu Deus quisera
alllar de todo o coração, com todo o entendimento, e alma, tendo
tudo o do mundo por vil escória, pera ganhar a Cristo, pondo em
seu amor todas minhas delícias.
~fas espero em Deus já que ainda o confesso por tal, que anC::ando pelo caminho de seu serviço sem mácula, que ele virará ~eu
clivino rosto pera mim, botando-me sua bcnção, e que o não fará
comigo segundo minhas maldades o merecem, guardando eternamente a ira contra mim, mas perdoará todas minhas dividas; não
permitirá que seja lançado nas trevas exteriores, mas dará luz ai
meus caminhos sua palavra, pera que ande, enquanto tiver sua luz,
não tropece, e cáia se andar por trevas. Tratai logo de largar as
velas de vossa oração deante o Senhor, assentai-vos á sombra daquele que deseja vossa alma, e como vier habitar em vós ao meio
dia, pegai dele, metendo-o no cubículo de sua Mãe, pera que aí VO.'!I
ensine, quão grandes são os trabalhos de meu coração, e quão multiplicadas as afrontas, que inut.il me tenho feito, pondo os olhos
vos compadecei de mim em vossas orações, pera <\ue o Senhor me
perdoe meus pecados, e me dê espírito bom ; mas pera que vos molesto, dizendo estas cousas f

Alegrai-vos no Senhor, carissimo, outra vez vos digo, que vos
alegreis, por que vos tem o Senhor plantado em sua casa, como oliveira frutüera, e mui fermosa nos campos, armando-vos contra o.s
Principes dêste mundo, e (}{)vernadores destas trevas; fazendo mnit<i íruito, pregando o Evangelho a toda a criatura, entremetendo o
nome de Jesu, que é oleo derramado, cujas palavras de sôbre ê.~te
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oleo são as mais fortes arremeções, e penetram mais que uma espada de dois gumes.
Portanto vigiai, fazei · obras de Evangelista, andando por caminho fóra de culpa; servi ao Senhor, e não habite no meio de vos.sa
casa, que é o coração, a soberba, mas caminhai pela inocencia <la
vida, oferecendo a Deus sacriíicio santo, e vivo, que tira os pecados do mundo; e quando sacrificardes o santo Isaac sobre o monte
de lenha, considerai pera a mão direita, e vereis a Mãe de J esu, sem
consolação, chorando naquela triste noite, em que houve trevas sôf:ire o mundo todo da sexta hora até a nona, na qual vindimou, assi
como disse o Senhor, no dia de seu furor. Vale.

NOTA
(293) Copiada da P'ida do Veneravel Padre Joaep1' de ...foc11i8ta, pelo
padre Simão de Vasconcelos, 1. 5, eap. III, p. 305·8, que dá tambem o ori·
ginal latino da. carta. Sem data., nem de lugar, nem de tempo. l\fas, referindo-se a ela Simão de Vasconcelos (o. e., l. 3, cap. I), qunndo trato. do
tempo em que Anchieta. foi superior em São Vicente, é bem possivel que seja
dessa época, dirigida. a algum discípulo de Piratininga.
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DE JUNHO DE

1578 (294),
(295).

A GASPAR

Scm."l',

EM. A..°l'lTUERPIA

Projetada viageni a São Vicente. - Pesames pelo falecimento de
Melchior Schet. - Notícias do Engenho elos Erasrnos e seus
feitotes.

J

ESUS.

Pax Clwisti vobis.
'foclo o tempo que residi em $. Vicente (296) procurei d<' socorrer a casa de V. i\1. com os ministerios de nossa Compa11hía,
como tambem agora fazem os Padres que lá estão. Resido agora
nesta cidade ela Baía porque me deitaram ás costas o cargo de Provincial, mas, para Outubro, espero J{t volver a vü;itar aqueht tenu,
com a graça de Nosso Senhor (297).
,Jesidro e Luiz, filho de João Batista (298), aportarnm aqui o
ano passado e já chegaram a S. Vicente. Deram-me notícia que era
falecido o sr . Melchior Schet ( 299), no tempo daquelas turb u lencias de Antuerpia. A dôr que todos cá sentimos Nosso Senhor Rabe,
por faltar lá uma cabeça tão catolica em tal ocasião; e por não faltar de nossa parte a nosso ofício e ít muita caridade que tem V. ~L
á nossa Companhia, muitas missas lhe dissemos por· toda esta col'ta,
como nos obriga a razão.
Sempre trabalhei por que os feitores de V. M. vivessem conformes, mas, como um se havia casado, não quis o outro soi::segar,
e já havia alguns dias que não combinavam bem, até que João :\1artins (300), depois de muitas voltas se casou, com a licença que tinha de V . 1\f., depois de minha partida daquela terra. Como soube
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por cartas, logo :;e apartou do engenho, e tomou casa, e ainda que a
V. lVI . possa aí parecer outra cousa, eu o tenho pelo melhor, para o
mesmo engenho, e ainda que ele sempre serviu com muita fideHàade e amor, contudo <luas cabeças em um corpo é 111011stro.
João Batista agora me escreveu que estava bem toda a família,
dizendo-me tambem como V. M . lhe havia escrito que não podia
escrever, pelos muitos trabalhos que o cercavam. Eu o compreendo
muito bem, aqui onde estou, e ainda que de uma parte muito me
cümpadeço de V. M., por outra contudo me alegro in Domino pois
tão particularmente ama a V. M. que o toma por caudilho dos seus
e tantos trabalhos lhe comunica, por sua Igreja e pela Republica,
aos quais certo está haver-se de seguir muito estimada glória.
'l'odos cá fazemos preces por essa terra e eu especialmente em
meus sacrificios· faço memoria de V. M., pedindo a Nosso Senhor
gaste seus trabalhos em grande triunfo sôbre os inimigos de sua
Santa fé e coroa de vida eterna.
Desta cidade da Baía de Todos os Sa11t.os do Brasil, a 7 de J unho de 1578.
De V. l\f. S(>rYO em Cristo.

NOTAS
(294) Pbl., em fac-simile, 110 livro elas conferêneins do Centenario do
Yeneravcl Joseph de Anchieta, Paris-Lisboa, l!JOO, e agora traduzida. do original castelhano.
(295) A proposi.to dos Schetz (Schet, esereve Auchieta, e Esquettes ou
Esquetes, dizem alguns escritos antigos), Alcibiacles Furtado transcreveu nas
"Publicações do Arquivo Nacional" (XIV, p. 5-22) varios documentos que
pertenceram aos jesuítas ele São Vicente, bem como o resultado das investiga·
ções feitas em Bruxelas, a seu pedido, por A. de Ridder. Dos Sehetz, originarios da Franconia ou de Maostricht, o primeiro membro conhecido na
Belgi.ea foi Conrado, cujo filho Erasmo faleceu em 1550. .Jllste deixou cinco
filhos, entre os quais Gaspar, barão de Wesemael e senhor de Grobbendonck,
falecido em Mona a 7 de novembro de 1584. E' o destinatario da carta de
Anchieta. Erasmo Schetz fUlldara com seu CUllhado Jean Vleminckx e Arnold Proenne uma sociedade comercial, com nego.cios bancarios, de seguros,
minas, etc. Mais tarde, com a entrada. de seus filhos Gaspar, Melchior e Bal·
tazar, constituiu-se a firma Erasmo Sebetz & :filhos, que, falecido Erasmo,
passou a denominar-se Gaspar Schetz & Irmãos. Os Schetz eram proprietarios do engenho dos Eraamos, que exportava assuce,r para a Europa e foi uma
daa fontes prilleipais da imensa i·iqueza que acumularam . Catolicos e de-
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votos da Companhia (Pero Rodrigues, Vida de Anch . , l. e., p. 228-9), 011
termos em que Anchieta se dirige ao barão de Wesemael fazem presumh qne
bem grandes eram as obrigações que :hes deviam os jesuitas. - Sôbre o en·
genho dos Erasmos ou de São Jorge dos Erasmos, anteriormente deuomi·
nado do Senhor Governador (por haver sido fundado por Martim Afonso
de Sousa, de sociedade com Pero Lopes, João Veniste e Francisco Lobo) e
dos Armadorns, 1'. frei Gaspar (Mem., p. 169-70).
(296) Embora deixasse a direção da casa de São Vicente cm 1575, A11·
chieta continuou residindo na Capita.n ia até 1577, quando partiu para a
Baía com o provincial Tolosa.. Ai fez sua profissão solene dos 4 votos e foi
nomeado reitor do Colegio . Não chegou, po1·ém, a exercer esse cargo, pois
logo cm seguida, no ano de 1578, recebeu patente de provincial do Brasil.

(297) Apesar ele Aucbíeta anunciar a .Gaspar Schetz a sua partida para
o Sul em outubro, ha quem mencione sna passagem pelo Espirito Santo em
agosto, chegando S. de Vasconcelos a afirmar que a 4 dêsse mês se achava
o canarino em São Vicente, onde profetizou o desastre de Alcaeer-Kebir,
e-corrido nêsse dia (Vida de Anel!., l. 4, cap. VI). Mas, provando de nwlo
positivo a sun. ostadr. no Sul por essa época, s6 ei.:is•e a carta que esereven de
Piratiuinga a 15 de novembro de 15'i'9.
(298) João Batista "Maglio chegou a São Vicente cm lüG6 mais ou
menos, enviado por Ga:spllr Schetz romo feitor do engenho dos Era.s mos.
Muitos anos depois (em 1575 ainda .lirigía o engenho, conforme diz Anchie·
ta), foi despedido por tratar mais dos seus interesses do que dos elo pah"ão,
entrcgai1do Gaspar Schetz a feitoria ao italiano Paulo de Veras, que ta.mbêm não se houve A co11tento e foi sutstituido por Jeronimo Maia. Aind:l.
d~sta ve·r. a escôlha não foi feliz, como se dedu~ ele uma carta dirigida peloe
filhos de Gaspar Schetz, em janeiro de 1591, ao padre Luiz da Fonseca, en·
tão reitor do Colegio da Baia ("Pbl. elo A.rq. Nac.", ci.t.). A cura de um
filho de João Batista ::\faglio, criança. de onze meses, é citada entre os milagres de .<\ nchieta (Poro Rodrigues, l. e., p. 272) .
(299)

:Irmão de Gaspar, como já vimos na nota 295.

(300) João Martins veiu ao Brasil em 1568, envia.d o por Gaspar Schetz.
Serviu no engenho dos Erasmos até 1575 ("Pbl. do Arq. Nac.". cit.).

267

XX
DR PJRATININGA, EM

JERONniro

15 DE NovEMF!Ro OE 15i9 (301),
LErrXo (302), EM Slo V1cEN'l'E.

Ao CAPITÃO

I'repa1·atwos de vwgem. - A igreja de Dont'ingos Liú.z . dios de Arnriboia e o padre A.nton,io Gonçalves.

Os in-

que vim até agora andei por estas aldeias negociando
gente para a viagem. pouca achei porque toda ela é :poHca.
E posto que agora com a canoa de Salvador Corrêa (303) se poderão escusar estes trnbalhoc:;, porque ela com ajuda de Nosso Senhor bastava para me levar, todavia bem sei que nem com isso V. l\f.
me ha de de.ixar ir só; e por isso não quero partir de cá até não
aviar a gente, e levá-la comigo, porque se a deixar á sua discri~Jio
não sei quando partirão. António de Macedo aviou vinte mancebos
com sell irmão João Fernandes (304) os quais partirão terça-feira
querendo Deus, mas não pude acabar com eles que fos<>em senão
por o caminho velho da Borda do Campo (30ii). E lá hão de esperar por canoa.
Domingos Luiz estava acabando a igreja (306) . Já lhe dissemos missa nela com muita festa. Logo se parte para o Caraguaba;
r1ão achei ele sua banda gente que tirar, porque não vão desapercebidos e contudo daqui e dali me parece que se ajuntaram alguns
quinze ou dezaseis entre os qnais irá Cairobaca, porque o achei meio
amotinado contra Domingos Luiz, e trabalhei polo levar para lá por
que não se vá polo caminho ele seu irmão. Faço conta ele partir
terça-feira com eles por agua. Ele se ofereceu para a viagem liberalmente. E até sexta ou sabado ser no Cubatão com ajuda de Nosso
Senhor.
D

EPOIS
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i\Iaudo Domingos de Paiva, de escoteiro, a dar êste aviso a
Y. l\I. assi para que mande canoas boas aoi; portos por onde irmos,
como para que lli, esteja tudo prestes, pol'que ~sta gente não levam
n.ais que arcos e flechas, como V. :\!. mandou. E sel'á nccessario
cu partir logo pohl barra fóra ou busear-lheR que comam enquanto
liC detiverem aí.
Eu todavia pon1ue me escreveram qne vs Indios de Arariboia
( a07 ) se carregaram todos nus costas do Padre Antonio Gonçalves,
l<.'Y O-Jhes de cá alguma farinha para ajuda da matal.otagem do mar
<: cl a terra.
Alguns dos Carijós Yão, e entre eles o Alonso que está aqui acolhido com mrdo do Carvo<>iro, que ainda me dizem que o ameaça.
V. M. o fará lá desembaraçar entretanto .
'l'ambcm me encomendou Cairobaca que lhe fizesse pagar a Antão :;\unes o achatlego de um escravo que lhe cá tomou, porque não
t t'm roupa e ainda espera ele de achá-la feita quando de cá fôr.
!\ada mais ao presente. po1·quC' o mais fican'i quando eu fôr com
a.inda de Deus, o qual dê a \ r . 1\I. muito 110 !>ru amm·.
De Piratininga. boje Domingo. 13 de ~ovembro dC' 1.579.
De V. ~[. i-;ervo infimo .
NO'rAS
(301) Estampada, em fn.c ·similc, no cntnlogo n. 429 dos lineiros ?-.ía.ggs
Bros., de Londres, reproduzin·a Gentil :\{oura. na "Re\ista. do Brnsil", de
São Paulo, XXIII, p. 28·9. Em 1926, medeante uma subscrição em sacas
d<' cnfê, o quinzcnario paulistano "Terra roxa e outrns terras" adquiriu o
<•riginal e o ofereceu iw Museu Paulista.. Foi então pbl., a 29 de ubril dêsso
nno, no citado quinzenario, e nos "Anais do j\fuseu Paulista", III, parte I,
l'· ;i7:;.{).
(302) O capitão·mór Jcronimo Leitão por duas vezes governou a Ca·
pit ania de São Yicente, como Jo~o-tenente do dona.ta rio: n. primeira. de 1573
a J;j!'O e a sebruncfa de 1583 a. l;i92. Em 1585 organizou a f:imo8a bandeira.
contra os carijós do P:1rannpano111a, atingindo Paranaguá em fins dêsse ano,
ou principios do st•guinte, e assolanc.lo dura.nte fieis ri.nos as aldeias elo Anhem1,í ('Paunay, Jiisl. Ger. das Banll., I, p. 171). l<~oi grande amigo de An<'hieta, de cujos conselhos "sempre fez muito easo" (P . Rodrigues, Vida de
An1'11., 1. e., p. 242).
(303) Salvador Corrêa ele S{1, capitão-mór e governador elo Rio de ,Ja.
nciro, que, como se depreende dii carta, mandou it São Vicente a canoa, na
qual Anehieta dcviu fazer ·a viagem até aquela Capitania .

269

JOSEPH DE ANCHI ETA
Nas Atas da Ca111ara da Vila de São Paulo, , .. J, surge um Joi10
como escrivão (1562·4 e 1578) e vereador (1579), provavelmente
o mesmo nomeado por Anchieta. As atas da Crunam de S. André rcgistram
tambem um ,João Fernandes, que foi proeurador do Conselho em 1555, sugerindo Gentil Moura (1. e.), um confronto entre as assinaturas para :weriguar se se trata ou não da mesma pcssôa. Entretnnto, é muito provavel que
o J oão Fernandes de Santo André seja o mesmo, dado eomo filho de João "Ramalho, que cm julho de 1580 foi multado em 200 réis, pela Cam1tra de São
P aulo, pelo fato de não haver comparecido á prociimiio de Santa Jsabel. Seriam, assim, dois os J oão Ferna ndes, ou aJé três, poi11 aK atas de Ranto André
se referem ainda a um " .João }'e1·nandes, o Gago".
(804)

Fernanda~,

(305) 1'\mdado o C'olegio de PiratininJ?a, diz •r. Hmn1iaio ( conf. no
v. do Ce1~t., p. 127), os in<lios de C'aiubi se loralizaram "proximo do sítio
que depois se chamou T:i.batagoera e tinham sob 11111~ guarda o caminho que
do alto do espigão desl'ia. para n varzea e toma,·a par:i Rão \"icent~ por Sant o André". O "caminho do pn.drt José", assim 1'ha11111do por ter sido feito,
eegundo pretenrle111, pelos inclios sob a direção elo A 11(· lii<lt a, sen;u até l !í60,
quando Mcm de Sá ordenou fosse preferido outro, mandado construir por
~obrega (A. d'E. Taunay, S. Panlo 110.~ primeiro:; tino.~, Tom·s, 1920, J>· 179
e s.; Paulo Prndo, Pauli~tica, S. ruulo, 1925, p. 1 ··rn). - O caminho prinútivo, escreve Gentil l\Ioura (1. r. ), ' · subia pelo '':li<' do Paraiquê 011 Perequê, atravessando o rio Jurubatuha depois rk pass.ir o campo de Ijabapi!.
Prosseguia até São Paulo, por 11ontos muito a11roximndos aos da :itual e~!ra
da de rodagem. Em 1560, Mc>m d<> H:í mandou mudar esse caminho desde o
Cubatiio até o rio Jurnbatuba. Do C'nbatão ttlé o Alto ela f::erra c·le scgonia
por ponto11 dife1·entes dos qu<' ~iio atualmente 01·11p11dos pela eslrad:1 Yergueiro e até hoje ainda é elo isivel em algnmns passngens. O traçado clêsse
ca minho vom assinalado em um mapa 11pe11sc• ao 1·. X 1Y, p. 22, da Rcv. elo
Inst. JJ ist. o Geogr. de S . P:w lo".
(306) Observa Gentil :'.\foura (1. e.): ·'A ipcja ar;ui referida é a rupela rle Xossn Senhora de Guaré, ho,ie convento da !.uz, no arral.mlde dés:;e
nome. A respeito de sua fundM;iío h:1 um êrro qne f. prC<'iSO corrigir. A imagem não foi transferida do Ipirnngn para aquele lugar <·omo rr>f-..rem oi; cronistas modem os, entre outros A ?.Cl'C'<lo :'líarques . llomingos Luiz, o Carvooiro, teve su:i fazenda no r io íril'ipiranga, :ifluente elo rio ~r 'boi e que n11.<l:t
tem com o conhecido baino da lndcpendencia. Daí (• que '"eiu a imagem de
Nossa Senhor11. N'o Ipirangit oram situ:tdas as scs11111rias <le Antouio Pinto,
Salvador Pires e Jorge Moreirn". A esc.ritura de> doação f, capela elo Ounré
ou Guarcpc (ou ainda Garcpe, como dizem ns ata" da C':t111ara), feita pelo
Carvoeiro e sua primeira mulher, Ana Camaeho, :~ 10 ele abril de 1603, foi
transerita por Aze\·edo i\[arques (Aponl., II, p. l:!!I).
(307) Arariboia, chefe te111imin6 da Capitania do E~-pirito S:into, lintizndo com o nome de Martim Afonso de Sousn, grn.nde auxílio prestou aos
portug1.1eses na luta do Rio do .T1111ciro e na funclac;ão da. cidade de Siio Schastião. Em reco mpensa. de sous serviços, obtove de M em ele Sf1, R 16 de
mar~.o de 1G68, carta de sesmaria ele umas tcrr~ts 0111 Rão J,ouren~o, distrito
de Niteroi, "para ele e para todos os seus herdeiros e s1.1cessores :i~enrlc>n
tcs e dcseendentes que após dl'lcs v;erem" (":Rcv. do Inst. Hist. ", XVIT,
p. 301 e s.).
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Suiu

DE OU'fR,A

(308),

AO

IR:i.r.\o ANTONIO RIBEIRO (:30H) .

J

fique em vossa alma e mmcft dela se aparte, ainda que de
muitos inimigos seja combatida . An1en . E a Virgem i\iaria
sua l\Iãe, e :Mãe de piedade, vos dê sempre o leite de sua consola~iio, ele cuja doçura se.jais tão cheio. que a&c;i como lhe pedis que
!>e.ia p era convosco :\Iãe. assi vós sejais pera com ela filho humilde,
Cl.lsto, obediente até morte. Amen. Esta benção vos deixo por despedida e vos peço q11e a metais 110 coração. E quando vos virdes
atribulado, lançai mão dêste papel, e 1wesentai-o ao Senhor, e dizri-lhe : "Senhor, o que er-itã. em vosso lugar, me deixou esta ben~ão.
í 'umpri-a vós pelos merecimentos de vosr-ia Paixão. e <la \' ii-!!em ::\Ia1 ia vossa :\Iãe e Senhora minha." En confio que vos ouvirá t• consolará. e isso tambem lhe pedirei sempre. Tende isto em muita est ima, como a derradeira manda de vosso Pai, que muito vos ama, e
r<1~ai-lhe sempre por êste pobre pecaclo1·. Amen .
E."iUS

NOTA~

(308 ) Pbl. por Simão de Vasconcelos na Vida do Ve11cr<n·el Padre
.To.-cp/1 de A·1,chicta, P. 5, cap. I, n. 7, em seguida á de 11. XXTT, com a
indicação de que a cscrevêra anteriormente, "senclo ainda Supe1·ior". Essas
pvltwrns· de S. de Vasconcelos e as do prnprio Anchieta, nu. <'!1.rtn, fazem pre·
sumir tenha sido ela endereçada no frmilO A ntonio Ribeiro quan<'lo o eanarino
deixou a !lireção das casas de São Vicente, ou então por ocnsiií.o de sua última visita á Capitanitl durante seu provineinlato.
(309) O irmão coa.jutor António Ribeiro (Autonius Riberius, escreve
R<'rotario; António de Ribcra, traduz Patermina) residia. c111 Pirat.ininga e
foi aqui recebido na. Companhia..
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XXII
Ao IRMÃO AN'OONIO RIBEIRO, oo Rio DE
A

5

DE JUNITO DE

.J ANEIRÕ,

1587 (310).

J BSUS.
Irmao em Cnsto Antomo Ribeiro.
Pax Ch1·isti.

Bem entendo que credes, que pelo amor que vos tenho, e desejo de vosso bem espiritual, folgara de vos ter sempre em minha.
companhia, mas, pois Nosso Senhor ordena, convém que trabalhemos de ter sempre por companheiro aquele que em todas as partes
e em todo o tempo está. comnosco (::JH) . O qual, ainda que nós ás
Yezes o engeitcmos, contudo sempre está batendo á porta de nosso
toração, esperando que lhe abramos pera entrar e fazer morada em
nós, vindo juntamente com ele o Padre e o Espirito Santo, pera que
nenhuma parte de nós fique que não seja cheia, nem haja outro que
em nós possa ter quinhão, nem no mais pequeno escaninho (312) de
11ossa alma. Porque (como diz o glorioso São Francisco) não quer
o diabo de nós mais que um cabelinho, porque logo dele faz uma
grande amarra, com que nos prende e tem por seus. Se um dia que1·emos fazer nossa vontade em cousa alguma, por pequena que seja,
outro dia faz que a procuremos de a fazer em outra, e outras, até
que pel'demos a obediencia que consiste em não fazermos nossa vontade, senão a de Deus, que é interpretada pelos Superiores. Se uma
vez nos descuidamos num pensamentoziuho da carne, daquelle lança
mão, e se contenta com ele, porque trás dele nos leva a outros peores . Se começamos a nos esfriar um tamanino na oração e desejo
de tratar com Deus com muita humildade, pedindo-lhe continua-
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mente ajuda pera nossas fraquezas, pouco a pouco nos mete tanto
i·egêlo no coração, que vimos não sómente a não ·desgostar da vida
e da Religião, desejando liberdade pera poder ter gostos do mundo.
Âssi é em tudo, pelo que, carissimo, esforçai-vos. Muito caminho tendes já andado com a graça do Senhor. Ele sabe quanto vos
falta pot· andar, que porventura será mui pouco, e vos quer ajudar
nele, sendo vosso companheiro. Não percais tal companhia, porque
ainda que vos pareça peregrino, como parecia aos discipulos de
Emaus ( 313), contudo logo vosso coração arderá quando vos Ele
falar, dando-vos suas consolações espirituais, como eu sei que vos
deu muitas vezes, principalmente quando vos parte o pão na oração, e quando comungais. E quando vos achardes muito desconsolado e afligido, tomai por remédio singular puxar-lhe pela capa e
dizer-lhe: "Senhor, ficai-vos comigo, que se me faz tarde e a noite
da tentaÇão vem sôbre mim", e pedi licença ao Superior para comungardes. Porque eu confio, qne no partir dêste divino pão o conhecereis com tanta alegria e tanto esfôrço, que não pareis até chegardes á celestial Jerusalém.
Esta podereis comunicar com o Irmão nosso, porque tan;bem
pera ele escrevo, desejando que vós, e ele, e todos os da Companhia
sejamos cheios de Espírito Santo, que hoje vem sôbre os discípulos, e fiquemos confirmados com sua graça, que nunca mais queiramos nem possamos ofendê-lo, antes tendo tão bom amigo, e tão
suave hóspede em nossas almas, perseveremos até o fim em seu divino amor. O Senhor com a Virgem Nossa Senhora seja sempre
convosco. Amen.
Dêste Rio de Janeiro, hoje, dia do Espírito Santo, 1587 (314).
Vosso Irmão em Cristo.
NOTAS
(310) Pbl. em latim na Vita R. P. losep11 ..dnchietae, de Sebastiano
Ileretario, Colonile Agrippinre, 1617, p. 391-5; em castelilano na Vida del
Padre losep11 de ..d.ncl1ieta, de Esteban de Patern1ina, Salnmanca, 1618, p.
380-5; e em português na Vida do Venerai Padre Josep11 de Ancl1ieta, l. 5,
cap. I, de Simão de Vasconeelos, de onde a reproduzimos.

(311)

António Ribeiro, estando em Piratininga, desejava, como tantos
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outros, viver na companhia de Anchieta e nêsse sentido lbe escreveu. A
carta reproduzida. é a resposta do canarino, que, não podendo satisfazer o
pedido de Ant6nio Ribeiro, procura. dar-lho eonsôlo (S. de Vasc., Vida de
Ane1t.., l. 5, cap . I, p. 293).
(312) Corrigimos aqui um êrro de impressão do livro de S. de Vaiie.,
onde saiu ' 1caminho" e não "escaninho", como devera. ser evidentemente.

(Sl3)

S. Lucas, e . XXIV, 13-32.

(314) A versão de Patermina preci8tl. melhor a data: "Do Rio de Janeiro, e do mês de Junho, a. 5, hoje Domingo de Pascoa. do Espirito Sant.o,
n no de 1587".
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XXIII
. Do

ESPIRl'I'O SANTO, EM

9

1587 ( 315),
(!H6) .

DE DEZEMBRO DE

AO IRMÃO FRANCJ8CO DE E SCALANTE

C Anrssmo Irmão em Cristo.
Pax Cht·isti.
.
Porque nosso navio, com que peusava escrever-lhe, não ba de
partir tão presto, me hei determinado de encomendar outra carta
á ventura, rogando a Deu.e; a dê boa aos que levam esta, e no-la <lê
a nós outros. Boa ventura chamo uma vida conservada na graça
<le Deus e uma morte que a tal viela corresponda. Pera isto o arrancou Deus do mundo e o inseriu na Religião e nela o tem sustent arlo e conservado tantos ano.". Guarde diligentemente não entre
no seu coração desconfiança, ainda mui pequena: porque, ainda
que em i e em todas as cousas não ache senão miserias, faltas e
grandes fraquezas pera resistir aos encontros dos inimigos, contudo Deus lhe dará fortaleza, Deus lhe dará todos os socorros de
sua graça, e favorecido tão poderosamente vencerá e triunfará de
seus inimigos.
Já sei que vive contente na Companhia e que rende graças a
Deus frequentemente por êste benefício; contudo, tambem entendo que ha mister cobrar confiança, como o disse, assi em Deus,
como no amor de seus Superiores, aos quais ha <le estimai· em lugar
<'te Deus, pois eles cuidam em primeiro lugar, como é razão, de
que alcance sua perfeição e pera isto, de todas as maneiras, procuram ajudá-lo. Guarde-se que nem leves suspeitas lhe toquem
da alma êste conhecimento; tracem outros, ou digam o que quise1·em; V. se persuada que 11êsse Colegio não está pera outra cousa
senão pera alcançar de Deus sna salvação. Tenha cuidado ele sal-
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v11r-se, e com isto se contente, de maneira que amando em seu coraç.ão e venerando a todos seus Irmãos e julgando, de todos, que
são Santos, atrás disso tenha sua amizade e trato especialmente
eom aqueles cuja ,·ida e costumes conhece que lhe aproveitam
mais em ;·irtude. Procure em primeiro lugar ter perpétua aclvo' ogacla, toda sua vida, na Virgem Nossa Senhora e algumas vezes
não descuide de encomendar-me a ela, em suas orações.
Da casa do Espírito Santo, donde fa<.;o frequente sua lembranÇll a Deus, em 9 de Dezembro d e 1587 .
Seu Irmão em Cristo.
XOTAS
Pbl. em latim por Sobastia.no Beretario, na. Vita R. P. Io•ep11
p. 396·8, o em castellrnno por Estcban de PatermiDa na Vida do
ücl Padre Joseph de Anc11ieta, p. 385·8, e Simão de Vasconcelos na Viela do
l eiterat el Padre Joseph, de Anrhieta, 1. 5, cap. II, p. 4. Muito embora e~·
erita. em <'astelha.no, a. versão ness:~ lingua public:i.cla por Patcrmina (que é
repro<luzid1i por S. do \'asconeelos) ·não deve ser cópia do originnl. Sendo
S<'U livro mera tradução do de Bcretario, Patermina. certamente trasladou
i•::tra o castelhano 11. tradu\"iío la.tina do original. - No fü•ro ele S. de Yas·
concelos hf1 um êrro do impres~ão na data (1507 por J(i87) e o lugar ("casa
do Espirito Santo") não ''em indil·Mlo, afirmn.ndo entretanto o biógrafo ter
13ido a carta escrita. da alclC'ia de fü•ritiba. . Na versão portuguesa, é agora pbl.
pl'la primoira vez.
(315)

À·~chietae,

(316) FranoiN<'O de r:.~calantc, natural dii Biscaia, veiu para o Brasil
cm 1582, na. armada de Diogo Flores Valclez, que se destinava ao Estreito
de Magalhães. A sua entrad:t na. Companhia. é citada pelos primeiros cro·
nist,as entre os milagre.'! de Anchieta. Hendo o eanarino provincial e achando·
se no Rio de Janeiro cm prin<'ipios de 1582, surgiu deante da barra. uma es·
quadra, que os moradores tomaram por inimiga. Anchicta, por(!m, sossegou-os,
doclariiudo, nüo só que a armada era de paz, como tambcm, depois de ob·
ser~ã.-la de uma da.:. janelas do Colegio, que nela vinlia um carpinteiro para
entrar na Companhia. De fato: a armada. er:i. a de Yaldcz e o carpinteiro
Francisco de Bscala.nte. ~ste, assim que dc$embarcou, se dirigiu ao Colcgio
e pelo porteiro se fez anuuciar a.o provineia.l. Anchieta, dizendo saber quem
era o visitante e para que dnha, recebeu-o logo. E deante do canarino, sem
proferir pttlav1·a, Escalante Ciliu do joelhos, sendo assim recebido na Compa·
uhia., conforme ele mesmo depôs no proecsso de beatificai;ão (Pero Uodri·
gnes, Vida de A.nch., 1. c., p. 255 e 263; B. Teles, Oron.., II, p. 293·4, que
<1ií. o fato como ocorrido em 1581; S. de Vaso., Vida de Anc1L, 1. 4, cap. XI;
Dcgli Oddi, Vito. dl'l Venc1·abi1r Scri·o <li Dio Padre Gi1t.,cp7ie Ànchieta, Roma,
1738, p. 243·4, onde o nome do carpinteiro vem escrito Pietro d 'Escalante;
Charles Saintc-Foy, Vida <10 Vencra-vcl Padre Joseph de .!111chiet1i, tr . por t.,
S. Paulo, 1878, p. 177). - A armada. de Vald<.>i, composta ele 17 na,·ios,
el1egou a.o Rio de Janeiro a 25 de março de 1582, ali p<'1 manecendo at é 2
de outubro (frei V. do Salvador, Hist., 3• ed., p. 270 e s.).
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XXIV
Ao

IRMÃO FRANCISCO DE ESCALANTE, DO E sPIRITO s~:-ao,

A

7

DE JULilO DE

1591 (317)

1

em Cristo carissimo.
Pax Christi.
Quasi me havia esquecido de e~c:reveL·-lhe em castelhano, contudo não importa muito a linguagem. Todo o ponto está, não em
falar, senão em obrar, e eru desejar a virtude e não saber outra
prática que a que sabe a obediencia. Esta é a que Deus com mais
gosto entende e esta é propria prática sua. E onde não ha obediencia, cm vão se fazem prolixos coloquios com ele, que não ouve
palavras ditas por desobediente. Daqui entenderá bastantemente
que, quando a obediencia o ocupar em suas obras de maneira que
não lhe fique tempo pera rezar, que então a mesma obediencia rezará por V., e rezará, por quem obedeceu, até a morte. Confio
pela mercê, que Deus lhe fez, que sabe isto bem, e que conYerte
o trabalho de suas mãos em exercício de oração.
m\fÃO

Quando começa. e quando continua sua obra, volva a alma a
Deus e lhe ofereça, em sacrifício, seu trabalho e, acabada a obra,
renda-lhe graças porque o teve por digno de ocupá-lo em seu ser·
viço e em cousa que, sabe certo, é vontade dele. E logo tome para
si os Domingos e Festas, pera recuperar o tempo passado ; ouça
muitas missas, e demore então na oração, que nesse tempo satisfaz
Deus, com divinos consolos, os trabalhos feitos por obediencia.
Contudo quero avisá-lo aqui que, nesse tempo, o obriga uma
grande dívida. Perguntar-me-á: Qual~ Que rogue a Deus por mim,
que esta é a dívida devida á caridade, a qual ainda que mais pa-
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guemos, nunca a dívida tem fim, nem a paga, porque a paga mesma com que pagamos é dívida que, de novo, devemos Íi caridade
e, assi, quanto mais pagas se fazem, tanto mais dividas ficará. por
pagar. E não é pera mim cousa de pouco gôzo tê-lo por tal devedor, pois se me paga melhor, e mais do que me deve, e desta
maneira é mais seu ganho que seu gasto, pois gastando em pagarme, cada dia se faz mais rico.
Deus por sua liberalidade lhe acre.'lCente com suas imensas riquezas, pelas quais pode fazer bem a si e a seus Irmãos, delas necessitados. Aos Irmãos Luiz Fernão, Tinozio (318) e a todos os
demais que quiser e puder, rogo eu dê saudações minhas no Senhor.
Da Capitania do Espirito Santo. 7 de .Julho de 1591 .
Seu Irmão em Cristo.
NOTAS
(31i) Pbl. cm latim por Sobastiano llerclario 11a. Vita R. P. Joseph
Àttchi.etre, p. 400·3, e ODl castelhaJ10 por Esteban Patermina na Vida del Pa·
drc Ioscpk de Àttcllieta, p. 390-2, e Simão de Vasconcelos na. Vida do Ve·
Mra t·el Podre Joseph de Ancllicta, 1. !>, cap. II, n. 5, cabendo aqui a obser·
v~.iio feita a respeito da carta. anterior. Como esta, XXID, foi escritn de
:Reritiba., segundo S. de Va,sconcelos, e na Yereiio portuguesa é agora pbl. pela
primeira vez.
(318) Sflbre 011 irmãos Luiz Fernando e 1'inosio (S. de Vase., Vida.
dn ÂMh., l. I>, ea.p. II), a única notícia que possuímos é essa. rcf"er&neia de
Ancbicta.

278

XXV
.Ao IRMÃO FRAN01sco DE ESCALANTE, DO EsPm1·ro SANTO

J

RMÃO

(319)

em Cristo Caríssimo.

Pax CMisti.

Muito fruto na virtude lhe avalio, quando considero comigo
bens que Deus até êi;te tempo lhe tem dado; aumente-lhos
cada dia e, tão liberal que tem sido até agora, o seja mais ainda
por deante. Porque a Deus {> natural bem fazer, por ser o sumd
bem e infinita bondade, a qual quanto mais se comunica, mais faz
digno da glória de Deus. Convem, pois, que dilate os seios do coração pera que possa receber nele tudo o que sua divina Magestade lhe tem preparado, que é muito sem dúvida. Contudo, é uecessario que despida todo o amor que não fôr de Th>us ou a ele
não se encaminhar. Confie muito na divina graça, que, quem lhe
deu tão feliz principio e meios, lhe dará, na Companhia, ainda,
mais ditoso fim. Pense que êste não está muito longe, pois por
Jlluito que viva, e por muito que trabalhe por Deus, tudo é breve,
e pouco, para o que mereee de serviços tão bom Pai e Senhor. Na
Santis.sima Virgem Nossa. Senhora tem propícia e ''alente advogada. Não se aparte dela e rogue-lha continuamente que o não
desampare, que com seu favor tudo poderá. Rogo-lhe que, nas
orações que lhe fizer, se recorde dêste miseravel Irmão seu.
1108

NOTA
(319) Pbl. em latim por Sebastiano Beretario na J'ita R. P. losep1l
..&nchieta>, p. 399-400, e em castelhano por EetelJan de Patermina na Vida
dcl Padre Joseph de Ànchieta, p. 388-90. E agora, pela iirimeirn vez, na ver-

são portuguesa.
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CAPITÃO MIGUEL DE AzEvEoo, DA BAÍA, A

DEZEMBRO DE

1

DE

1592 (320)

Chegada de naius do Reino. - Padre João Pereit-a. - Congregação provincial. - Eleição do Padre Luiz da Fonseca para
procurador a Roma. - Padre Fer'TliúJ Cardim. - Negocios
do Espirito Santo. - ..titentado confra a vida do Inqwisido1·.
- Partida do Padre Luiz da Fonseca pat·a o Reino. - Pad;re
Marçal Belliarte. - Padt·es Gavriel e Ped1·0 Soares.

A

o capitão Miguel de Azevedo (321), meu Senhor em Cristo,
na Capitania do Espirito Santo. Intus vero.
Jesus.
Pax Cristi.
Senhor.
~ste barco vai direito ao Rio de Janeiro e assim esta vai á
ventui·a, se ele lá arribar á nossa terra, e será breve e quão extensa eu puder com poucas palavras. Chegámos a esta Baía com
boa viagem em oito dias (322). Logo a seguir entraram dez ou
doze ou mais naus do R~ino, mas nem por isso deixaram de valer
as cousas o seu pêso em dinheiro : a pipa de vinho a 24$, e daí
a pouco aumentou tanto que agora nem a quarenta mil se acha.
e neste Colegio bebem a.:,aua, e assim vão as mais mercadorias.
Boa é lá a nossa terra, mas não o conhecemos.
Esperámos alguns dias pelo Padre João Pereira (323), mas
como tardou fez-se a congregação, e foi eleito Procurador pera
Roma o Padre Afonsooa (324) por maioria de votos. Depois de
sua elei<:ão até agora, nem ele nem eu temos vida: ele com escre-
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ver e outros negocios, e eu com escrever pera o que os dias me
não bastam, nem descançarei até que ele ::ie não embarque, digo
se embarque. Contudo, furtei ou furtámos ele e eu alguns tempos pera negociar com o Senhor Governador (325) algumas cousas dessa Capitania, com favor do Padre Fernão Cardim (326),
Reitor e seu confessor. Mas é o vagar nisto imenso etc .
Temos negociad~s duas provisões. Uma, que não vão ao serti'io sem primeiro VV. EE. fazerem aqui saber, a qual ele passou
de boa vontade e com zêlo de não se deixar a terra sem gente em
tf:mpo que se esperam Ingleses (327), etc. Outra, é confirmação
do largo (327-A) da Senhora Dona Luiza (328) e vossa mercê
com ela, que não foi pouco tirar-lha das mãos, porque se lhe oferf'ciam a ele muitas razões pera duvidar e na verdade todos os
letrados, que estimam muito isto, nos aconselharam que as ouvissemos, porque se ele quiser pode nisso fazer o que quiser sem faY.er injustiça. contra ninguem, segundo eles dizem, por provisões
novas que tem d 'El-Rei pera isso e pera dar as sc>rventias dos
oficios, etc. E já ele oferecia o ofício de adjunto a N. dos Ilhéus
como a cunhado (sic), mas ele foi tão bom que o não quis aceitar.
As embrulhadas da eleição que lá houve andam agora na forja. Espero que tudo sairá acabado e apagado, e não se procederá.
na devassa, que lá se tirou, porque a toclos os letrados r ao proprio ouvidor geral lhes pareceu bem e a,judam nisso, e o Senhor
Governador, que é muito amigo de pacificar o poYo, tc>m já dito
que assim será. A petição fiz eu de minha letra com ajuda do mesmo ouvidQr geral: lá a tem pera a despachar. Eu dizia que se
podia lá dai· largueza a Rodrigo Garcia e aos mais que por acaso
tivessem alguma provisão, ou embaraço, porque tudo se há de consumir aqui e pera isso irão provisões como espero de certeza.
Para ~farcos de Azevedo ( 329) negociámos outra sôbre o easo
do Rccha: já está passada. Nieste negócio interveiu Manuel de
Freitas (330) e Ambrosio Peixoto (331) e eu; e foi o caso que
o Rocha era favorecido do Mestre da Capela (332) e lhe dava de
comer, disse-nos isto l\fanuel de Freitas. Com isto Ambrosio Peixoto rogou ao Mestre da Capela que houvesse dele o perdão, isto
é, não falar no caso. Eu apertei tanto com o Mestre da Capela
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que o não deixei dt>sca11ça1· até que houYe cl('le o necessario, e,
ainda que ele lhe tinha prometido que faria disso termo por es
criio, depois tornou atrãs di7.endo que sómente de palavra o di1·ia deante do Senhor Governador. Perguntei a Peixoto se bastaYa e clisse-me que sim. Trabalhei que se fizese>e logo e assim se
fez, tendo eu já prevenido o Senhor Governador o qual me disse
que o fizesse logo, como fez, e sôbre isto passou a provisão pera
)larcos de Aze...-edo não ser mais molestado sôbre o caso, pois Rocha não queria dele nada. A qual provisão tinha eu cá feita com
o Padre Afonseea pera ele a assinai., e, indo a mostrar a Peixoto
pera ver se estaYa boa, me mostrou ele outra que tinha já aviada,
&'>Binada e selada. De maneira que uão faltaram cá servidores ao
Senhor Marcos de Azevedo.
Isto concluido, dllí a muitos poucos dias o Rocha, que diziam
estar agravado elo lnqnisidor (33;3 ) , lhe atfrou duas noites com
um arcabuz á sua ,janela, foi prêso e se os Padres, qne são ad,jun-,
tos do Inq lÚsidor ( ;3;;.t.) . não trabalhavam muito nisso, ele não es<.:apava de morte ele fogo, conforme a bula do Papa. l\Ias eles a
i11terpretaram de maneira que pareceu bem ao Inquisidor dar-lhe
a Yida. Mas contudo saiu com degrêdo para as gal&> por dois anos
e primeiros cinco Domingos na Sé com grilhão e baraço e cumpr.ir um ano de cadeia e depois de degrêdo ( 335) .
Quis Nosso Senhor que tinhamos já aviada a provisão; porque
agora mal se houvera de aviar porque cuida ele que nós o perseguimos sendo nós os que lhe damos a Yida. '.Êste capítulo seja
p('ra o Senhor i\larcos de Azevedo pera que entenda que nós não
esquecemos dele. E não folgue ninguem com seu mal que bem
grnnde é. Muito deve a Ambrosio Peixoto, posto que ficou muito
sentido de tirar ele lá o ofício a Luiz Gomes e tomou como agravo
feito a si mesmo, que o tinha provido dele segundo ele mesmo me
<li1SSe ao cabo de trê.'> meses da noi:isa chegada, falando em outras
cousas e rogando-me que lho estranhasse lá; e não quis aceitari
ei:icusas dele dizendo que, se viessem quaisquer papeis de Luiz
Gomes, que logo o houvera a meter de posse dele. Dêste derradeiro ponto dará vos."ª mercê a conta que lbe parecer a Marcos
cte Azevedo.
4
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'fambem está. queixoso AmbrO!;Ío Peixoto de vo~'>a mercê lhe
11ão escrever e eu digo que tem razão se assim é, porque de verdade é amigo de vossas mercês e portanto daqui por deante 11aYendo ocasião não deixe de o fazer. Seu sogro Fernão Cabral
saiu agora com sua sentença: foi miMricordiosa, segundo todos
afirmam, e ele mesmo o reconheceu dando graças ao Inquisidor e
a todos os adjuntos da. mesa pela mercê que lhe faziam merecendo muito mais suas culpas, e i'itO de joelhos com muita bumilclarle (336) .
O Padre Afon::;i>ca partirá no fim dêste mês para o Reino llUIIl
galeão de Viana. Tem lá aviados muitos papeis da Senhora Dona
Luiza e anda aviando os de Yossa mercê. Tudo creio irá bem
aYia<lo, porque o Senhor Governado1· 1em prometido <lc• escrever,
Dispo ( 337), pr >Yedor-mór. etc. Como se aviarem os papeis do
caso da eleição. entenderei nos da tomada do livro da ('umara, que
to<:a a banhos, e entendam vos5as 111ercês que pêra isto é infinito
o vagar elo Governador e ando espreitando pera lhe falar em semelhantes cousas, e depois disso o Padre Cardim, que o aperta.
'J\:<J caso da querela, nii.o fará o G1wernador nada sem penliio da
pnrte; agora espera que venha dos Jlhru.-; onde o Mamah11:0 Pedro
Oonc:alves está e, qnantlo não vie1·, determino de abalroai· com o
ouvidor gei·al, o qual se mostra g1·ande meu amigo, e do Padre
..Al"onseca muito mais, e creio quE'. ele buscará alguma boa saida.
Ào menos não iriio lá mais papeis sôbre o caso enquanto uão bouv<>r qu<>m atire. Ao menos o Governador por sua partr os mandal"Ít e como lá está a provisão dos outl'Os passados bnstará. A
querela não foi nulu como Já cuidavam, ainda que foi dada por
induzimento de inimigos porque a ordeua<;ão está clara nisso. ;ifas
a justiç? dos papei.e;, que cá Yieram, do <:aso como passou bastaYa
peni tudo. Enfim tudo se fará bem com a graça de Deus.
O Padre Pro\'incial (338) partirá. juntamente com o Padre
.Afonseca para Pern11mbuco e de lá logo cm chegando diz que man~
dará o navio pera irem os que hão de ir pera essa banda e parece
que tambem irei eu pela promessa que o Padre Provincial fez a
Yossa mercê; que a não ser isso muito puxavam por mim cá pera
Fernambuco, mas quererá o Senhor tornar-me a levar a esta terra
1
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pera consolação de vossa mercê e dêsses senhorr..s todos meus amigos (339), a quem de cá mando mil ene:omendas, das quais vossa
mercê há de dar em particular a Candida com todo o mais que
lhe toca e não falo, porque já isso está sabido. Pera a Senhora
Dona Luiza basta esta mesma carta, a letra da qual mostra bem
o vagar que tenho. De não vir de lá ... varios ( :3:J9-A) os sucessos
do tempo . Haja a paz, saúde e amizade entre todos e principalmente com Deus, e isto basta; e não é necessario encomendar a
vossa mercê em particular os Padres, pois é- Irmão verdadeiro (e
não me engano) P pai de todos. l7ale interim et or·a pl'o me cum
to ta f amilia.
Desta Baía, o prime iro ·ele Dezembro. 1 :'í!J~.
Se vossa ll'ercê quiser dar parte desta tto Padre Gavriel (340)
e Pedro Soares (341 ), se aí estiver, será caridnde, porque não lhes
posso escrever senão bre1•itrr . Xão ha cá polYora. poupem lá a
que houver, e o Paclr<' Afonseca faz conta ck lrvar ao Reino o dinheiro do assucar da Senhora Dona Lniza, que <::Í se vendru. pera
prover de lá. Ka provisão que digo vai YOssa mercê por capitão,
se nas cousas de gu<>rra. e que com a Senhora Dona Luiza possa
dar todas as liberdades qne se cão em srmelhantes t<'rnpos aos
homisiados.
De vossa mel'cê

~crvo

em Cristo.

~OTAS

(320)

Pbl. nos ".\nais da Biblioteca :K'aeional'', XIX, p. 67·70.

( 321) O capitão de ordenanças :Miguel de Azoredo (ou Azevedo ) exer·
ceu o govêrno da Capitania do Espírito Santo, como ad.junto de dona Luiz~
Grinalda, de 1589 a l 593. Retirando·se a vinva de Vasco Fernandes Coutinho para o Reino nêstc último ano, Miguel de Azcrcdo continuou no govêrno,
com a patente de capitiío·m6r, até 1620, qur..ndo o passou no qu:trto donat.n·
1 io Francisco de Aguiar Coutinho. Durante sua nd111inistrução, em 1594, or·
gnnizou uma expedi<:ão contra os goitaca.zes (Braz da Costa Rubim, Notícia
Cronologica dos fatos mais notavei.~ da hist6ria àa provincia do Espírito San·
to, na "Revista do Instituto IIistorico", XIX, p. 336 e s.; Cesar A. ~[arques,
Dicionario Historico, Grografico e Estatistic-0 do ERpirito Santo, Rio, 1878,
p. 112). - Miguel de Azeredo testemunhou um dos milagres atribuídos a
Anehieta. (P. Rodrigues, Vida de ~-4.nch., l. e., p. 269).
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(322) Anchieta, que desde fins de 1587
to, seguira para a Baía a.fim de participrir
c;Jegeu o pndro Luiz da Fonseca procu1·ador a
lizou a congrcg-.ição é geralmente fixuda em
1592. Mas parece pouco provavel que, eleito
se deb:asso fiear por um ano n:~ Bafa.

se encontrava no Espirito San·
da congregação provincial que
Homa. A data em que se rea·
fins de J 591 ou principios de
para ir a .R:•ma, o procurador

(323) João Pe1·eil'a foi enviado para o Brasil em 1554 ou 55, com An·
tónio do Pina e outros meninos órfãos. Aqui se educou e foi recebido na
Companhia.. Criado no meio dos indige1111i;, aprendeu-lhes a liuguu o prcs:ou
assinalados serviços na. conversão (Carl. ..d.1•., L Y) . Em 1561, j{~ ordenado
l}e missa, acompan11ou Luiz da Gríi. na visita feita ás aldeins d:t Bttín, Stll·
vando o provincial quando a pique de se afogar num rio ( Cart. ..d. t'., XL V) .
Em 1564, ainda cm companhia de G:ã, correu as povoações dos índios (Cart.
..d.1•, Llll) e quasi morreu ás mãos dos sch·agens de 'fapepitanga, Tapcraguá
e Jaguaripe, quando, c:om outros jesuítas, procurou impedir-lh<>s a fuga, mo·
tivada pela peste que então assolou a Bafa (Jlist. dos Col., 1. e., p. 89;
S. do Vaso., Cron., 1. 3, n. 40). 1'Jstovc presente ao jubileu ncs6e mesmo
auo realizado na aldeia do São Paulo e, aos domingos e dias santificados,
r•regava na Yila Velha (Carl. Av., J,.XV). Em 1571-2 residiu, com o irmão
Manuel do Couto, na aldeia de São JoilO (JJfat. <los Col., 1. e., I>· 95), onde
teve de enfrentar Fernão Cabral por ocaailío do "reboliço" a que alucle a
Jnf. dos prim.. aldeiam . •Juntamente ''ºm o padre Jorge Ye!ho, cm 1374,
~1companhou 1\ cxpcdi<;ão chefiada. por Antonio Dias Adorno, qut', por ordem
do governador Luiz de Brito e Almeida, pcreorrcu durante quatorze mes!'s,
cm busca de esmeraldas, a região jfi explorada em 1572 ou í3 por Seb:tsl~"io
Fernand<'s 'l'ourinho. De pass:tgl•m, ,·isitar:un os padres as alcleii1s de Porto
Reguro, t•ncontrando em duas dclal! rnrios ídolos e bruxarias dos Rell·agens.
A expedição de Adorno tornou á Baía, lt:,·:1ndo, cm lugar de esm1>r:tldae1 cinco
mil índios <"ativos. Em 157.i, a maudndo do pro,·ineial 'folosa, sub;jfituiu Luiz
d:i Grií. na missão dos índios do rio Hcal. Em setembro de 1504, já professo
dos 4 votos, residia o paclre Joiío Pcrcim no Colegio do Rio de Janeiro (lli.çt.
dos Col., 1. e., p. 108-9; F. Saehino, JJfatorim Socfotatis Je.m, dt. por António Henriques J,ei..1, Àpontamento.~ para a 1IiRt6ria do.9 JestiilCls no Brasil,
Lisboa, II, p. l47 e 15~; Yarnh., JliM. Gcr., 4• cd., I, p. 329 e nota de
Capistrano; A. d •]<::;. Tauna.y, Ili.~t. Grr. lia.~ Banà., I, p. 54) .

(324) Luiz da Fonseca (ou Afouse<·a) na~eu na vila de Alvuhdc,
Alemtcjo, em 1550. Em 1569 foi recebido na Companhia e C'nviado pnra o
Brasil com dois companheiros. Auxiliou Gregorio Serrão na dirc<;ão do Col1>gio da B:tía e em 1584 assumiu o reitorado. Dois anos mais tarde, ser·
viu de colatC'ral ou secretario do provincial ~[arçal Belliarte. Em fin!I de
1591 ou mais provavelmente no decurso de 1592, foi eleito procurador a
Roma, n:t congregação provincial realizada na Bala (v. nota. 322). Apon·
ta-o C-.tpistrano como possível autor da memoria. sôbre os Tral1al/1os dos primeiros jcsuitas do Brasil, pbl. neste v. com o titulo de lnformarcio dos Primeiro.~ Aldoiamcntos da Baía (v. nota 456). De uma carta sua ao geral
.Morcuriano, escrita. da. Baía a 17 do dezembro de 1577 (Letti·es clii Jappon,
Peru et .Br~sil, Paris, 1578, p. 73-!J; Barão de St.udart, Doou111entos para a
HistDria do Brasil, II, p. 17-73), descrcveuclo a expedição de Antonio de
Salema contra os Tamoios de Cabo Frio, aproveitou-se o mesmo Capistr::ino
' para. reconstituir magistralmente a narra<:iío daquela tragica jornada, cm
artigo publicado na Gazeta de Notfcias, de 6 ele no•embro de 1882, sob o
título de G-rat·etos da Hist6ria Patria" (R. Garcia, nota a F. Cardim, Trat.,
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p. 392). Tra.nscreveram·o Maeedo Soares (nota {\, 2ª. ed. do Rcginnento das
Ca111aras Municipai,y, de Cortines Laxe, Rio, 188:í, p. 443-6) e Augusto de
Cttrvalho (.dpontamentos para a História da Capita11ia de S. Tomé, Campos,
1888, p. 81-5).
(325)

D. Franeiseo de Sousa, que tomou posse a 4 de outubro de 1591.

(326) Fernão Carà'i111, filho de Gaspar Clemente e smi mulher Inez
Cordim, nasceu em Viana de Alvito, arcebispado de Evo1·a, prov~welmente em
1548. Era de estirpe "antiga e importante", que, além dele, deu varios membros á Companhia: seus irmãos Louren<;o Cardim (morto em 1585 por cors.11·ios franceses quando em viagem panL o Brasil) e Diogo 1fr6es (que lecionou tcalogia moral no Colegio e Universidade de Coimbra e morreu em
Lisboa, vitimado pela peste de 1568-9); e seus sobrinhos Joiio Cardim (de
e1uem o padre Sebastião de Abreu escreveu a Vida <' Y.irtudes), Antonio
l+'rancisco C'ardim (missionario no Japíío, autor, entre outros obras, dos
Fasciculus a Jazionicis Floribu,q) e Diogo Cardim (missiona rio na lndia) .
Em 1582, sendo já professo dos 4 votos, e mfoistro do Colegio de J<~vora.,
foi escolhido paru romp1111heiro do visitador Crist6Yiio de Gouvêa, embarcando em Lisboa. a 5 de março de l!i83 com o go\'Crnador :llanuol 'l'eles
Barreto. Chegando á Bafa. a 9 de maio, aeompanhon Cristóvão de Gom·êa.
nas Yisitas feitas fts aldeias da Baía, a Ilhéus, Porto 8cguro, Pernambuco,
Espirito Ranto, Rio do Janeiro e Siío Vicente. Adot'r('ndo gra,·enHmlo no
Rio de Janeiro, curou-se com uma mezinha preparada 11or Anrhieta, cura
que foi tida por milagrosa entre os jesuitas ('". nota .;4.)). Em outubro ele
1585, já se encontrava ua Bafa, de volta da vingem ns partes cio Rui. Aí
exerceu o cargo de reitor do C'olegio, nté 1593 pelo menos, e foi confessor
do governador d. Francisco d<' Sousa. A 14 de abril de 1591 denunciou per:mte o Snnto Oficio a. Salvador de l\lla.i(L e outros (Den. da B11í<t, l'. :~27) .
Dirigiu depois o Colegio do Rio de Janeiro e em 159S, na eonitn·gai,:.i'io provincial realizada na Bafo, foi eleito pro~urador a Ro11111. Tendo e1n ban·ado
e111 Lisboa, de volta ao Brasil, a 24 de setembro de 1601, foi prêso logo em
S<'guida. por corsa.rios iugleses t' levado iiara fl. Inglaterra eolll o visittLdor
João Madureira, que fale<'eu no mar (fi ele outubro). Depois cll' resgatado,
em princípios de l 603, provavelmente, N1teYe em Bruxelas. No 11110 S!'guinte
tornou ao Brasil com o cargo ele provforial, e1ue exerrcn at/i 1609, quando
assumiu, pela segunda voz, o de reitor elo Colegio ela Dafa, eonjuntamente
com o de vice-provincial. Ainda era reitor neSllC Colegio, quando os hohmdeses tomaram a cidade, em 9 de maio de 1624. Sendo interinamente provincial do Brasil, faleceu na 11.ldoia. do Espirito Santo (Bnfa) n 27 de janeiro de 1625. Seus escritos (Informação da 111fa,"'ío do 1'. Cri.çf61'i'io de Gouvêa ás partes do Brasil, Do principio e origem dos lndio., do Bra.~il e Do
clima e Terra do Brasil), que tiveram vl\rias eclições, sendo 011 dois ultimos
puqlicados em inglês nn eolcção Purchas /tis P-ilgri!/11c.ç (fV, J,ondres, 1(>25),
foram reunidos em 1925 sob o título de '}'ratados <1« Tr1·n1. e Gente do Bra.~il
( <'d. J. Leite, .Rio), com introduções e notas de Batista Caetano, Capistrano
dt> Abreu e Rodolfo Garcia (R. Garcia, 1. e., p. l-32; .Antonio Vieira,
A1wa ou Anais da Provimcia ào Bmsil (1624·5), nos An. ela Bibl. Nac., XIX,
l" 187; Pbl. do Arq. Nac., XIV, p. 18; An. da Bibl. N<1c., XXIX,
p. 183-4; Dcn. da Baia, p. 46 e 327).

(327) Na madrugada de 2!i de dezembro dr 1591, duas embnrea~ões
de Thomas Ca,·endish assaltaram e saquearam Snntos, oude perma11E!<'era1n
durante dois meses. Rumaram depois para o Sul e Cavendish, não poclcndo
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atmves'!ar o Estreito do Magalhães, voltou a atacar Santos, sendo então reehassa.do. O mesmo aconteceu quando n segcir assaltou o Espirito Santo.
Três a.nos mais tarde, a. 31 de março ele 1595, James Lancastcr saqueou o
Recife, onde demorou trinta e um dias.
(327-A ) "erro de cópia, eom certez1L. Teria Anehiet:t escrito laudo, 110
sentido de luudemio, ou, melhor, de aonteuça rirbitr:i I, conformo l'egistra
Yiterbo'
(328) Dona Luiza. Grinalda, filha de Pedro Alvares Corrê'a e sua mulher dona Catarina Grinalda.. .l!~alecendo em 1589 seu marido Val:K"o Fernandes Coutinho, filho legitimado do pri111('iro donntal"io do Espírito Santo, o
não possuindo filhos o casal, assumiu o g<>vêrno, tendo por adjunto o capitão Miguel de Azeredo. Em 1593, ad.judi<'ado o direito de senhorio a Franeiseo de Aguiar Coutinho, dona Luizn retirou-se para Portugal, dei:Mndo
Miguel ele Azeredo como capitão·mór (C'<'~:tr A. Mnrques, Dic., p. 112).
(3~9)
Marcos Antonio de Azeredo Coutinho (era. esse o seu nome, segundo eon,jetunt Francisco Lobo), descendente on colateral de Vasco Fernnndes CoutinJ10, primeiro donatnrio do l~spirito S11nto1 e filho talvez, conforme
sugere Tauua~·, do capitão-mór e pro,·edor Belchior de A:teredo, que em 1563
defendeu \itórin eontrn um ass.<tlto dos franeeses. Entre 1592 e J 612, Marcos de Azercdo fez uma entrada pelo sertão em busca de esmeralcl;1s. Em seguida partiu pnra. n Europa e cm 1\[ndrid 1·clato11 a ~"elipe III a dcseolierki
das pedras. }Jm J Glfl l'ra provedor do l~spirito ~anto. Nf10 se sabe ao certo
quando e onde moneu: se no sertão ele ~!apaxó11 ou então encarcerado no
Rio do Janeiro. A. d't•:. Taunay (Bi.91. Ger. dax Band., V, p. 247-52) resnme ii sua hio1.,rmfia, valendo-se ele todos os dados até hoje conhrcidos.

(330) :Manuel de J<'reitas, cristão, velho, mercador, natural de Guimarães, filho de Franciseo do }'rcitas e sua mulher :Maria Braz, ensado rom
Vitória de Burros, denunciou pernnte o f'innto Ofício, a 3 de agosto de 15!J 1,
contando então quan•ntn e um anos de idade. A 24 ilc ugosto f('z nov:i denúncia, em que se refere á viagem feita treze anos antl.'s de Portugal para
o Brasil, na nau "de que era piloto e senl1orio em porte Nuno da Silva'',
t.omada por luteranos ingleses ''defronte da cidade de Santiago de Coho
Verde" (Den. ria Baía, p. 270 c 435) .8e1·á e.~se o Manuel de 1''reitas nomenclo por Anchieta. !
(33J) Doutor Ambrosio Peixoto de Carvalho, clesembnrga.dor, provedormór dos defuntos e ausentes, natural d eGuimariies, filho do cleeembargaclor
n.~ casa do cível cloutor Gonçalo \az Peixoto e de dona l\!adalrna de C:irvalho, casado com Beatriz de Ta.yde, filha. de }'ernão Cabral de Tayde. l>e
nuncia.do por Antonio Nunes Rei.mão, coufest!Ou·sc perante o Tribunal elo
Santo Ofício, a 20 de ngosto de J 5.91, tendo 37 a.nos de idade, e tamb<1m,
por sua vez, clenuneiou a pesimas não cspeeificaclas (Den., p. 376 e 383, ~
Co11f. da Bafa, p. 53-4) .

(332) Em sua denúncia. de 21 clr agosto ele J 5fll contra o close111bargador Ambrosio Peixoto, cit. nn nota ru1terior, Antonio Nunes Hei mão se
refere ao :Mestre da Capela. Bartolomeu Pires.
(333) Ileitor Furta.do do Mendonça, eaere,·c R. Garcia (Don. de Prr·
nc1mlmco, p. VII), "Capelão fidalgo d'El·Rc-i, d·c seu Dl.'scmbargo e
deputado do S:mto Ofício, foi nomeado para ,·isitador dos bispados de Cabo-
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Verde, São Tomé, Brasil e administração eclesiastica de São Yicente e Rio
de Janeiro, por comissão especiRl, datada de 26 de março de 1591, do cardeal arquiduque Alberto, inquisidor goro.l dos reinos e senhorios de Portugal".
Chegou á. Bala., com o governador d. :F•rancisco de Sousa, a 9 de junho do
mesmo ano. Concluida a visitru;ão, já se encontrava no Reino, em principios
de 1596. Paulo Prado publicou na Série Eduardo Prado - Para melhor se
conhecer o Brasil os documentos relativos á Primeira Visitação do Santo
Ofício ás Partes do Brasil f>elo licenciado Heitor Furtado de Mendonça, em
três 'volumes: Confi8sões da -BCll{a (prof. de Capistr:uio de Abreu, S. Paulo,
1922), Denunciações da BCll{a (pref. de Capistrano de Abreu, $. Paulo,
1925) e Denunciações de Pernambuco (pref. de Rodolfo Garcia, S. Paulo,
1929).
(334) Entre os varios assessores, que julgaram com o bispo e o visitador da. Inquisição, constituindo o Tribunal, figurava. o padre Fernão Cardim (J. Lucio d 'Azevedo, Histotia dOii oristãos novos portug11c.scs, Lisboa,
1921, p. 227).

( 335) Caso dificil de esclareeer, conforme acentúa Ca.pistrano (Den.
da Bafa, p. 8). Para. 'l'nunay (IIist. Ger. das Band., V, p. 248), o fato
se deu no Espírito Santo, onde o Inquisidor anda,·n em devassa. Da carta
de Anchieta, entretanto, parece indubitavel ql1e a tentativa de morte ocorreu
na Baía, embora !:tocha. fosse talvez morador no Espírito Santo. Adeu1ais,
o Inquisidor Heitor Furtado de )!endonça. limitou sua. vi!>itação 6. Baía, Pernam búco e Paraíba, não tendo estado no Espirito Santo (R. Garcia., Den.
ile Pcrna11ibuco, p. VII-VIII).
(336) Ferniío OabraJ de Tnyde, natural de Silves (Algarve), filho de
Diogo Fernandes Cabral e Ann. d 'Alma.da . Era tido por fidalgo e possuía
uma fortum1 avaliitda. elll 20 mil cruzados. Durante o governo de Manuel
Teles Barreto, tomou parte na expedição contra os A.imorés. Alvo de inúmei·as e gravissimas denúncias, tinlia eineoenta anos de idade e residia na
sua fazenda. de Jaguaripe do Reeoncavo (Bafa.) quando, a 2 de agosto de
1591, se confessou perante o Sant-0 Oficio. Uma de suas culpas consistia em
haver admitido que se estabelecessem numa aldeia. dentro de sua fazenda e
nela. construissem igreja nlguns Indios pertencentes á seita cluunada. Santidade, os qunis lá permaneceram três meses e só foram expulsos por ordem
do governador Manuel Teles Barreto, acrescentando as denúncias que Fernão
Cabrnl tomava parte nas cerimonias dos selvagens. Outra culpa sua era ter
dito a dois negros que jogassem numa fornnlha. uma "negra inchada. de comer terra", no que foi obedecido. A sentença. "misericordiosa", como diz
Anchieta, condenou-o a dois anos de dostêrro f6ra do Brasil (Den., p. 251,
264, 275, 276, 280, etc. ; e Conf. da Baía, p. 35-7, e nota de Ca.pistrano,
p. 7 do pref.) . Sua mulher Marga.rida da Costa, natural de Moura, filha
de Manuel da Costa e Bell.triz Lopes de Gouvôa, tambem se confeRsou per:mte o Santo Ofício, a 30 do outubro de 1591, declarando contar quarenta. anos
de idade (Conf. da Bafa, p. 101-2). V. nota 499.
(337) Frei Antouio Barreiros, que em 1581 fez parte do govêrno, retirando-se por desncôrdo com o ouvidor-gera.! Cosme Rangel, e de 1587 a 1591
voltou a governar a Colonia com o provedor-m6r da fazenda Cristoviio de
Barros.

(338) Padre Marça.l Bellinrte, provincial desde janeiro de 1588
nota 343).
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(339) Como era de seu desejo, Anchieta voltou para o Espirito Santo,
logo em princlpios de 1593 provavelmente (A. de A. Macliado, Ànoh. na
Cap. àe 8. Vicente, p. 271 nota 21).
(339-A)
Nacional.

" ... al11é varios ... " (f), reza a cópia pbl. nos Àn. da Bibl.

(340) ~ste padre Graviel, a quem, salvo engano, só se refere Anchieta,
foi com certeza recebido no Brasil.
(341) O padre Pedro Soares veiu em 1578, na. leva de dezeseis jesuitas
trazida por Gregorio Serrão. Em janeiro de 1585, era superior da casa de Santos, onde recebeu o visitador Cristóvão de Gouvêa (F. Cardim, Trat., p. 351).
Um ou dois anos ma.is tarde, foi superior da do Espirito Santo (S. de Vase.,
Vida àe Ànch., 1. 5, cap. XIII, n. 1-2), onde ainda residia em 1592, como
se vê da carta de Anchieta. Em 1594, já professo dos 4 votos, encontravaee novamente na Capitania vicentina (v. carta XVII) .
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oo EsPtRlTO S \l\TO,
1594 ( 342)

GERAL PADRE ÚLAUDro AQUA\"ffA,
A

7

Dl~ SETEM 13RO DE

Padre Marçal Belliarte. - 1'h'ssão <le rlnchieta ás Capitanias do
Sul. - Jes1titas despedidos da Coinp{J/nhia. - Pad1·e Melchior
d.e Aco.~ta. - Noticias do Rio de Janriro. - Pad1·cs F1·ancisco Soare.~ e João Pereira. - Espera do novo p1·ovincial Pero
Rod rigu es. - Notícias de São Vicente. - Padres Pe1·0 Soa1·es e Domingos Fe1-reirn. - Ataque do.~ piratas ingleses e ú1s1wrei<;ão dos Indios. - Notícias do E.~pi1·ito Banto. - Espera
do padre Luiz da Fonseca.

•

JF.~ns.

'Jiui ReYerendo em Cristo Padre X osso.

Pax Olirist1'.
O Padre l\Iar<;al Billiarte, Provincial (343), me enviou a estas
Cn11itanias do Rio de Janeiro e São Vicente a visitar. Detive-me
nelas o tempo que pareceu nrc::essario, porque o Paclre Provincial,
por srr tomado dos Franceses (:344), não pôde acudir ao tE>mpo que
esperavamos, que era mui importante pera o bom govêrno daqul'le
C'olegio e quietação de algum; elos nossos. Daquele Coleg'io se rnviaram po1· sua ordem alguns aos da Baía, elos quais creio que alg-uns foram despedidos pelas causas qne o mesmo Padre Pro"inc::ial
haverá já dado a Vossa Paternidade. Em São Vicente se despediu
um, recebido para coadjutor: as causas foram mui urgentes e tais
que na mora estava o perigo. Outros se enviaram para a Baía prra
o mciuno fim e a um, que foi o Padl'e Melchior de Acosta (345), se
deu licença pera a Cartuxa. B de tudo foi ad,·ertido mui particu]al'mente o Padre Provincial, que m<' escreveu sôhre um, que fôra
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bem despedido, mas que temia que havia tarclaclo em o ser, t-, corno
êste, não ha que duvidar dos outros que tiveram mui claras e urgentes causas, indignos omnitno vocalione nostra. Não toco nelas,
nem os mer.ciono, porque disso dará informação o Padre Pro,·iucial,
a quem a dei mui larga.
No Rio de Janeiro queda por \'ice-Reitor o Padre :B'rancisco
Soares (356). Em sua companhia <>Stá o Padre João Pereira, que
ha pouco fez profissão de 4 votos, pouco satisfeito de seu modo de
proceder e desejoso de mudança pera outra parte. acabt-i com ele
que sobrestivesse, ajudando-o a ele c a toclo o C'olegio e a toda a
terra, até se dar conta ao Padre Provincial. Os mais tambem quc<laram quieto.e;, com a esperança da vinda do Padre Provint·ial, lJUC
temos agora, por nova, ser o Padre Pc1·0 Rodrigues (:1-~'i), que foi de
Angola e esteYe presente á congreg-ac;ão p1·oyincial na Baía .
.:\a Capitania de São Yi<:ente <pwda o Padre Pero Soart-s, que
agora fez lá profissão ele 4 votos. eorn muita consola<;ão sua e lágrimas <los estranhos que a ela c·omparec:eram. Com rle queda o Padre Domingos Ferreira (348), por snperior de uma <laqueias e;asas.
Faziam bem seus ministerios, ele e seus compa11hei1·os, assi com os
Portugueses como com os Tnclios Brasis. •\inda q ne êstes. como a
Capitania por uma paite foi saqttea<la pC'los lng-lNil'S (~34!!) e por
outra parte se levantaram os Bra-.,is <lo sertão e matm·am algum; homens (350) não tenham a quietude dest-.jacla pera a doutrina, srrnpre se visitam, confessam e des ouvem mis!-ia e n·cebem os rlemais
sacramentos, com não pouco trabalho <los nossos que i'iio pouc:os
pera os acuclir, a eles e aos Portugueses e e."cravos.
Nesta do Espírito Santo encontro agora muita perturbação entre os Portugueses, uns com outros, sôbre preten<;ões de ofícios e
honras, e, com os nossos, porque não lhes ('Onccclemos q uc façam
dos Tndios Cristãos á sua YOntade, querendo serYir-se deles a torto
e a clireito. Mas como esta é guerra antiga, e no Brasil não se acabará senão com os mesmos Indios, t.raballrn-se toclo o possível }J<'la
sua clefensão, pera que com isto se salvem os predestinados. que. se
J1ão se tivesse respeito a isto, era quasi insofriYel n ,·icla dos Padres nas aldeias, sed oninia sustinemus propter clel'fo~.
Eu. ainda que velho (~31) e mal disposto, drs€·nganaclo e:.tou
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de ter descall(.:o n<';;ta peregrinação; resol' ido estou em me entregar todo aos }:;n1wriorcs, qnc me revoh·am c:omo quiserem pera serv iço de Deus e dos noH.-;os, uão me falte sua graç:a. Et omnia potero
1·n codem, maxim(· se \'ossa Paternidade tivesse memoria de mim,
cncomen<lando-m<:> a Dcu:5 Nosso :::ienhor e aben<;oando mihi in ('0·
avm Ultri.slo Jr;n1 Do111i1•11 Nnsfl'o.
E porque e;.peramos pera resolução <ll' muita:, cousas a vinda
do Padre Luiz da Jt'onseca (3.)2), não aponto agora cousa em particular.
De.5ta ( :apitania do Espírito Santo do Brasil, 7 ele setembro
de 1594.
De Vo.c;sa Patt·rni,lade. Filho incligno en1 l'ri;;to .

NOTAS
(342) Pbl. em <'aslelbano nos "Anais da. Bibliotera ::-\acional", XIX,
p. 70-2, e agora, pel:t primeira. Ye7,, na. versão portuguesa.
(343) O paclre Mar~al Hclliarte chegou a Pernambuco, cm <:ompanhia de
<>utros padres e irmãos, a 7 de maio de 1587. Aí se demorou longos meses, só
desembarcando na Bala a 20 de janeiro de 1588, pani. assumir o cargo de pro'incial. A 28 de julho de i:i9J, pregou ua Sé <la Baía, por ocasião da pnbli·
rnç.ão dos dois editos da f(I e da graça e da proviijão real trazida por Heitor
l''urtado de Mendon(}a, visitador do Santo Ofício. J<; ncs8e mesmo :rno, a 19 de
agosto, denunciou perante o Santo Ofício a Gaspar Curado, capitão de Porto
E-eguro, que proibia. os padres de visitarem as aldeias dos indios. Send(I substituído pelo padre Pero Rodrigues, deixou o provincialalo cm 1594 (F. Car·
dim, Trat., p. 3G.;, e nota de R. Garcia, p. 41 :i; Co11f., p. 12, e Den. da
Bala., p. 371).
( 344) Alude muito prov:\\·elmentc ~\nchieta {Is int•ursões dos franceses no
Korte, aliados aos índios. Xa Paraíba, Feliciano Coelho, capitão da ilha da
Uestinga, então <'onceição, para lá emiado afim de dar combate aos indios,
expulsara os jesuitas das aldeias cm 1593, confiando-as aos franciscanos, por
sua vez expulsos em 1596. Tais sucessos de,·i:u·1 reter )far~al Belliarte na
Baía. Ou, entií.o, a prc~cnç:i das naus frnutcsas tornava perigosa qualquer
viageni por mar.
(345) Pa.ltam informes sôbre êste religioso, talvez entrado para a Go111ranhia no Brasil, pois não consta da lista dos enviados de Portugal, organizr.d:i pelo padre Antonio ll'ranco (Syno71sis, nos Apont., TI, de A . H. Leal).

(346) O padre Fro11dsco Soares fez parte da mis!!âo que, partindo de
J,isbôa. a 30 de janeiro de 1585 com destino ao Brasil, nesse mesmo dia ou
no seguinte, percorrid:i.s seis lcguas, foi atacada por duas naus de pi1·a.tas franct-ses. Xo combate, t'aleecu o padre Lourenço Cardim, irmão mais 1110<:0 do
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autor dos Tratados da Terra e Gente do Bra.~il, com o crn.neo de~pcdac;ado por
uma bala. Depois de saqueado, o navio que transportava os padres arribou á
Galicin. Bm 1587 tornou a embarcar, em compaubia do provincial Mar.;al Belliartc, chegando a Pernambuco a 7 do maio. Em. ja.n eiro do a:no seguinte,
eleve ter acompanhado o provincial ri Bala. E, a 20 de maio, tornado com o
visitador Cristóvão de Gouvêa il. Pernambuco. Daí, a 28 de junho, sep,uiu com
o visitador e o irmão Barnabé Telo para Portugal. A' altura dêstc pais, a nau
em quo iam foi aprisionada por piratas franceses, no <lia 6 de sctem bro. Os
padres sofrflram maus tratos e vexames, tendo sido Francisco Soares duns vezes
surrado. Perto de Rochela, foram os .iesuitas passados para um barco de pescadores bretões, tomado pelos piratas, e depois de dois dias e meio de vingem
c:lcgaram ao porto de Santo Andr6, na Biscaia. Seguiram então para P'>rtugal, por Burgos e Valladolid (F. Cardim, Trat., p. 368-71). Dc-nu1wi:mclo pe·
rante o Santo Ofício, a 18 de agosto de 1591, o padre Pedro l\Cor<'ira cl{1 l•'rancisco Soares como residente por essa. epoca 110 Colegio de Coimhra (/)e11 . da
Baía, p. 364) . Tornado novamente ao 13rasil, era ele em 1:ifl.J 'i!·c·rcitor
do Colegio do Rio de Janeiro, como infornm Anchieta. Nê-ssc <·m·g-o i;uh11tituia
intcrinnmcnt'.l o padre Fernão Canli111.
(347) O padre Pero Rodriguc.q, n:~t.t1rnl do Evora, t'oi mission111·io c111 Angola, assistiu á congregação provinrial de 1592 na Baía, e, doia anos maia
tarde, vollou a.o Brasil com o cargo do provincial, em que substituiu a )..f1m;al
Belliarte. A pedido do padre Fernito C'ardim, a quem entregou a dire~ão dt\
província, em 1604, escreveu a biografia de Anchieta, publicada no;i "An. da
Bibl. Xac." (XXIX, p. 181-287).
(348) Domingos Ferreira, ainda irmão, chegou ao Brasil na leva do provincial !no.cio de Tolosa, a 23 de abril do 1572 (Hi.st. do.~ Col., 1. e. p. 93
e 130).
(349)

Alusão aos dois ataques de Cavendish, em 1.391-92.

(350) Os índios, que em 1590 haviam assaltado Sri.o Paulo, voltararn a.
ameaçnr a vila em 1593 o 1594. Então, n instru1cias ela Camara, o capitíio·mór
Jorge Corrôa organizou uma ontracla contra. os carijós e tupiuaes, iniciando
assim a luta que, continuada por Mnnuel Sueiro e concluída por João Pereirl:I
de Sousa, livrou para sempre Sã.o Paulo do Campo das investidas elo gentio
(A. d'E. Taunay, Hist. Ger. das Band., I, p. 114, e 173·4).
(351)

A 19 de março de 1594, completara Anchieta 60 anos do idade.

(352) O padre Luiz da Fon.qeca, eleito procurador a Roma na cougre·
gação provincial realizada na Baía em 1592, parece não ter \'Oltado ao Brasil,
como esperava Auchieta. Nem na Synopsis de Antonio Franco, nem (ao que
nos consta) nas cronicas do tempo, se encontra qualquer referencia a respeito.
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Chrisfos.

Pax tibi frate1· dilecte in Domfoo Iesu et consolatio Hancti
Spiritns, qui omnem tristitiami repellal a. corcle : vide qumn bonu.s est
Deus, quam s1iavis erga servos suos. Nihil tibi nocebit, q11ia Dominus tec111n est : ponat te ille jnxta se et cu jus vis 11wnus p1ignet conii'a te, quis te sepatrabit a cha1·itate Dei, qum es'l Ghl'ú;fo Ies1i Domino .Vostro? Nec tristitia, nem lmtitia, ncc vila, nec mors, qiiia sive
tristaris, sive la:taris, Doinini es: sive vit·es sive more1·is, Domino
vi11is, rui te dedicasti et Vomú10 moreris qui pi·o te 1iiortiws est 1it
vita.m haberes in ipso, /act1ts ei similis per obedien6arn ·nsqile ad
1;10rtem. Ego q11idem absens corpore, pnesens autem spiritu, apud
te gaudeo in donis Domini nosfri, qu1:bus te a.crumulcit, ornns pro
te in orationibus rneis id adimplearis vel'a l<.et·itia, qnce in hmnil~
poh'entia labo1·e snbjectaq1te obedientia cuin charitate posita est .
•Uodicwnt la-lJora.bis et jam non videbis: si quceris q1úJusq1te, clico
tibi: .i am non videbis, labores quos pate1·is pro Domino, sed exultabis in eo, qui legitime pugnantibiis dat coronam. Audi te Domina tua, quami habes semper in corde et ante o-culos. Assumpta
e.çf, in cmlum post multos labores et req·1iievit <ll'W mense sept?"mo
super montes Arrnewim . O si hoc aiidires, quuni prceclicavi in ejus
octava, quornodo l<J3tareris, sed et nunca lmtare in illa, qua.e arca
est nwmii D.omi1'11i fab1·icata, i?t qna anirnalia pusilla cimi magnis,
peccatores magni et parvi refugium inveniimt, sed 1â possis patrem
Vicentium (355) participem facere h11j11s cibi, dicam t·i bi materna
lingua (356) :
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Acolhem-se todos o.e; animais brutos a esta arca, betumada de
dentro e de fórá, e oc homens e aves que são os que andam pelo alto
com seus espíritos, os quais por derradefro, por mai.<> sant0s que sejam, se a esta arca não acorrem perisuros no diluvio. Mas eles dentro nem goteira d 'agua padecem e a boa ela arca recha.<ssa de si todas
as ondas que a levavam de cá pera lá, dando naqueles sagrados costados de seu coração. Porque, como quer que ela tinha dentt·o dcl~
a seu :filho, sôbre o qual o eterno Padre largou o grande• <liluvio
dos trabalhos e paixões, necessario era M~sem no coração da Virgem onde ele estava gua1·dado. Por estas aguas andou 11ossa mãe
tlinta e três anos, enquanto ele viveu. padecendo com el<> e guardando-nos a nós. As ondas que a mim llH' houveram de alagar no
abismo do inferno, como me tinh1.1m alagado no abismo cio pecado
embarraram na arca dela, como bem lwtumada <' mais forte que
nma rocha, pois era mais que l'risto Jesu que é pedra angular, quebram seu furor, recehrndo em si a pena ele minha l:lll pa. O' hoa
mãe ; ó suave mãe; ó cloce mãe.
Ainda que esta-; águas foram tão \'iolcntas. <(li<' lhr t omaram
seu precioso, unico e vc•L"dadeiro rilho f' lho matin·am, contudo não
tiveram poder pera lhe tirarem de dentro os bruto:; animais dos pecador<>s, que Domino lhe tinha dado por filhos, ant es tunto mais
os ama quanto poY eles mais alagado nH paixão foi seu I!~ilho r Senhor. Para quê mais '! Ainda depoi,<; de subido elr ao céu, livre do
iuar tempestuoso, ela se ficou tá muitos ai·os, com os animais dentre
de si, querendo ser anatema, e apartada da face cli ,·ina por seus
filhinhos, com uma maior caridade que São Paulo, até que repousou esta divina arca no setimo mês sôbre os montes da .Armenia.
Armenia quer dizer luz do que corre: esta é a hrn eterna, a claridade perpétua, a visão divina de Cristo, resplendor do Padre, o
qual exultavít ut gigas ad currendani viam, dando tão grandes saltos de virtudes pelo ma.r dêste mundo, com tanta ligeireza qn<> todos
o perderam de vista em sua paixão, perdendo a fé, senão a !ma mui
bem betumada arca, que sempre o acompanhou at\> o pé <la cruz e,
~inda que não correu tanto como ele, todavia sempre lhe foi pelo
alcance sem perder a luz da fé. E, por isso, com muita razão o
grande corredor Cristo, seu Filho, em trôco dela o alcançar ao pé
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da cruz e ali estar recebendo em seu coração embate das ondas que
ele recebia em seu corpo, a alevanta sôbre os montes de Armenia com
st>us Querubins e Serafins, dando-lhe mais clara luz e mais claro
conhecimento que a todos os (-luerubins, e mais incendi<lo amor e
mais suave fruição da divindade que a. todos os Serafins.
Outro misterio tem ainda o repousar a arca no mês setimo, e
é que, assim como Deus fez todas suas obras em seis dias et 1·equievit septimo die, assim a Virgem bendita, arca de Deus, andou com
seu Filho obrando a redenção do mundo em uma semana, que são
seis dias de trabalho, porque todos os anos que viveu neste mundo
foram para ele dias de semana, em que sempre trabalhou, até que
chegou o Domingo em que foi folgar pera sempre. De maneira que
quem, nêste mundo, da semana faz Domingo, no outro entrará na
semana de trabalho eterno. E quem não faz mais caso desta vida
que de uma semana de trabalho, da verdadeira com eternidade menos ha que tomar cuidado, que quanto pad-ece é pouco por amor de
Seu Senhor, e dizendo: mihi absit gloriari in .c1"uce Domini N ostd
J esit Ohristo. Como a Virgem gloriosa, fazia acabada a semana de
trabalho pera repousar ao setimo dia, que é o Domingo da eterna
fragancia, senão sôbre os montes de Armenia, ao menos entre os
coros angelicos, onde•alcançará luz de Cristo corredor e da Virgem ,
corredora, após os quais andava, correndo nesta vida segundo seus
exemplos de pobreza, castidade e obediencia, dizendo-lhes: in odo- '
rem unguentorum tuorum cm·1·im1ts.
Se forte interrogas porque se multiplicaram aquelas duas vezes
de arriba, dicam tibi: audi bene et nota in .corde tuo. A Virgem
Santissima, como a mais humilde c1ue houve I}.O mundo, nunca quis
passar da especie de diminuir, diminuindo-se sempre, anulando-~'"~
e tendo-se por escrava, mas porque seu Filho deu lei : qui se h1tmiliat exaltabitur, da segunda especie de diminuir, em que a Virgem se tinha posto, a levantava á terceira de multiplicar, subindo
á mais alta de todas as três J erarquias dos anjos, dizendo-lhe: mitltivticabo fiiios seus sicut stellas cmli et sicitt arenam maris. E, assim, a que $C tiuha pela mais pequena do mundo foi feita uma arca
tão grande de misericordia, em cujos retretes e escaninhos se escondes
sem os pecadores da ira de Deus e se salvassem do diluvio do pe-
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eado, e reina em todos aqueles que não querem ser seus filhos.
Multiplicam-se seus filhos como as areias do mar e como as estrêlas
do céu, porque os que cá andam desprezados como areia ao longo
do mar, considerando a vida da Virgem e imitando-a segundo sna
fraqueza, depois se fazem claros no céu como estrêlas, e mais que
estrêlas, pois o mesmo sol de justiça di fidgebant fusti sú;itt sol in
i·egno Pat?'is mei.
Adhiu; dicam tibi 1.tnum punctum, porque a verdadeira prova
dP- multiplicar se faz por repartir, que é a quarta especie. Pera que
os filhos da Virgem se multiplicassem e nós tivessemos certa prova
d~ seu materno amor, ensinou-lhe seu Filho a quarta e última especie de repartir, fazendo-a repartidora de todos seus bens. E porque, assim como ascendens in altmn accepit clona in hominibits recebeu do seu Padre eterno ofício de repartir suas graças e dons aos
homens, assim tambem, levando consigo a Virgem sua mãe, deu-lhe
poder sôbre todas suas cousas, fazendo-a repartidora pera que, dando ela muitos dons a nós seus pobres filhinhos, nos multiplicassemos em número e virtudes, c nós, vendo tão certa prova do amor de
nossa mãe, a amassemos com todo cotação e a servíssimos de f-zwi11hos
todos os dias dessa semana pera folgar ao dominical dia, quando ela nos acabará de repartir não sómente dons e bens, mas dará
d(' todo em todo a seu Filho e Senhor, que é todo e sumo e unico
bem. O pia ilf.ater esto nobis sernper mater, amen.
Accipe frater Emmanitel minuscitlitm hoc, quod non ego sed
1·psamet vii-go mittit ad te, tu ora eam semper, serva bene lwc epistolvi1tm ut servet te beata mater Dei.
P. foo.

(n

NOTAS
(353) .Pbl. nos "Anais da Biblioteca Nacional", XIX, p. 72-4. Sem
nenhuma indicação de lugar e tempo.
(354) E' dificil identificar o destina.ta.rio da carta. Numerosos foram
os irmãos de nome Ma.nuel que vieram de Portugal ou aqui foram recebidos
na Companhia, durante o primeiro século. Mas é provavel que se trate de um
ex-discípulo ou companheiro do canarino: Manuel de Chaves (ordenado f'lll
63), Manuel Viegas (que já era padre e1n 67) ou Manuel de Couto, entre
outros.
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(355) 'l'alvez o padre Vicente Rodrigues, que i·esidiu om Pirn.tininga até
o nnos depois no Rio de Janeiro, onde morreu em 1598. Nessa hipótese, o
destinatnrio da carta seria eomp:mlieiro de Yi<'cntc Rodrigues num dêsses Co·
legios.
]573

(3.36) E' a seguinte a 1·ertli°lO do trecho reproduzido cm latim: "Paz a ti,
querido Irm1io em ,Jesus )fosso Senhor, e consolaç.'io 110 Espirito Santo, que
repila todu. a tristc;-.ii do coraçiio. Vê qua11t o Deus é bom, quanto 6 benigno
para 00111 os seus Sel"\'idores. 1\ ada te será funéSto, pois o Senhor está comtigo: que de te ponha junto de si e que a sua mão forte te defenda. Queru te
prjvarfl da caridad1• de Deus, que f> Jesus Cd,to, Kosso ~c>nhorf Nem a tris.,~za, nem a a!l'gria, nem ~ vida, nem a 11101-te, pois sejas tu triste ou ulegre,
és do Senhor; sejoi; tu vivo ou 1•1vrto, vi1'<'S parn o Senhor, ao qual to dedi·
casto, e morres parn o Renhor que morreu po1· li para teres vida nele, feito a
ele semelhante pela oliediencia até a morte. Eu, de fato ausente com o corpo,
estou porém presente com o espirito, junto de ti alegro me <'Om os fa,·ores de
Nosso Senhor, com os quais te brinda, rezando por ti nas minhas onu;Õl'S para
que alcances a verdadeira. alegria, q\1e se encontra, juntamente com a raridade,
na l1umilde pacien<>ia, no trabalho e na submissa obediencia. Pouco trrihalha.rás
e nada ,·erás já; se queres mais, digo-te: nada ver!is já cios trabalhos qu~ suportarlis por Deus, mas exultarús nele, que clfl a 1'itória aos que legitimamente
combatem. Escuta. a respeito da tua Senhora, que tens sempre no coração e
deante dos olhos. ~'oi assunta ao <'éu depois de muitos trabalhos e descansou
ua arca, ao seti1110 mês, sôbre 01< montes da Anuenia.. Oh se tivesses ouvido
isto, quando pregul'i mt oitava dela, como te tcl'ias alegrado; mas ainda agora
rJegra-te nela, que (> a arca construida pela miío de Deus, na qual e1woutram
refúgio os animais rer1ueuinos ª'~im como os grandes, o~ pecadores gr1111des e
pequC'nos. Mas para r1ue poss:1s fazer Padre Yicente p:.rtidpe desta 1·omiila,
dfr-te·ci n:i língua mnterna: ... "
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INFORMAÇÃO DO BRASIL E DE SUAS CAPI'rANIAS -

Os

1584 (357)

primeiros Portugueses que vieram ao Brasil foram Pedro
Alvares Cabral com alguma gente em uma nau (358) que
ia para a India Oriental no ano de 1500 e aportou a Porto Seguro, ao qual pôs êste nome porque achou o porto que se diz
Santa Cruz muito seguro e bom para as naus . E toda a provincia
ao princípio se chamava Santa Cruz; depois prevaleceu o nome
de Brasil por causa do pau que nela ha que serve para tintas.
Tem a provincia do Brasil sete capitanias nomeadas, scilicet:
Pernambuco, Baía, Ilhéus, Porto Seguro, Espirito Santo, Rio de
J aneiro, São Vicente. Pooto que em Pernambuco ha outra que
chamam Tamaracá, é cousa pequena por agora e não é mais que
uma ilha pequena, em que está uma pequena vila, ainda que sua
r epartição é de 50 leguas, como as outras ( 359) . Da mesma maneira está em São Vicente ou_tra que é outra ilha chamada Guaibe
C>U de Santo Amaro (360), que tambem tem a mesma repartição
de leguas. Foi a princípio povoada com seu capitão e moradores
e um engenho de assucar, mas com a perseguição contínua d-0s
Tamoios, Indios do Rio de Janeiro, se despovoou, nem tem justiça particular, tudo se reputa por São Vicente (361). Nela fez
agora Diogo Flores de Valdez, general da armada que Sua l\1agestade mandou ao estreito de Magalhães, um forte com gente e
artilharia, porque está da. outra banda do Rio que é a barra de
Sã.o Vicente onde podem entrar naus grossas. Nesta barra estiveram o ano passado de 1583 dois galeões ingleses que queriam contratar com os moradores e, vindo da arribada três naus da dita
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armada maltratadas das tormentas, meteram os Ingleses uma delas no fundo com morte de alguma gente e se foram acolhendo (362).
A Baía e Rio de Janeiro são d'El-Rei e cidades e todas as
mais capitanias são de senhorios e vilas. De Pernambuco que é
a primeira capitania, está em oito graus, até São' Vicente, que é
a última e está no tropico de Capricornio quasi em 24°, póde ha·ver 350 leguas por costa correndo-se de :Norte-Sul, N'ordesteSudoeste, e de São Vicente até a lagôa dos Patos, onde começa
a nação dos Carijós que sempre foram da conquista de Castela,
póde haver 90 leguas pelo mesmo rumo.
Todo êste gentio <lesta costa, que tambem se derrama mais
de 200 leguas pelo sertão, e os mesmos C'arijós qne pelo sertão
chegam até ás serras do Perú, teem uma meim1a Jin~ua que é grandíssimo bem para sua conversão. E11tre eles pelos matos ha diversas nações de outros barbaros de cliYersissimas Jingua.<; a que
êstes Indios chamam Tapuias, que quer dizer escravos, porque todos os que não são de sua nação teem por tais e com todos teem
guerra. Dêstes Tapuias foi antig:am·ente povoada esta tosta, como
os Indios afirmam e assim o mostram muito.s nome-; de muitos lugares que ficaram de suas línguas que ainda agora se usam; mas
foram se recolhendo para os matos e muitos deles mol'am entre
os Indios da costa e elo sertão. Estes, posto qu<• têm alguma maneira de aldeias e ro~ai ·i as de mantime11tos, é cont.ndo muito menos que os Indios e o principal de sua viela é manterem-se de caça
e por isso têm uma natureza tão inquieta que nunca podem estar
PLUito tempo num lugar, que é o principal impeclimel1to para sua
conversão, porque alioq11i11 é gente bem inclinada e muitas nações
deles não comem carne humana e mostram-se muito amigos dos
Portugueses, dizendo que são seus parentes e por meio deles têm
pazes com os Indios que tratam com eles, de que antes eram inimigos. Só uma nação dêstes que chamam Guaimuré, que ao princípio foram amigos dos Portugueses, são agora crudelíssimos inimigos, andam sempre pelos matos e têm posto em grande aperto a capitania de Po!'tO Seguro e T!héus, e já quasi chegam á Baía (362-.A).
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GOVER~ADORgS

E CAPCTAES

O primeito capitão da Baía e senhorio dela foi Francüico Pe1·eira Coutinho . Teve guerras com os Indios até que o fizeram despoYoar e acolheu· se a Porto Seguro. Depoi-.. tornando á mesma
Baía o acabaram de matar os Indios (:363).
Na éra de 1549, veiu Tomr d(' Sousa, o p1·imeiro gover11aclor
geral do Brasil, homem muito tenH'nte a Dens e muito intei1·0 lia
justiça e devoto da Companhia. Chegou em tempo que toda a.
terra t>stava cheia de matos e aldC'ias ele Tnclios; haYeria até seis
011 st>te homens Po1·tngueses. ro<le!l<l<~-; de toda.<; as partes de rontrarios. Desembarcaram na Yila Vc•lha, onde aqueles homens estavam <'111 tanto perigo, e arY01·aram uma er11z cm lugar alto e
descoberto. Êste edificou a cidacle da Haía onde agora está, e trali" começaram de edificar igrejas <>ntre os lndios e se deu iwinclencia, como conservon todo o tt>rn po qu<' governou.
Na rn1 ele J :í3:{ veiu o segundo governador dom Duarte da
('osta (364). ~o S<'ll tempo li<' l!'\'Hntarnm alg-umas aldeias elos
Iudios, ás quais deu guerra e tornou a pacifü-ar e em seu t<'mpo
se começaram ele C'clif'icar egrejas <'ntrt' os Indios e se deu princ;pio mais de proposito á com·<•1·siío (:{63 ) .
Na rra de 1557 vciu o terc<>i1·0 governador :.\lcm 11c Sá (:WG).
}:$te sujeitou quasi todo o Brasil. t<>Ye gut>rra ('Olll os lnclios do
Paragnaçú fronteiros da Baía e muito poderosos, em que lhes
queimou 160 aldeias, matando mni1os e os mais sujeitou. Anwnsou os dos l lhéus qne estavam leYantaclos e tinham destruiclas m niü1s fazendas e posta a capitania em grande apêrto . Dêstes houve
muitas insignes vitórias até que ficaram sujeitos todos os Tndios
comarcãos ela Baía dC'sde Camamft atÍ> o Ttapucuri1. que i-;ão 40
}P!?Uas. Sujeitou á lei de Deus e os ft>z ajuntar e fazer eine,jas
e desta maneira foi em grandíssimo aumento a conversão q11c foi
começada em tempo cl(' dom Duarte ela Costa (:l67) .
Na Í>ra de 1560 foi ao Rio ele .Janeiro e clest ruiu a torr<' fortíssima dos Franceses, que tinham aí edificada em uma ilha com
rnnita nrtilharia e gente, e dali por cleante perderam os Franceses
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a esperança de poderem levar adeante seus propositrns que eram
pousar ali e fazerem-se senhores daquela terra e dali esperarem
~s naus da India na altura do cabo da. Bôa Esperança ou da ilha
de Santa Helena.
Na éra de 1566 tornou outra vez ao Hio de Janeiro que se
começava a povoar por seu sobrinho Estacio de Sá, e com sua
chegada se destruiram duas aldeias fortíssimas que eram fronteirus e toda a confianc:a dos Tamoios e com essas vitórias se começaram a entregar e fazer pazes os outros que estavam espalhados por todo o Rio de Janeiro, sua terra possuida de tantos anos.
No ano de 1572 morreu na Baía, e em 14 anos que governou
o Brasil sempre se confessou e comungou na Companhia e quatro
on cinco anos antes de sua morte o fazia cada oito dias e o mesmo dia que morreu se confessou geralmente com um dos nossos.
Resava o Ofício Divino, e todos os dias da semana por muitas tormentas e chuvas que fi:1.esse não deixava de vir ao Colegio a ouvir
missa ante manhã. Fez á sua custa a igreja do Colegio, na qual
fo; sepultado, e além disto lhe fez doação das suas terras do
C.:amamú, que são 12 Jeguas em quadra com 8 agnas para engenhos
de assucar (368).
A l\iem de Sá sucedeu Luiz de Brito de Almeida que foi no
ano de 1573 ( 369) . :lllste nunca . consentiu fazerem-se vexações nota veis ás aldeias de doutrina que estão a cargo dos Padres, nem
deixava tirar delas alguns Indios que lá se acolhiam dos que os
Portugueses traziam enganados do sertão. No seu tempo, e indo
ele lá em pessoa, se fez a guerra do rio Real, onde os Padres tinLam edificado alguma!> igrejas e ajuntados muitos Indíos nelas,
como se verá largamente no papel que com êste Yai (370).
:N'a éra 1574 veiu o dr. Antonio Salema (371) com alçada a
todo o Brasil e com titulo de governador geral das capitanias do
sul, se.: Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente (372), ordenando El-Rei D. Sebastião de boa memoria que se repartisse
a governança do Brasil em duas partes. Depois de fazer seu ofício
da alçada em algumas partes da costa, se foi residir ao Rio co;m
o dito titulo e poderes de governa.dor em sua repartição. Ainda
no seu tempo estavam em pé os Tamoios do Cabo Frio, grande
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acolheita elo.e; Fral!:Geses, donde vinham a fn?.Cr saltos dentro do
mesmo Rio, pelo qual se determinou de lhes dar guerra e assim,
com favor da capitania de São Vicente da qual veiu o capitão Jeronimo Leitão, com a maior parte do~ Portugueses e muitos Indios
cristãos e gentios, e com esta ajuda cometeu a empreza e acabou
de destruir toda a nação dos Tamoios, que ainda estava mui soberba e forte com muitas armas dos Franceses, espadas, adagas, montantes, arcabuzes e tiros grossos, sem lhe ficar aldeia que não sujeitas.se até á ilha de Santa Ana, que é o cabo d<>las, que são algumas
:.10 leguas do Rio de J aueiro. l\Iuitos dos Indios matou na primeira
aldeia, que era a mais forte, e depois disto se lhe entregaram os
outros quasi sem guerra, muitos dos quajs se ajuntaram na aldeia
dos índios cristãos, que eram dantes seus inimigos, e se batizaram
e ainda alguns vivem.
Com esta nova vieram alguns Tamoios elo sertão, moradores
da Paraíba, a lhe pedir pazes e se juntarem com os outros. Com
estas vitórias ficou toda aquela terra despovoada e tirado aos Franceses o principal porto que tinham para seus tratos que é o Cabo
F'rio. Acabou Antonio Salema sua governan~a vindo Lourenço da
Veiga por governador c tornou a ficar a costa toda debaixo de um
governador geral como dantes.
No principio do ano ele 1578 veiu por governador Lourenço da
Veiga, o qual por si mesmo visitou as aldeias da doutrina que est ão a cargo elos Padres, com muito gôsto e lagrimas ele devoção,
vendo as doutrinas, procissões, diciplinas e comunhões dos Indios
e as missa~ oficiadas em canto de . órgão, com flautas, pelos filhos
dos mesmos Indios . Favoreceu a cl'istandade no que pôde, mandando ir para as ditas aldeias dos Cristãos alguns Indios que os P ortugueses trouxeram do sertão enganados e nunca os quis mandar
entregar aos que os pretendiam por mais que nisto insistiram, e
assim muitos deles morreram batizados e algnrn; vivem ainda e trabalhou sempre de conservar a liberdade de todos vs Indios . l\Iorreu na Bafa no ano de 1581.
No ano de 1583 veiu por governador Manuel Teles Barreto ( 373) . Prazerá ao Senhor que ajudará muito a cristandade e fa ·
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vor ecer á a liberdade dos l n<lios, como 1~ 1 -Rei ·Nosso Renhol' muito
lhe encomenda (374).

DOS CAPI'l'ÃES DAS OUTRAS

C.APJ~'ANIAS

Da capitania de Pernambuco foi senhor e povoador Duarte
C0elho . Nunca houve nela conversão de gentio; guerras muitas e
alguns combates de Franceses em vida de Duarte Coelho, e muitas
ltlais em tempo de seu filho Dua1·te Coelho, o qual deu tanta guerr:i aos rudios com favor de 11111 clerigo que se tinha por nig-1·omatico (375) que .destruiu toda a sua capitania e assim desde o rio
dt> S. Prancisco até lá, que são 50 leguas, não ha povoação rle lndios,
E' fica af!ora sem nmhuma ajuda deles, e ~ agora aquela capitania
com a de ltamaraeá, que toda se repnta por uma, m ui molestada
dos Indios Pitiguaras, mor adores do rio chamado Par aíba., oude
tf·m grande comércio os France..ies por causa do pau de brasil, e
vs ajudam nac; guerras e far.em muito mal por terra e por mar
aos Portugueses, os quais 11ão têm lndios amigo:.; qne os ajndem
porque os clest.ru iram todo~.
Xa capitania do Espil"ito 8anto, que é de Vasco Fernandes
Coutinho, houve muitas guerras com o gentio. cm algumas das
quais clrs foram Yencedores e mataram muitos Portngueses, mas
t11mbem se Yiei-am a sujeitar e agora r.;;tão pacil"iros. H onve nela
e ainda ha maita c·onversão.
N"a de São Vicente, que 1• de illartim .Honso de Sousa (376),
<i qual ele mesmo foi ter com a armada, dcpoi1> clt> haver nela alguns poucos e anti1?os moradores e acrescentou rn ui to, houve capitães ordinariamente assim <·omo nas mais capitanias postos pelo.s senhorios; nunt:a nela houve guerra:-; t:om os 1nclios naturais
q ue cham11m 'l'upü;, que sempre foram amigos <los Portugu<>:ses,
s1t1Yo no ano de 1ií62, que uns poucos elo sertão por sua maldade
<ficando a maior parte amiga como dantes) deram guerra a Piratining-a, vila de .São Paulo, onde ha casa da C'ompanhia, 10 leguas clu povoação do mar de São Vicente, mas logo o segundo clia
foram fuirindo para suas terras pela re!'>isl encia que acharam nos
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Portugueses e Indios cristãos que foram contta seus mesmos pais,
filhos e irmãos em clefensão da igreja. Daí a pouco tempo morreram os mais dêstes levantados e tornaram a ficar as pazes e amiwdes fixas como dantes.
Dos Tamoios do Rio de Janeiro, que são inimigos mortais dos
Tupic:;, foi sempre combatida a capitania de São Vicente, em que
lhe mataram muitos homens e leYaram catiYas as m u Iheres. filhas
<· filhos e escravos.
Pela grande opressiio que êstes Tamoios da\'iUH, l'izt>ram os
Portugueses na barra da Bertioga, que é um dos po1·tos dat1uela
capitania e a p1·incipal entrada dos Tamoio.<;, em que iam e Yinham
Nn canoas muito ligeilw;, chrns torres ( 377 ) á sua c11sl a e com.
seus trabalhos. sem ficar nC'nhurn que não trabalhass<• nelas, e ficaram tão fortes que dC'f'endC'ram aquela entrada dos inimigos e
dos Franceses, que ás ''C'z<•s vinham com eles a os ajudai·. j\fas
com tudo isto sempre el'am salteados cios Tamoios por di,·er1>a5
parte.e;, de maneira que já quasi desesperaYarn ele se poder Yaler
com eles: até que se poYoou o Rio de .Janeiro .
No ano de 1564 cheg'ou Bst a cio de Sá. :-.obrin ho elo µ-owrnaclor Mem de Sá, ao Rio dC' .Jan eiro, com a armada que• troux<' de
Portugal c muitos morado1w; elo Brasil, assim Po1·lug-ursC'8 como
Tnclios cristãos e não indo bC'm fomecida do n<'cessal'io para aq nela empreza, se foi a São Vicente onde estew aper<·C'bendo-se de
mantimentos e do mais necessario. E fez e:anôas lig'eiras C'm que
i10 Janeiro seguinte com muita gente ele São Vie:ente, Portugueses,
;\lamalucos e Indios, tornou ao Rio ele Janeiro eorn o.e; mai~ navios ela armada, e no princípio de l\larço (:378) tomou log'o terra
ao longo do porto, que chamam Pão de .Assucar, na entrada da
l'ftrra, e fez casas de madeira e cêrea, onde se recolh<'ll c·om parte
da gente, ficando a outra nos naviofl, e dali com as canôas começou a conquistar os Tamoios e os foi levando pouco a ponco, haYcndo muito notaveis e milag-ro.c;as vitóriM, larn;:an<lo tambem :fóra
150 Franceses que haYia clentl'O em uma nau, aos qnais deixou ir
em paz por serem mercador('~ <' ao parecer catolicos, que não Yiuham a poYoar e depois houve outrc.c; ene:ontros com naus que
YiE'ram de novo de Frani;a. e as fez tornar por fóra maltratadas.
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F assim sustentou a povoac;iio e guerra contím1a <los Tamoic's que
de to<las as partes se ajuntavam a lha <lar, 1rn<lf>cenclo grandissima fome por falta dos mantimentos até todo o ano df> 1566, no
fim do qual partiu o goV('J"lHl<lOl' l\Icm de s~. ela Baía com outra
atmada (379) que El-Rei lhe> mandou, cujo eapitiío-mfir l'ra l'ristoYão de Barros, e chegou lá no ,Janeiro d<' 67, vespera de São
Bebastião, cujo nome tinha tomado a pobre cidade que tinham
feito á honra dêste santo martir e pot· respeito cl 'El-Rei D. Sebastião. Depois de destruir duas aldeias. como acima se a1)011tou,
em uma das quais morreu seu !>Obl'inho E!'tacio de Sri de uma flechada, e então mudou a cidade ao lugar onde agora está. qu<" sempre foi em cresdmcnto ainda que por duas veies teve combates
das naus francC'.ses e Tamoios do Cabo Frio que> euidaram levá-la
nas unhas. mas foram lan~ados dali <'Olll ignomínia e morte dos
seus ( :nH-A) .
.A capitania de Porto Seguro é do Duque <ll' Aveiro. A dos
Jlhéus é de Francisco Giraldes. Houve guerras com o,; Indios naturais em ambas; mas com as ajudas que tiveram elos Gowrnadorex <la Baía se dPfencleram e estão agora em paz. V crdarle é
que se foi consumindo o gC'ntio daquelas terras, chamado 'l'upinaquis, que era muito e mui guerr•iro. parte eom doenc;as, parte
com o maltratanwnto dos Pol"t ugueses, como em todas as partes,
1<a1Yo Bfto Vicente, de ma1H'Íra que firaram s<>m gentio. E mandou-lhes Deus um aç01Jte cruclelissimo, que são nns selYagens do
mato que chamam .AimurÍ's, homens robm;tos e feros, aos quais,
enquanto houve lnclio.'> amigos sempre lhPs resistiram; mas faltando-lhes êst<"s, foram e l'>ào tão acossador elos selvagens, que
já a capitania de Porto St>guro está meio clt>spovoada e a dos
Jlhéus em grandis.'iimo apêrto. sem <;e poder defender cleles nem
clar-lhe.'i guerra, porque sempre andam pelo mato, no qual 4 bastam para destrnir um gl'a11cle exercito, como já fizeram. q uasi
r>em verdes quem vos mata, e já esta praga chega pelo Camamú até
perto ela Baía, ele maneira que já o::; homens hw;eam ilhas em que
fazer suas fazendas, porque não ousam estar na terra firme.
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DOS BISPOS E PRELADOS DO BRASIL
O primeiro bispo do Brasil foi D. Pedro l<'ernandeJ>, que servira já de provisor ou vigario geral ela 1udia. Êste veiu 110 ano
de 1552 ( 380) á Baía, cujo bispo se intitula e comissario geral de
toda a costa, e assim mesmo todos os mais, e esteve nela até o ele
1556, no qual se partiu para Portugal com licença cl'El-Rei. B
dando a nau com a tormenta á costa, entre o rio de S. Francisco
e Pernambuco, foi morto pelos Indios com a maior parte da gente
que com ele ia, em que entron o primeiro proveclor-múr clesta
província, Antonio Cardoso de Barros. que veiu com o primeiro
g·overnador 'l'omé de Sonsa. Na vacante rlêste wiu por visitarlor
e comissario geral de toda a costa, o Dr. Francisco Fcrnancle1-1,
que regeu a igreja btasileira até á vinda de D. Pcdl·o Leitão.
D. Pedro Leitão, tambem clerigo foi o segundo bispo e vein
do ano de 1559 ( 381) . Êste visitou toda a costa do Brasil, cl'ismando e dando ordens e muitas vezes visitando as aldeias dos
Iudios cristãos e batizava e casava muitos por si mesmo e lhes era
muito afeiçoado, ajudando muito sua conversão e conservação. :Ko
seu tempo se fez um sínodo, no qual não se acharam senão os
seus clerigos, nenhum dos quais era letrado. Algumas Constituições se fizeram nela, posto que em todo o Brasil sempre se guardaram as de Lisboa, ordenando alguns dias santos de novo. l\forreu na Baía no ano de 1573 (382). Deixou uma livraria ao Colegio da Companhia, de que foi muito devoto e amigo.
O terceiro bispo, que agora rege a igreja do Brasil, é D. Antonio Barreiros, do habito de Aviz. Veiu no ano ele 1575 (383) ;
faz seu ofício como os passados, posto que não se mostre tão zelozo pela conversão dos Indios, nem faz muita conta da sua cristandade, tendo-o~ por gente boçal e de pouco entendimento, e
contudo já foi visitar suas aldeias e crismou os que tinham necessidade dêste sacramento.
Com Lourenço da Veiga, governador, veiu no ano de 1578 por
Administrador o licenciado Bartolomeu Simões Pereira ( 384), clerigo, para residir na cidade de S. Sebastião no Rio de Janeiro,
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c:cm jurisdição separada do Bispo e com todos os poderes que ele,
salvo dar ordens. A' sua jurisdição pertencem as quatro cap.ita11ias da banda do sul, scilicet: Porto Seguro, Espírito Santo, Rio
de Janeiro e São Vicente. As outras ficam á jurisdição do Bispo.
íl;ste se mostra afeiçoado e zeloso da conversão dos Indios e acóde
por eles muitas vezes onde falta justiça secular, por serem pessoas
miseraveis e que têm particular necessidade da proteção do braço
cclesiastico. Tem vü;itadas por si mesmo todas as capitanias que
estão a seu cargo.
Ofício da Inquisição não houve até agora (385), posto qne os
Bispos usam dele quando é necessario por comissão que têm, mas
dando apelação para o Santo Ofício de Portugal, e com isso se
q~eimou já na Baía um Francês herege (386) . Agora tem o bisPQ D. Antonio Baneil'os êste ofício para com os Tndios somente
e é nomeado por seu coadjntor o Padre Luiz da Grã, da Compa1.hia, que é agora reitor do Colegio de Pernambuco .

DA PRTMEJRA .r.JN'l'RADA DOB li'RAXCESES
:N.0 BRASIL

?\a él'a de 1504 viel'arn os Franceses ao Brasil a primeira vez
ao porto da Baía (387), e entraram em Paraguaçú, que está dentro da mesma Baía, e fizeram seus resgates e tornaram com boas
novas á. França, donde vieram depois três naus e estando no mesmo lugar em re.<;gate, entraram quatro naus da armada de Portugal e queimaram-lhe duas naus e outl'a lhe tomaram com matar muita gente, alguma da qual todavia escapou em uma lancha e
achou na ponta da Itapoama, 4 Jeguas da Baía, uma nau dos seus
que se tornou para França, e nunca mais tornaram á Baía, até
agora porque sempre foi crescendo com o trato dos assucares e
naus que vêm de Portugal .
Os Franceses não desistiram do comércio do Brasil, e o principal foi no Cabo Frio e Rio de Janeiro, terra de Tamoios, os
qnrus, sendo dantes muito amigos dos Portugueses se levantaram
contra eles por grandes agravos e injustiças que lhes fizeram, e
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i·eceberam os Fraucese!>, dos quab nenhum agravo receberam, e
iam e vinham, e carregavam suas naus de pau do brasil, pimenta,
passaros, bogios e outras cousas da terra, e davam roupa e todo
o genero de armas aos [ndios e os ajudavam contra os Portugueses
e deixavam moços i1a terra que aprendesse!J1 a língua elos flHlios,
e homens que fizessem ter prestes as mercadorias para qnando
viessem as naus (388).
Daí a muito tempo, que parece que foi no ano de 15i)7, começaram a fazer povoações no Rio de J aneil'o, e entiío se fez
aquela fortissima torre com baluartes e mnita ar~ilharia r casas
de moradores, cujo autor foi Nicolau de Yillegaignon ( :3~!1 ) . cavaleiro de :Malta, e ftmdou-a em uma ilha qu<' está á Pnf racla da
barra no princípio daquela baía, a qual ficou com o 1wmf' de
Villegai~non. Esta lhe destruiu l\lem de Sá no ano de 1560, <·orno
a<·im.a se disse, sendo o Villegai~non em Franc;a r com esta nova
não tornou mais ao Brasil. seniío alguns que !>e ficaram E>ntl'c os
Indios, tomando seus costumes e amancebanclo-se com as h1dias,
e faziam roçarias de pimenta e ajuntavam outras mercadorias da
terra para dar ao;; SCllS quando viessem. :f}stes depois se tomaram
todos pouco e pouco nas guerras ele Estacio de Sá .
A maior parte elos Franceses d<'sta torl'e e povoa~ão eram hereges de diversas sritas e os principais eram nus ministros de
Calvino que pregavam e ensinavam. De Nicollrn de Villegaignon
afirmavam todos eles ser catolico e muito douto e grande cavalheiro; castigava mui ri.jamente e creio que· com pena de morte os
que pecavam com rndias pagãs; tainbem trabalhava de resgatar
os Portugueses que os Tamoios tomavam em i:;eus saltos que davam em São Vicente. Era muito zeloso de se guardar a fé cato·lica, mas como não podia com tantos dissimulava até ver se podia
fazer a sua. Tornou-se para França, dizem que chamado d 'El-Rei
para as guerras contra os hereges, em que morreu (390); e com
autoridade d 'F.1-Rei, posto que secretamente fazia aquela povoação e pretendia povoar a terra dos Tamoios e fazer ali naus e buscar minas de prata e ouro, em cujo ra~to já andavam e assim lhe
chamavam já a Fran~a Antartica. Sua ida para França parece
que foi no ano de ] 559, porque no de ] 560, f'm que 1\Iem de Sá
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tomou a torre, já ele aí não estava por especial providencia divina, porque todos afirmam que, se ele estivera presente, não &e
tomara par ser mui grande cavalheiro, posto que sua tomada mais
foi por especial ajuda divina que por forças humanas, como todos
viram claramente no combate, e não foi a menor que tiYeram de
Deus ser-lhes tirado dali êste capitão.
Um dos moradores desta torre era um J oannes de Bolés, homem douto nas letras latinas, gregas, hebraicas e mui lido na escritura sagrada, mas grande herege. :tl;ste, com medo de Yillegaignon que pretendia castigá-lo por suas heresias, fugiu com alguus
outros para S. Vicente nas canoas dos Tamoios que iam lá á guerra
com título de os ajudarem, e chegando á fortaleza da Bertioga se
meteu nela com os seus e se ficou em S. Vicente. Ali começou logo
a Yomitar a peçonha de suas heresias, ao qual resistiu o padre IJuiz
da Grã e o fez mandar prêso á Baía e daí foi mandado pelo bispo
D. Pedro Leitão a Portugal e de Portugal {i Tndia e nunca mais
apareceu (891).
Xão fica agora trato aos J<,railéeses no Bra::iil senão no rio de
Paraíba 18 leguas de Pernambuco para o norte, onde ajudam os
Indios contra os Portugueses e lhes fazem muito mal como achna
se notou.

DOS F'RADES QGE AN'l'ES E DEPOIS DA COi\1PA:;\HL\
VIERAM AO l3RáSIL
Os primeiros religiosos que vieram ao Brasil foram <la ordem
de S. Francisco, os quais aportaram a Porto Seguro não muito elt•pois da povoação daquela capitania, e fizeram sua habitação com
zêlo ela conversão do gentio, e, ainda que não sabiam sua língua, de·
um deles se diz que lhe lia o Evangelho e, como lhe dissessem os
Portugueses que para que lho lia pois o não entendiam, respondia :
"Palavra de Deus é ela, tem virtude para obrar neles". l:Tm deles
na passagem dum rio se afogou donde lhe ficou o nome o rio elo
Frade; todos os mais mataram os Tndios levantando-se contra os
Portugueses. E depois, não sabendo o que passava, veiu ter aí uma
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uau, e os In<lios vestidos nos habito.<.; com os breviarios na!> mãos
passeavam pela praia como os Religiosos soiam fazer, para com isto
fazer cilada aos· do mar e matá-los, mas quis Deus que entenderam
a falsidade e escaparam (392). Xunca mais vieram cá 1·elig-io;,o->
nté que veiu a Companhia .
No ano de 60 ou 61 segundo parece, Yie1·am sete ou oito l'rades
de habitos brancos, li,ranceses, ao Rio de Janeiro depois da fortaleza destruída, porque, como Nicolau de Villc~aignon era <'!ttolico,
tornando á França trabalhon de mandar religiosos ao Rio de J a11<:iro, assim para redução elos be1·e~es como para c•onve1·são do
gentio.
Com êste desejo se foi a 11111 Cole~io da C'ompan hia em l<'rnnça
onde, depois de confessado e commig-a<lo, pc>diu Padres pan1 esta
cmpreza. dizendo que tinha na India o Brasil 200 lef,?nas clr terras
povoaclas de gentio su,ieito e pacífico: os Padres muito alYorlH;ados
com esta nova, responderam qne mandariam recado ao Pa<ll'c Gi'rnl a pedir licença para isso e, como isto não se efetuou prla Companhia, traba 1hou ele mandai' ilstes outros rei igioso.c; como .i~• disse.
11.lstes. como se soube dos mesmos Tamoios, fizeram seu l'ecolhimento entre eles mesmos, apartados dos Franceses. ensinavam alguns meninos do gentio e os 1razüim vestidos eom seu hábito. -:\fas
como \'illegaignon, sabida a destrniçfto de sua torre, não quis tornar ao Brasil, ficaram os rei igiosos !i('m antpa1·0 e não sõmentr desfavorecidos mas perseguidos elos 11ereges. l~ nm clia, qnrin1anclo
uma roça que faziam junto de ~ma ca.sa para alguma horta, pe~ou
se-lhe o fogo á casa e queimou-lhe tudo, o qual depois contava um
Francês herege não com pouco gôsto seu. Assim que, nêste mesmo
ano ou no seguinte, os tornaram os Franceses a levar á França com
a maii:; gente que ali ficou da fortaleza acolhida entre os 'l'amoios,
P querem dizer que a nau fez naufragio no' caminho ou que os hereges lançaram os Frades ao mar (393) .
No ano de 1581 vieram em companhia de Frutuoso Barbosa.
que vinha povoar o rio da Paraíba, três frades do Carmo e dois ou
três de S. Bento a Pernamb11co. i\fas como não se povoou a Paraíba,
não fizeram mais que pregai' e confessar sem fazer mosteiro.
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Yein tambem em 1-t1a companhia um de S. l•'rancisco t[ue tambêm
pregou algum tempo cm Pernambuco e tornou-se para o reino.
No ano de 8:J vic1·am dois de S . Bento com ordem de seu Ge1·al. A êstes se den um bom sítio na Baía e uma igreja üe S. Seb&stião e fazem já n10stefro: são três por todos atr agora e começam
a recebei' alguns outl'os n ordem (894).
Xa mesma ci<laclc-, no mesmo ano. se deu sítio e casa a uns dois
de S. Francisco. quc vieram mandauos por fü-Hei para o rio da
Prata com outros: mas êstes ficaram-se na l'apitania do Espírito
Santo, como fie«rnm outros em :i. \ricente. qur vieram na armada
do Estrcito (:39--t-.\) . P1·aza a Di>us que todo-; \'iÍo ad<>mite para
sua glória .

DA

VI~DA

DOS p,\DRE!:l DA C'Ol\1PAX111A AO BRASTT1

Xo ano de 1-Hfl. o p1·imeÍl'o de Fewreiro, dia d<' ~- Tnacio
111artir. partiram ele DPIÍ'm ( :J~l:')) em companhia de Tomé de Sousa,
o primefro govemador elo Brasil. por mandado <l" m-Rei D ..João
JJT e por 01·dem de• nosso l'adrc Tnacio ele Loiola. quatro padres da
<'ompanhia, -~cilicf'f: o paclrr Manuel da l\obreg11, superior, o pache ,João de Aspile 11ct11 Navarro, o padre Leonanlo .Nunes e o padre A ntonio Pires e dois irniiioi>, scilü·el : Diogo ,facome e Vicente
Rodrigues. Todo-; rHtrs são rnortos na ( 'om panh i11 cm seus ministel'ios, salvo Vicente Rodl'igues que ainda r vivo e sacerdote (396) .
.N"o ano seguinte ele 1;);)() Yieram quatro paclre.s, scilicet: o Padre Sah·ador Rodrigu<>s, que faleceu na Companhia no ano 1553
(:~97), dia da Assunc;ão ele Kos~a Senhora, de que era muito devoto, e o padre :\Ianucl de PaiYa que faleceu no Espirito Sant.o a
21 de Dezembro ele íH, os padres Afonso Bra~ e Pranciseo Pires
que ainda vivem (:rn8) .
N'o ano de 1553 Yicnun seü; (399) da t'ompanhia com o segunclo governador D. Duarte da Costa, scil~·cel : o padre J,,uiz da Grã,
o padre Braz Lourenço c o irmão João Gonçalves, o qual morreu
clPpois de sacerdote na Companhia com muita santidade (400), e
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os irmãos Antonio Blasquez, Gregorio Serrão, José de A.nchieta e
todos os cinco ainda vivem, todos sacerdotes.
Depois dêstes por diversos anos vieram 0utros Padres e Irmãos
que passariam de setenta ( 401), os mais deles já recebidos lá e outros para cá se receberem, entre os quais vinham muito bons latinos, outros filosofos, outros teologos e pregadores: entre êstes vinham Italianos, Espanhóis, Flamengos, Ingleses, I.Iibernios e os
mais deles Portugueses. Muitos dêstes são ainda vivos na Companhia do Brasil e se ocupam com fruto nos ministerios dela. Alguns
faleceram nela com mostras de muita virtude . Outros muitos se
i·eceberam cá na Companhia assim dos que vinham <le Portugal
como dos nascidos na terra.
Antes da vinda dos Padres não havia cristandade nem quem
pregasse o Evangelho uo Brasil : eles o começaram a pregar de proposito, com que se fez muito fruto nas almas, como se vê pelo progresso da Companhia e conversão na Baía e mais capitanias da costa até êste presente ano de 1584, e na Baía foi a iJrimeira entrada
e casa dos Padre;; e p1·incípio da propagação ela Companhia e algum
comêço da conversfo do gentio, ao menos nos filhos dos Tndios, porque os pais estavam ainda então muito duros e agrestes.
Xo mesmo ano de 1549 que chegou o padre Manuel da. l\obrcga
ao Brasil, mandou o padre Leonardo Nunes e o irmão P:!ogo Jac0me á càpitania de S . Vicente, que é a última da costa, on<le foi recebido dos Portugue!::ies como anjo ou apostolo de Deus e vivendo
eles dantes tão mal ou peor que o;s Brasis, fizeram tão grande mudança ele vida que ainda agora se enxerga naquela terra um nescio
qi1id de mais virtude, devoção e afeição á Companhia que em toda
a costa, porque tambem a vida do padre Leonardo Nunes era mui
e:i..emplar e com·ertia mais com obras que com palavras.
Aqui fizeram os moradores uma casa á Companhia, que foi a
segunda que houve no Brasil. Aqui se receberam logo á Companhia o irmão Pedro Corrêa e o irmão :Manuel de Chaves, homens
antigos na terra e línguas, e com ajuda deles se começou a ensinar
a doutrina na língua do Brasil aios Mamalucos e lVIamalucas, filhos
<los Portugueses e aos escravos da terra, que havia muitos, com que
começou de haver alguma luz no Brasil pelas muitas pregações ql.le
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o irmão Corrêa lhes fazia em sua língua . ..\qui finalmente se entendeu mai::; de proposito na conversão <lo gent.io, o qual, como fo.i sempre muito amigo <los Portugueses, deram muitos deles de boa Yont:1de seus filhos ao Padre para que fossem ens.inados, elos quais ajuntou muitos e os bat.izou, ensinando-os a falar Português, lêt e esc:rever, e sustentou elo necessario para o corpo com grandíssimo tl'abalho seu e dos irmãos até o ano de 1554, que foram passados ao
<.'ampo de Piratininga onde ha mtúto mantimento.
Êste se pócle chamar o primeiro col<"iio dos catccumeuo;; quP
hc,uVê no Brasil, o qual o padre Manuel da Nobrega, indo áq uela
c:apifania no ano de 1553, le,1ou por deante, ordenando que fosse
confraria do 1Ienino .Jesus, juntando-lhe alguns dos moços órfãos
que Yieram ele Portugal no tempo do paút·c Pedro Domenico e a~-·
guns mesticos da terrn, onde todos eram doutrinados: e os cte"l>c;";:~ ' _......,_ 7 \. -~
tu~al aprendiam a ringua da tena.
Esta maneira de> c:onfral'Ía M' ordrno11 tambêm ua Bafa e na
capitania do Espírito 8anto, 1na;; depois, vindo as ( ·onstituiçiiei; e
por ordem de Roma, se desfizeram. e tornou tudo o que tinlrnm á
Companhia na qual fiC'aram muitos <lêstes órfão.-. que Yieram ele
Portugal, e alguns dos de cá recolhidos que foram e ainda são gran<les obreiros nela, ocupando-se na conversão uo gentio com a li11~mi
que sabem e o saeerclocio que receberam.
Xo ano de 133-1, mudou o pa<lre :'.\Ianuel de .N'ohrega os filhos
elos Indios ao campo, a uma poYoação nova chamada l>iratininga,
que os ln<lios faziam por ordem do mesmo Padre para i·eceber<•m a
f6. Tambêm mandou alguns 12 Irmãos (402) para que estudassem
gramatica e juntamente serYissem de intérpretes para os lndios, e
ai:;sim aqui se começou o estudo da gramatica de proposito e a cou' 'ersão do Brasil, pol'que naquela aldeia se ajuntaram muitos Indios
daquela comarca e tinham doutrina ordinaria pela manhã e á tarde
e missa aos dias santos, e a primeira se disse no dia ela conversão de
S . Paulo do mesmo ano e se começaram a batizar e casar e Yiver
<:orno cristãos, o qual até áqucle tempo não se tinha feito nem na
Baía nem em alguma outra parte da costa.
A conversão dêstes não cresceu tanto como a ela Baía, porque
mmca tiveram sujei~ão, que {> a principal parte 11ccessaria para
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êste negócio, como honve depois na Baía em tempo do governador
Mem de Sá ( 403) . .i\las, comtudo, perseveram até agora . E têm
duas igrejas feitas em duas aldeias, onde c:ada domingo, alternatim, são visitados dcs Padres, e são em certa maneira mais que louvar, porque tudo que dão de si é voluntario, sem medo ele ninguem,
porque ainda agora aquela gente está intacta. sem sentirem as tiramas dos Portugue,,es. nem creio que lha:; quererão sofrer, porque
tt·m grandissimo sertão onde facilmente se podem ir sem poderem srr molestados d<•les; ma:-;, comtudo, como os Portugueses trabalham muito por con:-enar sua amizade, .srmpre estão fixos no corueçado e vivem comü cristrws <' trazem ontt-os seus parentei; do -;ertã.o a morar comsip;o para que tambem recebam a fé .
i\êste ano de 1.)50 até 58 se fizeram <:as~s ela Companhia em
P orto Seguro e no gspirito 8a11to . Em Porto })pgurn. uma lrgua da
povoa~ão dos Portugueses, se fez a casa de Xossa Senhora d 'Ajuda,
(lnde milagrosamente ela dt>u uma fonte d 'agua que p:n·ece procede
de debaixo de seu altar, onde se fizrram e fazem continu11me11te mui1os milagres e é casa <IP grandü;sirna romaria e devoção, porque qu&s1 quantos enfermos l{L vão e i.e lavam com aquela agua saram, e os
que não j)oclem Já ir mandam por elA e bebrnclo-a f'uz o mrsmo
efeito ( 404) .
Depois se fez a casa da Companhia dentro da mesma vila dos
Portugnesrs e por ordem elo nosso Padre Geral Everardo se deixou
aquela igreja ao Bispo, mas ainda a Companhia tem lá uma casa
0nde se recolhem, indo todos os sahados lá a dizer missa e fazer alguma pregação dos louvores de :Nossa Senhora, por continuar a devoção da gente, <JUe Jrm já nela feita confraria <'Om bons ornalhentos. DC'pois S(' fizeram cai,as em P{•rnambuco, Ilhéus e Hio de J anC'iro, e assim eu. toJas ª" ('apitanias da costa ha ri>siden<:ia da
Companhia e ela r~ a que acode a todas as necessidades espirituais,
as.,im de Portugueses como de Indios, como mais miudamente se
dirá no título seguinte.
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Para se entenderem as ocupações e trabalhos elos ela Companhia
no Brasil, apontar-se-ão brevemente as povoações de Portugueses e
Jndios que nele ba, a todas as quais os nosso<; acodem .
Xa Capitania de Pernambuco. além da vila pti•wipal chamada
Olinda, ha outra que se chama 1garU\;ÍL, que dista dela cinco ll'guas, onde está uma igreja de S. Cosme e Damião ele grande devoção c se fazem nela muitos milagres pelos mere<:imentos clêstes
Santos .Martires. Daí a duas leguas está a ilha de ltamarncá com
sua Yila e igreja .
Item na dita Capitania ele PE.-mambnto ba muitas fazendas e
alguns 60 ou mais engenhos ele af-!sncar (405) a três, quatro, cinco
e oito leguas por terra, cada mn dos qtiais l- uma bo11 povoação com
rnuita gente branca. Negros d<' Gnin(> r Tnclios da terra. ~~ todos
êst<>.> acodem os ela Companl1 ia com pt·rgações. dou1 t·inas e confissões, pas:>anclo as grandes calmas daquela terra.
N'a Baía, alrm da cidade. ha now fre{rnezias ( 406 ) e alguns
4() ('ngenhos (407) a 4, 8 <' 12 legiws por mar e por tena, cheios de
Portugueses. Indios da terra e XE'gros ele HuinÍ', a 4ue os Padres
acoclem com seus ministerios, porque. ainda que têm cnras, não sahem a língua da tE'rra 11em se matam mnito j)Or acudir aos ele OuiuÍ',
Jlem são para poder pregHt ao<; PortugnE>ses. E isto ai l•m das aldeias elos fodios, de qtw têm particular cni<laclo os 11ossos em que
sempre residem. (iuatorze le::rnas ela <:idade para o norte se fez uma
ermida da C"onceição de N'ossa Senhora. na fazenda <le um homem
do~ antigos e principais chi tena, mui perfrita C' de muita dl:'vo<;ão
: 408). Estú em um alto sôbre o mar, onde se yf. elos naYegantes, e
através pelo se1·tão tem a ale](' ia elos l nilios ehamacla Santo Ant6Hio ( 409).
Ka Capitania dos Ilhfo!'l ha alguns eugenlws ( 41 O) e fazendas
a clnas e mais leguas por ma1· e por IE'rra. com Trnlios <la terra e
Portugueses, aos quais continuamente acodem os nosso~.
l\a de P orto Seguro. ha duas Yilas de Port ngueses quatro legtrns 111na da outra ( 41]), e clnas al<leia>i de "ln<lios da doutt·ina a
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cinco lcguas, de que o.s nossos têm pal'tic:ular cuidado, e outras sete
ou oito aldeiaílinhas a quatro, cin<'o e seis leguas por tel'l'a e dois
ou três engenhos de assucar ( 412) j n n to delas, fü; quais acodem de
quando em quando, e de Porto Seguro ao rio elas Caravrlas ha 20
Jeguas por mar, onde está outra povoa1:ão de Portugn<'.<>es que tnmbêm os Padl'es visitam.
Na Capitania do Espírito Santo ha duas \•ilas de Po1tugu<'ses
1•erto uma da outra meia legua por mar. Em uma delas, que está
na barra e chamam Vila Velha por ser a p1·imeira que ali se fez.
<'Stá num monte mui alto e em nm pcnNlo g-randt> uma <·1·mida de
ahobada que se chama Nossa Senhora da Pena, qu<' se vê Jouge do
mar e é grande refrigerio e deYoção dol-i nawgttntes <' qnasi todos
vf.m a da em romaria. cumprindo as promesc;as que fazem nas tormentas, sentindo parl icular ajuda na \"irc:em ;\os;:a Senhora. e dizSf' n<'la missa muitas ve:r.es. Esta ctmicla eclific:on-a um ('astelhano
c·om ordens sacras clwmado frei P<'dro, frlld<' dos <'apuchos. <JlH' cá
wiu com licenc;a ele seu Superiol', homem de viela t's.empla r, o qnal
wiu ilo Brnsil com zêlo da salYac;ão das almas e c:om ele andav;1 pelas
aldeias da Baía em companhia dos Pad1·es. Desejando de batizar
alguns desamparados e como não sabia letras nem a língua, porque
é.c:;te seu zêlo não fosse, non si'.t1e scic11fia. batizando alg-uns adultos
sem o aparelho necessario, admoestado dos Pacln>-;, lhc>s pecl iu <'m
escrito algum aparelho na Jingua da tena para poder hatizar alguns que achasse sem remédio e os Padres não pudessem acndir e
a~im remediava muitos inocentes <' al~uns adultos. Com ~ste mesmo 7.êlo se foi á Capitania elo Espírito Hhnto onde fez o mesmo algum tempo, c<mfessando-se com oi; Paclre~ e comung-anclo a miudo,
até que começou e acabou esta c>rmida de i\ossa Senhora ('Om ajuda
dos devotos moradores, e ao pé> dela fez 11ma cazinha pequenina i
honra de S. l<'ranci<;c:o, na qual morreu <:<•m mo.<>tras de muita s~m1idade ( 41!l ) .
mais nesta Capitania quatl'O OH cinco engenho.e; ( 41-l) i\
três e qnat1·0 leguas, por mar e por terra, com Indios. Ua ao 1011~0
da costa, 8 leguas para o Sul e outras 8 para o Norte, quatro ou
cinco aldeias ele Indios que os llO!'isos visitam por mar e ás vezc>s por
tl"na onde ha conversão e se batizam e casam orclitrnriamente . .Alrm

na
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de,.stas tem duas aldeias muito populosas ele Tnclios (415), algumas
3 leguas da vila por agua com suas igrejas, as quais ha muitos anos
que sustentam e têm n'elas residencia, e onde se têm ganhado e ganham muitas a lmas e sempl'e do sertão vêm Tndios á fama delas a
rnorar com seus parentes e fazer-se cristãos.

No Rio de Janeiro está a cidade e muitas fazendas pela baía
dentro que deve ser de algumas 20 leguas em roda. Além dela têm
os Padres duas aldeias de Indios (416), uma defronte da cidade em
que têm residencia desde o princípio da povoação do Rio, e outra
daí cinco leguas por terra e por mar que se visita a miudo.
~a Capitania de S . Vfoente dentro da ilha que é a que primeiro
se povoou, ha duas vilas de Portugueses ( 417), duas legua.c:; uma
da outra, por tena, e ha três ou quatro engenho::; de assucar ( 418)
e muitas fazendas pelo reconcavo daqnela baía e três ou quatro leguas por mar. Item, em frente tem a ilha de Guaibe, no cabo da
qual, para o Korte, tem uma barra com as fortalezas da Bertioga
quatro e seis legnas das vilas, e da parte do Sul, que é a outra
bana, tem o forte que agora se fez por Diogo Florez, general, com
gente de guarnição ( 419), e dentro da mesma ilha estão moradores
com a igreja de S. Amaro ( 420) .

Ao longo e.la praia, na terra firme, nove ou dez leguas da vila
<le S . Vicente para o Snl, tem uma vila chamada Itanhaen de Portugueses e junto dela, da outra banda elo rjo como uma legua, tem
duas aldeias pequenas de Indios cristãos. Nesta vila tem uma igreja de pedra e cal, na qual, quando se reedificou, o Administrador
deitou a primeira pedra com toda a solenidade: é da Conceição Je
Kossa Senhora, onde de toda a capitania vão em romaria e a ter novenas, e fazem-se nela milagres.
Para o sertão, caminho do Noroéste, além de umas altíssimas
sen•as que estão sôbre o mar, tem a vila de Piratininga ou de São
Paulo, 14 ou 15 leguas da vila de S. Vicente, três por mar e as
ruais por terra, por uns dos mais trabalhosos caminhos que creio ha
em muita parte do mundo ( 421) . Êste campo é mui fertil de mantimentos, criações de vacas, porcos, cavalos, aves, etc. Dá-se nele
muito vinho, marmelos e outras frutas da Espanha e trigo e ce320
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vada, posto que os homens não curam de o semear pela facilidade e
bondade do mantimento da terra que chamam mandioca.
Esta vila antigamente era da invocação de S. André ( 422 ) e
estava três leguas mais para o mar, na borda e entrada do campo,
e no ano de 60 por mandado do governador Mem de Sá se mudou
a Piratininga, porque não tinham cura e sómente dos Padres da
Companhia era visitada e sacramentada, assim os Portugueses como
os Indios seus escravos (423), como nem ainda agora têm outro
cura senão os da Companhia que lhes ministram todos os sacramentos por caridade; onde temos casa e igreja da conversão de São
Paulo, porque em tal dia se disse a primeira missa naquela terra
numa pobre cazinha, e em Piratininga, como acima se disse, se começou de proposito a conversão do Brasil, sendo esta a primeira
igreja qu~ se fez entre o gentio ( 424) .
Junto desta vila, ao princípio havia 12 aldeias ( 425), não muito grandes, de Indios, a uma, duas e três leguas por agua e por
terra, as quais eram continuamente visitadas pelos Padres e se ganharam muitas almas pelo batismo e outros sacramentos. Agora esth.o quasi juntas todos em duas: uma está uma legua da vila, outra
duas, cada uma das quais tem igreja e é visitada dos nossos como
acima se disse ( 426) . As fazendas dos Portugueses tambêm estão
da mesma maneira espalhadas a duas e três leguas e acodem os domingos e dias santos á missa.
Em todas as Capitanias ba Casas de Misericordia, que servem
de hospitais, edificadas e sustentadas pelos moradores da terra com
muita devoção, em que se dão muitas esmolas, assim em vida como
em morte, e se casam muitas órfãs, curam os enfermos de toda a
sorte e fazem outras obras pias, conforme a seu instituto e a possibilidade de cada uma e anda o regimento delas nos principais da
terra. Ha tambêm muitas confrarias em que se esmeram muito e
trabalham ele as levar adeante com muito cuidado e devoção.
A todas estas Capitanias desta maneira divididas acodem sempre os nossos com seus ministerios e quanto aos Portugueses eles
levam pondus diei et restus nas pregações, confissões, doutrinas,
f't.c., porque tirando a Baía e Pernambuco (posto que também nestas a maior parte das confissões e pregações é dos Padres) em todas
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a.s mais quasi nunca ha pregação senão da Companhia e quasi toda
a gente se confessa com ela e são notados os que com a Companhia
se não confessam, de maneira que não têm os curas mais que fazer
que dizer suas missas, batizar crianças e dar o sacramento da Euc:Aristia e FJxtrema Unção, enterrar e ainda nisto muitas vezes são
1 elevados pelos nossos por eles não poderem acudir.
Quanto aos escravos dos Portugueses, Indios da terra, desde que
o Brasil é povoado nunca se disc:;e missa nem por cura nem por
mandado do Bispo algum por respeito deles, antes em partes onde
i1ão hn casas da Companhia nunca a ouvem, nunca por cura foram
c:onfessados porque lhes não sabem a língua, sinão algum agora nestC's tempos que ha já algum mestiço sacerdote.
2\01; batizados que se faziam, como não levavam nenhum apal'elho nem conhecimento das cousas da l!'é, nem arrependimento de
pecados. não 'somente não recebiam graça, mas muitas vezes nem
carater pela grande ignorancia deles que não sabiam o que recebiam e dos que lho davan1 sem lho dar a entender, e desta maneira
viviam e vivem ainda agora muitos em perpétuas trevas sem terem
niais que nomes de cric;;tãos, de maneira que assim se haviam com
eles e ainda agora se hão, como qu<' não fossem suas ovelhas; nem
ol' Bispos fazem muito caso disso, pois com os lndios livres vi<; to
f'Stá que se não f'az diligência nenhuma no que toca a ima salvação,
quasi como de i:tente que não tem alma racional nem foi criada ~
t<'dimida para a Glória.
Toda esta carga tomou a Companhia a seus ombros, porque,
desde que entrou no Brasil, Jogo ordenou que se dissesse cada domingo. miRSa particular para os escravos e i:;to continuou até agora
em toda a costa, doutrinando-os cada dia, instruindo-os para o Batismo, casando-os e confessando-os, nem se sabe em toda a terra chamar outrem para lhes acudir senão os nossos.
Os perigos e trabalhos que nisto se passam, pela diversidade
dos lugares a que acodem, se podem conjeturar: perigos de cobras,
de que ha grandíssima cópia nesta terra, de diversas especies, que
<•rdina1·iamente matam com sua peçonha, de que frequentissimamente quasi por milagre são livrados e alguns mordidos sem pel'ii.rar; perigos de ouças ou tigres, que tambem são muitos pelos deser'32 2
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tos e matos por onde é necessario caminhar; perigos de inimigos de
que algumas vezes por providência divina têm escapado; tormentas
por mar e naufragios, passagens de rios caudalosos, tudo isso é ordinario; calmas muitas vezes excessivas que parece chegar um hon:em a ponto de morte, de que vêm a passar gravíssimas enfermidades; frio principalmente na Capitania de S. Vicente, no campo,
onde já por vezes se acharam Indios mortos de frio e assim acontecia muitas vezes, ao menos aos princípios, a maior parte da noite
11ão poder dormir de frio 11os matos por falta de roupa e de fogo,
porque nem calça nem sapato havia, e assim anelavam as peruas
queimadas da.<; geadas e chuvas muitas e mui grossas e continuas, e
com isto grandes enchentes de rios <' muitas vezes se passam agnas
muito frias por longo espaço pela cinta e ás vezC's pelos peitos; e
todo o dia com chuva muito grossa e fria gastando depois grande
parte da noite em enxugar a roupa ao fogo sem haver outra que
muda-.;. E contudo, nada disto se estima e muitas vezes por acudir
a batizar ou confessar um escravo de um Português se anelam :;ris
e sete leguas a pé, e ás Yeies sem comer; fomes, sêdcs et (Ilia li ujusmodi; e finalmente, a nada disto se negam os nossos. mas sem
diferença de tempos, noit~s nem dias. lhes acodem e muitas wies
i;;em ser chamados os anelam a buscar pelas fazendas de seus senhores, onde estão desamparados. E quando ha doenças gerais, como
houve cá muitas vezes de bexigas, priorizes. tabarclilho, camaras de
sangue, etc., não ba descimsar, e nisto se gasta cá a vida dos nossos,
com que se têm ganhado em todo o Brasil muitas almas ao Senhor.
Acompanharam algumas Yezes nas guerrafi justas os governadores e capitães onde remedeiam as almas dos Portugueses e elos escravos Indios, batizando <' confessando, e além disso por seu
meio se têm alcançarlas Yitorias mui notaYeis estando os Portugueses em evidentes perigos ele ser destrniclos, como se viu na
guerra que fez António Salema ao Cabo :i.'rio, onde na primeira
aldeia que havia em toda a terra que estava ali ,junta. estavum já
em grande tribulação e o Indio principal dela. ouvindo e conhecendo as palavras de um nosso Padre, se entregou a si e a toda a aldeia
e dali se sujeitou todo o Cabo Frio sem trabalho ( 427).
O mesmo foi na Capitania do Espírito Santo: estando quasi
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todos os moradores sôbre uma forte aldeia daí 30 leguas, já desconfiados e cm perigo de se perder, pelas palanas de outro nosso
Padre S<' entregou aquela aldeia e outr1ts. E assim aconteceu noutras em S. Vicente, pois no Rio de J aueiro, temendo-se os Portugueses que estava o sertão alevantado aco1Teram-se aos Padres e
a.-,sim pelo bem ct>mum foi lá mandado um Padre língua muito
doente que havia muitos anos que lança rn sungue pela boca e en.
trou muitas leguas pelo sertão, passando aqllclas serras que são as
rr.aiores quP ha no Brasil e esteve lá seis meses e pacificou o sertão e trouxe comsigo algumas 600 almas de lndios passando grancfüsimos trabalhos e perigos dos quais Indios se fez uma das aldeiM
<lo Rio e são já quasi todos cristãos.
O que os nossos têm feito e fM,em na <:OlJYersão dos lndios li\T.es ver-se-á por outra informação, que <:om esta vai, que trata
i~so particularmente, dos quais Jndios tê>m feito mui tos capazes do
8anti~simo Sacramento, que recebem com muita devoção, capazes. digo, quanto ao <•onhC'cimento dêste altíssimo misterio, que,
quanto á vida, não tenho dúvida que excede á maior parte dos Portugueses do Brasil, porque muito menos pecados cometem que ele.;:,
(' os peores nesta parte :são os que com el<'s têm mais trato e isto se
JJ,<-'s pega de sua conversação e exemplo. 1\aquela mesma informa<:ão t-ie verão os inconvenientes que houve e ha para sua conversão
1• poucas ajudas e as causas <la sua diminui~ão: dela mesma se póde
<"Oligir o número de cristãos que são feitos e mortos, posto que, além
<lo..., proprios das aldeias se tem feito outra grande multidão deles
em missões e contínuas visitas, como acima 1:>e tem tocado, e bem
c:rt>io que ch<'garão a cem mil (427-A).

DOS COiiEGIOS DA COMPANHfA
A casa de S. Paulo de Piratininga como foi princípio de conwrsão, assim tambêm o foi dos Colegios do Brasil. Esteve esta proYincia creio que até ao ano ele 1554 ou 1555 ( 428) subordinada a
Portugal e neste mesmo ano foi nomeado por Pro,•incial o Padre
Manuel de Nobrega, no qual tempo indo a S. Vicente o Padre Luiz
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da Grã, seu colateral, em Janeiro de 1556, com seu parecer e couse~
lho fez o Padre Nobrega daquela casa colegio, aplicando-lhe toda a
fazenda movel e de raiz que havia na capitania de S. Vicente que
pertencesse á Companhia.
Ali houve sempre estudo de latim para os Irmãos da Companhia e uma lição de casos que lhes lia o Padre Luiz da Grã até ao
ano de 1561, no qual se mudou o estudo para a vila ele S. Vicente,
porque havia já lú moços de t'óra que podiam estudar, dos quaes se
juntaram uns poucos que estudaram; ma.s com ns guC'rras que 80brevieram do gentio, não se pôde continuar senão até ao ano de 6:2,
,, contudo ficou a casa de S. Vicente com título de colegio mudado
de S. Paulo para ali até á éra de 1566, em que chegou lá o pa<lN
Tnacio de Azevedo, martir (429), que vinha por Visitador e ordouou que dali por deante, se houvesse de haver colegio, se mudas."e
para o Rio de Janeiro, o qual se esperava que iria cada vez em maiot·
aumento, por ser capitania d 'El-Rei e terra mais rica e fertil como
depois se fez.
Ao tempo que chegou o Padre Luiz da Grã a S. Yicente, no
ano de 1556 (430), estava o Padre Manuel ela Nobrega determi11ado de ir ao rio da Prata, em companhia de uns castelhanos que
entravam pelo sertão, porque naquela terra havia grandíssimas esperanças de grande conversão dos Indios Carijós, que são da corôa.
de Castela. Mas, com ajuda do Padre Luiz da Grã, que era seu colateral, se mudou o conselho, por ser aquele reino estranho, e, deixando o dito Padre em S. Vicente, em seu lugar, se foi á Baía, levando comsigo alguns Irmãos no ano de 56 (431 ), e dali por deante ·
i;e começou ali o estudo da gramatica mais de propo$ito aos Irmãos
da Companhia, e ordenou que aquela casa fosse colegio no ano ele
J 556, com algumas terras e vacas que tinha, o qual depois se dotou
para 60 irmãos por el-rei D. Seba.'3tião, no ano de 1565.
::l!::ste colegio foi o segundo da Companhia no Brasil, e como a
cidade da Baía teve grandes aumentos nos engenhos de assuc11r e
fazendas e muito trato de Portugueses, e como é o assento dos Governadores e Bispos, assim ele tambem cresceu muito, porque todos
os Irmãos que eram mandados de Portugal vinham a ele e prosseguiu seu estudo muito de proposito, abrindo-se escolas para todos

325

JOSEPH DE ANCHIETA

os de fóra. Nele ha de ordinario escola. de lêr, escrever algarismo,
duas classes de humanidade, leram-se já dois cursos de artes em
que se fizeram alguns mestres de casa e de fóra, e agora se acaba
terceiro. Ha lição ordinaria de casos de conciência, e, ás vezes, duas
de teologia, donde saíram já alguns mancebos pregadores, de que o
Bispo se aproveita para sua Sé, e alguns curas para as fregue.zias .
•\.. êste colegio estiveram subordinadas todas as casas das capitanias,
até que houve outros colegios, e agora não são mais a ele subordinadas que as de Ilhéus e Porto Seguro.
O segundo colegio é o de Rio de Janeiro, que se fundou e dotou
para cincoenta por E:l-Rei D. Sebastião no ano de 1567. Nele houve sempre escola de lêr, escrever e algarismo, uma classe de latim
E\ lição de casos de conciência para toda a sorte de gente e para aqui,
C<Jmo dito é, se mudou o primeiro colegio que hom·e em S. Paulo
e S. Vicente: a êste colegio estão subordinadas as casas de S . Vicente e S. Paulo de Piratininga e a do Espirito Santo.
O último colegio é o de Pernambuco e foi fundado e dotado
para vinte por el-rei D. Sebastião no ano de 1576. Nele houve sempre escola de ler, escrever e algarismo, uma classe de latim, e uma
lição de caso,<;, de maneira que os colegios agora são três: o primeiro e principal é o da Baía, segundo o de Rio de Janeiro, terceiro o
de Pernambuco, os quais têm suas rendas.
As mais casas vivem de esmola que lhes dão os moradores, fracamente, conforme a sua possibilidade, que é pouca; e porque eles
i1ão podem suprir a tudo por serem pobres, os colegios provêm as
casas que lhes são subordinadas de . vestido, vinho, azeite, farinha
para ostias e outras cousas que não ha na terra e hão de vir nece.ssariamente de Portugal. Em todas estas casas ba sempre escola de
lêr, escrever e algarismo para os moços de fóra.

DOS PROVINCIAIS DO BRASIL E REITORES
DOS COLEGIOS
O primeiro Provincial foi o Padre Manuel de Nobrega no ano
de 1555, porque até então foi subordinada esta província á de Portugal; durou no cargo até ao ano de 1559 ( 432) .
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Xo de 1559 foi o segundo Provincial o Padre Luiz da Grã (433)
até ao ano de 1570 em que vinha por Provincial o Padre fnacio de
.Azevedo, martir, que fica. no terceiro lugar ( 434) .

No quarto lugar foi outra. vez nomeado o padre Mauuel da Nobrega, mas era falecido no mesmo ano que o padre Inacio, martir, e
portanto ficou por Vice-Provincial o Padre Antonio Pires, que era
superintendente do Colegio da Baía, e isto por ordem que assim deixou o Padre Inacio, martir, em sua visita: teve este cargo nove meses
e faleceu em Março de 1572. Depois de sua morte, pela mesma ordem
do Padre Inacio, martir, ficou por Vice-Provincial o Padre Gregorio
S<>rrão, reitor do Colegio da Baía: teve êste ca1·go um mês.
O quinto Provincial foi o Padre Inacio 'l'olosa, Espanhol ( 435),
no ano de 1572 até ao ano de 1577.
O sexto Provincial o Padre José de Anchieta, Bii,;cainho (4:36),
o ano de 1577 e ainda tem o cargo nêste presente de 1584.
Reitores dos Colegios foram os seguintes: do da Baía foram algum tempo os Padres Francisco Pires, Manuel de Paiva, João de
Melo ( 437), Portugueses, depois foi o Padre Grego rio Serrão, Pcrtuguês, que teve o ofício alguns 20 anos; e sendo ele eleito por Procurador para ir a Roma, teve o cargo pouco tempo o Padre Luiz da
Grã, Português, e depois o Padre Quiricio Caixa ( 438), Castelhano,
dois anos, todo o tempo que o Padre Gregorio Serrão gastou na jornada, o qual veiu de lá outra vez, com o mesmo ca1·go, e até ao presente ano de 1584 persevera nele, e por sua velhice e longa enfermidade foi eleito o Padre Luiz da Fomieca ( 439), Português, por vicer<>itor, e já agora, porque o dito Padre Gregorio Serrão não pode
fazer o seu ofício, é reitor.
Do Colegio do Rio de Janeiro foi o primeiro o Padre :Manuel de
Nob1·ega que o começou a funàamentis e nele acabou a viela, depois de
deitar toda aquela terra sujeita e pacífica, com os Indios Tamoios
sujeitos e vencidos, e tudo sujeito a El-Rei, sendo ele o que mais
fe.z na povoação dela, porque com seu conselho, fervor e ajuda se
começou, continuou e levou ao cabo a povoação do Rio de Janeiro .
Depois lhe sucedeu o Padre 13raz Lourenço, Português, alguns anos
e a ele o Padre Pedro de Toledo, Castelhano ( 440), o qual primei327
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ro foi vice-reitor e depois reitor. Agora tem o cargo de reitor o Padre Inacio de Tolosa.
Do Colegio de Pernambuco foi o Padre Agustiu del Castilho,
Castelhano ( 441), o qual aí mesmo morreu, e depois o Padre Lui1.1
da Grã, que ainda agora tem o cargo.

DAS RELTQUIAS E

IKD ULG~NCIAS

Pela benignidade de Deus, dos Sumos Pontifices, da Imperatriz e de outros Senho1·es e Reis, vieram ao Brasil relíquias muito
notaveis, a saber: o lenho da Cruz, seis cabeças das Onze Mil Virgens e as relíquias de S. Sebastião, S . Braz, S. Cristóvão, dos :Martires Tebeus e de outros muitos santos, ilgnus Dei e Contas bentas,
que estão repartidas pelos Colegios e casas da Companhia, e com
as quais se excitou muito a devoção dos moradores do Brasil e se
tem feito muito proveito nas almas ( 442) .
Assim mesmo muitas Indulgências pleuarias e Jubileus que se
gc.nham muito .frequentemente, assim pelos Portugueses como pelos
Indios, e é tanta a misericordia de Deus nesta parte e a liberalidade dos Sumos Pontífices seus vigarios que cada mês ha jubileu
em nossos colegios, com grande .frequencia de confissões e comunhões para a glória do mesmo Deus e proveito das almas e os mesmos soldados das armadas e marinheiros vão de cá enriquecidos com
Agnus Dei, Contas bentas, e Indulgências plenarias que se lhes concedem pelos Padres da Companhia ( 443 ) .

DOS COSTUMES DOS BRASIS
Desde o rio do Maranhão, que está além de Pernambuco para
o Norte, até a terra dos Carijós, que se estende para o Sul desde a
alagôa dos Patos até perto do rio que chamam de Martim Afonso,
em que pode haver 800 leguas de costa, em todo o sertão dela que
se estenderá com 200 ou 300 leguas, tirando o dos Carijós, que é
muito maior e chega até ás serras do Perú, ha uma só lingua ( 444) .
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'I'odos ê.stes ordinariamente andam nús, ainda que os Carijó.s
e alguns dali para avante, por ser terra muito fria, usam de peles
de veados e outros animais que matam e comem, e as mulheres fazem umas como mantas de algodão que cobrem mC'io corpo (-145)
Todos os da costa que têm uma mesma língua comem carne humana, posto que alguns em partfoular nunca comeram e têm grandi.c:simo nojo dela. Entre os Tapuias se acham muitas nações que
1tão a comem, nem matam os inimigos senão no conflito da guerra.
A maior honra que têm é tomar algum contrário na guerra e
disto fazem mais caso que de matar, porque muitos dos que o tomam os dão a matar a outros, para que fiquem com algum nome,
o qual tomam <le novo quando os matam, e tantos nomes têm quanto'> inimigos mataram, posto que os niais honrados e <'Stimados e tidos
por mais valentes são os que os tomam ( 446) . Naturalmente são
inclinados a matar, mas não são crueis ( 447) : porque ordinariamente nenhum torm~nto dão aos inimigos, porque se os não matam
no conflito da guerra, depois tratam-ofi muito bem, <' contentam-se
com lhes quebrar a cabeça com wn pau, que é mort<' muito facil,
porque ás vezes os matam de uma pancada ou ao menos com ela
perdem logo os sentidos. Se de al~rnma crueldade usam. ainda que
raramente, é com o exemplo dos Portugueses e Franceses.
Casamentos de ordinario não C<'l<'bram entre si e a:<Sim um tem
trrs e quatro mulheres, posto qu<' muitos não têm m11is do que uma
só e, J>e é grande principal <' valente, tem dez, do:t.<' <' vinte (448)'J'omam umas e deixam outras: verdade é que em muitos ba verdadeiros matrimonies in lege nafa1·w, e assim muitos mancebos até
que casem, por ordem e conceito de seus pais servem ao sogro ou
sogra que ha de ser, antes que lhe dêm a filha, e assim quem tem
mais filhas é ~ais honrado pelos genros que com elas adquirem,
que são sempre muito sujeitos a seus sogros e cunhados, os quais
depois elos pais têm grandíssimo podet' sobre as irmãs e muito particular amor, como elas tambem toda a sujeição e amor aos irmãos
com toda a honestidade. Todos os filhos e filhas de irmãos têm
por filhos e assim os chamam; e desta maneira um homem de 50
anos chama pai a um menino de um dia, por ser irmão de seu pai
e por esta ordem tem grande reverência a todas as mulheres que
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vêm pela linha dos machos, não casando com ela!i de nenhuma maneira, ainda que sejam fóra do quarto grau. As sobrinhas, filhas
de irmãs e deinceps, têm pvr verdadeiras mulheres, e comumente
casam com elas, sinc discrimine ( 449) .
Os de uma nação são muito pacificos entl"e si, e de maravilha
pelejam senão de palavra e ás punhadas, e se alguma hora com a
quentura demasiada do vinho vai a cousa muito avante, as mulheres logo lhes escondem as flechas e outras armas, até os tições
d~ fogo, porque se não matem e firam, porque de uma morte
destas ás vezes acontece dividir-se uma nação com guerra civil, e
matarem-se e comer<'m-se e clestruirem-se, como aconteceu no Rio
de Janeiro.
São muito dado::; ao vinho, o qual fazem das 1·aizes da mandioca que comem, e de milho e outras frutas. .i!:ste vinho fazem
as mulheres, e depois de coúdas as raízes ou o milho, o mastigam
porque com isso dizem que lhe dão mais gôsto e o fazem fel'Ver
wais ( 450). Dêste enchem muitos e grandes potes, que somente
sen·em disso e depois de ferver doü; diai; o bebem quasi quente,
porque assim não lhes far. tanto mal nem ol' embebeda tanto, ainda
qne muitos deles, principalmente os velhos, por muito 4ue bebem,
d<> maravilha perdem o siso, ficam somentc> qu<>ntes e alegres. Com
o vinho das fruta:> qu<' ó muito forte se embebedam muito e perdem o siso, mas dcst<> bebem pouco, e sómente o tempo que elas
dtu·am; mas o vinho comum das raizes e milho bebem tanto que
ás vezes andam dois dias com suas noites bebendo, e ás vezes mais,
principalmente nas matanças de contrarios e todo êste tempo cantando e bailando sem cansar nem dormir. ~ste vinho comumente
o fa,.-.em grosso e basto, porque juntamente lhes serve de mantimE'nto e quando bebem nenhuma outra cousa comem. E da mesma
maneira quando comem não curam de ter vinho nem agua para
beber, nem têm trabalho nisso e algumas vezes acabando de comer,
se não têm agua em casa, se vão á. fonte a beb<'r, e ás vezes de
noite com um tição de fogo na mão, principalmente os que não
têm mulher, mãe, ou irmã que lhes traga agua. E nisto nenhum
trabalho têm, e quasi não fazem diferença de boa. ou má agua,
com qualquer se contentam. Os moços pequenos não bebem aque330
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les vinhos, e quando algum mancebo ha de começar a beber, fazem-lhe grandes festas, empenando-os e pintando-os como que então começam a ser homens.
Nenhuma creatura adoram por Deus, somente os trovões cuidam que são Deus, mas nem por isso lhes fazem honra alguma, nem
comumente têm idolos nem sortes, nem comunicação com o demonio, posto que têm medo dele, porque ás vezes os mata nos matos
a pancadas, ou nos rios, e, porque lhes não faça mal, em alguns
]ugares medonhos e infamados disso, quando passam por eles, lhe
deixam alguma flecha ou pena1; ou outra cousa como por
oferta ( 451) .
O que mais crêm e de que lhes nasce muito mal é que cm alguns tempos alguns de seus feiticeiros, que chamam Pagé.s, inventam uns bailes e cantares novos, de que êstes lndios são mui amigos, e entram com eles por toda a terra, e fazem ocupar os lndios
em beber e bailar todo o dia e noite, sem cuidado de fazerem
mantimentos, e com isto se tem destruído muita gente desta. Uada
um dêi>tes feiticeiros (a que tamben1 chamam santidade) busca
uma invenção com que lhe parece que ganhará mais, porque todo
êste é seu intento, e assim um vem dizendo que o mantimento ha
de crescer por si, sem fazerem plantados, e juntamente com as
caças do mato se lhes hiío de vir a meter em casa. Outros dizem
que as velhas se hão de tornar moças e para isso fazem lavatorios
de algumas ervas com que laYam; outros dizem que os que os não
receberem se hão dE" tornar em passaros e outras invenções semelhantes. Além disto dizem que têm um espirito dentro de si (452),
com o qual podem matar, e com isto metem medo e fazem muitos
discípulos comunicando êste seu espírito a outros com os defumar e assoprar, e ãs vezes é isto de maneira que o que recebe o
tal espírito treme e súa grandissimamente. De modo que bem se
pode crer que ali particularmente obra o demonio e entre neles,
posto que comumente é ruindade, e tudo por lhes darem os Indios
o que têm, como sempre fazem, ainda que muitos não crêm cousa
nenhuma daquelas, e sabem que são mentiras.
~stes

tambem costumam pintar uns cabaços com olhos e bôca
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e os têm com muita venera~,ão escondidos em uma casa escura parà.
que aí vão os Indios a levar suas ofertas.
'!'odas estas invenções por um vocábulo geral chamam Caraiba,
que quer dizer como cousa santa, ou sobrenatural; e por esta causa puseram êste nome aos Portugueses, logo quando vieram, tendo-os por cousa grande, como do outro mundo, por virem de tão
longe por cima das aguas ( 453) . :Êstes mesmos feiticeiros e outros que não chegam a tanto, costumam esfregar, chupar e defumar os doentes nas partes que têm lesas e dizem que com isto
OE: saram e disto ha muito uso, porque com o desejo <la saúde muitos. se lhes dão a chupar, pvsto que os não crêm . Outros agduros
e abusões têm em passaros e em raízes e finalmente em tudo, que
são infinitos, mas tudo é cousa de pouco momento.
Têm alguma notícia do diluvio, mas muito confusa, por lhes
ficar de mão em mão dos maiores e contam a história de diversrui
maneiras. 'l'ambem lhes ficou elos antigos notícias de uns dois homem; que andavam entre eles, um bom e outro mau, ao bom chamavam Çwrné, que deve de ser o apostolo S. Tomé, e êste dizem
que lhes fazia boas obras mas não se lembram em particular rle
nada. Em algumas partes se acham pegadas de homens impressas
em pedra, maximc em São Vicente, onde no cabo de uma praia,
em uma penedia mui rija, em que bate continuamente o mar, es1ã0 muitas pegadas, como de duas pessoas difereutes, umas maiores, outras menores que parecem frescas como de pés que vinham
cheios de areia, mas se verá elas estão irupressas na mesma pedra.
Estas é possível que fossem dêste Santo Apostolo e algum seu dicipulo ( 454) .
O outro. homem chamavam llfaira, que dizem que lhes fazia
mal e era contrário de Çwrné; e por esta causa os que estão de
guerra com os Portugueses, lhes chamam ll1aira ( 455) . Êstes são
os eostumes mais de ncrtar desta gente do Brasil, que para se fater relação miudamen~e de todos era necessario um livro mui
grande .
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DOS IMPEDIMENTOS PARA A CONVERSÃO DOS BRASIS
Ji;, DEPOIS DE CONVER'rIDOS, PARA O .APROVEITAMENTO NOS COSTUMES E VIDA CRISTÃ
Os impedimentos que ha para a conver::;ão e perseverar na. vida
cristã de parte dos Indios, são seu.<; costumes inveterados, como
em todas as outras nações, como o terem muitas mulheres; seus
vinhos em que são muito contínuos e em tirar-lhos ha ordinariamente mais dificuldade que em todo o mais, por ser como seu mantimento, e assim não lhos tiram os Padres de todo, senão o excesso que neles ha, porque assim moderado quasi nunca se embehedam nem fazem outros desatinos. Item as guerras em que pretnndem vingança dos inimigos, e tomarem nomes novos, e titulos
de honra; o serem natutalmente pouco constantes no começado, e
sobretudo faltar-lhes temor e sujeição, porqne, como em todos os
homens, assim nestes muito mais initiurn sapientim frmor Domini
cst, o qual lhes ha de entrar por temor da pena temporal, porque
havendo isto tomam o jugo da lei de Deus e perseveram nele ao
menos com muito menos pecados que os Poii.ugueses, pois já o
tornarem atrás da fé de maravilha se viu neles, porque, como
nada adoram, facilmente crêm o que se lhes diz que hão de crêr :
mas por outra parte, como não têm muito discurso, facilmente se
lhes meterá em cabeça qualquer cousa, ao menos de maus costumes. Ajunta-se a üito que são ele uma natureza tão descansada
que, se uão forem sempre aguilhoados, pouco bastará para não
irem á missa nem buscarem outrcs remedios para a sua salvação.
Todos êstes impedimentos e costumes são mui faceis de se
t!rar se houver temôr e sujeição, como se viu por experiencia
desde do tempo do governador Mem de Sá até agora; porque com
o os obrigar a se juntar e terem igreja, bastou para receberem a
doutrina dos Padres e perseverar nela até agora, e assim será
sempre, durando esta sujeição, h~vendo residencia de mestres com
eles que os não deixem caír por sua natural frieza, e os incitem
cada vez a maiores cousas, como se vê agora que são muito amigos
de vir á missa todas as festas, e alguns pela semana, confes.sar~m-se muitas vezes e serem muito capazes da Santíssima Comu-
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nhão, para. a qual se aparelham com muita devoção, jejuando e
diciplinando-se á vespera; e os que n ão têm ainda comungado
trabalham muito de se aparelhar para isso, fazendo tudo que se
lhes ordena.
Por aqui se vê que os maiores impedimentos nascem dos Portugueses, e o primeiro é não haver neles zêlo da salvaÇ;ão dos Indios, etiarn naqueles quib1M inr-umbit ex offi<:fo, antes os têm por
selvagens, ·e, ao que mostram, lhes pesa de ouvir dizer que sabem
eles alguma cousa da lei de Deus, e trabalham <le persuadir que
é assim; e eom isto pouco se lhes dá aos senhores que têm escravos,
que não ouçam missa, nem se confe.-;sem. e c.<;têjam amancebados .
E, se o fazem, é pelos contínuos brados da Companhia, e logo se
enxerga claro nos tementes a Deus que sew; (>Scravos ·vivem diferentemente pelo pa1·ticular cuidado que têm deles.
Os que nesta parte mais padecem são os pobres es<:raYos e os
mais Indios livres que estão em poder dos Portugueses, que não
podem ser muitas vezes doutrinados dos Padres, e assim o maior
1nal que se faz aos Indios <la doutrina. qt1an<lo vão ajudar os
Portug-ueses em RUtlS fazendas. Í! que alguns lhes dão as <'S<:ravas,
para com isso os prender mais tempo . Ontros não os proibem, e
desta maneira os que peor vivem são os que mais tratam <:om os
Portugueses, ensinados de seu mau exemplo, e muitas vezes peor
doutrina, em que os admoestam qne não tenham dever com a doutrina dos Padres; posto que dêstes não são senão alguns cle.'ialmados, mas os de mau exemplo e pouco zêJo são muitos.
O que mais espanta aos Indios e os faz fn~ir dos Pott11gueses.
e por consequencia das igl'ejas, são as til'aniaR que com eles w;am
obrigando-os a servir toda a sua vida como escravos, apartando
mulheres de maridos, pais de filhos, ferrando-os, vendendo-os, etc.,
e se algum, usando de sua liberdade, se vai para as igrejas da
seus parentes que são cristãos, llfio o consent<'m lá estar, ele onde
muitas vezes os Indios, por não tornarem ao seu pod<'I', fogem
pelos matos, e quando mais não podem, antes se vão dar a comer
a seus contrarios; de maneira que estas injustiças e sem razões
foram a causa da destruição das igrejas que estavam con~regaclas
e o são agora de muita perdição dos que estão em seu poder.
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NOTAS
(357) Pbl. na "Revista do Instituto liistorico", VI, p. 404·35, ee·
gundo a cópia fornecida por Varnhagen do manuscrito em língua portuguesa
e }Qtra. do seenlo XVI, existente na Biblioteca de Evora. Capistrano de Abreu,
que obteve uma cópia ma.is fiel, publicou·a pela. segunda ''ez no n. J dos
Materiais e Achêgas para a Hist6ria e Geografia ào Bra,qil (Ri.o, Imprensa:
Nacional, 1886, p. 1-30), atribuindo-a a Anehieta. Essa autoria, já insinua·
da por Varnhagen na primeira edição da. Hi$t6ria Geral e sustentada por
Candido Mondes do A!u1oida. na "Rev. do Inst. Hist." (XLV, parte H,
p. 191·2), se depreende antes de tudo, S<'gundo Capistrano, da minuciosi·
da de eom que a lnform<l)ão "se refere a S. Paulo, meneionanclo a guerra
de l562 com os Indios, que apenas durou dois dias, aludindo a um ne.çei-0
quic1 de mais virtude, devoção e afeição á Companhia que se enxerga naquela. terra, referindo-se á reedificação da igreja de Itanhaen, {i penedia de São
Yicente em que se notam pisadas de homens". Comparadas essas minúcias
com o "modo breve por quo se refere ao Norte", a conclusão scri "que ao
autor era muito mais familin.r o Sul que o Norte", justamente o ca80 de
Anchieta, que até o tempo de seu provincialato s.S duas vezes e por pouc--0
tempo esteve na Bala. Ra, além disso, a refcro1wh "a alguns fatos a que
elo esteve presente o que vôm referidos e outros que só <·onheeemos por suas
cartas, como a fundação do Rio de .Janeiro: a tomada de uma nau francesa.
ncsía ocasião; a. l1illtória dos frades de h6 bito branco; a fundai;iio ele Riio
Paulo com as rlol'-O aldeias primitivas quo a cerclwan1 e <·om o fl'io que sofreram os primeiros po\·oadores tão viviclamente pintado; a viag"em fn1staela
elo padre )fanuel <la. Kobrega ao rio da Prata". Finalmente, tr;iz a l11f<>r111orão "em mais de uma parte o ano cm' que foi esnita - 1584" e me111:iona.
n morte do padre :Manuel de Paiva., no Espírito Sunt-0, :t 21 de dezembro do
mei<mo ano, donde a conclusão de que foi e'!Crita entre :l I e 31 de clez«.'mhro
d<· 1584. Orn, escreve Capistrano, "gra<;M a Ferniío Cnrdim (Karratii·ri episti>lnr, p . 89·97.) sabemos ciue neste t empo .A 11chieta estavu no Hio ele J:w<'iro,
onde chegou com o padre Cristóvão rlc Gouvi'n a 20 de clt'zembro depois de viagem acidentada. Foi á vista dol' lugar<'~ em que tnntas
eenas se desenrolnram imrortantos, em que ele repl'csentou papel eminente, que suas recordações se tn-irnr1Un e por i~so entrou elle em pnrti('ulares tão curiosos". Capistrano não r-onheeia ainda. a. Breve 11arrat;iio <las
r<>ixas relativos aos Colegios e residcnciM da Com11onhia nesta 11ro1·i11ria R1·a,•dlica, no ano ele 1584, só publicada. em J897 pelos "Anais da Bibliotéca. Nacional". E claí o unico reparo que se pode faz<>r fl sua magistrnl argumentação. Porque es<1e cloeumento, data elo da. Baía :~ 28 de dezembro de l .>R!,
dcmonstrii que Anchieta niio se on<'ontmvu por essa 6poca no R.io do Janeiro, como mais clesonvolvidamentc se verlí na nota 545. - Sorin a Jnfor'mação datada dêsse mesmo dia f Em novembro, o na\·io do visitndor Cri~tó·
mo ele Gouvêa gastara. sete dias na viagem da Baía ao Espirito Ranto. Par:\
quo a Informação tivesse a data de 28, scl'ia portnnto preciso que a. omborca~ão que levou fl Baía a notícia ela morte ele Manuel de Paiva, ocorricla a.
21, partisse nesse mesmo dia. do Espirito Santo e percorresse tambem tlllllla
semana, no sentido <-ontrario, as l 20 leguas do t rn,jeto. Mais provavol, porl'm, que a referen('ia á morte de Paiva tivesse sido acrescentada posteriormente, já em 1585, como parecem indicar os termos e111 que foi recligicla:
" ... o padre lfanuel de Paiva que falceeu no F.spirito R11nto a 21 de dei!'m-
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bro de 84'', e não, conforme eacrove Anchieta linhus adeante e seria mais
correto, ·' . . . a 21 de dezembro do presente ano de 84".
(358) Nota de Capiatrano (Mat . e Ach., I): "Aliás treze, o nome
de cujos comandantes com pequenas divergencias trazem Casta.nheda, Gaspar
Corn~a, Barros e outros". V. nota de Rodolfo Garcia a Varnhngem (Hi11t.
Ger. , 4ª ed., I, p. 85·6).
(359) Nota. de Capistrnno (1. c.) : "Que a doação de Pero Lopes, donatnrio das Capitanias de Itamaracá e Santo Amaro, foi de 86 leguaa demonstra o dr. M. Lopes Machaelo na "Revista do Instituto Arqueologico e
Geografico Pernambucano", Recifü, 1884, IV, p. 107-26" .
(360) Demonstra Eugenio de Castro ser 11. ilha de Santo Amaro, "s6
assim conhecida em documentos oficiais poateriores a 1545",. :a ilha do Sol,
em uma de cujas praias aferrou a nau de Martim Afonso de Sousa no dia
21 de janeiro de 1532 (Diario da Na-i;Pgação de Pero Lopes de Sou-sa, Rid,
1927, I, p. 337-8). A ilha de Guaibe ou Ouaimbé tomou o nome de Santo
Amaro de uma capela. dedicada :i esse santo, nli edificada pelo capitão Jorge
F erreira. 11 outros "habitantes principais" (frei Gaspar, Me1n., 3• ed., pa·
gina 282).
(361) As primeiras autoridudei; de ~anto Amaro Coram Gonçalo Afonso, no cargo ele ouvidor, e Cristó\'fLo de Aguiar de Altero, no de loco-tenente,
ambos nomeados em 1542 por dona Isabel ele Gn.mbon, tutora do denatario
J'ero Lopes. Morrendo êste, Jorge Ferreira foi no111endo ouvidor e ;oco·
tenente de Santo Amaro, acumulando assim os dois cargos. Em 1557 substituiu-o Antonio Rodrigues ele Almeida. Por esse tempo a ilha se nehava quasi
completamente abandonada, pelos motivos que dli. Anchieta. Só depois de fir·
madas as pazes com oa 'l'amoios de Iperoig 6 que se reiniciou a povoação de
Santo Amaro. Em 1578, Lourenço da Veiga, procurador dos sucessores do
terceiro douatario Martim Afonso de Sousa, determinou ao ouvidor de São
Vicente que "tomasse conhecimento das ~a usas respetivas á Capitania dCls
Sl'US constituintes" (frei Gaspar, o. c., p. 277-93). Daí o fato de Santo
Amaro não ter "justiÇ!\ particular" e tudo SP, reputar por São Vicente, como
c1iz Anchieta.
(362) Refere-se Anehieta á estada de Edward ~'enten em Santos, onde
chegou com dois g-.deões ele guerra a 19 de janeiro de 1583 (v. nota 233),
e á luta que com ele, cinco dias depois, travou A.ndrês Igino ou Eguino, co·
mandando três naus da armada de Diogo Flores Valdcz. Foi Igino quent
fei construir e guarnecer "um forte na entrada da barra de São Vicente",
obra essa que Valdez encampou come sua para compensar o desastre de sua
expedição ao Estreito de Magalhães (Varnh., Hi.st. Ger., 4• ed., I, p. 473-4,
o notas de Capi&trano e R. Garcia). A construção do forte só se concluiu
em 1590 (nota de R. Garcia a F. Cardim, Trat., p. 413) .
(362-A) Sôbre as Tapuias em geral, ct. G. Soares (o. c., p. 315 e
seg.); e, partieularmento sôbre os Aimorés, Gandavo (Trat., p. 32-3, e Hist.,
p. 142-4) e F. Ca.rdim (o. c., p. 198-9).
(363) Francisco Pereira Coutinho já se encontrava na. Bafa em 20 de
dezembro de 1536, data. da carta de sesmaria a Diogo Alvares, transcrita
por Varnhagem (o. e., I, p. 249-51). Em 1545, hostilizadv pelos colonos e
guerreado pelos tupinambás, reeoll1eu-se a Porto Seguro, onde ficou mais de
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um ano. Foi Iporto pelos Indios de Itaparica, em fins de 1546 ou principios
de 1547, depois do naufragio do navio em que tornava á Baía (Ca.pistrano,
Esclareci11ientos, nas lnf. e Frag. Hist ., p. 77-8, e notas a Varnhagen,
o. c., I, p. 25ll e 261·2).
(364) Nota de Ca.pistrano (1. c . ): "Na coleção de São Vicente, que
existe manuscrita em Lisboa, encontrou Lino d 'Assunção o seguinte apontamento inédito: "Armada em que foi d. Duarte. - Na arma.da em que foi
d . Duarte firam quatro velas, scilicet : uma náu e três aaravelas em que fo·
ram 260 pessoas e são mais no Brasil dois llavios armados, um em que foi
<> Bispo e outro em que foi Manuel da Fonseca e levaram ambos 100 pessoas".
- Com. d. Duarte da Costa é que veiu a missão jesuitica de que fazia parte
Âllchieta., chegando á Baia a 13 de julllo de 1553.
(365) .Durante o governo de d. Duarte da Costa, ergueram-se entre os
!Ddios duas igrejas : a de S. Sebastião e a de Nossa Senllora no Rio Ver·
melho, ambas e.."t.intas mais tarde (V. lnf. dos Prim. Aldeia11i.) .
p\fi•'

.

(366) Mem de- Sá chegou á Baía a 28 de dezembro de 1557 (Capisbano, Dota a Varnll., o. c., I, p. 37'8).
(367)

V. Carta XI, nota 170, e lnf. dos prún. aldeiam.

(368) O testamento de Mem de Sá, que faleceu a 2 de março de 1572,
foi pela primeira vez publicado por R. Garcia em nota a Varnhagen (o. e.,
I, p. 445-53).
(369)
dt> 1573.
(370)

O conselheiro Luiz de Brito de Almeida chegou á Ba.ia em maio
V. nota 456.

(371) O desembargador Antonio de Salema despe 1570 se encontrava
em Pernambuco, onde recebeu sua nomeação para governador das Capitanias
do Sul.
(372) ,Porto Seguro tambem fazia parte das Capitanias do Sul, sob o
govêrno de Salema (Varnh., o. c., I, p. 456-7).
(373)

Manuel Teles Barreto chegou á Bafa em 9 de maio de 1583.

(374) E de fato assim acollteceu, pois Varnhagen (o. c., I, p. 496)
atribui ás "informações e influência de Teles Barreto" a "lei repressiva
.acêrca do cativeiro dos Indios de 22 de agosto de 1587".
(375) O clerigo nigromatico, a que se refere Anchieta, e que é o mesmo "clerigo português magico" de F . . Cardim (o. e., p. 196) ou "Padre
do Ouro" de frei Vicente do Salvador (Hist., ed. 1918, p. 202), chamavase Antonio de Gouvêa (Antonio de Gruca, lê-se na Hi.st. dos Col., 1. c.,
p. 86). A' documenta!}ão que existe a seu respeito, citada por Capistrano
(nota a Varnh , o. c., I, p. 453-4) e R. Garcia (nota a F. Cardim, o. c.,
p. 276-7), deve-se acrescentar o que informa Baltazar 'feles ( Cron., II,
p. 263·7) . Nascido em 1528 na Ilha Terceira, "depois de ordenado levou
uma vida acidentada por diversos paises da Europa" (Capistrano). Em 1556
entrou na Companhia, sendo recebido no Colegio de Coimbra, de onde foi
transferido para São Roque. Despedido logo da Companhia por suas práticas
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df'. uigromaneia, deu de difamar os jesuitas. Preso pelo Santo Of cio, foi
cóndenado a galés perpétuas, de onde fugiu para o Brasil, segundo B. Teles.
Dos processos de Gonvôa na Inquisição ("Arquivo Historico Português", fosboa, 1905, III, p. 179-208 e 27 4.-86, e "Rev. do lnst. A rqueil. e Geogr. Per11ambucano", XIII, p. 171-211) vê-se entret:i.nto que esteve preso de 15ií7 a
1564, tendo vindo degredado par~~ o Brasil em 1567. Na Baía foi reintegrado llJ1.S ordens sacra.a pelo bispo d. Pedro Leitão e conquistou em Per11ambuco a anúzade do donata1·io Duarte Coelho de Albuquerque. Fazendoso passar por alquinústa e grande conhecedor de mina11, guerreou os Inélios
e moveu uma campanha de difamação contm o jesuíta padre Amaro Gonçalves, a quem acusava de herético. E "de tal maJleira o Musou deante do
juiz da vara da. Capitania de Pernambuco, que o reverendo Vigario, engaua:do com a falsa alquimia deste embusteiro, excedendo seus pode1·es, quis
entender com a Companhia". Afinal Antonio de Gouvêa, co1ttra quem o p1·0vedor e viga.rio geral Sih·cstre Lourenço já instaurara um pl'Ocesso a l de
outubro de 1569, foi preso a 25 de abril de 1561 nfl. rua Nova de Olinda,
morada do juiz ordina1'io Henrique Afonso . A ordem de prisão viera de
Lisboa, mandando-a executar d . Pedro Leitão que com o padre Luiz da Grã
chegara por essa época a Pen1ambuco (Hist. dos ('ol.). R.e metido para Lisboa, deu ent1·ada no car(\('re a 10 de setembro. Seg1mdo B. Teles, avisados
no Reino os Inquisidores "de como aparncera no Brasil o que se tinha feito
invish•el em Portugal, logo foi ordem pera o mandarem vir, juntamente com
o Vigario da vara, que por ignorancia ou ma.li<'ia dava ouvido a tão falsas
acusações. Chegado ao Reino, foi outra. vez entr<'gue ao Santo Ofício, em
cujos cinceres acabou sua vida, sem sabermos o fim que lh teve". Infol'ma
ainda B. '!'eles que, intitulando-se alquim ista., prometendo transformar prata
.em ouro, obteve um oficio na Casa de Moeda ele J,isboa, oude ehegou a. ter
morada. E..~)ulso, quando descoberto o seu embuste, propôs o negócio a :\fartim Afonso de Sousa, douatario de São Yieente e ex-governador da I11<1ia,
que se deixou embau· pelo pretenso alquinüsta.
(376) Nota de Capistrano (!. e.): ":Martim Afonso d.e Sousa, primeiro donatario, não era. então vivo. Desde 1572, sucedera-lhe seu filho Pe1·0
Lopes de Sousa, cuja doação e foral foram confirm::idos por d . Sebastião
a 25 de ,julho de 1574. Por fal~.imento dóste segundo domitario, lhe sucedeu na Ca.p itania de São Vicente seu filho Lopo de Sousa., a quem el-rei
d . Filipe confismou a mesma doação e foral por carta passada a 8 de
agosto de 1577 (Taques, "Rev. do Inst." IX, p. 15J)". - O trab:ilho de Pedro Taques, citado por Capistrano, é a 1Ii.~t6ria da Capit(mia de São Vicente,
imblicadiL pela Comp. do. Melhoraniontos de s. Paulo, s. a., com Hill esr.orço
biografico do autor, por Afonso de E. '.l:aunay.
( 377)

V . nota 224.

(378) V. nota 274. A11('!1ieta, que assi~tiu aos combates tra\'ados
a.té 31 de março, · descreve-os miirnciosamente na Carta XVI.
(379) Na frota de Mem de Sá, Ancbiota embarcou para o Sul com o
' visitador Inacio de Azevedo, Grã e outros.

(379-A) As duas aldeias ou tranqueiras destruídas fo1·:w1 as de lJrnçumirim ou Ibirnguaçumirim e Paranapecú ou Parannpucuí, a 1ni111eira em ter1·a firme, na fóz do ribeiro da Carioca, e a ~egund:i na atna 1 ilha do Governador. No ataque a Ibidguaçumirim é ·que Estacio de Sá foi frech'ado, vindo
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a morrer a 20 de fefvereiro (S. do Vasc., Vida de A11cl1., p. 118; Varuh.,
Jiist. C01·., I, p. 415-16 e nota J9 de Capistrano a R. Garcia).
(380) 22 de junho de 1552 (Nobr ., Cart., X, e nota. de R. Garcia,
p. 128; Candido Mendes de Almcidn, Notas para a Hist6ri,a Pátl'ia, n1• "Rev.
elo lnst. Hist.'', XL, 2•. parte, y1. 365; Capistrano, nota a Vnrnh., o. e.,
l, p. íl32 e seg.) .
(381)

9 ele dezembro de J!,59 (V11.rnh., o . e., I, p. :J84).

(382)

Em outubro

(Hi.~t.

dos Col., l. e., p. 98).

(383) 15 de agosto de l!í76, segundo Varuhagem, na 2•. t>d ., t. II da
Hist. Ger.
(384-) Sôbre o administrndor Bnrtolomeu Rimões Pereira, ,. . n. Oareia (nota a F. Cardi.m, o.<:., p. 38J). Pregando nos fun!'rais de Anehieta,
foi <1uem pela primeira vez o ehnmou Apostolo do Brasil.

(385) A primeira visita.<:ito do SaJtto Ofício ao :Bmsil, ordenada pelo
cardeal arquiduque Alberto d'Austria, vieo-rei de PortugHI, HÓ se clou cm J591 1
quando <'hegou á Bafa o liceneiaclo Heitor Pnrtado de i\fondon~a (Y. nota 33,3).

(JlSf>} Foi queimado "vor relopso" em l!i73, condenado "em um ato
que se fez da Inquisição (que foi o pdmeiro elo Brasil) , no <11111! pregou um
iiadrc dos nossos", sendo tambem "njudado pelos nossos até dar sua alma
a Deus'', informa o autor da JJi.~t. dos Col. (l. e., p. 98 ). Xão se conhe·
eem o nome do herético e as cir.,nnstaneias de seu julgnmcnto (' morte, obwrvando Capistrano que a e.xprcssiio '·com isso'', usada por .\uchictn, é am·
bigua: "pode significar por i.,.~o ou ape:sar di.~sn" (prt'f. :'ts Conf. cl!I
Bafa, p. 4-5).
(387) Nota de Óapistruno, (1. <'. ) : "Este franell~ qnc <'~1c,·e na Baía
em 1.304, póde ter sido Binot. Paul )ficr, de Gom1e,·illc (U 'A vcsac-, Ca111pagric d1i navire L'Espoi1· cl'llonflcur, Paris, 186!), p. Sa) ou Jean Dénis,
d 'Ilont'leur, que andou pelo Jhasi 1 antes ele HíOS (Ha111 u1.io, V i<1gi, III,
p. 354). Rccentemeute Ch. Hréarcl publieou alguns apontam(•ntos sôbre Bi·
J1ot Palmier (Note s-ur la fm11illc <lu C<1pitaine Go1me,;illc, narigatcur nor11umà au XVI siecle, Rouen, 1885), dos quais resultam que o navegador normando chamava-se R-0binet le Paulmier, que ruío tinha o titulo de nobresa
quo lhe atribuiram seus deS<·cndontC's, que é provaYclmentc o 111c~mo que em
J .378 ocupou o cargo de eseabino (eelicvin.) na Confraria de Caridade fundada. na igreja de :Kossa Senhora d 'llonfleur. Em tal caso, ao fazer sua
viagem a-0 Brasil de,·eria ele ter eerea de 60 anos. Quanto :~ Jenn Dénis de
IIonflour, apenas se conhcee o nome".

(388) Nota de Capishano (1. e.): "As 1·elações seguida~ dos fran·
ceses com os brasis datam iiproximnda.mente de 1525 (Gaffarcl, Bré.~il Françai.Y, Paris, 1876, p. 445). Os maus tratos e sem razões feitas a eles, partiram ou ela colonia deixada por Americo Yespue.io e111 J 504 no Cabo Frio,
ou de outra que, segundo todas M probabilidades, houve no local da ciclacle
do J{io do Jnneiro. Resta. saber se as duas naus não são a mcs111:t".
(389) Nota de Capistrano (1. e.): "Yillega.ignon <'ht•gou ao Rio ele
.Janeiro a 10 de novembro ele l5S:i, como se Yê ela 1•arta de Nicolas Barré
(Gaffnrel, o. c., p. 379)".
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(390) Villogaignon i1ão doixou o Ilio de Janeiro pelo motivo apontado
J•Or Anchicta, mas para i>e defender na l<'rnn~a das acusações <1ucr dos católicos, quer dos calvinistas. CC'nsur:ivam 03 primeiros as suns r.:-laçõcs com a
J gre,jo. de Gencbr~, que a seu pedido enviara. uma missão ao Forte de Coligny;
e os segundos a sua r~titude dc>sleal nas disputas religiosas de que foi teatro a
<·olonia e nas quais .João de Bolé~ tomou pm·te dostnead::i. Depois de participar
das lutas eontra os hugucnoles, tendo sido ferido no ntaque de Houen. cm J.j62,
pelo mesmo "coup de fauconncau" que atingiu o rei de Xa>arrn e llle causou
a morte dias após, Vilegaiguon i;ó veiu a falecer em janeiro de 1571, na cidade
<le Beauvais, quando elll viagcnl para :~ ilha de :Malta, onde pretendia acabar
Fl'US dias (Gaffarel, o. e., p. 29;) e s., 327-8 e 339-40).
(391) ~fota de Cupistrano (1. e.) : "Candido 11Iendcs com razão considera. êste trecho provn ea bal de que não é exata. a execução de J. Bolé!l
por Anchietu, que os seus biografos lhe atribuem (" Rev. do Inst. ITist. ",
XLII, 2• parte, p. 141-205). Que o João de Bolés de nossos cronistas era
o Jean Cointa de Léry demon~traram-no o dr. Ramiz Galvão ("ReYista Rra&ilcira.'', l, Rio, 1879, p. 283) e Candido Mendes 110 trabalho citndo". Y. Carta XI e no~i 179.
(392) Em um dos Esclarecim1entos do n. I dos Mat. e Ach., depois
de lc>mbrar o trecho de uma Mrta de Aspilcueta :Navarro (Cart. Av., lV),
que por engano a.tribúi a Francisco Pires, trecho esse cm que o jesuíta se
refere a "nm rio em o qual ha pouco tempo se afogou um frade de Santo
.i\ntónio'', som mencion1ir poróm o "disfarce de que usaram os Indios", obscr'"" C:ipistrano: "Entretanto, 1~ circunstancia. do disf:trce 6 11nrrada por ou·
1ro!! historiadores, entre os quais frei Antonio da Piedade ( Cróni.ca da A rra1 ula, parte I, 1. III, cap. 4-0, n. 603) e Jaboatão (Orbe Scrafico, 1. ante
primo, c. l V), que <'Olocau1 o fato em Porto Seguro, mas a data em lii03.
Nrt segunda cdiç,ão do sua Ili.~/. Ger., p . 87, diz Porto Seguro que ní~o crê
que os Arrabidos, a que se refcr()m Piedade e ,Taboatão, estivessem cnl J503
1•111 Porto H:!guro. Porque, não o diz.
Tambem sou dest:i opinião pelos
wei,'llintes motivos: desde que os frades eram Arrabidos, como a firmam os ('ronistas, 6 natural que se ligasse o nome deles a qualquer parto da terra, princiJ':llmente então que <1uasi toda e>atava por nomenr . Ora, em mapas antigos aparC'Ce o nonll• de Santa )laria d '.\rrabida, 11n1 pouco ao ::forte do cabo de ~anto
.\gostinho. Portanto é :ú que se eleve localizar seu primiti'"o estabelecimento" .
.Fundamenta em seguid:l Capist rano a sua opinião de ser Sant:i ).faria. d 'Arra1.ida. a briíii da 'l'raição e assim <'Ondúi: "AdmitidaH estas i<léaR, temos pois
que os Fr:mciscanos viera.m pelo menos duas YCZCS ao Brasil antes dos J esuítas :
:t primeira em 1503, á Paraíba do Norte, como dizem os cronistas da Ordem;
r. segunda pouco antes de l .351 a Porto Seguro. E' a estes que se deYe o
nome de rio do Frade, como ó l•OS primoiros que se prende o nome da bala
<la Traição, isto é, do Santa J\f.aria d 'Arrabicla" .
(393) Y. carta XV. - .\o partir para a Prnnça, Villegaignon solene111enle prom!'teu aos <'Olonos do Por~e de C'oligny tiue Yoltaria o mais bre\·e pos~ivel com grandes reforços. Ma~, tornado á patria, entregou-se todo á luta, pela
Jl<'na e pC'la espada, contra. os huguenotcs e E>squcLOU 1.t colonia que no Brasil
fundara. .r;' o que rlomonst ra. Oaffarel (o. c.), sem adeantur palavra a 1·cspeito do en,·io de religiosos, a que se r efe re Anchiet!1.
(394) Os beneditinos vieram M Brasil pela primeira vez em 151ll, durante o govêrno de Lourenço da Veiga, chefiando ll missão frei Antonio Ventura (Rauüz Galvão, "ltov. do lnst. Hist.", XXXV, pa.rte IJ, p. 294 e s.).
A
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(394-à) Rofcre·so Anchieta á armnd1t de Diogo Flores Yalclcz, que em fevereiro de 1583 chegou á entrada do estreito de !lfagalhãe,, Cle onrl(' n>ltou p:ira
o Brasil.
(395)

A chegada á Baía foi a 29 de marc,:o.

(396)

Faleceu no Rio de Janeiro a 8 de jun110 <le 1 :>98 (1-. nota 19) .

(397) Salvado1· Roàrigues, já sacerdote, veiu em 15!i0 na mis~ü.o chefia
da por Afonso Braz. Logo depois de sua chegada á Baía, onde tinll:', sob seu
cuidado os nieninos (Nobr., Carl., X, e Cart. ÀV., XIV) e a.ndava pelas al·
!leias ensinando o gentio ( Cart. ÀV., XI), adoeceu de febres quartãs, vindo
a falecer no dia 15 de agosto de 1553, primeiro da Companhia que deixou ;\
vida no Brasil. Ancbieta (Frag. Hist. ) e 8. de Vascon~elo>1 (Cron ., J. 1,
n. 138-9) referem-se ú sua humildade, narrando que Salvador .Rodrigues, moribundo, muito so afligia por lhe haver dito Nobrega, antes de p:irtir para ~ão
Vicente: "Vossa Uevercndissima não mornt enquanto nü.o voltar". Luiz da
Grã, porém, cbcgaclo do Reino em juJho de J 553, "lhe tirou o escrupulo", deso·
brigando-o "daquela obcdiencia, e com isso se determinou ck morrei· com mui1a alegria".
(398) Francisco Pires faleceu no Colegio da Baía em ,i:uwiro de 1-31'16
('·. nota 18).
(399) Sete, e não seis, foram os jesuitas que ,·ieram !'<>m d. Duarte da
Costa, sendo l1uiz da. Grã superior. Anchieta omite o nome do padre Ambrosio
!'ires. E não é impossível que essa omissão seja proposital, cm virtude de Am·
broi!io Pires haver deb:aclo a Compnnhia. no Jfoino, par:i oncle seguiu com
c1. Duarte da Cost.a, om 1558, depois do três anCls de missão 110 Brasil (v.
nota 8).
(400)

João Gonçalves faleceu na Baía, a 21

d~

cle1.c111bro de 1558 ( Y.

notn 5).
(401) Precisamente setenta e cinco, de acôrdo eom a~ relnções de António Franco (Synoz>Ris, nos Llpont. de A. H. Leal, Il) e A. Peixoto (Cartas
Avulsas).

( 402) O número dos jesuitaa que compunham a missi"io fundadora de
São Paulo é incertamente fixado em doze ou treze. E a incertcui aumenta
quando se trata de identificá-los, só podendo ser indicados 11ov<.>, com segurnnçs. (v. nota 33).
(403)

Y. carta XI e nota. 170.

Cf. Frag. Hist.; Hi-st. dos Col. (1. e., p. 104); Pero Rodrigues
(Vida àe Anch., 1. e., p. 193); F. Cardim (Trat., p. 297, e not:~ de R. Garcia, p. 388); G. Soares (Trat., p. 53); B. Teles (C-ron., r, p. 467-8); S. de
Vasconcelos (Cro1i., 1. 2, n . 70-2); frei Vicente do Salvador (Tlist., ed. de
1918, p. 41); Jaboatáo (Orbe Seraf. , I, p. 81).
(404)

(405) 66 engenhos, di1.em a l nf. do 85 e F. Cardi111 (o. e., p. 334) .
Cêrca de 1570 eram eles 23 e, em 1587, 60 (Gandavo, Trat., ed. da Academia,
p. 27 e nota 2) ou 50 (G. Soar es, o_ e., p. 23).
( 406)

10 ou 12 freguezias, escreve :E'. Cnrdim (o. e., p. !!88).
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( 407) i6 engenhos, segundo
lhor assucnr de toda. a. costa", no
tempo em que Gandavo esere,·eu o
p. 122 e s.) aponta. um a um OR
os proprietarios.

a bif. de 85; e 36, nos quais "se faz o medizer de F. Cardim (o. c., p. 288). - Ao
Trat., não passa\'am de 18. G. Roarcs (o. c.,
que existiam em 1587, indicando a situação e

( 408) Refere-se Anchicta n Garcia d 'A vila, "dos mais ri cos habitantes
da Baía naquele tempo, possuidor ele muitos currais de gado em toda a costa do
rio Real até além de Tatua.púra, com grandes edificios de vivendas, capcl:is e
ermidas" (R . . Garcia, noto. a l''. Cardim, o. c., p. 397). Na igre,jn da Con·
ceic;ão do NosS:t Senhora, "mui ornada, toda de abobada!', tinha ele um capelão para lhe ministrar os sacramentos, segundo G. Soares (o. c., p. :17).
Chegou ao Brasil em 1549, sendo ·'criado" de Tom6 de Sousa, isto é, moço
criado e educado pelo governador (R. Garcia, nota a Yarnh., o. e., I, p. 330).
Foi o fundador da casa da. Torre, tendo adquirido as terras, ba.-se de sua grande fortuna, a. Tomé de Sousa., <1ue as houvera cm 1'163 por duas COll('('Saões reais
(Varnh., o. c., I, p. 330, e nota de Capistrano, p. 339). Garcia cl'Avila, de
quem Nobrega (Cart., XX) se queixava em 1.359 n. 'l'omé de Sousa, foi quem
primeiro tentou a redu(}ão do gontio do rio Real, q11C' 'Luiz de Brito tl 'Almeida
•eiu a tonseguir, fundando a vila de Santa J.u7.iR e tornando ns~im pos~ivel
a formação da Capitania de Hergipe (Varnh., o. <·., 1, p. 459-60, e nota de
Capistrano; ,.. ainda. a 111{. <lo.~ Pt·im. Aldeiam .. e nota 504). A 21! de julho
de 1.)!H, na qualidade de v(•rcador mais ,·elho da C'amara da Bafo, prestou
'· jur:uncnto público da fé nu fórma declarada no Ht•girncnto'' trazido pelo visitador do S:rnto Ofício (ronf. ela Bafa, p. 14-.)). )forreu a 23 de nrnio de
16!19, sendo sepultado n:1 Ré do Bafa (Jaboatiío, Catálogo C:encalogico, na
"Re,·. elo Inst. Hist. ", Lll, parte I, p. 89).
(409) Nas terras de Garcia d'Avila ficava a flldeia de S:tnto António,
"de indios forros tupinamb:ís'', possuindo os ,jes1titas perto dela "tres currais
de nicas". Além de "mna termosa igreja", havia na aldei.-. "um recolhimento
onde cstiio sempre Wll padre de missa e um irmão, que doutrinam estes indios
na nossa. santa fé c:ltólica, no que os padres trabalham todo o possivel; mas
por demais, porque é este gentio tão bárbaro, que :ité 11oje não ha nenhum
que viva como cristão, tanto que se apartam da <'onvcrsa(}ão dos padres oito
dias" (G. Soares, o. c., p. 37·8). Em Tatuapara, Luiz ela Grii fundou em
junho do 1.'561 uma aldeia "com invoca'}ão do J esu" (S. de Yasc., Cron.,
1. 2, n. 99).
(410) 6 engenhos, segundo a lnf. de 85; e 3, et'gundo F. Ca1·di111 (o. c.,
p. 296). - Por 1570 eram 8 (Gandavo, Trat., p. 31). G. Soares (o. e., pãgina 46) observa: " ... deu nesta terra esta praga dos Aimorés de feição que
não há ai já mais que seis engenhos, e estes não fazem assucar, nem ha morador que ouse plantar canas ... "
( 411)

Ou melhor, três: Porto Seguro, Santo Amaro e Saptlt Cruz.

( 412) Um único engenho de aasucar, diz F. Cordim (o. c., p. 299);
nenhum, segundo a Inf, de 85. Entretanto, ainda ao tempo do duque de Aveiro,
chegaram a ser 5 (Ga.ndavo, T1·at., p. 34) ou 7 e nté 8, segundo G. Soares (o.
e., p. 54) . Como a. de Ilhéus, a capitania de Porto Seguro se despo,·oava e
arruinava por culpa dos airnorés.
(413) De uma nota de R. Garcia a P. Cardim (o. c., p. 406-7): "0
l'<!n·o de Deus frei Pedro de Palaeios, ou do Rio Sêco, perto de Salama.ica, na
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Espanha, era leigo por profis&.ão. Devia te1· passado ao Brasil em 1558. Foi
encontrado morto na capelinha de São Francisco em 2 de maio de 1570, e dado
á sepultura no alpendre da ermida que fundára (Jaboatão, Oi·be Seraf., II,
p. 44; Agiologio Lu.sitano, l, p. 465 e 469, e III, p. 28 e 39)". - Cf. frei
Yicente do Salvador (o. e., 3ª ed., p. 97) .
(414) Seis, dizem a. 111.f. de 85 e P. 0,udim (o. e., p. 344). Na opinião de Gandavo, o u1li<:o engenho que em l!l70 ou ppuco antes existia no Espi1·ito Santo, produzia "o melhor assucre que lia em todo o Brasil" ( Trat., p. 34).
1\1103 ma.is tarde, F. Cardim clava a primazia ao baiano (V. nota 407).
(4l5)

Nossa Senhora da Coneeição e São .loão.

(416) Sã.o Louren<}O, aldeia ele Arariboia, e São Barnabé, funclada c·êrca
de 1578 no Cabuçú e mais ta1·de transferida para as v:i:únl1anç.::is do rio Macacú, onde Anchieta doutrinou algum tempo os índios quando voltava das pescarias de Maricá (R. Garcia, nota a F. C:m:!im, o. e ., p. 409-10).

( 417)

Bão Viceut.e e Santos.

( 418) Quatro, preeisa a lnf. tle 85 . "E esse uúmero de engenhos era sinal
da aeentu:lda decadência da Capit:.wtia. Ji'rei Gaspar (Mem., 3ª ed., p. 169
e s.), i·eferindo-se tão sumente aos fabricados até 15:")7, menciona mfÜS de dez
11os termos de São Vieente e S:iutos. Cêrc:a de ele'~ anos depois, já llão passa·
"t":tm de 4 (Gandavo, Tl"(it., p. 37). Em 1!)87, ernm 4 ou 5, destac:indo-se o
"dos Esquertes de Frnndes e o de José Adomo" (G. Bo11rei<, o. e., p. 8.ií) .
( 419)

V. notas 233 e 362 .

(420)

V. nota 361.

( 421)

.V. notas 48 e 305.

Santo André da Bo1·da, do c,unpo, o antigo arrainl de Jºoão Rama lho, elevado a vila em 1553.
( 422)

(423) Essa a razão, da.da pelos jesuitas, da tra.nsfo1·encia. do fornl de
vila de Santo André para São .Paulo de Phatininga. Entretanto, a clestruie.ão
de Santo André é geralmente tida pelos historiadores paulistas como um golpe
doa jesuitas contra João Ramalho e seus ma.malucos, hostis á obra da catequese (A. de Alca.ntara itachado, Anch. na Cap. à.e São Vicente, p. 49-54).
-· Ver a respeito o estudo de Paulo Prado sôbre O PatriMca ("Revista Nova",
J, p. 529-44) .
( 424) Segundo S. de V a.seoncelos ( Crni~., liv. I, n. 13'1), a primeira
igreja co11struida. entre o gentio 110 sertão vicentino foi a de Japiúba ou ent.'\o :.\Ianiçoba, a quarenta loguas mais ou menos da costa, aldeias essas que
Teodoro Sampaio procurou localizar no mapa constante do volume das conferências do Çen:t. Edificou-a Nobrega em 1553, auxiliado pelo irmão Autbnio
Rodrigues e .alguns catecúme11os ele Piratininga.
( 425) "Toledo Rendou no v. IV (p. 295-317) e Machado d 'Oliveirn. no
v. VIII (p. 204-54) da "Rev. do Inst. Hist.", estullaram os primitivos aldeia·
mentos indígenas de São Vicente. Com os dados escassos que os registos antigos lhe forneceram, o autor do Quadro Hi.9torfoo organizou a seguinte lista1
que compreende o período que vai ·ele 1560 a 1600, mais ou menos: Pinheiros,
ou Carapicuiba, Baireri ou Mbarueri, Sã.o Miguel ou Ururai, Nossa Senhora da
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Escada, Conceição dos Guarullios, São João de Peroibe, Nossa Senhora da
Ajuda de Itaquaquecetuba, Emboú ou Mboi, Itapeerica e Cenceição de Ita.nhaen.
Além dessas, Machado d 'Oliveira ainda cita as de São Xavier, Santo Inacio
e Encarnação, que po1· essa época provavelmente existiam nas margens do rio
Pa.ranapanema" (A, de A. Machado, o.' c., p. 56, nota 28). - Entre as
primitiva.a aldeias de São Vicente figuravam ainda, além de outras, as
de Piratininga (que Afonso de Freitas, nas Tradições e .Reminicênoias Paulistanas, S. Paulo, 1921, p. 131-51, localizou na "paragem hoje ocupada ~los
·bairros dos Campos Eliseos, do Bom Retiro e da Luz, até a borda do Tietê ') ;
Geribatiba ou Jaraibativa (aldeia de Caiubi); Mairanhaia ou Marranhaia; Japiuba ou Jupiuba (S. de Vasc., Cron., liv. I, n. 130), e Maniçoba (S. de
Vasc., o. c., liv. I, n. 130 e 132) ou Manizola (Hist. dos Col., 1. c., p. 125).
Nas Atas da Gamara (pbl. do Arquivo Municipal de São Paulo) e nos volumes de Inventarios e Testamentos (pbl. do Arquivo do Estado) ha inumeras
referêneias a essas e outras aldeias, como por exemplo Ebirapuera., ou Eira·
puera (atual Santo Amaro), que vêm citadas respetivamente por Ermeliuo
A. de Leão ("O vilejo de Piratinim", "Revista Nova", II, p. 49-59) e Aleantara Machado (Vida e Morte do Bandeirante, 2• ed., S. Paulo, 1930, pá·
ginas 269-78).
(426) São Miguel, 4 leguas ao Norte, na margem esquerda do Tietê, e
Pinheiros, uma Iegua a.o Sul, na margem direita do rio do mesmo nome, aldeias
onde os índios de São Paulo se localizaram em 1560, quando, com a destruição de Santo A;ndré, a vila se foi enehendo de mamalueos e portugueses (Toledo Rendon, l . e . ) .
(427) O "iudio principal" chamava-se Japuguassú e o padre da CompanJüa era Baltazar Alvares, que com outro jesuita partira do Rio de Janeiro, na
expedição de Autonio Salema, a 27 de agosto de 1575. - Sôbre a guerra do
Cabo Frio existe uma carta. do padre Luiz da Fonseca (v . nota 324) . Dela e
de outros documentos se utilizou Capistrano de Abreu para reconstituir os su·
cessos da expedição. Dêsse estudo Rodolfo Garcia reproduz um trecho em
nota a Va.rnhagen (o. e., I, p. 477-8).
(427-A)

V. nota 456.

(428) A província do Brasil foi criada em julho de 1553, segundo carta.
de Loiola a Nobrega (Monwmenta Historioa Societatis Jesu, V, Madrid, 1907),
reproduzida por Rodolfo Garcia em nota a Varuh~gen (o. c., I, p. 364).
( 429) Em 1567, e não 1566, Inacio de A21evedo visitou São Vicente, partindo do Rio (onde chegara em janeiro na frota do governador) depois da
morte de Esta.cio de Sá.
( 430) Luiz da Gt'á chegou a São Vicente a 15 de maio de 1555, no dia
exato em que Nobrega pretendia partir "com alguns companheiros em canoa
pelo rio abaixo, que retalhando aquele vasto sertão, vai a desembocar no rio
Paraguai, e da Prata" (S. de Vase ., Ci·on., liv. I, n. 199).
(431) Nobrega partiu de São Vicente a 3 de maio, com o padre F1·ancisco Pires e os irmãos Antonio Rodrigues, Anton.io de Sousa e Fabiano de
Lucena, ehegando á Baia no dia 4 de agosto.
(432) Nobrega foi nomeado privincial em julho de 1553, tendo por cola·
tera! o p:i.dte Luiz da Grã., e não dois anos depois, como diz Anchieta. Prova-o
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a carta de Loiola, a que se refere a nota 428. Essa e a. que indica Luiz da Grã
para o cargo de colateral, reproduziu-as R. Garcia na, 4ª cd. da Hist. Ger. de
Varnhagen (I, p. 363·5) .
(433)

V. nota 4.

( 434) Como é sabido, Inacio de Azevedo não chegou a assumir o provincialato, por ter sido martirizado com 39 companheiros a 15 de julho de 1570,
quando viajava para o Brasil (v. nota 285).
(435) O padre Inacio de Tolosa, natural de Medina Oceli (Espanha), foi
recebido na Companhia em Portugal. Doutor em teologia, lecionou em Coimbra essa disciplina. Com onze companheiros, a 23 de abril de 1572, depois de
três meses de navegação, chegou ao Brasil nomeado para o cargo de provincial.
Em princípio de julho seguiu com Luiz da Gl'ã e outros parn. Pernambuco. A
20 de outubro tornou á Baía e a 20 de novembro dai partiu ern visita ás capitanias do Sul. Em Ilheus esteve três semanas, chegando em dezembro a Porto Seguro, onde um indio, misturando com falsidades "algumas coisas" aprendidas dos padres, andava pelas aldeias destruindo a obra da ca.tequcse (Hist .
dos Col., 1. e., p . 97) . Ainda em dezembro embarcou para o Espírito Santo
e daí para o Rio de Janeiro, onde e.J1egou em janeiro de 1573. Um mês depois
visitou as casas de São Vicente e Piratiniuga, voltando ao Rio em abril. Aí no·
meou Brás Lourenço reitor do Colegio e embarcou para a Baía afim de realizar
a congregação provincial que devia enviar procurador a Roma em 1574 . D'e
passagem, parou no Espírito Santo e a 28 de abril, dia em que aí embarcou,
sofreu um naufragio em que quasi perdeu a vida . '.!'ornou então â Vitória,
onde chegou a 6 de maio e se demorou, por falta de embarcação, cêrca de cin·
co meses. Iniciou então a construç.'io de uma nova igreja e incentivou grandemente a catequese. Só a 9 de outul>ro chegou á Bafa, cujas aldeias visitou
no ano seguinte. Defendeu ardorosamente a liberdade dos Indios e em 1577
deixou o cargo de provincial, sendo sul>stituido por Anchieta. Sete anos mais
tarde ei·a reitor elo Oolegio do Rio de Janeiro, de onde cm 1585 seguiu para a
Bafa com o visitador Cristóvão de Gouvêa. Ai morreu a 24 de maio de 1611.
( 436) Porque seu pai era natural de Urrestilla, jurisdição de Azpeitia e
província de Guipuscoa, é que Anchieta., nascido nas Oanarias, se dizia biscainho.
(437) O padre João de Melo chegou ao Brasil a 9 de dezembro de 1559,
·na. missão que viajou com o bispo c1. Pedro Leitão e trouxe a patente de provincial de Luiz da Grã . Logo em janeiro de 1560, Nobrega, partindo com Mem
de Sá para o Sul, deixou João de Melo na. aldeia do Espírito Santo (Baía).
Tendo vindo doente de Portugal e não recobrando a saúde, tornou á cidade do
Salvador poucos meses depois. Teve sob seu cuidado a Vila Velha e em 1562
substituiu Francisco Pires na reitoria do Oolegio. Nêsse mesmo ano foi em·iado
a Pernambueo para assumir a dirc~.ão clA. casa. Aí concluiu a igreja de Nossa
Senhora da Graça e fez a reconciliação do donatario Diogo Coelho e seu tio
Jeronimo de Albuquerque com o genro dêste Felipe Oavalcanti. A 4 de maio
de 1568 recebeu do visitador Inae.io de Azevedo o grau de coadjutor espiritual
formado. Foi talvez por essa epoca novamente reitor do Colégio da Bala . Em
novembro de 1572 partiu com Inacio de Tolosa para Ilhéus e dtt-í seguiu em
dezembro para Porto Seguro, onde o provincial o deL'\ou como superior ( Cart.
Á.11., XXXVIII, XLVIII e LII; Hist. dos Col., 1. e., p. 85-6, 91, 97, 104) .
Ao padre João de Melo refere· se Cristóvão Paes d 'Altero em sua denún••ia.
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perante o Siu1to Ofício (Den. da. Bafo, p. 558) . Das Carl. 411. 0 sua a de
n . XXXVIII.
( 438) Q1iil'ioio Caixa partiu de Lisboa com três companheiros a l(í de
fevereiro e chegou ao B1·asil a 1 de maio de 1563, começando logo a ler na
Baía unia classe de gra.matica ( Cart. À 11., LI; S. de Vase., C:ron., 1. 3, n. 3) .
No ano seguinte esteve p1·esente ao jubileu realizado na aldeia. de São Tiago
( Cart. Av., LIV) . Pregador dos mais ouviclos e apreciados quer na casa da
Companhia. quer ua Sé da Baía, foi em 1565 eseolhido po1· G1·ã para lecionar
casos de conciencia. no Colegio, onde em 72 teve um curso de teologia. Dois
anos mais tarde fc?. suit profissão solene dos 4 votos. De 1576 a 78 exerceu a
reitoria, durante ii a.usencia. de Gregorio Serrão, enviado procurador a Roma.
Em l584 acompanhou Cristóvão de Gouvêa na visita. ás a.Ideias da Baia, pregando nas ermidas. Do volume dns Conf. da Baía (p . 54 e 153) se depreende
que residia em .1592 na cidade do Salvador. Há também várias referencias a
seu respeito uo das Dt;1i. (p. 328, 339 e' 383) . C'.om informações dadas pelo
provincial Pero Rodrigues, chegado ao Brasil eiu 1593, escreveu unia biografia de Anehieta, que Fernão Cardim levou para Roma em 1598 e cujo destino
se ignora (R. Garcill, nota a. F . Cardirn, o. e., p . 391) . Aehava·se no Colegio da Bafa quando aí chegou a notíeia da. morte de Anchieta (ocorrida Elm
Reritiba a 9 de ,junho de 1597), t.endo tomado parte "em umas conferências
que de sua exemphu· viela se fize1·am" (Pero Rochigues, Vidcl ele Anclt., 1. e.,
p. 238). Das Carl. Av . a ele n. LVll é sua.
(439)

V. notas 324 e 4."56.

(440) Pero de Toledo chegou ao Brasil em J.')76, com três companheiros.
Foi logo enviado parn o Rio de J:weiro, onde clur:mte sete nnos exerceu os
cargos de reitor e vice-reitor . A 30 de setembro de 1884, em Pernambuco, fez
sua profissão solene dos 4 votos perante o visitador Cristóvão ele Gouvêa. (Fer·
não Cardim, o. c., p . 333). Em 1614, sendo provinc·i~11, en\iou os pad res }.fa..
nuel Gomes e Diogo Nnnes ao 'Maranhão, com o refôrço comandado por Ale::<anclrc ele Moura e a. pedido do governador GaRpar de Sousa. (padre José. de
Morais, Hist6ri,a dei Companhia de Jeml.~ na extint1i provincia do Maranhão e
Pará, Rio, 1860, p. 64-71) .
( 441) Ag11stin àel Castillo vciu para o BJ"asil eui J 376, na missão de que
fazia pa.rte Pero de Toledo. i~oi o primeiro reitor do Colegio de Pernambuco,
fundado nêsse mesmo i1no, e aí faleceu, ~endo substituído na reitol'ia por Luiz
da Grã, como declara Anchieta..

(442) Segundo B. Teles (o. c., I, p. 150), em 1553 Luiz da Grã trouxe como relíquias alguns ossos de d. R.odrigo de Meneses, falecido em 1547,
com cinco anos de Companhia. Com o visitador Cristóvão ele Gouvêa, em 1583
vieram outras, numerosas, mencionada~ por F. Cardim, que tambêm se refere
ás que existiam por essa epoca nas casas da Baía, Pernambuco, Rio de Janei·
ro e S. Vicente (o. e., p. 287 -8, 330, 336, 345 e 354) . A 's da Baía. alude
ainda Anchicta na lnf. de 85.
( 443) Sôbre os jubileus realizados na Baía. encontram-se notícias nas
Cart. A ·v. (!,II LIII LIV e LIX).
(444) "Essa unidade ele raça e de língua, desde Pernambuco até o porto
dos Patos, e pelo outro lado qu::.si .até ás cabeceiras do Amazonas e desde São
Vicente até os mais apartados sertões onde nascem varios afluentes do Prata,
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facilitou o progresso da.a conquistas feitas pelos colonos do Brasil, que, onde
a lingua se lhes apresentou out.r:t, não conseguiram tiio facilmente passar"
(Varuh., o. e., I, p. 16).
(445) Cf. Yarnh. (o. e., l, p. 29) e A. :\fétran.~ (La civili.~ation
tériclle 1le11 tri/111.~ t11pi-guarani Pa.ris 1928, p. 120).
(446)

Of. Cart. Av. (LXJ) e H. Stadcit (o.

1:. 1

111a-

p. 149 e 152).

Não é isso confirmado pelas descrições de Alltónio Blasquez (Cart.
XXII), H. Sta.deu (o. e., p. 134 e 160·8) e Gandarn (Trat., p. 53, e
Hist., p. 139-40), entre outros.
(447)

À.ti.,

Sôbre u. poligamia entre os selvagens, v., a.!6111 da lnfo1'1nação dos
dos IntJ'ios Nobrega (Cart., VII), Cart. À'V. (IX e XLV), H. Staden, p. 151), Léry (Hi.~t. d'un Voyage, Ir, p. 85 e s.), Yves d'E\'l·eu.x (Voyage, p. 88) e o estudo de :\rachado d 'Oliveira Qual era a conàifão social do
$6Xo feminino entre os indigenc.s do Brnsil! ("Rev. do lnst. Hist. ", IV, pãginas 168·201). J<:m liiGl, refcrilldo-se aos indios das aldeias baiunas, escrevia
Antonio Blasquel'- (Cart . Av., XLV): "Hn entre eles agora mui poucos que
tenham duas mulheres, pelo que parece niio haverá muito trabalho com eles".
(448)

ca~amentos

(449) Oomo obscna A. Peixoto (Cart . .dv., nota 177), entre os selvagens "era incestuosa a filia,ç.ão a{,rnatica o permitida. a uterina dada a idóa
que tinham da. primnúa do homem na conceic;lto". V. a ln[. dos Casam., Xobrega (o. e., IV e XIV), Cart. Av. (XLVI) e G. Soares (o. e., p. 287-8).
Em contrario, Ganclavo (Hist ., p. 128).
( 4:30) Explica .\. Peixoto ( Cart. ÂV., nota 20 ) : "O mastig:u por moças,
dando mais gôsto, não é g'<1.lru1teio indigenit: a saliva ajuda íi sacarificação do
iuuidon, pelo ferlllento; é êste fermento que faz "ferver" a bebida, e não o
fogo, como, iuadvertidan1entc, se poderia supôr; ·ha procluc;Ji.o de g(l.7.CS e elevação de temperatura, o que esquenta a bebida". - (.'f. H. Stadcn (o. c.,
p. 145) e G. Soarc~ (o . e ., p . 289) .

(4:il) V. N'obrcga (Cai·t., VII); Cai·t. Av. (Xl [l); a dis~ortação de
Ma.chado d'Olfrcfra ("Hev. elo lust. Hist.", VI, p. l:l3-:i5), baseada no depoimonto ele autorl'S e ,·iajantcs até 1844; Couto ele 1fngalhães (O selvagem,
2• ed .. p. H5 e s.) e A. i\Iétraux (La réligion des tu71i11ambá, p. 7 78). Na carta X, informa Anchieta que os índios deixa\run penas e flcehas nos caminhos, "como uma especic de oblação, rogando fervorosamente aos <'Urupiras
que não lhe~ façam mal,..
(-;52) Cf. Nobrcga (o. c., V o Vll), CC1rt.
den (o. e., p. 153) .

Àt•.

(XIII e L) o H. Sta-

(453) V., sôbre as diferentes significações de carai!Ja, o Vora!Julario da
Co11guista ("An. da Bibl. Nac.", VII, p. 69) e a nota. a F. Cardim (o. e.,
p. 233-5) de B,ttistt~ Caetano, bom como T. Snmpaio (O t1ipi na geogr. w1c.,
3• ecliçiío) .
(454) Cf. ~obrega. (o. e., II e IV), Cart. Àv. (XIV e XV), A l\nva
Gazeta da Terra do Brasil (tr. por C. Brandenbnrger, 1922), S. de Val!Con<.elos ( Cron., 1. 2 das N otícics, n. 18 e s. ), J aboatã.o (o. e., 1. ante primo,
IX, n. 30), e froi Gaspar (Notf.cia.ç dos ano.~ e?n que se descobri1i o Brnsii, nas
Mem., p. 362-6), entre outros. Sôbre o assunto existe um estudo do dr. C. Pas·
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salaqua, O apostolo S. To11ié na ..d.merica ("R.ev. do Inst. llist. de S. Paulo'', VIII, p. 138-49), tam bem publicado em separata. - "Tumé ou Sumé é,
segundo Batista Caetano, que cita Capistrano de Abreu, o absoluto tubé de
ubé e pode, interpretar-se o pai estrangeiro" (A. Peixoto, Cart. Av., nota 73) .
- V., ainda, T. Sampaio (o . c . ) e A . Métraux (o. c., p . 7-30) .
( 455) Sôbre a significação do vocabulo Mair, que Anchieta explica er·
roneamente, v. o estudo de Candido Mendes de Almeida, Porque razão os inàigenas do nosso litoral chamavam aos franccse's "J!air", e aos portugueses
"Per6"? ("Rev . do Inst . Hist.", XLI, parte II, p. 71-141), A. Métraux
(o . c. ) e T. Sampaio (o. c.) . Do que escreve êste último, reproduzimos. o
seguinte: "Mair, apelido dos franceses entre os tupis do Brasil. Os guaranis
do Paraguai chamavam os espanhois - 1nbai. Os dois vocabulos mair e 11ibai
são formas contratas de mbae-ira, que exprime - o apartado, o solitario, o
que vive distante . Dti mbae-ira procedem: 11ibaira, 1naira, mair, 11ibai. ~st.e
apelido davam os indígenas aos franceses e espanhois, não só por virem de
longe, como porque os equiparavam, pela sua superioridade, aos seus feiticeiros,
chamados pagés ou caral!ybcis, os quais levavam vida solitaria no recesso das
matas, nas cavernas das montanhas <listantes".
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1.

.

No

ano de 1549 mandou el-rei Dom João o 3° por governador destas partes do Brasil a 'fümé de Sousa, e vieram
em sua companhia por ordem do Padre Geral da Companhia de
Jesus, a requerimento do dito rei, alguns Padres da dita Companhia
para entenderem na conversão da gentilidade das ditas partes ( 457).
Tanto que chegaram ao Brasil, procuraram os ditos Padres com
caridade e meios possíveis entender na dita coll'versão, e foram ajuntando alguns meninos do gentio com consentimento de seus pais e
os foram domesticando e instruindo para serem batizados, e algur1s
adultos in-extremis. Isto faziam os Padres andando sempre por algumas alcleias desta comarca da Baía, ainda que muitas vezes a risco
de sua vida, buscando todos os modos e maneiras que podiam para
entrar com o gentio, e lhe pregarem a lei evangelica; e como isto
era muito novo pera eles por não terem nenhuma notícia das cousas de Deus, não tinham efeito os desejos e boa vontade dos Padres, e por isso se contentavam e estimavam em se acharem em uma
aldeia um menino e outro noutra dos acima ditos, que recolhiam a
si, e traziam pera casa, onde os criavam com bons costumes, e os
pais os vinham ali ver, e quando os pa.is iam a suas aldeias, os levavam comsigo, de que os pais folgavam muito, e era isto meio para
que os outros, vendo aqueles, se viessem com eles, e daqui iam os
Indios tomando conhecimento e amizade com os Padres, foram tambêm os ditos Padres aprendendo a língua do gentio ( 458) pera que
sua conversão tivesse melhor efeito, porque até ali se ajudavam de
alguns homens seus devotos e moços da terra, filhos de Portugueses, que já cá havia, e assim procederam no tempo do dito gover349
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nador Tomé de Sousa e de Dom Duarte da Costa, que S!lcedeu no
dito cargo e depois que os primeiros Padres vier11m sempre pelo
tc~mpo cm deante, vieram outros para entenderem nêste ministerio da conversão, que el-rei Dom João tanto encomendava em suas
cartas e provisões ao governador; e os reis Dom S<'bastião <' Dom
Anrique sempre o fizeram aos mais governadores, como a<leante
se verá.
N'o tempo de Dom Duarte se leYantaram os índios ela Baía
( 459), ficando alguns de paz ela banda dos Portugueses, e Dom
Duarte deu guerra aos alevantados, a que os Indios, que ela banda
dos Portugueses se puseram, ajudaram muito bem contra os seus
e depois de a guerra durar por algum tempo ( 460 ) , os Indios desta
Baía fizeram pazes com os Portngneses, as quais ltllnca mais queLraram, e neste tempo se fez a igreja de S. Sebastião entre os Indios, perto desta cidade, e outra de Kossa 8enhora no Rio \ "ermelho, lcgna e meia desta cidade ( 461 ), onde os Padres da Companhia começaram a residir, e Mlns se começou a pregar a lei de
Deus publicamente, e já nêste tempo os Padres tinham c:orrido as
capitanias da costa e feito casa nas capitallias dr São V Í<'N1te e
F.spfrito Santo por causa do muito gentio ( 462) .
2. Na éra de 15!)7 veiu l\Iern de Sá por gov1'rnatl or, q11e su<:ecleu a Dom Duarte, e no seu t<>mpo se dilatou muito a convel'são
dos fndíos polo muito favor e ajuda que sempre nisto dt.'u. porque,
além <le ser êste ofício proprio dos Padrt.'s da Companhia, ele o
tinha por tanto seu como bem se enxcrg:ava nas obras, qut.' fazia
dêste ministerio, porquE' ordenou Jogo, que os Inclios que estavam
perto desta cidade, que eram muitas aldeias, que se ajunta.c;;sem em
algumas povoações, pera q ne os Padres com mais coruodi<ladr lhes·
pregassem a lei evangelica ( 46:J) ; então se mudaram as duns igreja:: que se fizeram em tempo de Dom Duarte; a qne estava no Rio
Vermelho se vciu meter com outras aldeias mai::; perto desta cidade,
P ali se fez a igreja ele São Paulo, a outra de·S. Sebastião se passou arriba de Pirajá, ajuntando-se com outras, onde se fez a igreja de Santiago, e uma légua além desta se fez outra igreja de São
J'oão, e no rio <lc Joane se fez a igreja do Espírito Santo: puseram-
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se estas igrejas em parte acomodadas para Indios, a saber, perto
ele mar. para se poderem manter com suas pescarias, e perto dos
matos para pode1:em fazei· seus nrnntimentos. No;t11s igrejas r<'sicli ram sempre Padres e frmãos da <'ompanhia.

3.

Logo que .Mem de Sá chegou a esta terra mandou socôrro

it capitania do Espirito Santo, que ei.tava em guel'l'a com os 1ndios

sc:us comarcãos, mandando por capitão seu filho l•'ernão de ~á e
üutros Portugueses e mui tos Inclios das igrejas em sua ajuda ( 464),
e daí a pouco tempo se levantou o gentio 'fupinaquin, vizinho dos
Ilhéus, queimando e destruindo os engenhos e fazendas, que ali
l1avia, a que logo acudiu o dito governador com alguns Portuguesi>s desta cic.làde (465); e assim todo o gentio daquelas igrejas fez
guerra aos J ndios de Paraguaç (1, desbaratando-os e destruindo
suas aldeias, até que os mesmos fndios se lhes sujeitarnm e Yiernm
pedir paz, que lhes ele concedeu.
:t\a éra de 1560 (466) quis o govemador 111<.'m de Bá ir a pt·iweira vez ao Rio de ,J unefro tomar aq nela fortaJeza aos Jhancescs
por mandado de el-rt•i, e quis levar comsigo al~11m gentio desta
Daía pera o ajudarem, porque ,;abia para quanto era, polo ter já
<'Xperimentado nas guerras passadas, t> pera isto mandou chamar
os Indios principais das ígrejas, avisando-os q11r se aparelhassem
para irem com ele, porque nenh111na guerra fez l\lem ele 8iL. lJ 1te
não manda:;se chamar os ditos lndios, e lhes dava conta do que
C1ueria fazer, e com esta brandura e amor os levant ele, porque sabia quanto eles nas guerras fai-iam e quão necessarios ei·am pera
i::.;;o. Entre êstes principais a quem ele falou pera o acompanha 1·em
nesta guerra foi a l\lorrangao, principal da aldeia de S . ,João, lndio muito afamado por toda esta terra, por seu saber e esfôrço, o
qual se não mostrou muito afeiçoado a esta ida ao Rio de .Janeiro
por estar sentido do governador :JJ em de Sá o te1· algum tempo
prêso depois de virem da guena elos l lhéns; mas contudo se aparelhou (467).
Estando o governador pera se partir, mandou a,·ü,ar os índios
cme com ele haviam de ir, que num dia certo se ajuntassem para se
f'mbarcarem; o que todos fizeram, !Senão êste :i\Iorra11gao, que tal'(lou
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um dia, e vindo ele para se embarcar, chegando á ribeira do Pirajá,
viu que o governador era já á véla, e vendo que o não podia alcançar se aposentou aquela noite no engenho de el-rei, que ali está, e
outras fazendas, com toda sua gente. Não faltaram então homens
portugueses que lhe disseram que se aparelhasse para a vinda do
governador, porque o havia de pôr na bôca duma bombarda por
não ir com ele, e que então pagaria o filho do Caramurú, que ele
tinha morto havia muitos anos. O Indio como ouviu estas palavras
e já estivera prêso, pareceu-lhe que assim havia de ser e não se atreveu aguardar o governador, e, tornando-se pera sua aldeia, fugia
com toda sua gente sem serem sentidos, e se foram pola terra dentro, não muito 1011ge dali, podia ser 3 ou 4 leguas, e ali esteve até
qne veiu o governador. Nêste tempo se tornou quasi toda sua gente
pera as igrejas, e assim dêste Indio se pôr ali, e não ir mais por
deante, foi por esperar que o governador lhe mandasse perdão, e
ainda que os Padres nisto intervieram, o governador não quis fazer
caso do Indio; porque assim determinava de castigar, e esperava
que o mesmo Indio lhe viesse pedir perdão, do qual o Indio desconfiado se foi para o rio de Sã.o Francisco com a mais gente que lhe
ficou, e daí a alguns anos, em vida do mesmo governador, se tornou.
Desta maneira se despovoou aquela igreja ( 468) .
4. No mês de Agosto da dita éra veiu o governador com a
vitória alcançada do Rio de Janeiro, e veiu com ele de São Vicente
o Padre Luiz da Grã, Provincial da Companhia de Jesus (469), e
fogo no mês de Outubro se fez a igreja de S . António em Rembê
(470), e como já as guerras dos Indios da Baía fossem acabadas, e
eles estivessem todos em paz, assim uns com os outros, 'como com os
Portugueses, foi Nosso Senhor servido de se abrir uma grande porta
para sua converaã.o e salvação de suas almas tão desejada e pedida
a Nosso Senhor, e por tantos meios buscada dos Padres e Irmãos da
Companhia.
Logo no ano que veiu de 1561 na quaresma se tornou a fundar
a igreja de S. João, que dantes se despovoara, 6 leguas desta cidade ( 471), e se fundou a igreja de S . Cruz na ilha de Itaparica,
R leguas desta cidade ( 472). Nestas 5 igrejas, que tínhamos nesta
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Baía, se recolheu todo o gentio desta comarca, que pelo menos seriam
16 .000 almas, a saber: S. Paulo, uma legua desta cidade, com 2.000
almas. O Espirito Santo, 5 leguas desta cidade, com 4.000 almas.
S. .António, 9 leguas desta cidade, com 2. 000 almas. Estas três igrejas estavam ao longo d'O mar pela costa. Santiago, 4 leguas desta cidade, com 4.000 almas. S. João, 6 leguas desta cidade, com 4.000
almas. Estas duas igrejas estavam para o sertão, tinham por mar o
da Baía, do qual estavam uma legua.
No mês de Junho do dito ano de 1561 se fez a igreja do Bom
Jesus em 'ratuapára, 12 leguas desta cidade, ao longo da costa, na
qual se recolheu todo o gentio, que havia ao longo do rio, que se
chama Jacuig, que eram 4.000 almas (473), e alguns mais que havia
se recolheram em S . .António. Vend'O todo o mais gentio da banda do
Tapucurú, como as igrejas iam em crescimento, e como o governador
Mem de Sá favorecia muito a todos os Indios, que se convertiam, e
ajudava tanto a conversão, vieram muitos principais a visitá-lo, e ao
Padre Luiz da Grã, Prdvincial, pedindo-lhe Padres, e importunando
por isso, dizeindo que se queriam juntar e fazer igrejas; de que o governador folgou muito, e os ajudou pera com o Padre Provincial e o
Padre lhes deu esperanças d'isso. Indo o Padre visitar as igrejas já
. povoadas, como sempre fazia, passou do Bom .Tesus por deante e chegou até Itapucurú, que é um rio, que está desta cidade 40 leguas,
cousa que até então os Portugueses não faziam, e fez o Padre Provincial pazes entre o gentio que estava no dito rio, que ficava atrãs
da banda de Tatuapára pera que não houvesse mais guerras entre
eles, e os que se convertessem á nossa santa fé tivessem paz; e da
volta que o Padre fez deixou dois lugares perto do mar pera duas
igrejas, e disse aos Indios que se ajuntassem neles, e depois de juntos lhes daria Padres para os ensinarem; de que eles ficaram muito
alegres (474).
Estando as cousas dos Indios nestes termos, e sua conversão
indo tanto em crescimento que por todo o sertão eram já nomeadas
as igrejas, e a lei do Senhor se divulgava, vieram alguns principais
da banda de Camamú dar obediência ao governador, dizendo que
eles queriam se fazer cristãos, pediam lhes déssem Padres para os
doutrinar: remeteu-os o governador muito alegre com tão boa nova
353
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ao Padre Provincial, o qual os despediu com esperanças de cedo os
visitar, e levar-lhes Padres para os ensinar.
5. No mês de Novembro do dito ano mandou o Padre Provincial um Padre e um Irmão a povoar a igreja de S . Pedro, 10 leguas além do Bom Jesus, por estar já a gente junta (475), e mandou recado, que a outra que havia de ser de S. André ( 476) se fizesse outras 10 leguas além da de S. Pedro pera se povoar, quando
fosse tempo, e ficava 30 leguas desta cidade, porque a que se havia
<le fazer no Itapucurú, que era além, havia de ser mais de vagar,
por aquela gente não ter ainda comércio com os Portugueses, e ser
gent~ de guerra . Povoou-se S. Pedro, e daí se ia a visitar S. Andt·é
algumas vezes; tinham estas duas igrejas 8. 000 almas, e o Padre
Provincial se partiu no dito mês para panda elo Camamú (477), a
visitar os lndios acima ditos, levando cornsigo alguns Padres e Irmãos para deixar lá, se fossem necessario.'>; e chegando lá achou a
gente tão disposta e apercebida, r com tanto desejo de sna salvação
c1ue lhe fundou duas igrejas, uma rle S. l\liguel em •raperaguá ( 478),
que tinha 2 .000 almas, e outra ele Nossa 8enhora d'Assunção em
'f?.pepigtanga (479), que tinha 4.000 alma8, deixando em cada
uma delas um Padre e um Irmão. ll'icando todos assim os nossos
como os Indios muito coutentc.;;, se despediu deles, e se veiu visitar as igrejas da Baía.
'l'inhamos nêste tempo. que el'a na éra de 1562, onze igrejas,
as 10 <lelcls povoadas com os nossos, a saber: S . Paulo, Espírito
Santo, S. Antonio, Bom J esns, São Pedro, S. Ancl·ré, S . 'l'íago,
S. João, todas estas nesta Baía, Santa Cruz na ilha de Itaparica,
S . Miguel em 'l'aperaguá, Nossa Senhora em 'l'apcpigtanga, terras
do Camamú . Houve em todas estas igrejas muitos e mui solenes
batismos, alguns que passavam de 1. 000 almas, achando-se o bispo
Dom Pedro Leitão a alguns deles, onde por sua mão batizava a
muitos e crismava a todos, e depois casava em lei da graça os que
eram pera isso, e duas vezes foi ás ditas igrejas, batizando os Inc1i os, que para isso estavam aparelhados, e os que o não estavam,
deixando as muitas mulheres, casavam com uma. em lei da natureza, e as outras se casavam com outros Tndios, e com estas cousas
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e vista do Padre se animavam e alegravam muito os Indios, vendo
. as festas que lhes o Padre em seus batismos fazia ( 480) .
6. Nêste dito ano de 1562 estando todos os Indios com mmta paz e quietação em suas igrejas, e fazendo-se muito fruito nas
almas quis o governador Mem de Sá castigar os Indios elo Caaeté,
.que estavam além do rio ele São Francisco para Pernambuco, por
terem morto o bispo Dom P edro Fernandes, e outra muita gente
que desta Baía. partiu para o reino em uma. nau ( 481), que ali foi
dar á costa no ano de 1555 ou 1556 ( 482), e porque os moradores
desta Baía diziam, que entre êste gentio daqui morador e o de Ciriripe, donde está o engenho ·de Dom Fernando ( 483), e entre o
gentio de Paraguaçú e Jaguarig havia muito gentio daquele do
Caaeté, e que tinham entrada uns com os outros, pronunciou o dito
governador sentença contra o dito gentio do Caaeté, que fossem
escravos, onde quer que fossem achados sem fazer exceção nenhuma, nem advertir no mal que podia vir á terra ( 484).
Sendo a tal sentença dada daquela maneira, porque nas igrejas dos Padres havia muito gentio que procedia daquele, mas criados e nascidos nesta parte da Baía, que não viram nem foram em
tais mortes, mas como o Demonio sabia, que era esta a melhor invenção que podia haver para destruir o que estava feito, e impedir
que não fosse por deante a conYersão do gentio, ajudou-se do desejo que os Portugueses tinham ele haver escravos, tanto que em
breves dias se despovoou toda a terra; porque vendo o gentio que
lhe levavam suas mulheres e filhos, irmãs e irmãos, e salteados em
suas aldeias, e pelos caminhos por onde anelavam, e sendo nascidos e naturais da terra, se viam levar cativos sem nenhum remédio, por dizerem os Portugueses que eles tambem eram homicidas
naquelas mortes; não sendo assim, porque entre êste gentio da
Baía e o que matou o bispo havia outro gentio contrário dêste da
Raía, que se metia no meio, e tinha pouco comércio um com o outro.
Vendo os Indios os insultos e agravos que os Portugueses lhes
faziam em os cativar, assim os das igrejas mais principais que tínhamos, e todo o mais gentio que estava por esta terra, e polas falsidades que os Portugueses por si e por seus escravos lhes diziam
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d:i. guerra que lhes haviam de dar, e eles viam pelo olho como eram
salteados, se levantou parte do gentio de Paraguaçú e Cirigipe,
indo-se pera o sertão; e das nossas igrejas, a saber: Santo António,
Bom Jesus, S. Pedro, S . André, 12. 000 almas, ficariam 1. 000 poueo mais ou menos, e toda esta gente e a mais que tenho dito se foi
meter por esses mato.-; por escaparem aos ag1·avos e i>em razõe:>. que
lhes os Portugueses faziam .
Vendo o governador quão mal isto saíra, e quantos males e pe<·ados daqui resultaram. que pagavam os inocentes polos culpados,
e que a terra se destruil'a em tão pouco espaço de tempo, revogou
a sentença dos Caaetfa mas a tempo que já não havia remédio, porque como os homens andavam já tão metidos T•J saltear dos Indios,
como ainda agora hoje cm dia se vê, e vendo que o governador lhes
atalhaYa o seu proposito. reYoganclo a se11tença dos Caaetés, usavam outra manha não menos perigosa, assim para as conciência:;,
t'r,mo para as vidas qu<' alguns perderam nêsle ofício, indo-se polos
matos com resgates, onde os Indios se iam esconder por fugir
c1eles, e faziam com eles que se vendessem uns aos outros, dtzendo
qae <.'ram Caaetés, isto tanto montava, que fossem chi.<; igrejas, que
se despovoaram, como que fo~-;em dos outros; e vendo o governador
que isto não tinha remédio, fazia por haver ás mãos quantos Indios
<lêstes, assim trazidos, podia, e punha-os em sua liberdade. mandan<\.-os pera as igrejas. Poi <>:-.ta rernlta grand<> perturbação pera os
lndios cristãos, porqu<' a um; levavam as mulheres. ás mulheres levavam os maridos, e tl ontro.'3 o::, filhos a vender por essas capitanias.
7. Xo mesmo ano de 1562, por justos juizos de Deus, sobrevt>iu uma grande docn~a aos Tndios e escravos dos Portugueses, e
éom isto grande fome, em que morreu muita gente ( 485), e dos que
ficavam vivos muitos st> wncliam e S<' iam meter por casa dos Portugueses a se fazer cs<·1·avos, vendendo-se por um prato de f arinl1a,
( 486), e outros diziam, que lhes pusessem ferretes. que queriam ser
r..,cravo.c;: foi tão grande a morte que deu nêste gentio, que se dizia,
que entre escravos e Tndios forros morreriam 30. 000 no espaço de
:: ou 3 meses. Ficaram então os Pacln•s com cinco igrejas no termo
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desta llaía, a saber: S . Paulo, E!>pirito Santo, S. Antonio, !:) . Tiago, S . João, e as três que tinhamos <la banda dalém, ainda que estas
três pouco duraram, porque naquele mesmo ano se despovoaram,
porque não l>astou ficarem eles desbaratados dos saltos <.J. UC os Portugueses neles fizeram, dizendo que eram dos que mataram o bispo,
nem das mortes e fome passada, mas estando esses poucos que ficaram em suas aldeias pacíficos, e os Padres com eles, como aquelas
ttldeias estavam em caminho pera os Indios, quem quer que pa~sa
' a pola praia e os encontrava, que vinham a suas pesearim,, º" esbulhavam do que tinham, não lhes deixando rede para dormir nem
linha de pescar; outros lhes levavam os filhos e filhas :-;em poder
dar remédio a isto. Ajuntou-se tambêm, segundo diziam, um mallialuco, que com falsas palavras foi meter em cabeça ao g-e11 tio de
'l'aperaguá, que o governador 1he queria dar guerra, t1ue foi causa
isto com o mais que lhe os Portugueses fizeram de se levantarem r
darem rebate aos Indios de Tapcpigtanga e os de 1tapariea, e fugiram todos sem os Padres lhes poderem valer nem aquietar, porque
<:omo isto foi cousa secreta, que o mamaluco andava dizendo. eles
tambêm souberam fazer a sua tão secretamente que os Padres o não
souberam, senão quando já iam de caminho, e assim se perderam
estas três igrejas, as quais foram povoadas com 8. 000 almas ( 487) .
Depois que :fugiram, poucos escaparam que não fossem escravos,
porque uns vendiam aos outros, outros se vendiam a si mesmos, iut rocl n:r.idos todos êstes costumes pelos Portugueses.

8
Yendo o governador que se gastava o gentio todo, por
atalhar a que se não acabasse de consumir, :fez uma lei, que nenhum
Indio das igrejas se pudesse vender, P mandou, que qualquer escravo que se fosse de casa do senhor para as igrejas dos padres se
11ão desse sem sua licença; isto fazia lJara saber, se os tais escravos
eram das ditas igrejas, ou dos que os Portugueses tinham mal havidos para os pôr em liberdade, a qual lei ainda agora se guarda,
e pôs nas igrejas capitães para ver se podia ter algum remédio de
se não perderem ( 488) .
Em S . Paulo, Sebastião Luiz; no Espírito Santo, Franci:-;co dr
l\foraes ( 489) e Francisco Barbudo ( 490) ; em S. ~\.ntonio. Gomes
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Martins; em Bom Jesui>, Braz Affonso; em~- Pedro, Pedro de Seabra; em Santa Cruz, Autonio Ribeiro (391); em S. Tiago, Ga~par
Folgado; em S. João, Joiio d'Araujo (492), cujo regimento era, que
eles capitães os defendessem dos Portugueses e lhf's tirassem todos
aqueles que se metessem com eles, pE-ra que as igrejas se não despovoassem; mas tal foi o tempo, que nada teve efeito. Os capitães lá rei;idiram nas povoações certos anos, deles mais, deles menos, e em
seu tempo se acabaram de despovoar Bom Jesus, S. Pedro, Santa
Cruz, polas causas acima ditas e pola experiencia que se viu, que
nem os capitães tinham proveito, nem os Indios o favor e ajuda que
SE' esperava, e assim com consentimento do governador deixaram os
ditos cargos. e os P adres da Companhia ficaram residindo sempre
11as ditas igreja<> como dantes.

9 . Nêste mesmo tempo deu a fome que tenho dito 110 gentio
ele Itapucurú e Rio Real, e sabendo os Portugueses isto, acudiram
Jogo para haver escravos, e não se atrevendo ü· lá sós, levavam comsigo muitos índios das igrejas dos Padres pera <>cu Yalhacouto; e
corno êste gentio andava espalhado pelo mato buscando alguma cousa para comer, como fruita. raizes, e algl;ma outra cousa, davam o.s
Portugueses com os Indios que levavam sôbre eles, a uns que a fome
tinha consumido acabavam de matar, aos outros que tinham mais
fôrça traziam por escravos; mas nisto se via bem a justiça divina,
que não queria, que eles goza!l.'>em de bens tão mal adquiridos, porque em eles cá chegando o gentio que traziam lhes morria, escapando mui pouco, e como êste gentio veiu ter alguma sustentação, êsse
pouco que ficou, russim da fome como da destrui~ão que os Portugueses neles tinham feito se começou a ajuntar em suas aldeias, e
i1ão querendo os Portugueses desistir de seu proposito, senão i-los
saltear, eles se começaram a defender, de maneira quE' com matarem 6 ou 7 Portugueses e alguns Indios principais das igrejas, tomaram por partido não tornar lá mais . Tocou-se aqui nêstes Indios,
ainda que isto não faz a nosso propo.sito, porque abaixo se há de
falar deles.
~a dita éra de 1562 por um capítulo duma carta da rainha deu
-0 governador terras de sesmaria aos J ndios das ditas igrejas . Ven358
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do quão proveitosos e necessarios eles eram a esta Baía, e que não se
podiam sustentar sem terem terras em que pudessem lavrar, lhes
deu perto do mar, assim da costa como do mar da Baía, pera seu
sustentamento, de que têm suas cartas.
Em Janeiro de 1563 foi a grande morte das bexigas tão geral
em todo o Brasil, de que morreu muito gentio, de que tambem levou
muita parte de que havia nas igrejas em que os Padres residiam, e
depois da doença ser passada, e os Indios se irem gastando ponco
e pouco, com parecer do governador M:em de Sá, por a igreja de
S. Paulo ter já pouca gente, se repartiu essa que havia polas outtas, e assim não ficariam mais de 4, que se conservaram por alguns anos.
1O. Sendo el-rei Dom Sebastião informad.o das cousas dêste
estado, e como o gentio tinha a terra despovoada pelos agravos e a.vexações dos Portugueses, eRcreveu ao governador Mem de Sá e ao
b.ispo Dom Pedro I.1eitão sôbre isto, cujo treslado das cartas é êste:

<JAR'l'A DEL-REI (493)
"Mem de Sá amigo. Eu el rei vos envio muito saudar. Porque
o principal e primeiro intento, que tenho em todas as partes da minha conquista, é o aumento e conservação de nossa santa fé católica, e conversão dos gentios delas, vos encomendo muito, que dêste
negócio tenhais nessas partes mui grande e especial cuidado, como
de cousa a vós principalmente encomendada, porque com assim ser,
e em tais obras se ter êste intento, se justifica o temporal que :Nosso
Senhor muitas vezes nega, quando há descuido no espiritual.
"Eu sou informado, que geralmente nessas partes se fazem cath•eiros injustos, e correm os resgates com título de extrema necessidade, fazendo-se os vendedores pais dos que vendem, que são as
cousas com que as tais vencfas podiam ser licitas, conforme ao assento .9Ue se tomou.
"Não havendo as mais das vezes as ditas causas, antes pelo contrário intercedendo fôrça, manhas, enganos, com que os induzem
facilmente a se venderem por ser gente barbara e ignorante, e por
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êste neg6cio dos resgates e cativeiros injustos ser de tauta importancia, e ao que convém prover com brevidade, vos encomendo que
com o bispo e o Padre Provincial da Companhia, e o Padre Inacio
de Azevedo e Manuel da Nobrega, e o ouvidor geral, que lá está
( 494) e o que ora vai, consulteis e pratiqueis, nêste caso, e o modo
que se pode e deve se ter para atalhar aos tais resgates e cativeiros,
e me escrevais miudamente como cor1:em, e as desordens que l;l.eles
há, e o remédio que póde haver para os tais injustos Chtiveiros se
<.''itarem, de maneira que haja gente com que se grangeem as fa.
zendas, e se cultive a terra, para com a dita informação se tomar
determinação no dito caso, e ordenar o modo que nisso se deve ter,
que será como parecer mais serviço de Nosso Senhor e meu, e emquanto não fôr recado meu, que será com ajuda de Nosso Senhor
brevemente, se fará acêrea disso o que por todos fôr assentado.
" Muito vos encomendo, que aos novamente conve1tidos favoreçais, e conserveis em seus bons propositos, e não consintais serem-lhes feitas avexações, nem desaguizados alguns, nem lançados
das terras que possuirem, pera que com isso se animem a receber
o i;acramento do batismo, e ::.e veja que se pretende mais sua salvação que sua fazenda, antes aos que as não tiverem provejais, e
Ol'deneis com o se lhes dê de que comodamente possam viver, e
sendo possível dareis ordens como alguns Portugueses de boa vida
e exemplo vivam nas aldeias entre os que se convertem, ainda que
seja com lhes fazerdes algumas avantagens, pera com sua conversa~ão e exemplo irem adeante em seus bons proposito.s."
1 1 . Depois que o governador viu esta carta, e que a carta
ao bispo Dom Pedro Leitão continha o mesmo, se ajuntou com
o bispo, ouvidor geral e Padres da Companhia, e trataram sôbre
as aldeias, cuja resolução foi a seguinte, a 30 de Julho de
1566 (495):
Porque ha muitos Indios mal resgatados e salteados, a quem
o senhor governador pola obrigação que tem de os conservar e
defender em justiça que acudir: Manda, que os que se acolherem
ás aldeias em que residem os Padres não se entreguem a quem neles pretender ter direito, nem os Padres sejam parte de os entre-
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gar sem mostrarem escrito do Senhor governador ou ouvidor ge1·al, pera que venham perante eles, e se examinar a <:au:-m. l\Ias
que julgados uma vez por escravos, se depois se tornarem ás aldeias, que os Padres, constando-lhes disso, os possam livremente
entregar a seus senhores. Esta lei foi renovar a que .já tinha sido
foi ta havia anos, como acima fica dito.
Ordenaram, que para os Padres procederem com mais quietação, e os brancos poderem mais facilmente haver justii;a das
peças que lhes fugirem, e os Indios serem mais desagravados das
aYexações que lhes forem feitas, e se aquietarem mais para não
fugir, que o senhor ouvidor geral por serviço de Deus e de Sua
Altesa e bem da terra vá em pessoa, de 4 em 4 meses, visitar as
aldeias, para nelas fazer o que fôr justiça e devassat.
E porque a justiça dos Tn<lios perece muitas vezes por falta
dc· quem por eles procure, ordt'naram, que se instituísse um procurador dos Jndios com competente salario, e porqul;l muitas vezes os In<lios que vão ::;ervir o~ brancos. ou por qtrnisquer outros
respeitos, se vão a suas casas os e:asam nelas com suas escravas,
sendo muitos deles casados nas igrejas dos Padres, do que se seguem grandes inconvenientes, SC' ordenou, que o senhor bispo torue
conhecimento dos tais casamentos, assim para repreenHâo dos cmas,
que os tais casamentos fizerC'm t<>ntrn a proibição qn<' Hôbre isto
t<'m feito, como para castigo elos sC'nhores que os tais casamentos
r1 niserem fazer.
Ainda que o foral permita aos moradores resgatarem os que
a suas casas se lhes forem Yender, todavia porque há muitas vendas que se não podem fazer licitamente, manda o 1,,enhor Governador, que os que quiserem comprar não o façam sem serem exaruinados, para ver se é justa a venda ou não, porque não pretende
negar-lhes a licença, senão estorvar q11e se não faça injustiça nem
agravo.
Ordenaram, que os Padres possam entregar a seus se11hores
sem escrito particular do Senhor governador nem ouvidor geral,
oo Indios que livremente confessarem ser escravos, não tendo alguma dúvida por onde o não possam ser, e assim lhes poderão dar
<'~ Indios forros que não forem das aldeias, querendo eles por sua
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Yontade ir para suas casas, e serví-los como forros, e não querendo,
não consentirão, que os levem por fôrça.
Ordenaram, que se alguem tomasse por sua autoridade estes
Iudios litigiosos, que se acolheram ás aldeias dos Padres e seus limites, perca o direito que nos tais Indios tem.
1-Lem de Sá. O Bispo do Salvador. Braz Fragoso.

12.

Esta foi a resolução, que se tomou sôbre a carta del-rei
e não fala a dita resolução nas terras, que el-rei mandava dar aos
Indios, porque já havia anos que o governador lhas tinha dado,
como fica dito, e nem fala nos homens de boa vida e 0xcmplo. porque já se tinha provido, como acima se disse.
Corno o ní1mero dos Portugueses foi em crescimento, vindo
muita gente do reino, começaram. a ocupar as terras dos [ndios;
a isto acudiu Diogo Zorrilha ( 496), seu procurador, na éra de
l :'571, fazendo uma provisã.o ao governador i>Ôbre ai;; ditas terras.
Cujo despacho é o seguiute:
"Lance-se pregão, que nenhuma pessoa ele qualq11er q11alidade
q11e seja lavre nem faça benfeitorias nas terras, que foram dadas
aos Tndios nas igre.jas e povoações de Espfrito Santo, S. João,
S. 'l'iago, S. A ntonio e nall mais povoações, posto que tenham delas título dado por mim sob pena de perderem as benfeitorias, e
todo direito que nelas pretenderem ter, e pagarem 50 cruzados, a
metade pera quem os acusar, e metade pera as obras da fortaleza
desta cidade, capitania do Salvador . Hoje 2 dias elo mês ele l\íaio
de 1571 anos. l\Iem de Sá."
.Êste pregão foi lançado, e disso se fez termo e auto, como é
costume, que tudo está acostado á petiçã.o; mas como êstes Indios
sejam pobres, e não há quem por suas necessidades olhe, se não
são os Padres da Companhia, nã,o houve execução o dito pregão,
nem se olhou mais por isso, e os Indios se foram afastando dos
Portugueses, porque com seus currais e fazendas lhes foram ocupando suas terras. E ainda agora os não deixam lá onde estão.
1 3. Na dita éra de 1571 se levantou um reboliço na aldeia
de S . João, pelo qual se fez a diligência seguinte:
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TRE SL.ADO D J.; UM: AU'l'O l<,El'l'O A H.EQU:B~R fl\íl~N'l'O DO
l:'ADRE AN'l 'ONTO PIRES, PROVIXCIAL DA CO)IPA~H lA
DE JBSUS
"Ano do Na.<>cimento de N"o!:lso Senhor Jesus Cristo ele 1571
anos, em os noYe dias do mês de Setembro, nesta cidade elo Salvador, nas pousadas elo Seuhor governador geral lVIem de Sá, pelo
dito Senhor foi mandado chamai· a mim tabelião para fazer êste
auto, de um requerimento que o padre proYincial Antonio Pires (407), e o Padre reitor Grego1·io Senão vieram fazer a Sua
Senhoria, que aí prei>entes estaYam, polos quais foi dito, que os
dias passados disseram a ele Senhor goYernador em como f•'ernão
0abra1 (498), morador 11csta cida<le, tomar·a po 1· fôeça, e mandara tomar seis Jndl.os forros. e11lrc machos e femeas, da aldeia e
igreja ele S .•João, do qur eu escriYão fiz logo um auto por manch1do do dito Senhor governador, e é couwçado tintr devassa sôbre êste caso, e que ontem 8 dias de Setembro, estando alguns
I ndios da elita poYoação e i~reja na fazc>nda ele Eitor Antunes ( 49!>), e Yin<lo-se embarcar, o dito l•'emão Cabntl os 1;alteou,
e tomou forçosamente, e os embarcou no sen barco, e levou l)era
sua fazenda, diz<'ndo qur não tinha que ''er com P11clres nem com
governador, que maior ern seu po<ler que todas as justiç;as: o que
o <lito Pernão Cabra] fazia, po1· quanto lhe• não davam uma lndia
<la terra, que ele dizia ser sua escrava, a qual os ditos Padres tinham mandado ao ouvidor geral á petição do dito Fernão Cabral,
por esta 1· assim det<'rl1 1inado qnc nas aldeias se não clessc•m escravos fugidos de que houvesse dírvicla sem primeiro se determinar por justiça, o que eles cumpriram na dita India. e a mandaram ao dito ouvidor geral, o qual esper·ou pelo dito l<-,ernão Cabral que Yiesse, e lhe o maudou dizer, e o clisse a seu sogro, o qual
ll1e rogou. que a tiwi:;se até uma quinta-feira, e que se não viesse
a tornai-;se a mandar, e o dito ouvidor geral a teve na cadeia até
a dita quinta-feira, e mais oito dias, sem o dito l<'ernão Cabral
Yir a requerimento do alcaide Diogo Zorrilha. por não havei· quem
lhe desse na cadeia de comer a mandou soltar e tornar á aldeia
de S. Antonio, donde a dita Tndia era, e tendo estas di ligências
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todas feitas por parte da justiça o dito Fernão Cabral se queixou
nc1vamente dos ditos Padres, que lhe tinham a elita sua escrava, e
escreveu uma carta ao padre Gaspar Lourenço que estava na povoação e igreja de S. Antonio, dizendo que pois lhe não mandava
dar a dita sua escrava, que ele se integraria nos Indios de S. João
<· S. Tiago, que estavam mais perto, e escreveu outras cartas ao
padre João Pereira, que estava na igreja de S. João, cm que lhe
dizia que não havia ele mandar os dit0s Indios, até lhe não mandarem a sua, como se pode ver pelas elitas cartas, e o dito Senhor
requereu aos ditos Padres, que manclw:;sem aqui acostar o treslado
das ditas cartas, e logo apresentaram uma que l•'ernão ( abral e~cre
w·ra ao Padre .Antonio Blasqucz, e que as outras, que escrevera
ao Padre .João Pereira, apreseutariarn, e a do Padre Gaspar Lourenço pera se treslaclarem aqui, e que eles Paches estiveram no
primeiro salto que Fernão ('abt"al fü~C'ra pera Yirem e1H~ampar as
aldeias dos ditos lndios que tinham }L cargo ao Senho1· govemador, e mais por ser a primeira e espeL"ar que Sl' fizesse cumprimento de justiça, o Padre Provintial não viera, <' lhe o mandara dizer pelo Padre reitor Gregorio ~errão e pelo Padre João Pert'ira,
diz('ndo qu<' se não viesse fa;,('r justiça sôbre êste caso, ele encamJJaria as ditas povotições e aldeias, e que agora se fizera êste segundo salto, e que não havia emenda nenhuma <lêste caso, que ele
I'rovincial vinha eneampar al:l povoações e aldeias; como de feito
eucampava, e que havia de mandar vir aos Padres e Irmãos que
IJelas estavam, porq<rnnto com êstes saltos eles se não atreviam estar nelas, porquanto os Indios estavam mui escandaliz~clos de não
verem restituição da tomada de seus parentes, que Fernão Cabral
tinha tomado, e que haviam medo que pela dita cansa os lndios
fizessem algum desmancho, e se levantassem, e logo pelo Senhor
g<1vernador foi dito, que ele estava muito prestes para fazer ,justiça, e fazer tornar os Indios, e que logo como lhe denunciaram
ele mandou fazer auto disso por mim escrivão e o remeteu ao ouYiclor geral para tirar testemunhas sôbre o caso, e o ouvidor geral
tirou logo uma testemunha que estava na cidade, e mandou chamar as que estavam absentes para acabar de tirar, e sôbre isso
fazer justiça, pelo qual ele até agora tinha feito toda a diligência,
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que se por êste caso podia .fazer, e acabado de tresladar as cartas
de Fernão Cabral, e reconhecidas, e testemunhas tiradas, proverá ele Senhor governador como Sua .Altesa e regimento manda,
polo qual ele lhe não recebe a tal encampação das povoações, e
igrejas, antes lhe requer da parte de Deus e de Sua Altesa, que
ele tal não faça, pois da justiça se não pode até agora notar culpa
ele negligência, e fazendo o contrário ele lhe encampa a capitania e todo o Brasil, e que eles dêm conta disso a Deus e a Sua
Altesa, por quão nccessarias as aldeias são nesta terra, e estarem
eles Padres nelas, e as goYernarem e sustentarem, assim pera dali
se fazer diligência pera as guerras, como é notorio que ás que se
fizeram no Brasil foi tão necessaria ajuda dos Jndios como dos
Portugueses, e pera nos sustentarem e defenderem dos Tndios nossos contrarios, como cada dia fazem, e acabado. de os eles ditos
Padres soltarem, está claro, qne os Indios se hão logo de ir das
aldeias, e hão de ser os que nos hão ele fazer guerra, e fazendo
eles bastam para despovoar a terra, e quaudo a eles não fizessem
o Senhor governador tem por mui certo, que os escravos dos Portugueses se hão de alevantar contra seus senhores, como fizeram
o ano de Hí68, que muito poucos escravos que se levantaram puseram a terra em balanço de se perder, e mataram alguns Portugueses, e se não temeram os Tndios das povoações e igrejas, se
houveram de levantar todos os escravos, e que por estas causas e
outras muitas que ele Senhor governador deixa de legar-lhes, pede
e roga não queiram desamparar, antes lhes preguem, que se não
agastem, que o Senhor Governador lhes fará justiça,. e lhes mandará ir para suas casas, suas mulb.eres e filhos, porquanto se não
podia o caso acabar tão breve por Fernão Cabral estar 5 leguas
desta cidade na sua fazenda, e as testemunhas tambem ausentes;
<' polo Padre Provincial foi dito, que ele esperava alguns dias,
até êste caso se acabar, polas razões que ditas são. E de todo
mandou fazer êste auto, que assinaram. Diogo Ribeiro, tabelião
que o escrevi ( 500). Mem de Sá. Antonio Pires. Grego rio Serrão."
A justiça houve os Indio!'i assim salteados, e os mandou para
sua povoação, e com isto se aquietaram os mais.
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14 . No ano ele 1574, sendo governador Lui7. ele
gou a esta Baía Antonio Salema, governado1· do Rio
os quafa ambos, por mandado del-rei Dom SebaJ>tião,
dres da Companhia se tomou a seguinte i·esolll(;ão
Tudios e seus resgates.

Brito, chede Janeiro,
com os P aacêrca dos

ASSENTO QUE SE 'l'Ol\IOF SOBRE ú RJ<JGA'l'E DOS
DO ESTADO DO BRASIL

I~1DIOS

'' Luiz de Brito d 'Almeida, governador ncst a eapitania e 1rns
mais de sua reparti<:iio. e A ntonio Salema, gov1•rnador elo Rio de
,Janeiro e nas mais de suit repartição, fazemos su ber c:omo por virtude de um capítulo de uma carta de Sua J\lt.cim, que ao deante
Yai tresladado, tom~1mos assento, cvm pareeel' dos Padres da Companhia de J esui;;, e informação elo doutol' Ivrrnão ela Silva, ouvidor geral e provedor mói· ela fazenda ele Sua ,,\ltna ( i>Ol ). sôbre
o modo que se teria nos resi:tates dos Tnclios cl ~-.;t e esta elo elo Brasil,
e se assentou o seguint<':
'!'RESLADOS DOS

CAP f'rtrJ~os

DA CA H'J'A )) '~ HPA ALTESA

"Os moradorrs das capitanias da costa do Brasi 1 me enviaram tambem a dizer, que haYendo-se ele cumpri1· e dar execução
á lei que fiz sôbre os cativeiros ilicitos elos gentios, qne vós levastes e fizestes publicai', seria grande prejuízo drsse estado e do
povo dele, e se não poderiam sustentar nem g1·nngecu· C'S enirenhos
e fazendas. e que além disso os gentios que entre -.;i têm guerras,
e se cativam uns aos out.l'os, os comem sei?tmdo sen costume, e
vendendo-se e resgatando-se, muitos se convertem ú nossa santa
fé, e por esta causa srJ"ia muito de servi~o <lr Deus deixar de se
fazer, pedindo-me que houvesse por bem, que nas ditas partes se
não usasse da dita lei, e que se fizesse acêrca disso o qne sempre
se usou nas partes ele Cuiné.
"E porque estas cousas são muito graves e importantes, e para
detetminação delas {> necessario mais particular informação, hei
por bem, que vos ajunteis com Luiz de Brito, do meu conselho,
;3 6 6
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qll<' ora mando por governador do estado da p8rte da Baía :de
'foclos os Santos, e com o ouvido1· geral p1·atiqueis miudamente
sôbre as ditas cousas e convenientes delas, tomando acêrca disso
Ili> informações necessarias, assim de pessoas seculares, qtt<' tenham
<'Xperiencia das cousas da terra. como dos religiosos da C'ompanhia de Jesus, polo que toca á conversão e justificação da guena
<· cativeiros que se fizeram, ordeneis e determinei'> n<'stas cousas
o que parecer mais seniço de D<'us e bem elo estado, e o que acêrca disto pola dita maneira se assentar se cumprirít <' clat·á á execução enquanto eu com informação Yossa e do go,·ernador vos não
e1n·iar as provisões necessarias, a qual informação me enviart>is asRinacla por ambos com toda a brevidade que puder ser. E no que
toc·a ao re.'igate dos escravos Fie eleve ter tal modernçião qtt<' 11ão se
impicla de todo o dito res~att> pela necessidade, qnC' as fazendas
dc>le tl>m. nem "e permitam re.'>gates manifestamente injustos, e a
dt•Yasc;iclão que até ag-ora nisso honve; e a determinação que tolll81"de" se guardará por tempo de tr~s anos, se <'ll primeiro não
pron>r nis'>O.
15 .

DETI;}Ri.\U.N"AÇAO E AS8 .K~,.'l'O QUE SE
VIR1'l!DE DO ('A Pi'l'lJLO ..A.CIMA

1•' ~z POR

"nlandam, que nenhum foclio nem Inclia das a lcl<>ias, onde os
PRdres residem, e assim das mais aldeias. que est ivc>rem junto de
11ossa.~ poYoações, e de pazes com os Portugueses, e postas de nossm; mãos por ordem dos capitães, não haja resgates com suas pess<•a'> por nenhum modo que seja. sómente haYerá <:omér<:io. como
SP fosse entre Portugueses. vt>ndendo e comprando. e rt>sgatando
mantimentos, e outras cousas nc><:c>:-;.'iarias que fizerem por SNlS trabalhos: o qne se fará com licença de quem a puder dar, como até
aqui se fez.
"(~ualquer Indio ou Tndia, q11e J'ngir das cli1 as a lc1<.'ias pal'a
C•utro gentio, que i1ão está ele pazes com os Portugut>scs, e se deixar lá andar por espaço de nm ano ou mais, êste tal poderá sei~
rPsgatado, como outro qualquer, e não lhe valerá o priYileg'ÍO que
1in ha c18s aldeias.
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"Nenhuns Indios e Iudias poderão ser cativos e havidos por
escravos, salvo aqueles que forem tomados em guerra licita, dada
com a solenidade abaixo declarada, e assim serão escravos aqueles
qne os Indios tomarem em guerra, e os tiverem em sen poder por
serem seus contrarios, e assim serão escravos os que por sua propria vontade se venderem, passando de 21 anos, declarando-lhes
primeiro que cousa é ser escravo .
"Não se fa1·á resgate nem por mar nem por terra sem licença dos senhores governadores nas capitanias onde eles estiverem, e
nas outras se fará por licença do capitão da tal capitania, e o
exame do resgate, que se fizer por mar ou por terra, fará o provedor da fazenda de Sua Altesa na capitania onde fôr provedor,
e com o provedor juntamente farão exame dois homens eleitos em
camara, os quais se elegerão em princípio do ano, e serão tais e
de tais ~onciencias que o façam como cumpre, e haverão juramento em camara; do que se fará assento' assinado no livro dos
acordos; e sendo posta suspeição a algum dêstes eleit'.)S em camara, e sendo julgado po·r suspeito, se elegerá outro em camara, que
o não seja, e os qne fizerem êste exame poderão repartir os Indios
mal resgatados, e os que forem julgados por forros e os escravos mandarão registrar e entregar á pessoa que os resgatou, e na
repartição dos forros se terá conta com os pobres e pessoas necessitadas, e não haverá razão de parentesco nem outra amizade.
"Todas as vezes que houver notícia das pessoas que foram ao
i·esgate, que fizeram excessos ou enganos, ou que usaram de manha ou fôrça, ou fizeram outra cousa contra as leis, regimentos e
ordenações contra êste assento, será tirada devassa, e se procederá
contra os culpados, sendo presos e da cadeia se livrarão por si
somente, e procederá contra os culpados, dando apelação e agravo, e posto que não haja informação má, comtudo uma vez no ano,
no mês de Janeiro, os provedores serão obrigados a tirar trinta
testemunhas dêstes casos, e proceder contra os culpados.
"Serão obrigadas as pessoas que vierem do resgate, assim por
mar como por terra, virem logo diretamente á alfandega, e não
haverá mais detença que a distância do caminho, e não farão escala em parte alguma, nem deixarão Indio algum em outra parte,
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e todos juntamente virão á alfandega, assim forros como cativos,
nem ferrarão .nenhum até lhes não serem julgados por escravos
polo dito modo, e eIQ. tudo estarão á obediencia dos que fizerem
os tais exames .
"Os escravos, que forem registrados e resgatados conforme a
êste instituto, se fugirem e se acolherem ao gentio nosso contrário, ou com quem n6s não tenhamos pazes, êstes tais, sendo depois
tomados ou resgatados entre o proprio gentio, serão julgados aos
primeiros senhores, e eles pagarão á pessoa que os trouxer mil réis
por cada um de os trazer. Assim, além disto, algum resgate, se foi
dado por eles.
"Declaramos, que os moradores poderão em sua casa resgatar
alguns Indios, que lhes trouxerem por serem seus contrarios, e tomados em guerra, e assim que forem dos atrás declarados, porêm
o provedor da fazenda de Sua Altesa com dois eleitos farão exame conforme a êste as.sento, e julgarão tais Indios por cativos, se
o forem, e os farão registrar, e antes dêste exame os tais Indios serão sempre forros, e havidos por tais.
"Serão havidos por guerras justas as que fizerem, ou mandarem fazer os senhores governadores conforme a seus regimentos,
e os capitães serão obrigados ao tempo que quiserem fazer guerras
ajuntar-se com os oficiais da carnara e provedor da fazenda de
Sua Altesa e algumas pessoas de experiencia, e com os Padres da
Companhia de Jesus, e vigario da tal capitania, e praticarão todas as causas de tal guerra, e parecendo razão fazer-se, se fará;
de que se farão autos por todos assinados, e o capitão que fizer
guerra contra êste capítulo, se procederá contra ele, como fôr justiça, e os Indios que em elas forem tomados serão havidos por
forros, além das penas abaixo declaradas, e será o capitão obrigado a entregar todos os Indios, que na tal guerra forem tomados,
pera que os Senhores governadores disponham deles como lhes
parecer. E qualquer pessoa ou pessoas de qualquer sorte e condição que sejam, que resgatar ou ferrar, ou cativar Indios ou Indias
contra a forma dêste assento, ou usar de fôrça ou engano. ou malícia, ou sonegar alguns Indios, que trouxer comsigo e com eles se
vierem, ou sejam bem resgatados ou mal resgatados, cativos, ou
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fo.tTOS, posto que seja u m s()111ente l:lonegado, além das penas que
tPm pelos regimentos, leis e ordenações, sendo peão, sel'á açoitado
p u blicamente com o baraço e pregão, e pagará de pena qua1·enta
cruzados, <' sendo de mais qualidade, pagará a dita pena a dinbei1 o, e será degredado para fóra das capitanias da goYernança, onde
cometer o tal delito, por dois anos, e os l ndios todos que Yienun
do tal resgate serão havidos por fon-os, e a metade <lestas penas
t;Hão pera as obras dos col<>g-ios. r a outra metade p<'t·a quem os
acusar .
"O qual assento se tomou ne1;ta cidade ela Baíii de 'l'odos os
Ba ntos, e mandam, que em tudo 1;e cumpra e :;rnarde conforme a
carta de Sua Altei.a, e serão pa!Ssadas cartas 1nn·a as outras capitanias na forma acostumada, e assimu·am aqui. Hoje 6 de Janeiro. Antonio da Costa o fez por nosso mando. Ano do .>:ascimento
ele Xosso Senhor ,Jesus Cristo de 1.374 anos.
O governador J;ui;,, de Brito d 'A lmPi<la. Autonio l'>11l<>ma" (502).

16 . N'a éra de l !)7.) p11ssou el-rei Dom :.:;ebastião a provi~o
que se segue:
"Eu el-rei fac;o saber aos mais goove1·naclOJ"es do Pslado e part«s do Brasil. e aos ouvidon•s ~erais ela" dita.-; partes, que ora são,
<' ao deante forem, que eu M>U informado, que de os Indios cristãos forros e livres das ditas part<>s irem trah11lhar nas fazendas,
que estão fó1·a do termo e limite d<• suas poYoac_,ões por mais de um
mê:,,, e cl<> as pessoas cujas ~i.o as ditas fazendas lhes não pagarem
logo seu jornal e trabalho por inteiro para se poderrm tornar a
su11s casas <' povoações, se sr~uem muitos in<:om·eni<>ntes, e prejni.zo de suas conciencias e fazendas. porqu<>, sendo sua ansern·ia
maior, se descasam de suai; mnlhere:s, f' se embaraçam com outras,
I' perdem a cristandade e a fazenda, e despovoam snas aldeia-; e
povoaçôl's, que na guerra contra os infieis ajudam, <' fazem muito
com os PortugueSf'8; e assim sou informado que alguns dos ditos
Tnclios e lndias Cl·istãos fogem de suas povoações para as fa;,,<>n<la-; dos Portugueses, e se dc:-ixam estar nelas por muito tempo. de
que se seguem os mesmos incom·enientes; e porque cumpre a sei'·
vic:o de Nosso Senhor e mPn prover-se nestes casos, em maneira
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<J.Ue os ditos Tndios e Inclias cristãos não tenham a ocasião de se
distrair da cristandade nem desamparar suas l'Oça.-; e fazendas, hei
por bem, e vos mando, que vos informeis dos ditos casos todas a:.
yezes que vos parecer necessario, e provejais neles de maneira que
cE>ssem os inconvenientes, e a cristandade dos ditos Jndios nem suas
fazendas não possam por e.'itas causas receber Jlrejuizo algum. E
êste alvará se registrará no livro da chancelaria da ouvidoria geral e nos das camaras da cidade do Salvador, e das mais capita11ias das ditas partes, pa rn se assim haver de cumprir ; o que hei
por bem, que valha e tenha fôrc:a E' vigor, como l'e fcsse (·Hrta feita em meu nome por mim assinada e passada por minha chance]H ria, e posto q11e por ela não seja passado sem embarg-o das Ordenações do segundo liv1·0 títuJo 24, que o contl'ário dispõe. (;Ja.<;par de Seíxas o fez em Almeirim a 20 de l\ovE>mbro de 1573 anos.
J orgE> da Costa o fez escrever. Rei. l'omo el-rE'i )fosso 8enhor assim o manda, assim se cumpra. llo.jE> :30 ele .Junho ele lfí76. Luiz
de Brito d'Almeida. Cumpra-se a provisão M.rús. A 4 de Setembro ele 1578. J,ourenço <la V~iga."
Todas estas provisõE>s pa&sou ef-r('i em fa\'or dos Cndios cristão.<; das igrejas da Baía <' das mais capitanias, mas não trm efeit0, porque os Tndios não sabem requerer sua justiç:a. nem têm
quE>m por eles a requeira, e por isso perecem.

t 7 . Ka l>1·u de lfi74, sendo irov<'rnac101· lJUiz de Brito, e o
radre Inacio 'I'oloza provincial, (1 gentio do Rio-Real, que• esta\'a
50 legnas desta cidade, E' que sempre esteve <le iruena com os Portugueses pelos saltos e agravos que lhe tinham feito, dond" tinham
mortos algum; Portugueses em sua defensão, como o tempo ela salYac:ão ele muitos era chegado, vieram O!; principais daquela parte pedir
padres, que lhes fossem pri>gar a lei de Dt>us. Deti\'E'ram-se aqueles Tndio.<> por alguns meses na!-; igrejas clest.a Baía pera ver se :>e entf•ndia deles virem com algum ma11 proposito, por S<'I' ~ente que
tinha pouco comércio com os PortugnE>ses. mas e11te11dendo-se isto
ser chamamento de Deus, em janeiro de 1.íi:> mandou o Padre
P1·ovincial com os ditos lndios o Padre Gaspar Lourenç;o e um
Trmão (503), tE>nclo-se e~perança dE> grande conver8ão naquela par-
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te, polo muito gentio que havia. Dali por deante mandou tambE'm o governador com o Padre um capitão com alguns Portugueses (504), para ver se naquela terra se podia fazer alguma povoa~ão, porque diziam ter ele ali 10 leguas <le terra, os quais Portugueses foram causa daquilo não ir por deante, e da guerra que
se fez; porque pretendendo seu interesse, que são escravos, com
enganos resolveram tudo .
Chegado o Padre ao Rio-Real, os Port ngueses, que com ele
üun, fizeram sua habitaç.io na barra do rio, e o Padre passou por
deante ás aldeias, que a primeira estava dali a seis leguas, e á.s
outras mais: foi o Padre recebido de todos os Indios com mostras
de muito amor, mostrando o dese.io que tinham de o ver e ouvir
ll palavra de Deus. Fez logo uma igreja de S. Tomé (505), e
d<:pois de estar com aquela gente, foi por deante visitar as outras
nldeias, onde fez a igreja de :;\ossa Senho1·a da Esperança (506)
,. outra de S . Inacio na aldeia ele Ourubi ( .íO'i), que era o principal de tocia aquela terra. muito nomeado e temido entre os Port11gue:>es. Estas três igreji.s andaYa o Padre visitando com muita
cr:nsola~ão e quietação dos lndios, até que No!'So Se'1hor desse outro remedio.
Daqui paswu o Padre ao Cirigi, e pôs em paz todas aquelas
~ldeias, que por ali estavam, que eram 28, pregando a todos sua
Ralvação: uns folgavam de o ouvir, outrofl tambem se escondiam
polo não ver. F('z então o Padre entre fste gentio uma igreja de
S. Paulo para os ir visitar algumas vezes, e os que quise...,sem ou·vir as cousas de sua salvação o pudessem fa:.::er; de que os lndios
ficaram muito contentes, parecendo-lhes que com isto ficariam livres dos agravos, que lhes faziam os Portugueses, porque onde
quer que os Padres foram pregar a lei de Deus entre o gentio,
assim nesta Baía, como nas capitanias onde o houve, sempre tiveram contra si os Portu~neses, como bem i;;e tem mostrado no que
t.em sucedido.

J8
Depois que o Padre pôs em paz toda esta terra, se tornou para a igreja de S. Tomé, e daí foi visitar os Portugueses,
que estavam na barra e a confessá-los e dizer missas, e como o
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radre levava encomendado do governador, que lhe escreve~se que
terra era aquela, o Padre lhe escreveu na verdade, porque tudo
era areais e terra inutil, porque os Jndios, que nela residiam, estão no sertão, mas como os Portugueses tinham outro intento, ei>creveram o contrário do que o Padre escrevia, que começou alvoroçar o ânimo de muitos que dali esperavam seu pMveito. Entravam nisto alguns homens que lá tinham escravos fugidos, e porque apontei nestes escravos, direi a sua fugida, porque tambem o
governador l\Iem de Sá aponta naquela fugida dêste,., escravos. no
encampamento que lhes fez o Padre Antonio Pires elas ahleias no
!IDO de 1571.
19. No ano de 1568, na S('maua santa, i;;e levantou alguma
da escra>aria dos Portugueses, a saber, de .Japacé. Paranúmirim e
outras fazendas, fugindo para o sertão, na qual fugida mataram
alguns Portugueses, pondo fogo a algumas f'azencfas, roubando o
que podiam. Eram êstes escravos daquele gentio, que os Portugueses houveram no tempo da fome. e <laqut>la doença grande que
veiu, assim das nossas igrejas, e da sua comarca, r do Rio-Real,
como acima vai dito, ilicitamente resgatados, os qnais, depois que
souberam, que cousa é ser escravo, polo terem bem experimentad<>
cm si, vendo que já não tinham nenhum remédio, imaginaram,
que lhes vinha falar um santo, o qual lhes mandaYa, que se fossem para suas terras, e com isto se levantaram, como tenho dito.
Os que de toda esta gente !<e puderam salvar dos Portugueses e Indios das igrejas dos Padres, que foram após eles, tomaram
muitos, se foram meter com o gentio do Rio-Real por serem dali
naturais; e sendo isto na éra de 1568, estiveram seii:; ou sete anos
sem seus senhores os irem buscar, nem pedirem aos governadores
lbes dessem licença pera isso, nem os quererem haver por guerra
nem por paz; e indo o Padre Gaspar Lourenço fazer aquelas três
igrejas, como fica dito, achou lá êstes escravos, e vendo seus senhores que a terra estava de paz com a entrada do Padt·e nela,
começaram a resolver os Indios, assim fonos como os escravos,
e a primeira revolta que houve foi esta.

373

JOSEPH DE AKCHIETA

20 . Estava o gentio de Cirigi todo quieto com a paz que
lhe o Padre tinha dado, e com a igreja que lhe tinha feito: tomou
o Demonio para instrumento do que pretendia a um mamaluco,
o qual se foi a algumas das ditas aldeias, dizendo-lhes que olhassem o que faziam, que o Padre os enganava, que não cressem o
que lhes o Padre dizia, que os ajuntava para serem escravos, e que
já no mar tinha alguma gente junta para os irem amarrar. Isto
dizia o mamaluco pelos Portugueses, que estavam na barra do Rio.
que foram com o Padre, e como esta gente facilmente c1·ê o que
lhe dizem, principalmente se (> cousa de medo, e eles ~abiam bem
cc.mo os Portugueses tinham tl'atado a touos cs vizinhos, e viam,
que no mar estavam Portugueses, como lhe1> o mamalnco dizia, levantaram-se todos, e parte dos ela igreja de B. Paulo, ficando algum; pal'a verem o fim da cousa, e foi q ut•rerem os Po1-tugueses
ir dar guerra a um principal, que estaYa no sertão, qne chamavam Apiripê (508), e segundo se entendeu depoifl, mais foi esta
guerra com desejo de resolver os que e.-.tuHlm de paz, pera que
n:ais fncilmente houve."-<>Cm escravos, que po1· outro re:>pcito.
E indo os da guerra já de caminho. mandaram quatro Inclios
àas i~rejas dos Padres, que fossem cleante Íls aldeills apelidar gente. o~ Indios de Cirigi, como estavam já pervertidos com as palavras do mamaluco, as quais viam ser verdadeiras. cuidaram, que
aqueles quatro Indios iam por espias, e mataram logo dois deles,
e. esta foi a ocasião de todas aquelas 28 aldeia.., se levantarem, tendo custado muito trabalho ao Padre Gaspar I.iourenc:o fazer aquelas pazes, porque todos tiveram pera si, que os Portugueses iam
á guerra a eles, e não ao Apiripê, e não Hem causa suspeitaram
isto, pois o mamaluco lhes o tinha dito.
Depois disto, como o Demonio não ces::;ava ele buscar manhas
para destruir aquela obra, que se ali comec:ava a fazer nas almas
do gentio daquelas igrejas, tomou-as a acometer mais abertamentr, e nasceu tambem doutros mamalucos, os quaiH, sabendo que o
governador estava de caminho para ir á guerra ao Apiripê, lhes
foram persuadir, que a guerra era contra eles, porque os Portugueses vinham buscar escravos; e que o Padre lhes não havia de
valer que não tinha armas, nem tinha ninguem de sua parte, e
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que se aparelhassem que não havia o governador de tardar mui10 . A isto se ajuntaram feros, que lhes faziam algum; Portugueses,

que andavam entre eles daqueles que estavam na batTa elo rio, dizendo : ''Vivam nossos parente!! e nós no:> vingaremos". l::>nbitaruente se alvoroçou toda aquela gente de 8. 'I'omé, e andava tão
revôlta que parecia andar o Demouio entre elei;. Pl'egavam pelas
ruas : Vamo-nos, vamo-nos antes que venham êstes Pol'tugueses.
Vendo o P&.dre Gaspar Lourenço tal alvorôço, fê-los ajuntar,
falando com eles. dando-lhes a. entender quão mal fazi!:lln em deixar a igreja por mentiras, que lhe1> d iziam, e eles chonmclo respondiam: .. Não fugimo.'i da igreja nem de tua comp~mhia, porque,
se tu quiseres ir comnos(·O, Yiveremos comtiiro no m<•io dêsses matos ou sertão, que bem vemos. que a leí ele Dens r boa, ma;; êstes
Portugueses não nos deixam estai' quiet<'t-., r ~e tu v~s que tão pouco,., que aqui andam entre nós tomam nossos irmãos. q11e podemos
esperar, quando os mais YÍ<'1·em, :;enão qne a nós, e as mulheres e
fiJ hos farão escravos~., mostrando alguns cklE>s os pingo;; e açoites que em casa dos Portuguese-; tin!Jam recebido. e isto diziam
C'Om muitar-; lágrimas e ;;entimento (509) .
Estando eles dr:-;ta manrira mui quietos, foi um rnarnalueo á
aldE>ia do Curubi, qne <'ra de S. ínacio, e tomou uma lndia, mulher de um principal. que diziam ser <';;crava dum Portugnês, e
levou-a escondidamente; logo 1-1<' levantou toda aqut>la aldeia dizendo: \'amo-nos todos, t• não e;;peremos mais. porque, st• um marualuco tem poder para nos fazE'r isto drntro em nossar-; casas, qne
fará o governador, quando vier?
O qual já a êste tempo estava muito perto; foi -se <'ntão êste
principal com sua gente para outro lugar mais dentro do fiertão,
por onde alguns queriam dizer não irem fugidos, mas que SP afastavam até ver a chegada do governador para ver como se havia
com eles, porque al{>m disto acontecer, tinha ê.,.te Gurubi moJ'tos
alguns Portugueses, mas em sua defensão, em tempo q11e o:; iam
ssltear, como fica acima dito, e temia-se ainda, porqt1e depois que
tinha a igreja, não tratara ainda com Po1·t ugneses, posto que já
tinha mandado um seu irmão a visitar o governado1·, e a confirmar a paz, que o Padre tinha feito.
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21 . Chegando o governador com a demais gente á igreja de
S. Tomé (510), soube como Curubi era ido de sua aldeia; mandou logo após ele gente de guerra, o qual acharam com sua gente
em um mato assentadQ, e sentindo ele que os Portugueses iam em
sua busca, fez uma cêrca de ramos, que eles costumam fazer, quando andam por terras de contrarios : houve alguma escaramuça de
flechas, e ali foi morto por desastre o Curubi com pelouro de uma
espingarda, e os seus se deram, ainda que não faltam homens de
boas conciencias, que digam que os tais se entregaram debaixo da
palavra do capitão, dizendo que se entregassem por paz, e que os
trariam para as igrejas, não lhes nomeando serem escravos, e com
isto se entregaram, por onde os trouxE:ram todos cativos, e chegando á igreja de S. Tomé o governador fez carcere dela, em que
mandou recolher toda aquela gente que traziam para dali serem
repartidos, guardando-os sempre sem o Padre lhe o poder impeclir; e tal ficou a igreja depois, que para nela dizerem missa foi
necessario cavá-la um palmo, para tirar o mau cheiro e. sujidade
dela.
Não se pode dizel' os agravos e medos, que foram feitos aos
Iudios de S. Tomé e de Nossa Senhora da Esperança em todo o
tempo que o governador e mais portugueses ali estiveram, porque
não ficou mantimento nem legumes, nem galinha, nem cousa alguma que não destruíssem, até lhes tomarem suas contas, que é
toda sua riqueza, nem lhes ficava machado nem foice, que lhes
não tomassem; e nisto parou aquela grande conversão, que se aparelhava naquela terra, e os Tndios dp Cirigi ficaram de guerra até
agora.
Partiu-se o governador para esta cidade e mandou, que os
Iudios daquelas duas igrejas se viessem tambem, e se repartissem
pelas quatro igrejas, que nesta Baía estão. Partindo-se todos para
es.ta cidade, alguns Portugueses se deixavam ficar pelo caminho,
e amarravam alguns Indios dos ditos, porque o Padre ora vinha
atrás, ora adeante, por acudir a todas as partes, e chegou a cousa
a tanto que os Indios, vendo-se tão perseguidos, amarraram um
Portuguf>s, e o tiveram desta maneira até que o Padre chegou, e
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o mandou desamarrar; nem isto bastaYa para teL·em algum comedimento.
Chegou o Padre Gaspar Lourenço a estas igrejas <.la Baía com
l. 200 almas, as quais se repartil'am pelas quatro, que os Padres
tinham; e como já o gentio delas se ia gastando, e agora pouco
t<'mpo há de seis anos a esta pal'te vieram duas grandes doenças,
bexigas e sarampão, ficaram tão diminuídas que se tornaram em
três, repartindo-se a gente de S. Tiago pelas outras com parecer
do governador Lourenço da \reiga. as quais já de todo foram acabadas, se os Padres não andaram sôbre elas, como anelam ; porque por algumas vezes com parecer dos governadores mandaram
os Padres Indios das igrejas, e foram eles em pessoa ao 15crtão a
descei· gente para as fornecei', por se não acabar o genLio delas,
como foi na éra de 1562. Yein :i\Iorrangáo, que acima vai nomeado, e ontros principais para as igrejas; depois disso foi o Padre
Gaspar Lourenço ao Arabó ( 511), e trouxe outro golpe de gente;
depois disso foi o Padre Diogo Xunes (512) á serra do Rari, e
desceu tambem gente, a qual tocla se desceu sem ajuda dos Portugl.leses, nem para isso darem nenhum favor pera sua dcc;pesa, mas
antes sempre foram contra isso.

22. A gente que de 20 anos a esta parte é gastada nesta
Baía, parece cousa, que se não pode crêr; porque mmca ninguem
cuidou, que tanta gente se gastasse nunca, quanto mais em tão
pouco tempo; porque nas 14 igrejas, que os Padres tiYN'am. se
juntaram 40. 000 almas, estas por conta, e ainda passaram delas
com a gente, com que depois se forneceram, das quais se agora as
três igrejas que há tiverem 3. 500 almas será muita. II à 6 anos
que um homem honrado desta cidade. e de boa conciencia, e oficial ela camara que então era, disse, que eram descidas do sertão
du Arabó naqueles dois anos atrás 20. 000 almas por conta, e estas todas vieram para as fazendas dos Portugueses. Bstas 20.000
com as 40. 000 das igrejas .fazem 60. 000. De seis anos a esta parte, sempre os Portugueses desceram gente para suas fazendas,
quem trazia 2. 000 almas, quem 3. 000, outros mais, outros menos:
YE'ja-se de seis anos a esta parte o que isto podia somar, se c:he-
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gam 01; passam de H0 .000 almas. Vão ver agora os eugeuhos e
fazendas da Baía, achá-los-ão c:heios <le negros de Guiu(., e mui
poucos da terra e se pergunta1·em por tanta gente, dirão que mor1·~u, clonde se bem mostra o grande c:ustigo de Deus dado por tantos insultos como são feitos, e se fazC'm a êstes lndios, porque os
Portugueses vão ao sertão, e enganam esta gente, dizendo-lhe que
FW venham com ('les pera o mar, e que estarão em suas aldeias,
como lá estão em sun terra, e que scrinm seus vizinhos. Os Jn<lios,
<·1·e11clo que (> YCl'<lade, vêm-se com eles, e os Portugueses por se
os índios não a1·1·rpcnder<'m lhes desmanc:ham logo todas suas roc:as. e a:-;sim os trazem, e chegando ao m111·. os r<'partem C'ntr<' si;
nns leYam as mulheres, outros os nrn1·iclos, ontros os filhos, e os
veu<lem: out1·os Port11gu<'ses no srr·tão abalam os Inclios. dizendo
que os trazem pRra as igrej;is dos PRdr<•s, e com i.-;to se abalam
ele suas terras. porque ji1 sabem por todo o liertiio. que somente
gc·nh' qur está 1ias i~reja-;, onde os PadrP:-: rt>sidem, tem liberdade,
qne toda a maii:; r cati\'â, (' cheg-011 a cOUSli a Janto que 11m Pm·tuguês. indo ao sertão hnstar ~<'nte. fez a corôa como cl<'rigo, <' com
j~1o dizü1. q11e rra o Padre. <Jll<' os ia bu..,t·a1· para as igrejas .
.1\ cel'ton isto dC' ser <'rn l<'mpo qnc o P11dr<> Gaspar f;otu·enc;o ia
ao sertão. e encontr<;u t'sta ACUtc> no caminho, e quando ouviram
clizer, que ia o Padre. disseram: ·'Como pode ser que êstr <JlH' nos
traz dü:, qu<' é Padre, e por isso nÓI\ viemos com ele ?" E o Português, que t r azia a toróa, se escondeu por não qnC'rer que o Parlre
o vi'i.se .
Vão os Portugueses 250 e :300 legua.; buscai' êstc gentio por
e:-.tar já mui lon~E', e como a terra e~tit já despovoada, o mais dele
Jltes morre pelo C'aminho á fome, e algum; Portu~uesei; houve que,
tomando pelo caminho algum ~entio cont rá1·io daqueles que trazem, o matam e lhes o dão a comer, para com isso os snstcntarem.
•rodo êste gentio que tem chegado ao mar, vendo que lhe não
guardalll o que no set'tão lhe dizem. mas antes são todos apartados uns <los outros, como acima vai dito, uns foge>m, <' se vão
meter em matos, onde nunc:a mais aparecem. outros se deixam
rnorrer de tristeza e enojo, vendo-se srr escravos. sendo eles livres.
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23 . Quanto seja necessario a esta cidade ter estas aldeias,
onde os padres residem, e conservá-las que se não acabem, mas
buscar ainda maneira para que haja outras, claro está, pois além
das guerras que acima disse, em que eles ajudaram tanto, como
se sabe, eles ajudaram a vencer todas as mai-, que se depois .fizeram, como foi a do Bôca Torta (513) . Duas veze.s que se levantou o gentio de Paraguaçú, foram a ele, e o destruiram; a segunda vez com. o governador ao Rio ele Janeiro; depois disso com
Antonio Ribeiro aos Jndios do Campo-Grande, onde morreram com
o dito Antonio Ribeiro muitos lndios da Baía; com Vasco Rodrigues de 01:1ldas ao omo (514) ; com Antonio Dias Adorno ao ouro
(515); com Luiz de Brito governador á guerra elo Apiripê; com
Antonio Ferraz outra vez ao Paranaóba; com Luiz de Brito ft Paraíba que não teve efeito por se tornarem ele Pemambuco ( 516) ;
e agora com a nau inglesa eles foram os primeiros que soconeram
11esta cidade (:J17). e em todas estas gnenas foL'am sempre ú i;ua
custa, com seus mantimentos e armas, onde moneram mnitos, porque não tão somente pelejavam coutra seus eontrarios, mas serviam
os Portugueses, e J hes buscavam de comer, se111 por nenhuma cousa destas terem nenhum premio . Quando os negl"Os de Guiné aleYantados deram em casa de Cristóvão de Aguiat ( 51~), e lhe mat&ram dois homen.-;, e lhe roubaram sua fazenda, êstes [ndios acompanharam a Cosmo Rangel ( G19 ) e a Diogo Dias da Veiga (520),
que foram a eles. e os destruíram, matando alguns e tomando outros que deram a seus scnho1·es, e depois disso por mandado· elo
dito Cosmo Rangel andou um Português por nome Inofre Pinheiro ( 521) com Indio$ das igrejas buscando e espiando os negros
ele Guiné alevantados, que há por esta Baía, e deu neles, de que
tomou muitos, que se deram depois a seus senhores, e onde quer
que acham negros ele Guiné fugidos, os tomam e trazem a seus
donos; por onde os negros dizem, que se não foram os Tnrlios das
aldeias, que já eles foram forros, e a tena fôra sua, mas que o.s
Jndios os desbaratam.
Haverá em todas estas 3 igrejas, que os Padres têm a cargo,
800 homens de peleja pouco mais ou menos, dos quais não há mês
do ano nenhum, que não andem em casas elos Portugueses eento
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e muitas vezes mais, ajudando-os cm suas fazendas, por onde se
eles foram mais ajudaram, e como eles são poucos e têm suas roças pera fazer e outras necessidades, não podem acudir a todas as
que os Portugueses têm, e há muitos que por andarem muito tempo cm casa dos Portuguesei:;, não t~m que comer, e daí vem ficarem-se nelas pera sempre.
(~uanto é aos Indios estarem longe dos Portugue:.es, bom fôra
estarem mais perto, se pudera ser; mas os Portugueses lhes têm
ocupado suas terras, que eles têm por cartas, com t:>eus engenhos,
como são as terras de Aontigi, outros com suas fazen<los e cunais,
por onde os Jndios não podem estar menos ela <lit:>tância que e::;tão,
porque nem ainda lá podem YiYer sem Portugueses, que se com
eles vão meter, e l:ieus gados lhes destroem suas roças.
:Este foi o sucesso das igrejas e gentio, que os Padres da
Companhia tiveram a cargo, depoi;:; que wiu Tomé de ::;ousa por
governador até agora, que há 34 anos.
O modo que os Padres ela Compimhia tiYcram sempre com
~ste gentio foi ajudá-los assim no temporal como no espiritual;
uo temporal, eles os curam em suas docnç:as, e os sangram e lhes
dão da pobresa, que êles têm, pola extrema nece:>siclade que eles
têm destas cousas, e fanto que em tt>mpo das bexiga.., e outras cloen<;as, que eles não podiam acuclir uns aos outros, os Padres andavam com alguns moços polas <:asas dos Indios, lavando-os e alimp11ndo-os; era tal a doença das bexigas que, curando-os desta maueira, muitas vezes lhes ficava a pele e carne elos doent<!S pegada
nas mãos, e o cheiro era tal que se não podia sofrer; os Padres
lhes acudiam com lenha e água, e andavam com os Indios sãos
buscando e repartindo isto; e cm casa dos que tinham mandavam
fazer de comer pera os mais necessitados, e em algumêt parte se
fazia de comer cada dia para 60 e 70 pesso11s, e se lhe os Padres
faltavam com isto, faltava-lhes o remédio. De noite e de dia andavam os Padres ministrando-lhes os sacramentos da confissão e
imção sem descançar, nem terem tempo pera resar suas horas, enterrando cada dia 10 e 12, ajudando-lhes a fazer as covas e trazê-los á igreja pera os encomendar e enterrá-los, e dos grandes
trahalhos que nestas doenças os Padres tiveram com eles, vieram
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adoecer, de que estiveram muito mal: muitas vezes acontecia levantarem-se da mesa, para lhes acudir eom o batismo, eonfi.."8ão
e unção.
fl

25. Ensinam-lhes os Padres todos os dias pola manhã a
doutrina, esta geral, e lhes dizem missa pera os que a quiserem
ouvir antes de irem pera suas roças; depois disto ficam os meninos na escola, onde aprendem a ler e escrever, contar e outros bons
costumes pertencentes á polícia cristã : á tarde tem outra doutrina particular a gente, que toma o santíssimo sacramento. Cada
dia vão os Padres visitar os enfermos com alguns Indios deputados
para isso, e se têm algumas necessidades particulares, lhes acodem
a elas, sempre lhes ministram os sacramentos necessarios, e todas
estas cousas se fazem puramente por amor de Deus sem nenhum
interesse nem proveito, qne deles tenham pois que o provimento
q11e os padres têm lhes vai do eolegio, e somente estão com eles
por amor de suas almas pola extrema necessidade em que estão.
Os Padres não se servem deles em fazendas, porque se o colegio
tem necessidade de alguns Indi0s pera ajudar a alguma obra do
colegio, e eles vêm ajudar, fazem isso por seu estipêndio, e como
vão á casa dos outros Portugueses, e isto não com fôrça nenhuma,
senão se elPs querem por terem necessidade de vestido, ou ferramenta, porque ainda que seu natural seja andarem nús, já agora
todos os que se criaram com a doutrina dos Padres andam vestidos, e têm pejo de andarem nús, mas não são os Padres senhores
das aldeias, como se diz .
Quando os Portugueses vão ás aldeias buscar gente para seu
serviço, os Padres que nelas estão os ajudam no que podem, mandando chamar algum principal, que vá com os Portugueses polas
casas, e lhes mostre o resgate que leva a gente, pera que vão os
que quiserem sem nisso haver nenhum impedimento, e se os Papres algumas vezes põem algum é, porque ás vezes os Indios não
têm sua roça acabeda, e é necessario, que a acabem pera remédio
de sua mulher e filhos : outros há que tambem que são mal casados, e êstes nunca saem de casa dos Portugueses, e a êstes impede
o Padre, pera que façam vida com suas mulheres, e êstes tais di-
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zem os Portugueses, que os Padres não querem, que os In<lios os
vão ajudar, sendo estas as causas elo tal impedimento, e não outras, como eles dizem .
O castigo que os Indios têm é dado por seus meirinhos (522)
·feitos polos governadores, e não há mais que qnanclo fazem alguns delitos, o meirinho os manda meter em 11m tronco um dia
ou dois, como ele quer, não tem <:orrentes, nem outnis ferros da
justiça. Se alguns Tnclios, que v~w trabalhar á casa elos Poi-tugueses, se vão para a aldeia sem acabar seu tempo, o Padre os
obriga a tornarem pera acabar o tempo que com eles ficaram; e
se porventura é por alguma causa justa, que o índio não pode ir,
o Padre os concerta de maneira que fiquem contentrs .
Os Padres incitam sempre os Indioi>, que façam sempre suas
roças e mais mantimentos, pera que, se fôr neeessario, ajudem
com eles aos Portugueses por ~eu resgate, como (: verdade, que
muitos Portugueses comem elas aldeias. por onde se pode dizer,
que os Padres da Companhia são pais dos. lnclios assim das almas
cc•mo dos corpos.
NOTAS
( 456) Pbl. em 1894 na "Revista do Instituto Histórico" (LVU, par·
te I, p. 213-47) sob o título de Tmbalhos do.q Primeiros .Jermitas no Brusil,
segundo cópia elo manuscrito da. Biblioteca ele EYora, em cujo eatálogo (I,
p. 19, codice CXVI) Yem intitulado Breve notícia hist6rica elas missões dos
JeS'lt.itas 1io Brasil. Capistrano. que tatnbcm possnia. unut <'Ópia, b:itizou·ll. ele
Informação dos pri.1111eiros aldeianientos ela Bai<i, que é de fato o tltulo que
melhor convem ao ·documento e por isso o adotamos. Publicâmo·lo agom en·
tre os escritos de Anchieta, em seguida á lnfornwção (lo Brasil ele 1584, por
11os pareeer indiscutível que outro não é o papel a. que eh se 1·cfere repetidamente. Lê-se, de fato, no capitulo Dos Goi•e1·1wàoreg e raz1itães: "No seu
tcrnpo (de Luiz de Brito de Almeida), e inclo ele lá . em pessoa, se fez a
guerra do rio Real, onde os Padres tinham edifica<lo algumas igrejas e a,iun·
tado muitos Indios nelas, como se verft Jarg:m1ente no papel que com êste
vai" . E no intitulitdo Das O<"upaçõe.~ e trabalhos da Companhia : "O que os
llOl!SOS t,êJn feito e fazem na com·ersão dos Jndios livres ver-se-á por oub·a.
illformação, que com esta vai, que trata isso particularn1eute ( ... ) . Naquela mesma informaç.'i.o se verão os inconvenientes que hou,·e "' lia para sua
conYorsão e pouc:is ajudlls e as causas da sua climimü~ão: dela 111esmo se
pode coligir o número de cristãos que são feitos e mortos, posto que, além
dos proprios das ald<üas, se tem feito outra grande llJultidão deles em missões e contínuas visita.s, como acima se tem toc:ido, e bem creio qnc chegariio a sem mil". Em 1886, na Jntroà. ás ln/. e Fra,q . .Hi.~t. (1. e., p. IX) ,
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C'apist rano, antes do maia nada, achn.va n<'eessario a~erigu:ir S<' o pa.pel alu·
dido nos trechos transcritos é o mesmo, o que nao lhC' p11rccia ba.stante
el:1ro. Entretanto, easo ~e tratasse rC>alm(•ntl' de um só, SC'ria ele, ~egundo
,iuli;rav11, o manuS<'rito da Biblioteca dt' Evora, cujo título modificou para.
melhor. Trinta e dois anos depois, porém, <1uando esereveu os incomparavc·is Prolegomenos :~os cinco livros da. Hist6ria do Brasil, de frei Vicente do
!'alvador (3ª cd ., rp\·ista por Capistrano de Abreu e Rodolfo C::orcia, Rão
Paulo, s/d), mudou o grande mestre de parecer. Lê·se, c·om efeito, nos
Prol. ao 1. IV (p. 264): "Um ;jesuih1 anonimo, provn.voluic•nte Luiz da.
FonsC<'a, escreveu em 1587 on logo depois uma prec.isa rela-<:íio, impressa na
R. T., 57, I, 213-47, sôbre os primeiros tntball1os jesuitieos nii Raía". As·
11im, afastou Capistr:tno implicitamente• n suposi~.ão po1· ele mesmo formufad:l.
<'111 1'!86: a Informai;(Jo dos primeiros al<ll'ia mento.~. eserita em l 'i87 ou pou·
1•0 depois, não pode ~<>r o papel meneionado na. blformaç<fo rlo Bra.~il de 1.)84.
Para fixar aproxinmth'amente a data de Uí87, baseau·se o nutor dos Prolr{l., nestas palavras dii lnf. dos prinL (l/clei(lml.: " ... e agora C'Oll1 a nau
inglecl$<L eles (os incl\os) foram os primeiros <1ue socorrcrnm ucsta cida<le
(do Rith•ador) . . . ". Viu 11í Capistrano urnn refercncüt ao!! s('rvi~os que, graça11 no visitador Gristóvão' de Gouvêa., Jll'C'stamm os indios aldeiados da Baía
cm :ibril de 1587, qunnclo a cidade foi nt:wada pelos eorsal'ios in~leHeS 'l\"ithIÍlll!"ton e Listcr, 1·onforme a narral;iío de .John Sarraeoll (Jlakluyt, Pl'i11·
Xadgationx, ed. de Glasgow, 1!>04, J 1, p. 202-27) e J<'crniio Guerreiro
(Rrlação anual dax coi-<t1!1 que fizeram o.• P(lrlrtl' rla Com11a11hia de ,Tesus
11rt.' 1111a.~ 111iB-~õe.< IH00-1609, ed. de A. \.il.'g-;1s. Coimbra, l!l:iO, 1, p. 376-7 ) ,
que o autor dos Prolr!f. <'ita na transc·ric)âo feita por Candiclo )fondes de
Almeida (Jfemoriu,, J1<1ra a História <lo r.itinto Et<tado do M<irnnhão, Rio,
1874, lI, p. ií09-10). ('om a opinião Õl' ('apistr:mo concortla o <•111i11ente Ho·
do lfo Garcia, muna noln a Varnhagc•u (lfixl. Cer., 4• ed., 11, p. 79). F.:mhom discordar de nutoJ'idud<>.S dêsse mito, Hl"lll uma prorn iniludível, c1>rta11•<>nte equh·alha 11 errnr, pareee-nos quc> 11 /11formacão do Bi'(1Nil de l.'584 se
1·efc>re efetivament(' a 11111 só papel, ~(·ndo êsh', de aeôrdo <·0111 a supo~ic;ão
ch Cagpistrano em 18'!6, a l11formar;ão <lo.« 11rimeiro~ alcleiamr11lo.• da Baía.
JJe fato, em que donunento jesuitko, •l•niio na inf. em dl•lmll'. \"l'm •· ]:lrj?amente" deseritn a guerra do rio ne:il e dl.'t:tlhadamentc> historiada, de~de
o~ seus primordios, 11 obra de eatcqucs<> cll•s1•11 ,·ol>ida p<'lu Companhia~ A
l":•rta ele Inacio cl<' 'Polo~a, em part<> rt>prMlur.ida por Felisbrlo ~'reire numa
nota de sua Hütóritt r/(' .Cfer{fipe (R.io, 18!)1, p. 6-13), trata sbmcnte dos acon·
k('Ínientos do rio Hcal ~· é de época muito 1111tC'rior (datou-a. o c>ntão provincilll
"da Baía, 7 de sctcmb1·0 de 1!17.'5"), qum1do portanto niío R<.' havia deelar11<lo
ainda a guerrn, que se seguiu it funda<:ão das aldeias pelo p:tdre Gaspar Lou·
n·nt;o. E pouco importa o fato clrL lnfonna('Õo tratar notnclanwnh' ela conYer·
são dos índios da Bala, e não do Brnsil em g-ernl, porque os impedimentos par:J.
n obra d~L catequese, :tí apontados, ocorri:lm rm toda a Coloni:1 <' as me<liclas
1·oi11 que as autoridades, ele acôrdo tom o~ ,jl·~uit::~, procuran1111 prntegcr o gent ir. nii.o se restringimu (1 BahL. Oéupando-se em particular do~ :ildl'iamr.ntl)S
hlianos, a. Informação dá em verdade 11111 ap:inhaclo ela ohrn da C':ltl'<1ucFe elo
Norte a Sul da, provinda, com suas difi<·nldades e sons frutos (como
incliea ali:ís o tílulo elo mru.1usc1·ito de l~vora), :lluilindo í1s gue rras elo
EHpirito Santo, Jlhéus, Rio de J nnei ro e outras.
('0111pare-se ainda.
n tnx·ho da f1tfol'11utção do Bra.-il cll• t.)84, em que A1whi1'ta del'lar:t
!l(•r possivel coligir elo papel qu~ a aeompanha,·a, não só as eau~as <la diminui•;ão rlo g-entio, ('01110 "o número de eristiios (il11lios cristiios) (fll<' ~ão feito~ e
11iortos", tom :l!l inclic·n<;ões que dú a Infornwçiio do.~ prim('irn-< <1/dfiame1tlos
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a êsse proposito (" ... nas 14 igrejas, que os Pndrcs tiveram, se juntaram
40. 000 almas ... das quais se agora as três igrejas que híi tiverem 3. 500 almas
será muita"), calculando o autor que de '·seis anos a esta parte" subiram a
80. 000 selvagens trazidos do sertão para morrer quasi todos n<> cativeiro. Convém notai., outrosim, que a Breve Narração do 28 de dezembro de 1584,
igualmente enviada para. a Europa com a lnfoT1nação do Brasil segundo parece
indicar sua. data (v. nota 523), não diz palavra sôbre os assuntos tratados no
papel a que esta últim:i. se refere. E' verdade que chegou até nós incompleta.
Mas no seu contexto, todo ele relath·o aos sucessos do ano, sobretudo á V"isita~ão do padre Cristóvão de Gouvêa, não caberia nenhuma alusão quer aos
acontecimentos do rio Real, ocorridos dez anos antes, quer aos primeiros trabalhos da conversão no Br:tsil. - Por outro lado, a data da Informação dos
primeiros aldciamciitos vem indicada no texto: "f:ste foi o sucesso das igrejas
c gentio. que os l'ndrts lia <Jompanhi.i. ti\eram 1L seu cargo, depois que veiu
Tomé de Sousa at6 ngora, que ha 34 anos". Tendo 'fomé de Sousa chega.do ao
Brasil em 1549, cm 1583 se completaram oi:; 34 anos. Ora, ainda que niio ~e
aceite corno rigorosamente exato êsse eôntputo dos anos decorridos desde a
vinda do primeiro governador, cômputo que frcquentemonto nos documentos co·
loniais é só aproxi111ativo, parece muito pouco provavcl, sobretudo em i·azão
dos termos categoricos da lnforntação, que, sondo ela de 1587, a aproximaçíio
se estendesse a um per iodo do 4 anos. Mesmo porque todas as demais datas
indicadas no papel sito absolutamente precisas. E mais um indicio veemente,
até decisivo, de que a Informação foi escrita em 1583 é o fato dela só men·
cionar os sucessos ocorridos durante os govêrnos de 'l'omé de Sousa, Duarte da
Costa, Mem de Sli, Luiz de Brito de .A.lmeida·Antonio Salema, Lourenço da
Veiga e o interino de Cosme Rangel. Quer dizer: Pntre 1549 e 1583, dos pri·
rueiros trabalhos de Nobrcga á expedição de Onofre Pi11J1eiro contra "os ne·
gros de Guiné alevantados". Se a Infoi·mação tivPssc aido escrita em 1587,
forçosamente, indubitavelmente faria referencia ú conquista da Paraíba, nesse
mesmo ano coneluida e da qual particivaram os indios aldeiados. Tanto ma19
quanto três jesuítas, padres J eronimo J\fachado, Simão Tarnres e Francisco
Teixeira, forarn testemunhas de boa parte da campanha. E é a um dos dois
primeiros (pois J<'r:mcisco 'l'eixeira faleceu em 1587 cm Pernambuco) que se
deve o Sumário das arm.adas q·ue se fizeram e r1ucrras q1uJ se derani na conquista do 1·io Para!ba ("Rev. do Inst. Ilist.", XXXVI, parte I, p. 5-89), es·
crito a mandado do visitador Cristó•ão de Gouvêa. Ao autor da Informação
dos primeiros aldciamentos seria facil, portanto, <.'Omplctar a extensa e precisa
i1arração de seu companheiro de hábito. Quem se ocupou tão minuciosamente
de todos os acontecimentos importantes da Colonia, que direta ou indiretamente
So! relacionassem com a. ath"idade da Companhia, a partir de 1560 sobretudo,
l!áO deixaria de dedicar longo trecho ele sua lnformw;ão a sucesso de tal montn,
ressaltando os serviç<1~ prestados na conquista da Paraíba. pelos índios a1nigos
e seus protetores jesuítas. Ademai~, se tivesse sido escrita "em 1587 ou logo
d<.'pois'', <>orno diz Capislrano, a lnfonnaçcio não poderia omitir, antes a. tr::ins·
creveria integralmente como fez com as anteriores, 11 "lei repressivo, acêrca do
cativeiro dos índios de 22 de agosto de 1587", que Varnhagen (o. e., I, pá·
gina 496) atribúi !1s "informa~ões e iníluôncia de Teles Barreto". Tudo isso
iudica, portanto, que a da.ta do papel é realmente aquela revelada pelo sou autor, quando calcula os anos decorridos desde a chegacl:l. do primeiro governador.
A única dúvida. possivel a respeito decorre da referência. aos indios aldeiados
que socorreran1 a Bafa, quando ai esteve uma "nau inglesa", pouco antes elo
redigida a. lnformação, ao que parece. Só havendo notícia, por essa época, do
ataque dos corsarios ingleses Withrington e Lister cm abril de 1587, Capistra·
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no fixou no mesmo a.no "ou logo depois", como já vimos, a data da Infor-rnação. Antes de mais nada, porém, é de estranhar que o autor da memoria fale
numa nau apenas, quando de fato foram várias as embarcações com que os
col'sarios em abril de 1587 surpree11deram a cidade do Salvador, ou, mais precisamente, "duas naus e uma zavro, de ingleses coul uu1 patacho" tomado ao
mercador espanhol Lopo Vaz, frota logo au!llentada pelo aprisionalllento no
porto de outros navios (frei V. do Salvador, o. c., p. 331). A estranhesa não
teria cabilllento se não se tratasse então de Ulll fato recente, talvez recentissi·
mo, de acôrdo com a suposição de Capistrano. Depois, registrando os serviços
prestados pelos indios, seda natural que o autor fizesse men<foo, ainda que ligeira, da atividade desenvolvida pelo visitador Cristóvão de Gouvêa, que foi
quem, deante da covardia dos moradores, congregou e animou o gentio para a luta.
E' difícil admitir que a Informação, tendo por intuito destacar os beneficios
que para a Colonia resultarnm d11. obra da catequese, se limita,sse a registrar em
duas linhas vaga.s a defesa da cidade do Salvador contra o ataque de Witlufogton e Lister, precisamente o acontecimento, em que melhor se comprovaram,
na epoca, aqueles benefícios. Essas as razões por que julgamos mais certo se
refira a Informação, no trecho em debate, não ás naus do Withrington e Lister
mas á que, durante o govêrno interino de Cosme Rangel, isto é, entre a segunda
metade de 1581 e maio de 1583, "foi agazalhada na Bafa", onde "desembarcaram mais de trinta mil cruzados de mercado1·ia.s" (Varh., o. c., I, p. 473) .
Tendo sido a princípio tom,::.da por inimiga, e dessa suspeita não escapavam as
proprias naus portuguesas, 011 sob1·evindo os motivos de desavença a que alude
Varnhagen, Cosme Rangel, de acôrdo com os jesuitas, reuniu os indios alcleiados para defesa da cidade contra wn possivel ataque dos mernadores ingleses.
Ou então, hipótese muito menos prova.vel, trata-se do navio em que voltava
para a Europa Lucas Ward, vice-almirante da armada de Edward Fenton. Sua
presença nas costas do Norte, depois dos sucessos de Santos em janeiro de
1583, sobressaltou os moradores da cidade do Salvador, a ponto de apelarem
para os indios aliados. Nêsse caso, a rere1·encia. da. lnfo1·mação confirma.ria a
"vaguíssima indicação" de Lucas Ward na narra.tiva que fez da expedi~ão,
conforme se vê numa nota de Capistrano a. Varnhagen (o. c., I, p. 481-2).
Há ainda a considerar a hipótese, muito plausível, de uma interpolação. Sem dúvida, qualquer dessas p-rosunções é por si mesma fragilima. Deante, porém, do que
vimos expondo, são as unicas que a data para nós indiscutível da Informação
dos primeiros alàeiamentos, 1583, permite formular e robustece em consequência. Quanto á demora. na remessa do papel para. a. Europa, ela se explica 011
pela falta de embarcação segura que o levasse no ano em que foi escrito, ou,
como pensamos, por haver siuo elaboraclo para acompanhar a Informação do
Brasil, só concluida nos ultimos dias de 1584. - Resta apurar a sua autoria.
Declara Capistrano, na. fatroà. ás lnf. e Frag. Ilist., tê-l:t a princípio atribui do ao proprio Anchieta.. Entretanto, não sendo bastantes para autorizar tal
lluposição as referencias da informação ào Brasil, um estudo mais detido do
documento convenceu-o de que o autor deve ser ou Gregorio Serrão ou Luiz da
Fonseca. Mais provavelmente o último, que por esse tempo substituia Serrão,
jâ gravemente enfermo, na reitoria do Colégio da Baia. Faleceu o grande amigo de Anchieta em dezembro de 1586 no Espirito Santo. De form:i, que Capistrano, nos Proleg. ao 1. IV de frei Vicente do Salvador, julgando ser a
lnforrnação dos primeiros aldeiamentos de 1587 ou pouco depois, passa a indicar, como seu provavel autor, o padre Luiz da Fonseca unicamente. Que o
jesuíta que escreveu a Informação não foi testemunha de todos os aconteci·
mentos que narra, pode-se deduzir da omissão, no trecho relativo á guerra do
rio Real, da ida á aldeia de São Tomé d<> padre Luiz da Grã e do irmão Fran-
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<'isco Pinto e ainda da substitui~ão daquele pelo padre João Pereira. E~se exa.tnmente o caso de Anchieta, que, depois de sua bre\'C j)<'rmunenci:i, de l 553 e
até 1577, quando chegou do Sul com o provincial Tnacio elo Tolosa, s6 esteve
i1a Baía cm 15f>5-6. Luiz ela i~onscca, vindo do Portugal cm 1569, se co11~er
vou na Baia até os ultimos dias de 1592 ou primeiros de 1593. Não podia, porfanto, ignorar a missão de Orã e os sucessos que dctcnuhrn1·am sua substituir:i"io por João Pereira. Quanto a Gregorio Serrão, residiu 1rn séde da Co!onia
do setembro de 1562 a fins de 157.~, quando partiu para n Europa, eleito procurador a Rou1a, deixando bastante adeantados os trabalhos da conversão no
rio Real, para onde Grã e }'rancisco Pinto já ha\iam seguido. Além disso, seu
precario estado de !'<aúcle cm l 583, e aqui repetimos ('apistrano, não lhe pero•itiria. esere,·er memorill tão longa e rraballiosa como 6 a lnfom1ação dos pri1t1ôros aldeiame11los. Dcante disso, e até prova melhor cm c·ontr:írio fornedd:i
por qualquer documento ainda inédito, todas as probabilicladcs militam, segundo nos parece, a favor da autoria de Anehieta. Em todo o easo, se não é elo
o autor, certamente a sou ruanclad(J e sob suas \ristas foi e~crita a InforTTuu;iio
dos primeil'o.~ rilcleiamentos pani sen·ir de ~omplemcnto (t Informação do Bra-~il. B assim, aind1t qno venha a se verifica t· n imp1·occdcnc•i1i de nossa suposição, não ficará o papel dC'slocado entre os estritos do 'l'nun1n.hirgo.
( 4.)7) Sôbre aa fruta tivas entre d. ,João TTJ o IL Companhia para a
Yinda dos mis11ionario11 no Brasil, v. B. Teles (Cron., p. 429 e s.) e S. de
Yasconcelos (Cron., cd. de 186;), l. l, n . 1-7).

(458) "Trahalhnmos de si1hcr a. língua deles t• ni~so o pn<lre Ka,·arro nos
Jt,·a ,·antagem n todos", es<'revin Xobrega ao 1mdrc Simão Rodrigues (Cart.,
T). Segundo C'api~trano (nota a Yarnh., Hist. Ger., .t• ed .. I, p. 306), '· XaYarro encontrou facili1h11le rm aprender a lh•gua !la terra por ser r-onheecdor
cJo euskara". E assim se cxplíen t:rn1bem a rapidez <•0111 que An<:hieta, dP- origem biscainha, se tornou mc~tre da Jingua brasili«n.
(459) Sôhre C'Ssa gn<'rnL dos ·imlios dn Baía, \'. :L <·nrtti de d. Duarte
da Costa, de 10 dr junho de 1'i5-í, pbl. na. II istória da. Colo11ização Portug11esa

rio Brasil (JU, p. R77-!l) e rcpr. por R . Garcia

l'lll

not.1 :L Varnhagen (o. e.,

l, p. 367-71).

No dizer dCI R. de Vasconcelos (o. <'.., 1. ~. 11. 3), "teve fim esta
mas bem afortunada guerra, 110 mês de :\fnio do ano do Senhor de

(460)
m_o~e~!ª•

}.•.16 .
( 461) ''A primeira aldeia que assent:n 1m os p:•drcs" foi n do Rio \ermelho (S. de \'ase:., o. e., l. 2, n. J). X ela residiram os padres Antonio Rodrigues e Leonardo do Ynlo.
(462) Ent 1556, nlóm das c·asas da Bní:i, Espirito Santo e São Vicente,
t:nh::im os jesuitas ii de Porto Seguro e jf1 pl'incipiitda n. de Pcrn::nnbuco.
(463)

Y. notn. 170.

( 464) Sôbre a guC'mt <los índios <lo Espírito Snnto, un. qual Fernão de
Rú perdeu a Yida, v. <'art . .1111. (XXIII), frei Vicente do Ralvador (Ilist.,
a• ed., p. 169-70) e Copiai rnno (nota a Vnrnh., o. e., t, p. 307).
( 465) A guerra dos Jlh~us é pormenorizadamente descrita por N otrega.
(Carl. XY). Já esta,·a concluida em setembro de l.í:30 (Cart. Av., XXIX,
XXXIV e XXXVI; Cnpi~trano, nota a \'amh., o. e., I, p. 398-9).
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( 466) Em 30 ele novembro de J 51í9 rhcgou á Baía a :u·m:Hln t'nviada ele
J'ortngal para combater os franceses do Rio ele Janeiro, sob o c·omando de Bar·
tolomeu de Yasconcelos ela. Cunha. 1fem de S{1 reforçou-a. com auxílio dos índios e partiu a 16 de janeiro de 1560, cheg11ndo ao Rio a 21 de tevt>reiro. Constava. a. frota do duas naus e oito embarcac:ões menores (Yarnh., o. e., I, p:1·
ginas 384-5, o nota. de Capistrano, p. 399).
( 467) ~ste principal 11Cortangao (Mimn{Ja, escrevo Yarnh., o. e., I,
JI. 320) é o mesmo i'.firãgaoba ou Miran{laoba a que alude Nobrcga em duas
de suas Cm·t. (XTX e XX) . Chefo da aldoia de São João, "indio mui sabio

e mui

cstimad~ e por isso mui soberbo", 110 dizer do grande jt'suita, "foi prêso
e humilhado" por estorvar a obra da catequese e desobedecer a. Mem de Sá.

(46S) Sôbre n retirada dos inclios ela aldeia. de São .João e ruina de sua
igreja, escreve o padre Rui Pereira (C<Arl. Av., XXXIX).
( 469) Com ::lfem de Sá embarcaram em i:;ão Yi<'ente, a 2.; de junho de
l!i60, o provincial Luiz da Grã e os irmiios Gonçalo de Olivc•ir:1, Gnspar Loul'C'nC:O, Antonio do Rou~a e Baltazar C:·.rn~nl\'CS. A chegada {1 Hn!n foi a 2!l de
agosto (Cart. Av., XXXIX).
(470)
Ya~concelos,

(471)

Rembê ou };rembê, a no,·e lc{tta:1s ela cidiiclc elo Ral\·ndor (S. de
o. e., l. 2, n. 90).
Cf. íarl. A1" (XLY) .

(472) A aldein <l<' Rrrnht Cru?. foi funclada cm junho dr 1.i61, pass'.lndo
11 residir nela os padrr!I Antoni:> Pin•s e Luiz Rodrigues, em 1·0111panhin dos
irmãos Manuel de Andrade e Paulo Rodl'ignes. Povoaram·n, ('111 grande número, os indios das 11111rgens 1 do rio Parai:rm1c;ú (Ca1·t. Av., XLV', e R. do Y11s1·oncolos, o . e., 1. 2, n. 99) .
(473) A igrej1i do Bom Jesus ficou sob os cuidados elo padre Antonio Rodrigues, auxiliado pelo irmão Paulo Hodrigues. A po\'oai;ão <'rn <listante
da cidade do Ralvnclor "algumas l;i ou 16 lcguas". segundo Antonio Blasquez
(Cart. A1·., XLY).
(474) O gentio do rio ltapicurú tinha por prineipnl o indio Acaraé
(S. de Vasc., o. e., 1. 2, n. 99) ou Araraen (Cart. Av., XLYTII), ''mui cs1imado e de grnndissimn fama!'. Em rnzilo de sna extromti velhice, "que dizmn será de 120 anoA o não ser já pera 1111mclar nem fazei· 111tdn", substituiu-o
na qualidade do chefe seu sobrinho Capij. As duas povonçõ<'s mandadas
principiar por Grã, du \'Olta do Itapicurú, foram as de S. Pedro e Santo André, a que a Inf. alude linhas adcante.
(475) A igreja. de Rão Peclro, distante cfa. cidade do Rah·ador 22 leguas,
povoou-se com o gentio das "aldeias eht1mnrlas de Çaboy9, naquele tempo numerosas, e outras mnis pequenas" (R. de Vasc., o. e., l. 2, 11. 99). - Cf.
Cart. Av. (XLVIIJ).
(476) A igroja do Srmto André foi feita "no sítio C'hnmndo .A11hébyg"
(S. do Vaso., o. e., 1. 2, 11. 99). - C'r. Cart. Av. (XLVlll).
( 477) A partida para C'amamú ou ::'\fa('arnamú, elo l:vlo de Ilh6us, não foi
cm novembro de 1561, como dizem a 111{. e S. de Yasconcclos (o. c., l. 2,
n. 100), mas alguns meses antes, pois cm setembro já Leonardo do Yale (Carl.
A v., XLYI) noticiava. :i fundaç.'io da igrc,ia de :Nossa Renhora da Assuni;iio.
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( 478) A igreja ele Hão Miguel se construiu om um sítio " junto a Tinhiué,
chamaelo Taporngu(1" (S . de Vasc., o . c., 1. 2, n. 100).
(479) A igro,i}i do Kosda Senhora. da Assun~iio fi<·n.va clistante da cidacle
elo Salvador 30 legnns potH'O mais ou menos, segundo J;c•onnrdo elo Vale ( Cart.
A t'., XLVI), cnlrulo que> é ele se preferir ao de S. do Vasconcelos (o. e., li·
"'º 2, n . 100), l'ªr;i quc>m a distância era apenas de 16 legua.s.

(XLVI e XLVIII).

(480)

Cf. C'art.

(481)

V. Varnhagen (o. e., I. notti. do autor e de Capistrano, p. 366)

ÀV.

o nota 88.
( 482)

O m:is>Mrc do

bi~po

e S<'us companl.oiros deu-se a. 16 de junho

dP 1556.
(483) D. 'Fern:rnclo do Noronha, 3° conde de Linharcs, casado com uma.
filha de Mom elo Sá. O engenho, que fôra do go1·crnador e mais tarde >eiu a.
pertencer aos jesuitiis, era conhecido por Sergipe do C'ondo (Varnh ., o. e., T,
p. 3!)3, e nota do Cnpistrnno) . - Ciriripe, Cirir1i, Sor<',f/ipe, Siri,qive, etc., são
alt . de Sergipe, de riri·fJY·lJC. "110 rio dos siris" ('1'. Sa111p:tio, O t1ipi iw geograf. nac. , 3• ed . ) .
( 48-!)

Cf. Cart. A l'. (XLVIII) .

(485) A pe«tc :ii;~olon :i Baía. em 1563, $eguind<'·Se cm J;j64 "uma terrivel fome", segundo~- de Yage. (o . e., l. 3, n. 38). - Cf. Cart. At•.
(L e Llll).
(486) Ln-ados pela. fome. e~ere>e S. de Y:1&c. (o. e., 1. 3, n. 39 e 41-2),
os índios, n'io s6 se wmliam a si mesmos e ·'se aluga.vam pera servir toda a.
l"idn ou parte deli~", como ">er1cliam aos pro1,rioli filhos que geraram" e até
"aos que não gor:ir:un, fingindo os seus". E eorno Murgissem "gra.ndes embar:H,;os, dúvidas do eon('ií\nei:i, nos quo compr:iram os íntlios nn form:t acima refrrida.", consultou-se o 'J'l'ibunll t da 1losa cl:i Conei(mci11, de Lisboa, e " <lelo
veiu a resoltl(;iío seyuinte": "Que o p:ü pod.in om clircito \'end('r ao filho cm
enso elo apertada. neecssiclade: e que qualquer ~e podia \·ender ti si mesmo perl'.
r;ozar do pre<;o". Rt>unidos, elll consulta, o bispo d. Pedro J,eitão, o governador Mom do S:'1, o ouvidor gemi Braz Fragoso e o prol'ineü1l Luiz. da Grã, "pareceu bem que se publioai<~e ao povo a resolução da ~fcsn. da Conciencia, por
que com ela fieass1•m qniet-Os os que compraram na forma conteúda, e os que
foram corupr::Hlos fóra. del:i se tivessem por livre~". Quanto aos indios >endidos '·fora do diroito por tio~, e irmãos, e parente~, que não tinham dominio
sôbre eles, determinou-se que <'S tais eram !int>3". Em ~azflo, porém, dns "grandes dificuldades quo se alegavn:u de se lm·garem toclos êstes Indios do servi<:o
elos PortugueAes; e porque podinm ir outra >ez metcr·sc entro os gentios, com
dispendio de suas almas, e não sem perigo da republica, foi permitido quo fi<·assem em cnsa dos que os tinham, com as <·ondiçõcs seguintes : Que os ditos
lndios. assi ma l havidos fossem :ivisados de sua liberdade; mas que como livres servissem úqucles qut' os resgataram em 11uas vidas, por evitar os inconvenientes que do conlrtírio so podiam seguir: o quo fugindo os ta is Indios, os
pudessem os 1tmos mandar buscar, e castigar : e co111 condição que os amos, em
reconhecimento do sua liberdade, lhes pagassem cm e•ada um ano por seu servic;-0 aquilo que justamente lhes fosse taxa.do : com declara<;ão, que contiJJuan·
do eles a fugir pera o gentio, sendo depois da 11rirueira vez, perdessem a sol·
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<lada de um ano, em recompensa do que o;; amos perderam <'lll b11~cii-los. 1-; outrosi, que os possuido1·es dos ditos Indios, os não poderi;1111 vender, nem 11ar,
nem trocar, nom levar fora do Bra.sil: e o que os não quls<:sse possuir com as
condições apontadas, os pudesse tornar a clar aos que lhos vendPram, sem tí1nlo de dominio que tivesse sôbre eles, e êstes lhe torna~sem o preço." Essas
condições, entretanto, não "se gur.rdaram nl'm a resolu<;ão ~l'Tviu de mais que
da cativarem mais Indios com capa de ,·eudidos por si mes1Uos, ou por seus
pais". - A' )fosa. da Con<"iencia representaram taml.Jé'm os moradores, cou1rariando o ponto de vista dos jesuítas f::wor:wel á lib<>rchtdc dos índios. Alegavam, no dizer de Varnhngcn (o . e., l, p. 421-3), que "bom considernc1o o
caso" os proprios inclios d:ts aldeias da Companhia "ernm verdadeiros servos,
pois trabalhavam como tu. i ~, não só nos C'olcgios, como u:i~ terrns eham:idn~ ào11
inàios, que acabavam por 8<'r fuzendas e cngenl1os dos padrpq jesuitas''. ])(J ·lhes
ra7.ão \"arnhagen, afirmando ''que os ,jl'suitas prega,·am mnis com a pal11na
do que com o exemplo" e não tinham "meios de provar noK <·olouos sua :1h11egação, quando a título de <•rdinária, eobrtt\'am sol<los :w111tados <las re1111as da
colonia.". Essas acusações siio rebatidas pC'la lnf., llúginnH 1dc:mte.
( 487) A aldeia de Ranht Cruz de Jlaparicn se lrnvi:1 mudado para .raguaripe, "por eausa da fome, e por lhe mclcrcrn em e'lbc1::1 ~cus feiticeiro~. que
procedia esta cm castigo de se haverem sujeitado a Cristãos'' (S. de Yastoncelos, o. e., 1. 3, n. 39). - Quando procuravam impellir a debandada dM in dios de Taperagui'1 e Tapepitnnga, esth·erain a pique de morrer á~ mãos elo~ fugith·os os padres João Pereirn, Adão Gom;n lves, Jorge Rodrigues e um irm:io.
( 488) !'Jm 1564, escrevia Antonio Blasqnez :lo provim·inl português ( Crir!.
A i·., LI!!): "As murmurações que o ano p1'~M<10 se hnviam le\·antado, !1111cfadas nos que pretendem os seus proprios interesses dos ln<lios, p:trccendo-lhe:oi
que nós impedimos as suas ganancias com <'lcs, hão cessado com a hoa ordem
que te>e o Padre P rovin::i:tl para lhes dcsarraigar esta. opinião, a<"abando eo111
o Gevernadol' <lUe mandasse pôr cm cada povoaç.iío um homrm honra.do quP tivesse o 110111e de Capitão e fosse como que o protetor clclcs, defendenclo-011 das
injúrias e agravos <los Cl'istiíos . 1l:stes, como testemunhas de vista. obaerrnn·
do a nossa vigiHncia e cuidado que com eks se tem e por outra parte consider:mdo os insultos e opressões que da parte dos Cristãos º" Indios padece111,
J.ão declarado e publicamente dizem ao povo a pouca razão e a muita "ulpa
que tem em nos perseguir, e ajudar tão pouco nesta obra de hmto sen·i<:o <lo
Senhor".
( 489 ) E' com certeza o mesmo Francisco de Morais que depôs na i11quirição ordenada por Mcm de Sá, em 1570, pnr:i. justific1u· os serviços 111111
prestou no govêrno ( l nstr11111cnto dos serviço.9 de .atem de Sú, nos "An. da
Bibl. Xac.'', XXVII, p. 1.33).
( 490) Provavelmente Francisco. Barbuda, proprietario de urn engenho no
Ma.toim, onde havia uma. ermida sob a invocação de Rüo Bento (G. Hoares,
cd. 1879, J1. J 25).

( 491) ~ste Antonio Ribeiro de•e ser o mesmo citado \'01110 partidario de
cl. Duarte da Costa na. reprEsentação da. Camara. da Baía contra o governador,
<latada de 18 de dezembro de 1556, e ainda, conforme sugere Capistrano, o ~o
mandante da bandei;-a que, na administr~il.O de ~íem ele S{i, c:iin numa cilad:~
a.rmada. pelos índios (not..'1.S a Varnh., o. e ., I, p. 366 e 425) . Mais tn rile,
depois da segunda expedição de Mem de l% ao Rio de Jaueiro, combnteu os
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11clvagens do Campo Gra.nde, onde morxeu com muitos aldeiados da Bafa, segundo nana esta. mesma lnf.
( 492) Certamente o mesmo que tomou parte na guerra dos índios da
Baía durante o govêruo de d. Duarte d11. Costa (nomeando-o êste, na carta de
10 de junho de 1555, "João d'Araujo, que foi Tesoureiro"), vem citado como
partidario do go,·ernador na rep1·esentação da Camara da Ba.ía de 18 de dezembro de 1556 o depôs em 1570 no Instnvmento dos ser'lliyos de Mem àe Sá
("An. da Bibl. Nac .", .XXVII, p. 137; Hist. ela Colon. Port., III, p. 377-9;
Capistrano, e R.. Gal'Cia, nota a Varnh., o. e ., I, p. 366, 371 e 372).
.
(493) Varnhagen (o. c ., I, p. 423-4) repro<lu?. a carta. régia ligeiramente modificada, sobretudo no final.
(494) Obsen·a Capisti·ano (nota a Va.rnh., o. c., I, p. 424): "O ou-vjdor que aqui esta'l'a era a.iiida Braz Fragoso. 'Isso permite fixar a data da
ca1·ta régia em 1566, pois já eni 20 de novembro dêsse ano Fernão da Silva estava. no Brasil: conf. Silva Lisboa, A.nciis do Rio t'le Janeiro, l, 313". -- A
carta foi recebida antes de julho, mês em que se tomaram as resoluções que
a ln(. reproduz cm seguida.
(495) Como diz Capishrmo (1 . e.), essa data indica que nfo se esperou
para deliberar a Yinda do padre Tnacio de A.zevcdo e do novo ouvidor geral
J:'ernão da Silva, de acôrdo com o que determinava a carta-régia.
(49G) Diogo Zonilha, castelhano, natural das :'llontauhas de Laredo, nasceu cm 1530 mais ou menos e chegou ao Brasil em 1556 . Além de procurador
dos indios, foi alcaide do mar da cidade do Snlvador e gu::irda-mór dos navios.
A 21 de agosto de 1591, fez dem'.mcia contra Alvaro Hodrigues e outros per:rnte o Santo Ofício. Era cas:.ido com Catarina Uios, de quem teve três filhas
(Den. da Baía, p. 242, 282 e ~89; Capistrano e R. Garci~., nota a Varnh.,
o. e., I. p. 425).
(497) Falecendo Nobrcga em outubro de lií70, Antonio Pires exerceu interinamente o cargo de provincial, para o qual havia sido aquele nomeado pela
segunda vez .
( 498) Será êste o mcsu10 Fernão Cabral de Taide, fazendeiro cm Jaguaripe, a que se refere Anchieta na caxta XXVI~ Confessando-se perante o Santo
Ofício, a 2 de agosto de 1591, declarou ter cincoenta anos de idade. Teria, portanto, trinta, em 1571. O fato da lnf. 11omeá-lo simp1esmeute Fernão Cabral,
e não Fernão Cabral de Taíde, nada importa: aludindo a Ta.ide, não só Auchieta. como m1útos dos que o denunciaram ao Santo Ofício, omitem êsse sobrenome ( Den. da Baía, p. 280-3, 308-9, 340-2, 346-7, etc.) . O requerimento
do provincial a.lude ao sogro de Fernão Cabral. Portanto, na hipótese de ser
Taíde o responsavel pelo "reboliço" da aldeia de São João, teria ele já contra.ído matrimonio em 1571. Ora, sua mulher Margarida. da Costa declarou
ao Santo Ofício, em 1591, ser de idade de quarenta anos ( Conf . àa Bafa,
p. 101-2). Teria, assim, vinte em 71, idade em que as mulheres naquele tempo já se casavam tardiamente . .A. propria Margarida da Costa, aos quarenta.
anos, ern sogra do desembargador Ambrosio Peixoto de CarYa!bo (1. e., p. 53).
E, favorecendo a hipótese ele que Taide seja o Fernão Cabral da lnf ., ha a.
identidade de temperamento, violento e desabusado, entre o que em 1571 en·
frcntou os jesuítas e o que anos depois mandou jogar na fogueira uma negi·a
inchada de comer terra. Além disso, o Fernão Cabral de 1571 deYia ser ho-
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n1em bastante poderoso para desafiar as cóleras da Companhi{l e 'l'aíde possuía em 91 wua das maiores fo1·tunas da Baía. - V. nota 336.
( 499) ,Para Capistrano ( Con.f. (la Baía., pref., p. 2l, nott~ 3), êstc Heitol' Antunes não pode ser o mesmo cristão novo que chegou ao Brasil em 1557
com :Mem de Sá e depôs no Instrmnento com que o govomatlor juRtificou os
serviços prestados á Colonia. (notna a Varnh., o. c., I, p. 372 e 378), sendo
jfi falecido ao tempo da. primeira visitação do Santo Ofkio. Não pode, porque
a lnf. se refere á "fazenda de Eitor Antunes" e o companheiro de ~fem de S:í
era mercador. Contrariando embora a opinião entre todas autorizada do insigne cearense, parece-nos que se trata. de wna só pessôa. De fato, entre a.s inúmeras denúncias contra a familia do Heitor Antunes, existem três pro,·ando
que o mercador se tornara fazendeiro no Matoim, desde J.371 pelo menos. Diz
textualmente Diogo Dias (Dcn. da Bafa, p. 473-6): " ... que cm àfatoim
nesta. capitania tinJia Heitor. Antunei:; cristão no,·o mercador que fôra, e era
senhor do engenho no dito ~fntoim cm sua casa esnoga. e toura ... •·. E Custodia. de Faria (l. e., p. 477-8): " ... que haverá vinte :mos pou<-o mais ou menos que estando em M.a.toiu1 cloenle em cama Heitor Ant11n<'s ('J'istií.o no\'O mercador que fôra. e ora (ta.Ivoz êrro de cópia, por "era'') scnl1or d<' engenho de
lvlatoim .. .''. E Inez do Barros (1. e., p. 536-9): " ... CJue Heitor Antunes
ci·istiio novo defundo momdor que foi em Matoim tinl1a na sua fazenda uma
ensinlu~ separada ... ". Assim, o Heitor Nunes proprietario de engenho é o
111es1110 cristão no'l'O mercador, ''indo ao Brasil com :\fom de 8á. Casara no
Reino com Ana Roiz, cdsFi 110\'a, de quem l1ouve seis filhos, dois dos quais já
eram falecidos em 1.391 (C'apistrano, l. c.). Ana Roiz, embor:i. negasse firmemente as prática.s judai<-as do que era acusada. e apesar ele ~t'us oitenta :mos
cl<' idade, foi queimada pela Inquisição.
(500) Diogo Ribeiro foi quem fanou o testamento cm J.iij!) e três anos
depois funcionou no inventário de :irem de Sá (R. Garcia, 11011111 a Yarnb .,
o. e., p. 440 e 445-53).
(50l) O doutor l!'ernão da Sih·a assumiu o cargo <lo ouvidor-geral, em
substituição a Braz l!'1·ngoso, na segunda metade de 1566. 1<'11lccido Mem de
1-\á a 2 de nia1·ço de 1572, go,·crnou interinamente a Colonia até a posse de
Luiz de Brito de Almeida. A manda.do dêste, em 1375, seguiu para Pernambuco, onde reuniu algwn<\ fôrça. afim de combater o gentio da Pnraiba. Foi,
porém, infeliz nessa expedição, sendo obrigado a refugi:il'-SC e111 ltamarac:í
(VarnJi., o. e ., I, p. 461, e notas de CapistraJlo e R. Gurda, p. 424, 440

e 4.37).
(592)

Gandavo (Hi.«t., ccl. da Acad., p. 146-7) tcstemU11ha os beneficios que
das determinações dos dois governadores, nestes termos que R. Gart'ia transcreve em nota a Varuhagen (o. e., I, p. 469), sem entretanto indicar
Ileu autor: ")ias já agora nfto hti esta desordem na terra, nem resgates como
soia. Porque depois que os Padres viram a sem razão que com eles se usava,
e pouco serviço de Deus que daqui se seguia, proveram neste negócio e vedaram, como digo, muitos sa.lios que fazia1n os mesmos Pol'tugueses por esta costa,
oe quais encarregavam muito suas conciencias com c11tiv1ncm muitos Indios
contra direito, e moverem-lho guerras injustas. E pera evitarem tudo isto,
ordenaram os Padres, e fizeram com os Governadores, e Capitães da terra que
não houvessem mais resgates daquela maneira, nem consentissem que fosse nenhum Português a suas aldeias sem licença do seu mesmo Capitão. E se algum
faz o contrário, ou os agr:wa por qualque1· via que seja ainda que vá com lirc~ultaram
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cenc:a pelo mesmo caso é mui bem castigado conforu1e a sua culpa. Além disto
1iera que nesta parte haja mais desengano, quantos escravos agora vôm novamente do sertão ou de umas Capitanias pera outras, todos levam primeiro
á alfandega, e ali os examinam, e lhes fazem pr<iguntas, quem os vendeu, ou
Mmo foram resgatados, porque ninguem os pode vender senão seus pais, se
fôr ainda com extrema necessidade, ou aqueles que em justa guerra os cativam: e os que acham mal adquiridos poem-nos em sua liberdade. E desta maneira quantos lndios se compram são bem resgatados, e os moradores da. terra
não deixam iior isso de ir muito avante com suas fazendas". - Já no Trat.
( ed. ela Acad., p. 55-6), havia aludido Gandavo {lo "determinação e assento"
de 1574, quasi que com as mesmas palavras.
(503) Com o padre Gaspru: Lourenço seguiram o irmão João Solonio e
vinte neófitos da aldeia de Santo Antonio (padre Jnacio do Tolosa, carta de
7 de setembro de 1575, na HúJt6ria de Sergipe, de l<'elisbelo Freire, Rio, 1891,
11ota, p. 6-13; F. Saccbino, Hi.~toriro Societati.s Jesu, nos Apont. de A. H . Leal,
p. 150). Partiram, de acôrdo com a Inf., em jimeiro de 1575, precisando
P. Sacchino que a chega.da ao Rio Real foi na 5 kal. februari (28 de janeiro). Tolosa, porém, d/i, a partida. da Baía em fevereiro e a chegada ao rio Renl
no dia 28 dêsso mês. - Na Synopsi.~ de A. Franco (A.pont. ele A. H. Leal,
p. 233) João Salono (sicJ), catalão, vem mencionado como padre j(i em 1574,
ano de sua cbegada ao Brasil.
(504) Esse capitão era Oarcia cl'Avila (G . Soares, o. c., p. 35, e frei
Y . elo Salvador, o. c., ed. 1918, p. 213-4), que Sflguiu com uma companhií•
de vinte soldados (F. Freire, o. c ., p. 5) .
(505) A aldeia de São Tomé, segundo supõe F. Freire (o . e., nota, pá·
gina 5), ficava "nas imediações do rio Piauí, aflLiente do Rio Real".
(506) No dizer de Sacchino, quem ediffrou a igreja de ::\essa Senho1·a
da Esperança, em substitui<;-áo á de São Tomé, foi o padre Luiz da Grã.. A ida
deste ao rio Roal é nnnada por Tolosa, na carta citnda. Declara o Provincial
que, tendo chegado ao Go\"ernador T.uiz de Brito várias queixas contra o padre Gaspar Lourenc:o, queixas essas enviadas pelos portugueses que haviam seguido com Garcia d 'li.vila, resolveu manda!· Luiz da Grã, tendo por intérprete
o irmão Franrisco Pinto, afim de apurar a procedencia das acusações. Luiz da
Grã escreveu logo desmentindo o que se dissera. do padre Gaspar Lourenço.
Sacchiuo informa quo, após a revolta dos índios de São Tomé contra os por·
tugueses, Inncio de Tolosa substituiu Grã. pelo padre J oãc Pereira.
(507) Curubí e '6urubí (Tolosn, 1. c.), Surubi1n (Saechino, 1. c.) ou
SQl·oby (frei V. do Salvador, 1. c . ). A aldeia desse pxinci1>al, no dizer de
I' . Freire (o. e ., nota, p . 5) "ficava nas margens do rio Vaza.barris, junto,
ou talvês no lugar em que acha-se cuificada a vila de Itapor:mga, o que se v6
pela. carta de sesmaria de Sebastião da Silva, Francisco R.odrigues e Gaspar
de Fontes". - Sti1'ubimi, de ço6-r-ol1y, significa "animal azulado, com laivos
azues": é o nome do peixe chamado jaú, no Su1 do Brasil (T . Sampaio, O
tu11i na geogr. nac., 3• ed.) .
(508) Avirepé (Sacchino, 1. c.) ou À pcrivé (frei V. do Salvaclor, 1. c.).
X a reprodução da carta de Tolosa feita por F. Freire (1. e. ) , o nome dêsee
principal figura como sendo Pepita, evidente erro de cópia.
( 509) lsto se passou, segundo Sacchino, com o padre Luiz eh Grã. -Y. nota iiOti.
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(510) Luiz de Brito partiu para o rio Real em 1.376. Aí desapro,·ou a
localização do povoado que Garcia d 'Avi.la iniciára e fundou a vila de Santa
Luzia., que facilitou a form~o da Companhia de Sergipe, no dizer de Yarnhagen (o. e., I, p. 459, e nota de Capistnmo, p. 461). l~ntrotanto, G. Soa·
res (o. e., p. 35) informa. que se abandonolt a povoação fundada por Luiz
de Brito, "por se entender necessario fazer-se uma casa forte a custa de S. A.,
a qual Luiz de Brito não ordenou, por ser chegado a cabo de seu tempo, e su·
ceder-lhe Lourenço da Veiga, que não buliu nêste negócio pelos respoitos, que
não são sabidos, para se aqui declararem". A respeito híi uma nota de F. Frei·
re (o. e., p. 5), segundo a qual o lugar cm que acnmp:iram os soldados do
Garcia d'Avila "é onde está situada a vila do S:mta Luzia".
(511)

Ou Orobó.

(512) O padre Diogo Nunes acompanhou, em 1614, a. expedição de Ale·
xandre de ].{oura ao )!aranhão, da qu:il participou tambem o padre )fanuel
Gomes. Deve ter entrado para a Companhia no Brasil, pois não vem mencionad<> na Synovsis de A. Franco.

(513) Bôca Torta, nome do um priil<'ipal, cuja aldeia ficam a 18 legua1
da cidade elo Salvador. "Por estar do guerrn e não querer doLxar de romer
carne humana", atacou-o :\!cm do Sá logo no principio de seu goYôrno, "com
muita gente a caYalo e de pé". A expedição não gastou "om ir e vir" mais
que "dois dias o uma noite". A aldeia foi queimada e os indios confiados aos
Padres da Companhia (Instrumento ào.~ .9c1't'i~o.ç de Mein do Sá, "An. da Bibliotéca Nac. ", XXVII, p. 129 e s.).
(514) Vasco Rodrigues Caldas, que 110 governo de )tem de Sá chefiou
a expedição que prendeu o principal Cururupoba, submeteu o~ indios do Para·
guassú e combateu os de llheus, fez em 1361 uma entrada "com atoardas e esperançais que h:l\ia de ouro" ( Cart. Av ., XLVIII), atingindo "a Chapada.
Diamantina e as nascentes do Paraguassú onde o desbarataram os Tupinfies
obriga11do·o a voltar" (A. d'E. Taunn.y, Rist. Ger . da.9 .Banà., I, p. 54).
- V. nota de R. Garcia a Vnrnhagen (o. c., r, PI 403-4).
(515) A e..'Cpedição do Antonio Dias Adorno, que se seguiu á de Sebastião Fernandes Tourinho, foi ordenada por Luiz de Brito de Almeida. Par·
tiu á procura. das minas de esmeraldas em fevereiro de 1574 (Tolosa, carta ci·
tada), tendo durado nove meses, segundo Paulo Adorno, qne <le!a participou
( Conf. da Baía, p. 216) . Compunha-se de 150 portugueses e 400 índios e per·
coneu a regiiLo Jfl devassada por Tourinho (A. d'E. Tauuay, o. e., I, p. G.J.).
(516) O insucesso da expedição de Fernão da Silva contra os indios da
Paraíba (v. nota 501), levou Luiz de Brito a reunir na. Bala uma frota de
doze navios, tendo por capitão-mór seu sobrinho 'Bernardo Pimentel d 'Almei·
da. X ela embarcou o governador em setembro de 1575. A frota, porém, se dispersou por haver encontrado vento e mar desfa.voraveis. O navio do governador, com outros, arribou á Bala . E o do cupítão-m6r a Pernambuco, do ond~
tornou á cidade do Salvador (Varnh., o. e., I, p. 461-2).

(517)

'V. nota 456.

Com Tomé de Sousa veiu para o Brasil nm Cri~tóviio de A,:ruiar,
nomeado al!lloxarife dos ma.nti..mentos. Mais tarde, tomou parte na guerra dos
indios da Baía, ao lado de d. Alvaro da Costa. Em 1.356, foi citado entre os
(518)

393

.JOSEPH DE ANCliIE'fA
partidarios ele cl. Duarte da Costa na rop:resentação dn. C:unara. ela Bafo contra o go,·ernador (Varnh., o. e., I, p. 296, e notas de Capistrano, p. 336 e
3il) . Seria êsse o proprietario da faicnda a qnc se refere a Inf.? G. Soares
(o. e ., p. 121) alude ao engenho de "um mo1·11dor elo~ principais da terr:1,
que se chama Cristóvão de Aguinr de Altero", situado entre a <'ida.de do SalTador e a. ponta de Ta.pngipe. Nome esse do cavalheiro fidalgo que foi o primeiro juiz ordin:irio da ,·i\a de ~antos e go,·ernou a Capitania. de São Yicente
de 1542 a. 1545. Teria, porven1ura, transferido sua rcsidl'neia para 1~ Baía,
sendo assilll ele, e não o comp11nheiro de Tomé de Sonsa, o proprietario da
casa que os negros da. Guiné assaltaram f

'

(519) O ouvidor-geral Cosme lfange1 ele Macedo chegou ao Brnsil em
l 578, com o governador Lourenço da Veiga. Pn leeendo êste em l 581, assumiu
Cosme Rangel a. administração da Colonia, a princípio C'Om o Dispo, depois
sózinho, até a. chegada. de 1\fa.nuet Teles Rarroto, em lllaio de 1.5S3. :F'oi mau
administrador, indispondo-se com !IS autorid:tdes e homens prin!'ipais da terra
e i>rorncando o deseontc-ntamento dos moradores em gl'ral.

(520) Ou, anles, ])iogo Vaz da Veign., que tomou pnrte, comauda.ndo dois
:aa.vios portugueses, na l'xpedição c1e Diog'l Flo1·cs Yal<lez ÍI Paraíba (Vu.rnh.,
o. e., I, p. 491, e nota de Capistrano, p. 462).
(521) Onofre> Pinheiro exerria nn Baín as funçõe~ de 1na111postoiro, de
Môrdo com o Regimento de 11 de maio 1:rno. 1•:8clarecc H. Garcia em nota a
Yarnhagl'n (o. e., 1, p. 389): "Jfamposteiro doN cativo.,, define Morais, Dicionário, é o quC' cobra o que pertence a seu rC"s~ate. 011 mamposteiros foram
oxtintos no reinado de d. José I ".
(522) Em curta clt• 31 de mar<;o •h• U60, eserita <lo Rio dl' Janeiro ao
rei d . Sebastião ("An . da Bibl. Nae . ", XXVII, p. 227-9), M<>m ele Sú eomunica.va haver nomeado "um nH•! rinho dos do gcnt io cn1 cada vila porque folgam eles com estas honras e contentam-se com pouco, com se \·estirem cada
~mo e ás mulheres uma <-amisa de algodão bastarf1 e isto de,'e vossa alteza mandm· que lhe dfüu. 'fambcm mandei fazer tron~o 0111 rada vila e pe1ominho por
lhes mostrar quo têm tudo o que os e:rist iios têm e para o meirinho meter os
mo1;os no tronco quando fogem d:1 escola e para out roij casos leves com a.utoridacle ((7e) quem os ensina e rcsicle na. vila; ijifo muito contentes e reeebem
melhor o ea;itigo que n6s". Por sua. vez, Nob1·cga (Cart., VIH) se refere a
uma india meirinha, "a qual é tão diligente em c·hau1ar á doutl'ina que é para.
louvar a Nosso i:;enhor". - V. Varnhagcn (o. e., I, p. 378).
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BREVE NARRAÇÃO DAS COISAS Il.Efo\!l'1VAS AOS ÜOLEGIOS E RESIDENCIAS
DA ÜOMPANJIIA NES'fA PROVINCIA l3RASJLICA,
NO ANO DE

E

1584 (523) .

xrsTEM nesta provincia três Colegios (524) e outras cinco re-

sidencias ( 525) da Companhia, que se sustentam de esmolas :
contam-se 142 companheiros que habitam, quer os Colegios, quer as
residencias, 70 Sacerdotes, e outros irmã.os, dos quais 36 são estudantes, dêste número dois voaram êste ano para o céu (como piamente se pócle acreditar) em lugar elos quais seis ontros foram admitidos entre os nossos.
COLEGIO DA IlAíA
Residem presentemente nêste Colegio 62, incluindo aqueles que
moram em três aldeia:; de Jndios, dos quais 31 são sacerdotes; 4 professos de 4 votos; coa~jutores espirituais formados :8; mestres : 5,
um de questões ele Teologia de Conciencia, outros em filosofia, dois
de latinidade; o sexto finalmente de menir~os.
De entre os irmãos 12 são estudantes. Coadjutores: 15, seis formados, os outros são noviços .
'rodos empregam o mesmo cuidado, em ordem a se observarem
diligentemente aquelas fórmulas e ·regras, nas quais se contém o
instituto da nossa religião, sem omitirem um só ponto de seu ministério, para o que muito concorreram as conferências e as exortações particulares dos superiores, seis meses de confissões gerais,
mortificação do corpo, com todos exercicios nos dias santificados, e
a costumada renovação dos votos.
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N'ão faltaram êste ano os enfermos, poucos porém 11()1) anteriore&, os quais arrancados das proprias fauces da morte pelos costumados remedios dos medicos, afinal recuperaram as antigas fôrças.
'l'erminou-se o sacrario (526) de todas as relíquias e foi colocado na capela, onde os Irmãos assistem aos exercício.'.! quotidianos,
pois o Padre Visitador ( 527) determinou que, no dia da invenção
da Santa Cruz ( 528), no qual se expõe o santo lenho e outras relíquias, para serem visitadas em a nossa igr<lja, em solene procissão
dos nossos, pelos corredores particulares do Colegio, forrados de ricos tapetes, ornados de várias imagens e ele flores, todas as relíquias elos Santos fossem conduzidas e colocadas, com toda a publicidade, em sacra rio distinto, em cofrezinhos, previamente omaclos.
Celebrou-se em seguida nma devota cerC'monia, acornpanhaudo
o órgão, as flautas, e o clavicol'dio e as citatas a modula<;ão <los
salmos.
Os 11ossos Padres revestidos ele riquü<simos paramento.<.;, debaixo de um palio ele sêda adamascada, desfilando em boa ordem, (·arrrgavam as imagens da Santíssima Virgen1 e outros Sa11tos, os noviços, porém, e outros irmãos, trajando vest.cs brancas, conduziam
velas acesas, semelhantemente wstidos, outros agitavam fumegant~ turibulos.
'fodas estas cousas respiravam tanta piedade e devoção, que
ruuitos fidalgos, que instantemente haviam solicitado permissão para
assistir a esta trasladação, admirando esta 11erfeição da Companhia, e impulsionados por fenorosa de>oção, derramaram abundante..cs lagrimas, e espalharam pela cidade ent.usiasticos elogios da Companhia ( 529) .
Para a completa ornamentação desta capela, generosamente ofereceu certo Varão 23 covados de pelucia de seda, outro uma caixinha de prata, ainda outro deu uma boa porção de assucar, para
com o seu produto se comprarem as coisas necessarias; as quais esmolas perfazem sôma superior a 657$000 (530).
Vou agora tratar do que respeita a utilidade e proYcito das
almas, em cujo exercício não faltou cuidado e diligência, para aumentar a glória do nome de Deus, nas contínuas assembléas que se
reunem, tanto em nossa igreja, como em a maior, e com a retirada
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do Padre Visitador para outras Capitanias e Colegios da Província ( 531), diminuiu o número de assistentes; nunca, porém, se restringiu o de assembleas, por que cada um individualmente se esforça, para que não falte êste remédio tão salutar e celeste alimento dos homens.
Pela Quaresma, porém, quatro vezes por semana se reuniu a
assemblea, posto que com grande sacrifício por parte dos operal'ios, compensado com tudo, pelo bom fruto dos ouvintes, o qual a
experiencia mostra que é pro\'eitosis.simo, quando procede da palnvra de Deus .
Para as paroquias estabelecidas, e distantes daqui dezoito legna.<;, ou mais, são chamados os nossos, com o fim de desempenhar
igual incumbencia; e algumas vezes é tão consideravel a série de
pedidos, que se não póde satisfazer ao desejo de todos.
Não menos abundante é a seara das confissões, na qual os
nossos padres incessantemente labutam, nem menos louvavel é tal
dl.'sejo, pelo qual os moradores desta cidade aspiram a esse sacramento, e como sejam muitos os que recorrem a er-;se antidoto, devotamente, de oito em oito dia.-., muitos mais para aqui \'êm de outras aldeias longínquas, confiando em os nossos, por cujo conselho
e doutrina dizem que se lhes aquietam os escrupulos da conciencia.
Por tanto, unicamente aqueles que, arrependidos, se aliviam
do pêso de seus pecados, neste Colegio, e se confortam c:om o pão
cucaristico, se eleYam ao número de 5742.
N'os dias, porém, de festa, nos quais pelo Sumo Pontífice se
concede o santo jubileu aos assistentes, contamos quatrocentos e
quinhentos que se aproximam da sagrada mesa.
'l'ambem se não deve omitir est&. vantagem, que as mais das
vezes é apresentada pl.'los nossos, e vem a ser que as confiRSões detc•1·miuam a muitos ouvintes e assistentes a restituição daqueles
b<'ns que não poderiam reter, on possuir sem pecado, conciliam os
que estavam separados pelo odio, alcançam o perdão das injúrias
e socorrem com as esmolas que tiraram as mulheres, cuja honra e
virtude correm perigo, acomodam muitas demandas e questões antigas, e muitos livram do perigo da morte, e muitas outras ele não
menor relevancia praticam, em honra de Deus e proveito do pro397
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:x.imo, e todas elas se derivam, como de mananciais, das confissões
e das assembleas.
Não precisarei de aduzir muitas pron1s dêste fato, bastarão
algumas.
Uma ocasião, certo Padre, pregando cm uma destas asscmbleas de fieis, veiu a tratar do juizo de Deus <' se referiu ás penas
futuras. Então certa mulher abrnuida em oclio de morte, se impressionou tanto com as snas palavras, que mudou completamente
de vida, e dissolvida a assemblea foi ter com um dos nossos Irmãos,
e banhada em lagrimas, com a voz embargada pelos soluçes, prorompeu, afinal, nestas palavras: .. Tem compaixão de mim, ó Padre, porque sou a majs desgraçada das creaturas, mostra-me o caminho, por onde, sujeita ás leis cristãs, possa viver e livrar a minha
alma dos tormentos." E o Padre benignamente a acolheu, admoestando-a que se não esquecesse do aviso divino, e que rendesse a
Deus as devidas graças, por tamanho beneficio. ~i\ssim. imediu tamente se reconciliou com o seu inimigo.
Daí resultou que se ouvissem 3'3 confissões gerais, com satisfação dos penitentes, nos quais se revelaram hediondos crimes que
por muitos anos tinham ficado ocultos.
Corria perigo, tanto o corpo, como a alma, certa mulher, C'Ujo
marido planejava ocultam<'ntc o seu assassinio; e como os nossos
fossem os primeiros a ter informação dêsse projeto, procuraram
meios de impedir a realizac;ão de um crime atroz.
Vítima de cruel injúria, resolvera outro não perdoar ao seu
inimigo; antes, porém, tirar-lhe a vida. J\fas, justamente nesse instante, interveiu um dos nossos Padres, e com favor de Deus, deixou incolume o perseguido.
llabilmente se empregaram meios, afim ele impedir que dois
indivíduos se suicidassem, por enforcamento, pois que eles meditavam a sua perdição, por um tão infame gcnero de morte.
Uma pobrezinha, por causa de sua miseria, se viu exposta a
um grande perigo de sua honra, mas com o auxílio de alguns fidalgos se pôde unir em matrimonio.
Outra, de vida licenciosa, com amóJio e diligência elos nossos,
se casou, e dá hoje nota,·el exemplo da mais honesta vida.
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Ainda resultam outras vantagens do modesto costume dos
nossos, em dar conselhos publicos e particulares, pois que :fica provado perante todos que os nossos companheiros só têm em vista
!! glória e honra de Deus, e que unicamente procuram a paz e a
isalvação dos homens .
.l\.gora me volto para as missões, das quais em toda a parte
se colhe um fruto que não é para desprezar, pois que é certo e
provado por experiencia diaria que os nossos nunca arredam pé do
Colegio, sem que reconduzam para o bom Deus a muitos afastados do caminho da virtude.
Levado por essas razões, o Padre Visitador ordenou que. em
quasi todo o coner do ano, dois padres designados para o desempenho dessa comissão, e considerados mais aptos, visitassem todas
fü, fazendas, todos os engenhos de assucar, e todas as paroquias,
situadas neste reconcavo, para exer1.:er os ministerios da ComJ)anhia.
Deixo em silêncio os trabalhos que têm os nossos, por mar e
pot terra, nestas viagens porém isso não impede que menos alegremente partam a lançar as sementes, e ao voltarem, cheguem entusiasmados, carregando enormes :feixes.
O metodo que se adota nestas missões, é ensinar e explicar a
doutrina cristã aos Indios e Africanos reunidos em um lugar, batizar, ouvir-lhes as confissões, separá-los das concubinas e sujeit~-los ás leis do matrimonio: o que nesta província é trabalho quotidiano, necessario e utilissimo á salvação das almas.
Kão se deve deixar em silêncio os aplausos e as congratulagões, com que todos fazem o elogio da Companhia; quando contemplam os irmãos fervorosos no zêlo, não só pela sua salvação
e a dos que lhes pertencem e se aplicam a suas vantagens espirituais, sem nenhuma especie de premio, ou recompensa; esperando unicamente aquela vida de bemaventurança que o Senhor promete aos trabalhadores da sua vinha .
Nem tal solicitude e cuidado passam d-espercebidos aos Portugueses, pois que são testemunhas oculares dos benefícios que
dia e noite daí auferem os Cristãos .
Assim os penitentes que ouviram nestas missões, não foram
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menos de 5. 402, purificaral11-se nas águas do batismo 1359 entre
inocentes e adultos, de conformidade com as leis cristãs 459 casamentos celebrados: todos êstes se reuniram áqueles que estão
aptos a receber êstes sacramentos .
.Agora, pouco direi dos Indios, confiados ao nosso cuidado e
patrocínio, no que respeita ao espiritual, porque tudo é semelhante ao que escrevi já muitas vezes. Só isto acrescentarei de novo,
e vem a sier que muitos foram admitidos êste ano á sagrada comunhão, tendo-lhes sido préviamente exposta a santidade daquele augusto e tremendo mi:;terio. Os restantes perseveram nos bons
costumes, mostram-se obedientes aos padres, o que é realmente digno de vêr nas tribus, em relação áqueles que refletindo sôbre a
morte das mulheres, por persuasão e conselho do Padre desistiram
do seu intento. Â. 's sextas-feiras, vêm assistir ás costumadas rezas, trazendo comsigo granJe numero de flagelantes, em número
muito mais crescido na época do jejum da quaresma, durante o
qual tão elevado sepulcro de N. S. Jesus Cristo se ergueu na
igreja deles, que excedeu muito aos dos anos anteriores (532) .
.Aos Portugueses que ali concorreram se pregou um sermão
do mandato; aos lndios, porém, á noite, a respeito da dolo::.-osissima paixão de N. S. Jesus Cristo, no meio de tamanho pranto
e gemidos, que arrancariam lagrimas dos corações mais empederrüdos.
Ne.ssa época, aqui estava o Padre Visitador, que impulsionado
pelo amor desta nova seára, quis celebrar os oficios da semana
santa e desejou levar do Colegio todas as cousas que fossem necessarias, para a solene celebração dos ofícios, e durante aqueles
três dias, purificou pela confissão, por intermedfo de um Irmão
intérprete, uma boa parte dos Indios, que na festa da Pascoa se
tinham de confortar no sagrado banquete do Corpo de Cristo .
.As confissões que neste ano computamos nestas aldeias atingem a 1287 : as comunhões chegam a 1 . 000, finalmente os batismos a 114.
Dois fatos referirei dignos de nota, nos quais claramente
transparece quanto a fé ilumina esta gente, no que diz respeito
aos sacramentos.
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Como certa India, que não tinha recebido o batismo, se
achasse ás portas da morte, e todos já houvessem perdido as esperanças de a salvar, instantemente pediu esse sacramento, e sendo diligentemente instruida para esse fim, e lhe sendo administrado cristãmente, imediatamell.te recuperou a saúde.
Um Indio recebera em um braço um grande ferimento, do
qual saía muito sangue de uma veia rasgada, não havendo remédio com que se pudesse estancar. Frequentemente caía em deliquio, e como parecessem inuteis todos os auxilies humanos, depois
ele breve expiação de seus pecados, recebeu o santissimo corpo de
Cristo, e repentinamente estancou o sangue e o moribundo reviveu.
Por meio dêstes beneficios e outros semelhantes, costuma
Deus onipotente e bondosissimo irrigar estas searas novas, para
que de dia em dia transpare1:a o aumento da fé, que receberam e
conservam.
Quantas são neste Colegio as escolas primárias, facilmente se
calculará pelo número de mestres, aos quais aludi no princípio
desta informação, das quais quantas vantagens se alcançam para
a salvação do proximo, facilmente se reconhecem, e tão claramente como a luz meridiana.
Essa vantagem se manifestou por interruedio dos primeiros
sacerdotes dêste bispado, instruindo em companhia elos nossos <liscipulos muita gente avêssa aos estudos, e por meio de sua ciencia
e doutrina se dissipavam as trevas que envolviam esta cidade.
Eles têm preparado já a muitos para a confissão.
(Àqui cimtinúa a p.

e

do ·manuscrito, faltando as ps. S, 4,

5 e 6.
Juntando-se 11111a folha 8e obt1Jm as ps. 7 e 8, na qual do prop1·io punho assinou. o seu 1t0me José de ..4.ncllieta.) Segue-se (533):

ajoelhassem inopinada e repentina dôr (melhor diria a
propria morte ) de tal modo assaltou ao Irmão Baltazar (534),
procurador do Colegio, que o Padre reitor (535) o levantou do
chão e imediatamente o carregou em braços, auxiliado por outro
Irmão e o deitou na cama, não proferindo ele mais uma palavra.
:tste irmão era notavel exemplo de todas as virtudes, o que sua-
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visou a tristeza que nos oprimiu, bem como aos estranhos, dos
ql.Jais era estimadissimo. Todos nutrimos a esperaça de que.> o
S<·nhor recompense com a patria celeste aquele a quem a- morte
<'11eontrou preparadissimo, pela participação no jubilrn <lo Espi1·ito Santo.
De tal modo os nossos se dedicaram êste ano em ouvir confissões e convocar assembléas, que muitos dr entre clrs, por inspil'ação diYina, adotaram uma vida muito diferente do que passav1tm antes.
Como no espaço de sete, ou oito meses partissC'm dêste porto
para Lisbôa mais de quarenta liavio.<> earreg-ados, houve entre nós
grande concorrencia de marinheiros, que. previamente confortados
eom os sacramentos, empreenderam a navega~ão .
Continuas excursões se fazem aos eng-enhos de a~suear, que
ci.cerram grande quantidade de Africanos, e com o favor de Deus,
ainda mais frequentes se farão, visto que foi admitido, êste ano,
<'m o ní1mero dos Irmãos, certo rapaz habilissimo Haquele idioma,
e como o Padre Visitador o mandasse pregar publicamente no refoitorio, tamanha C'nergia <' dextrC'za manifri;tou no seu discurso,
que a todos encheu de admiração. Por meio dêi::sc intérprc.>te e
~endo ele seu mestre, grande será o fruto que se de\'erá colher
elas missões.
Xestas missõc.>s os no1;;sos tinham batizado 190. llniram em legítimo matrimonio 166, purificaram pela confissão a 5. 307.
Em breve tocarei em notaveis exemplos, que decorrem da re<'<'pção dos sacramentos e das assemhleas.
Por interYenção e diligencia de um Padre, sucedeu que se r:<tinguissem completamente as desinteligencias que existiam <'ntre
ck.is fiel algos.
·
Duas mulheres expostas ao perigo da deshonra, por meio de
11ma coleta, puderam contrair matrimonio.
Realizou-se a rcstituiçã.o de 591 $300 ao seu legítimo dono.
Certo fidalgo estava tão acostumado a jurar, qne não podia
proferir uma só palavra, sem fazer um juramento. Falando-lhe
llisto um Padre e lhe expondo o perigo de conciencia, mudou-se
em outro homem, de tal modo que mandando ao Colegio uma car-
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ta afirmou que se mantinha firme em seu proposito; pelo que ren·
dia a Deus infinitas graças, por isso que pela palavra ele seu ministro obtivera tamanho bem espiritual.
Outro que, durante nove anos, com toda a segurança se não
havia confessado., lançando-se aos pés de um dos nossos padres,
pranteando e tremendo desvendou as chagas de sua conciencia enegrecida, como se despertasse de um profundo sono. "Deus misericordioso, - exclamou, - de que santa alegria sinto que minha
alma se inunda! Quem me dera nunca mai<> ofender ao meu Deus!"
Havia um homem que estava doente na cama, e que era pcrS<Jguido durante a noite por medonhos fantasmas (êste indivíduo
era de costumes depravados) e de tal modo se via atormentado
pelo demonio, que era continuamente lançado no desespêro da :salvação, convencend'O-se de que de nada lhe valiam as confissões da
sua vida passada e os sacramentos que recebera, assegurando-lhe
o demonio que estava condenado. O homem mandando chamar um
Padre, narra a visão, tomado de grande espanto. O Padre o aconselha a que deposite toda a sua collfiança em DelL'> Senhor nosso,
com auxílio de quem escapará de todas as ciladas do espírito mau.
Depois mandando chamar todas as pessoas de casa e da vizinhança, exorta o enfermo a que faça um ato de fé catolica, em presença
de todos. Fez o ato de fé, com as Jagrimas nos olhos, no meio ela
maior consolação dos assistentes, e apagados os seus pecados pela
confissão, pouco tempo depois faleceu.
Dona Beatriz de Albuquerque, governad'Ora e quasi mãe deste
povo, faleceu êste ano (536). O Padre Visitador frequentemente
lhe prestou assistencia em vida, e a acompanhou depois de morta.
Sempre foi benemerita da Companhia, e pouco antes da sua morte, nos fez a esmola de 821$250. Por sua alma celebraram-se na
igreja solenes exequias e o Reverendissimo Bispo (537), o qual
nes.sa ocasião aqui estava, presidiu ás cerimonias com grande satisfação dos habitantes.
Por todo o tempo que durou a guerra da Paraíba, feita por
Diogo Flores (538), comandante das tropas reais, os nossos Padres, todos os dias, em preces e ladainhas, rogavam a Deus onipotente a vitória dos Portugueses. Por essas preces, a divina bon403
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dade não só lhes concedeu a princípio a desejada vitória, como
tambem mais duas, ou três vezes os animou com o mesmo triunfo.
Continuando o ataque ao reino por parte da armada, com cêrco
tão apertado oprimiram o forte dos Cristãos, qne quasi mortos
de fome se viram obrigados a se alimentar de carne de cavalo.
Com o favor de Deus, desta vez alcançaram a vitória (539).
Pouco direi dos estudos, visto que é diminuto o número de
a~unos: discutem-se casos de conciencia, ensinam-se os meninos,
que observam o excelente costume de fazer a via-sacra na Quaresma, o que perfeitamente se ajusta com os estudantes de preparatorios: .frequentemente recorrem ao sacramento da Eucaristia.
O Padre Visitador esteve êste ano, aqui no Colegio (540), e
tendo ele tido próspera viagem por mar, foi recebido pelos nossos
com extraordinaria alegria e com a sua presença correspondeu á
expectativa de todos, excitando-os á prática das virtudes, por uma
especie de estímulo. Alguns dias depois, os nossos Irmãos, na intimidade, festejaram a sua chegada, pronunciando, de uma tribuna, três discursos, com grande entusiasmo: um na língua portuguesa; outro na brasilica; finalmente, outro, na. latina. Esta satisfação e êstes aplausos não reinavam unicamente no coração dos
Irmãos, senão tambem no dos estranhos ( 541 ) .
O Senado da Camara, encorporado, veiu cumprimentar o Padre, exibindo llma carta em que o Rei recomendava a Companhia
(542), afirmou que não precisavam daquela recomendação, visto
que perfeitamente sabiam reconhecer e avaliar os benefícios que
a Companhia lhes tinha prestado, pelos quais se consideravam pen9.orados, e finalmente prometeram todo o seu auxílio e proteção
a todos os nossos negocios. Beijando os pés do Padre que lhes
agradecia, retiraram-se muito satisfeitos da sua afabilidade e delicadeza.
Durante a permanencia do Padre no Colegio, oito <los nossos
Irmãos foram promovidos á ordem ele presbítero (543). Dois dos
nossos (544) fizeram profissão dos quatro votos, e na presença de
todo o povo outros dois foram criados coadjutores espirituais formados, e por êste espetaculo ficaram formando melhor idéa da
Companhia.
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Passam de 2.000 aqueles que, êste ano, fot·am pelos nossos arrancados á impiedade e purificados pelo bati">mo, em toda a proYincia, se a eles se juntarem os trezentos que foram batizados no
<'olegio do Rio ele Janeiro (como é grande a bon<la<le divina!),
não contando os que foram batizados em casas particulares e não
puderam ser registrados.
:Êstes são os frutos desta vinha que vos pude ofer<>cer R. P. ,J.,
os quais para que se aumentem e se desenvolYam. eu desejaria
que em vossas contínuas preces recomendasscis a Deus os nossos
Padres e os nossos Irmão.">.
Dada na Baía, a 28 de Dezembro de l:i84 ( 5-!.)) .

KOTAR
( 523) Pbl. em latim, com a assinatura de Anch ieta., no~ "A na.is dH- Bibliteea Na('ional", XIX, p. 58.Ci4, e, vertida. para. o português pelo prof. Joiie>
Vieira de Almeida, no fsaciculo Carta fazendo a deMrição das inúmera.~ coi.~as naturafa que se encontram tia vrnrineia de S. Vicente, 11oje S. Paulo, seguida de outras cartas inéditas escritas da Bafa pelo venerawl Padre ,Tosé
<le Ànchicta, S. Paulo, 1900, p. 56-69. Bsrrita au mesmo tempo que a Infor111ação do Brasil de 1584, deve ter sido remetida. com esta pnra a Europa,
talvez como seu complemento, cxclusivam<.'nte cledicado á atividade jesuitiea
:naquele ano. Hipotese plausivel ainda que seja a Breve narraçõo o papel enviado em agosto de 1585, a que se refere Anchieta no final da Informação
da Provi11cia do Brasil do mesmo auo, desde que 1~ demom ele oito mese•
na remessa se tiYesse verificado por falta de embarcaç<'\o segura para a
Europa.
(524)

Eram os da Baía, Rio de Janeiro e Perna.mbueo.

(525) Cinco 1·esidencias: Ilhéus, Porto Seguro, '8spirito Santo, São Vicente e São Paulo.
(326) Esse sacrario ou relicario, "de pau de cheiro de jacarandá, e ou·
trns madeiras de proço, de várias côrcs", contendo "dezeseis arma.rios com
suas portas de vidraças, e no meio um grande para a imagem de Nossa Senhora
de S. Lucas", todos forrados "de setim carmezim", foi feito por "um irmão
da casa, insigne oficial", a mandado do ~isitador Cristóvão de Gouvêa. Obra
avaliada, segundo F. Cardim ( Trat., p. 324), "sc)mente das mãos, em ceia
cruzados".
(527) Padre Cristóvão de Gouvêa, naseido no Porto a S de janeiro ne
1542, filho de Henrique Nunes de Gouvêa e Beatriz de Madureira. Segundo
Jllnra. B. 'feles (Cron,., I, p. 268-75), Henrique Nunes de Gouvêa., home1n
úco e de boa estirpe, movido cm 1546 pela palavra do famoso pregador jesuíta Francisco Estrada, então em missão no Porto, abandonou os cargos i>u-
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blieos que exercia o passou a nsitar os hospitais, curando os enfermos e so·
correndo os pobres. Seus filhos, três homens e três mulhcreA, fizeram-se todos religiosos. Assim Cristóvão do Gouvêa, que ern. o mais velho, logo aos
quatorze anos de idade entrou para a Companhia. Uecebendo as ordens de
rresbitero em Evora, foi ai reitor do Colegio dos Porcionistas e mestre de no·
viços no da Companllia. Em 1572, foi transferido para Coimbra, onde teve o
mesmo ofício. Dirigiu em seguida. os Colegios do Brnga e de S. Antií.o de
Lisboa, e, sendo colateral ou seeret{1rio do provincial Sob:i.stião de Mora.is, foi
:r>omeado ,·isitador do Brasil. Chegou á Bafa. com o go,•ernador :Manuel Teles
Barreto a 9 de maio de 1583. Visitou todos os Colegios e cM:ts da. Compa·
nhia. e prestou inestimaveis servi!:OS na defesa da Bafa, ern abril de 1587,
contra o ataque dos corsarios ingleses Withrington e Lister. A 20 de maio
de 1589 embarcou para a Europa, com escala por Pernambuco. Aprisionado
a 6 de setembro por corsarios fran~cses, foi abandona.elo em nlto mar, com o
padre Francisco Soares, num pequeno barco que anibou á Biscaia. Em Por·
tugal, onde exerceu ainda varios cargos de destaque, faleceu a 13 de feverei·
ro de 1622. Entre suas obras, figuram um:i Histórici elo Bra.~il, e costumes do
seus habitante.s e o Comentario ela.~ ocupcições que teve, e 110 que nela.~ fez
(F. Carclim, o. e., p. 281 ·372, e nota de lt. Garci:i, p. 373-6) . - Seu irmão,
padre J oiio de Madureira, tambe111 se notabilizou na Companhia. Foi reitor
do Colegio de S. Antão e preposito da casa profc5~u ele ~. Roque. )forreu
no mar, a 5 de outubro de 1601, prisioneiro de corsarios frnnreses quando
vinha para o Brasil, com o cargo de visitador. em ele seus (•ompanheiros de
viagem era. o padre Fernão Cardim.
(528)

3 de maio.

A c<>rimouia, missa c·antuda e proc1s>Jao, é mais pormenorizada·
n1ente eles<>rita por F. Cardim (o. e., p. :l23-5) .
(J29)

(.330 )

Y. igualmente 1". C:ndim (o. c., p. 323-6).

( 531) No "fim de junho", Cristóvão de Gouvêa partiu para Pernam·
buco, onde chegou ii 14 de julho. Tornou á B:úa. no dia 20 de outubro e a.
14 de novembro embarcou cm vfaita ás Capitanias do Sul (1<'. Cardirn, o. e.,
p. 326·7 e 336).
(532) Refere -se Ancl1ieta neste trecho aos Inilios da aldeia do Espírito
Santo, onde o visitador ''teve as eucloenças" (F. Carelim, o. e., p. 322·3) .
(533) O quo se segue é referente ao Colegio de Pernambuco, narrando
Anchieta o que ocorreu durante a visita de Cristóvão de GoU\·êa, a quem não
acompanhou por motivo de doença. (F. Ca1·dim, o. e., p. 326).
(534) Será Baltazar Gon~alvee que Luiz da Grii levou 0111 1560 de São
Vicente para a Bafa, quando ainda noviço'
(535)

Luiz da Grã..

(536) Dona Brites ou Beatriz de Albuquerque, como a chamam Anchieta
e frei Vicente elo Salvador, dama. elo Paço, filha. de Lopo do Albuquerque,
Teiu ao Brasil com seu marido Duarte Coelho Pereira, primeiro donatnrio de
Pernambuco. Com o falecimento dêste em 1554, assumiu o govêrno com seu
irmão Jeronimo do Albuque1·que. Mais tarde, o primogenito do primeiro do·
natario, Duarte Coelho de Albuquerque, tendo obtido mercê ela sucessão por
carta. de 8 de no,·embro de 1560, veio de Portugal e go\'ernon a Capitania
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até 1572, quando tomou para. o Reino. Dona Beall'iz assumiu en tão o govêrno. Pela narra~ão de Anchieta, vê-se quo faleceu durnnte a vi11itti de Crist6Yiio de Gouvêa n Pernambuco, isto é, entre 14 de julho e 16 de outubro de
1584 (F . Cardim, o. e., p. 327 e 336; Varnh., Hillt. Ger., 3• etl. inl., I,
nota de Capistrano e R. Garcia, p. 373).
(537)

]'rei Anton io Barreiros, terceiro bispo do Brasil.

(538) Depois do insucesso da expedição ao estreito de Magulhi1es, Diogo
Flores Valdez aportou á Bafa nos primeiros dias de ,junho de 1Õl83, logo ap6~
a chegada da. noUcia do dei;bara.to da segunda. ir,·estida. de Frutuoso Barboi<:i
contra os franceses da Paraíba. Yaldez demorou-se na Baía oito meses e,
por ordem do governador Manuel Teles Barreto, partiu afim de combater os
intrusos, coinanclando sete navios espanhois e dois portugueses. 1~m Pern:unbuco deixou o bispo d. Autonio Barreiros e combinou ll man•lui do socorro
que devia ir por terra. ~eguiu depois para a Paraíba, onde incendiou cinco
da!' naus frances.1s que ali &e a.eh:wam e á foz do rio, em C'ahedelo, edificou
o forte de São .Felipe, que confiou a }'rnncisco <:aste,jon. A 1 ele maio do
1584, partiu paro. a Europu (Vmnh., o. e., J, p. 486 e seg . ).
(539) A tropa auxilil\r que viera de Perna111buco, sol> o comando do
Fn1tuoso Barbosa e d. }'elipe de )loura, se embrenhou pelo ~crtão, depois
d:i partida. de !<'!ores e enquanto Castejon ultimava a construção do forte. ~;m
Lcrit.ibe, numa cilada armnda pelos J ndios, morrernm centena!:! de soldados,
Jceolhendo·se o resto da expedição á forlalezn ele São Felipe, quo .f'oi logo sitiada. Com a chegada do socorro comandado por Pedro Lopes, capitão do
ltamaracá, }'rancisco Castcjon queimou duas naus frnn<:esas no rio )famanguape. E voltando á Paraíba dispersou os sitiantes. Pirajiba, porém, ii !rente de seus indios, pouco depois atacou a eolonia, colll a intenç.ão de conquistar
em seguida ltamaracii. e Pernambuco. B&tas duas Capitanias onviarn.m então
forte auxilio sob o comaudo do ouvidor Martim Leitão, que, clepois de dois
encontros com os indios, conseguiu chegar ao forte de São Felipe. Encontrando-o completamente linc cios inimigos, a tropa voltou para Olinda já em
1.38.:i (Varnh., o. e., I, p. 4!ll e seg.).
(540) Oristóvíio de Gou,·êa chegou a Pemaml>uto a 14 de julho e aí
e111barcou de volta á Baía a 16 de outubro, como já vimos na noln 531.
(541)

V. Pernão C'ardim (o. e., p. 328).

( 542) "Trazia. o padre visitador cartas d 'el-rei para o capitão e cama·
ra'', diz ruais claramente P. Cardim (o. e., p . 329) .
(543) O bispo d. Antonio Barreiros ordenou a 15 de agosto "sete ir·
miios de missa, clando·lbes tod~1s as orden>1 em nossa igreja", informa. F. Cardim (o. c., p. 333) .
(544) Padres Leonardo Arminio e Pero de 'l'oletlo, que fizcr1:nn profissão dos 4 votos a. 30 de setcm bro ( F. Cardim, o. e., p. 333) .
(545) "Datumi Baya· 5 Kal. Jam1ai·ii anni 1584", como rczn o original,
a N arrafão demonstra que Anchieta não acompanhou o visitador Cristóvão de
Gou'l'êa, como sempre se supôs, em sua viagem ao 8ul. Ou melhor: não fez
parte da comitiva. que com Cristóvão de Oouvêa embarcou na Bafa a 14 de
novembro de 1584 para a visita ao Espírito Santo, Hio ele Janeiro e São Vi-
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ccnte. A 28 de dezembro, quando Anchleta na Baía datava sua narração,
Cristóvão de Gol:lvêa, Fernão Cardim e companheiros se encontravam no Rio
de J a.neiro, onde chogaram no dia 20 (F. Cardim, o. c ., p. 345) . A supo·
eição de que An~hiota embarcara com o visita.dor vinha do fato de Cardim
mencioná-lo entre os que em meiados de 1585 partiram do Rio de Janeiro
de volta ti Bafa. Aliás, Cardim, referindo-se á partida da BaSa, contenta-se
C'm escrever: "Aos 14 de novembro partimos p:i.ra as partes do Sul oito pa·
dres e quatro irmãos" (o. c., p. 838). Se Anchieta figurasse entre eles, Car·
dim o teria certamente nomeado, como fez em outros passos de sua narrativa.
- E' verdade que Simão de Vasconcelos (Vida de .dnch., l. 4, cap. IX,
n. 4) cita entre os milagros !l.tribuidos a Anchieta a cura do padre Fernão
Oardim, que no Rio de Janeiro adoecera gravemente, nas vesperas do sua
partida para São Vicente com o visitador Cristóvão de Gouvêa.. Tendo os
jesuitas embarcado logo depois da festa de Reis (6 de janeiro), as palavras
de S. de Vasconcelos confirmariam n. hipotcse de que Anchietn partira da
Baía para o Sul, com a comitiva do visitador, em novembro de 84. Mas, ain·
da que a data da Breve f1<1r1·ação não provasse o contrario, a nenhuma segu·
r ança da informa~.ão de S. de Vasconcelos seria patente, pois no mesmo tre·
cho ele fixa em 1583 a estada de Cristóvão de Gouvêa no Rio de Janeiro:
''Adoeceu no Rio de Janeiro o Padre Fernão Cardim, companheiro do Padre
Visitador Cristóvao de Gouvêa, no ano de 1583." O êrro de data li manifesto.
Com certeza a cura milagr.:>sa de l!'ernão Cardim foi operada por Anchieta.
nas vespero.s da partida da comitiva para a Baía, em meia.dos de 1585, depois
de eoncluida a visitação de Cristóvão de Gouvôa ás partes do Sul.
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(546)

provincia do Brasil foi descoberta por acaso em o ano de
1500 por Pedro Alvares Cabral, que ia á lndia Oriental e
arribou a esta terra a um porto que chamou Porto Seguro e em
ele pôs um padrão por El-Rei ele Portugal, e chamou a esta terra
província de Santa Cruz (547).
STA

Dista esta província de Lisboa 1500 leguas pouco mais ou
menos. Divide-se em oito Capitanias, .~cilicet : Tamaracá, Pernambuco, Baía, Ilhéus, Porto Segul'o, Espírito Santo, Rio de Janeiro
e São Vicente. Todas são portos de mar e vilas de senhores particulares, exceto a Baía e Rio de Janeiro, qne são cidades de Sua
Magestade.
A Baía é cabeça e metrópole onde residem o Governador, Ouvi<lor geral, Provedor-m6r, 'l'esoureiro e outros oficiais do Rei.
'rem um só bispo toda esta província, que tambem reside na
Baía, e tem a seu cargo 'l'amaracá, Pernambuco, Baía e Ilhéus, e
estas quatro Capitanias visita por si ou por outro. As outras quatro, scilicet: Porto Seguro, Espirito Santo, Rio de Janeiro e São
Yicente, visita a um sacerdote aclmiuistrador eclesiastico, que é como
o bispo nos poderes, mas não dá ordens, e reside de orclinario no
Rio de Janeiro ( 548) .
Os Padres da Companhia vieram por mandado do rei Dom
João de boa memoria com o primeiro governador 'fomé de Sousa,
quando veiu povoar esta terra no ano de 1549.
Nesta província temos oito casas, scilicet: em Pernambuco,
colegio; na Bafa, colegio, escola e noviciado; nos Uhfos. casa; em
4: o9
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Porto Seguro, casa; no Esp.irito Santo, ca:,a; no Rio de Janeiro,
colegio; em S. Vicente, casa; em Piratininga, casa. Vivem em todas elas elos nossos 140, sâlicet: 68 Padres, 37 estudantes e 35
coadjutores.

TAMARACA'
Corre esta costa <lo Brasil do Norte a Sul e de Xordeste a
Sudoeste, e comec:ando do N'orte, por sua ordem, a primeira Capit~nía é Tamaracá, vila ele um André de .Albuquerque (549).
'l'em capitão qne a rege sujeito ao governador da Baía; terá
50 vizinhos de Portugueses; tem seu vigario; {> cousa pouca e pobre e vai se despovoando (349-A) . J<::stá a sete legnas de PerD&mbuco.
Aqui não temos casa; em mis.<>ão vão lá 05 nossos muitas vezes, e se faz fruto com os moradores. e foclio.-; cristãos que são
poucos.
(}

Pl<JR, ~A:'IIBUCO
Pernambuco Í.! cflpitania de um Jorge de Albuquerque; é vila
chamada Olinda; tem capitão que a governa sujeito ao governador da Baía; dista da Equinocial oito graus e da Baía cinco; está
situada em lugar eminente de bom prospeto para o Oriente, bem
urni ruim porto, e as naus grandes quedam cêrca de uma legua da
barra (550) , por causa dos baixos e arrecifes; terá mil vizinhos
com sua comarca de Portugueses (551), com seu vigario e outros
<:lerigos seculares. .Tunto a ela cinco leguas está uma vileta que
tem 110 vizinhos de brancos com seu vigario (551-A).
E' Pernambuco terra rica, de muitos moradores, trata com
as.sucar e pau vermelho, o mais e melhor da costa, 110 comércio é
urna nova Lusitania (552), e mui frequentada.
Tem 66 engenhos de as.sucar (553), e cada um é uma grande
povoação e para serviço deles e das mais fazendas terá até 10.000
escravos de Guiné e Angola e de Indios da terra até 2. 000.
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COLEGIO DE PERNAMBUCO
O Colegio de Pernambuco está situado em lugar eminente, de
bom prospeto. O edificio é velho, tem dezenove camaras de sobrado, as janelas ao mar para o Oriente, as oficina::; pequenas e veHias e não tão acomodadas, a igreja pequena, ma::; ornada de bons
ornamentos (554). 'l'em cêrca grande com uma fonte e um poço,
e nela tem muitas parras de Portugal, muitos coqueiros, laranjais
e hortaliças; a cêrca ainda que grande está toda cercada de parede de tijolo.
·vivem neste Colegio dos nossos 20 de ordinario ( 555) ; 11
Padres, os demais Irmãos. Têm tle dote pata sua sustentação mil
ducados que lhes ba dotado el-rei D. Sebastião; pagam-se bem em
900 arrobas de assucar, as 800 de assuçar branco, mascavado, alto
e malo, e as 100 em assucar ne~ro de sinos ou retames, e pagamse em certos engenhos que os Padres assinalam cada ano, como
lhes parece, e se arrecadam por um homem de fóra. Vendidos na
mesma terra importarão em 1. 500 ducados, enviando-se a Portugal por nossos, e a nosso risco importarão, deduclis expensis, quasi
2.000 ducados (556).
Têm a sete kguas da vila <luas leguas de terra em quadro que
não rendem nada por uão estar aquele lugar ainda bem povoado
e seguro por causa dos índios Pitiguaras que são eontrarios ( 537).
Item algumas cabeças de bois e vacas de sua criação ele que
se su.stentam, por não haver matadouro na vila, e i;;e assim não o
fizessem, não teriam que comer .
Para as obras do edificio futuro tem 166 <luc:ados de esmola
que lhe fez el-rei D. Sebastião, e por se pagar mal e por não haYer tanta comodidade de oficiais e cal, o edifício não se começa.
Além dos Irmãos, tem 30 pessoas de serYiço, de escravos ele
Guiné e da terra; todos sustentam-se mediocremente ainda que
com trabalho por as cousas valerem mui caras, e tresdôbro do que
em Portugal.
Suas ocupações com os proximos são uma lição de casos que
ouvem os nossos, e ele fóra dois a três estudantes e ás vezes ne411
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nhum; uma classe de · gramatica q ne ouvem até 12 estudantes de
fóra, e tambem os casos e gramatica estudam alguns de casa; escola de ler e escrever, que terá até 40 rapazes, filhos de Portugueses .
It~m : pregam em nossa igreja de ordinario, e na matriz e em
outras igrejas a miudo, confessam a maior parte de 8. 000 Portugueses, que haverá naquela vila e comarca; são consultados frequentemente em casos de importancia por a terra ter muitos mercadores e trato; andam em contínuas missões aos engenhos, que
estão alguns a quatro, oito e quatorze leguas da vila; catequisam,
batizam e acodem a outras necessidades extremas, não somente dos
Portugueses, mas principalmente dos escravos que de Guiné serão
até 10. 000, e dos Jndios da terra até 2. 000, como acima se disse e
como os clerigos não os entendem nem sabem sua língua, os nossos
o::; ajudam em tudo, e ensinam como se fossem seus curas e padecem nisso grandes trabalhos de caminhos que andam a pé, calores,
chuvas, passando rios muito perigosos e outros muitos descomodos
e perigos de cobras, porém de tudo se serve Deus Nosso Senhor e
os Padres estão bem empregados e se dá remédio a tantas almas desamparadas, pelo que seja honra e glória a Sua Divina ::\fagestade.
BAÍA

Dista a Baía da Equinocial 13 graus e meio, e de Pernambuco
100 leguas. E' intitulada a Cidade do Salvador, é cabeça e metrópole, nela residem o Governador e o Bispo.
Está mal situada em um monte, tem mui aprazível prospeto
para o mar ao Poente, e Oriente ( 558) ; a barra tem quasi três leguas de bôca, e faz uma enseada de 10 até 12 leguas cm extensão,
em roda e contôrno quasi 30; tem algumas ilhas pelo meio que lhe
dão graça; esta enseada se diz baía de 'I'odos os Santos e nêste circuito e contôrno que faz o mar entram da terra muitos rios caudalosos, de grandes bosques e arvoredos, e notavel. frescura .
Tem 46 engenhos de assucar com muitos canaviais do mesmo
( 559) . A. cidade não é mui grande, pol'que a maior parte da gente
vive f6ra em seus engenhos e fazendas : terá em toda sua comarca
~ 12
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quasi 2. 000 vizinhos de Portugueses, dos quais haverá 10 ou 12. 000
pessoas, e para o serviço dos engenhos e mais fazendas tem até 3. 000
escravos de Guiné e de Indios cristãos da terra cêrca de 8. 000 entre escravos e livres (560). Os de Guiné e escravos da terra vivem
na cidade e nos engenhos e fazendas de seus senhores, e os Indios
livres alguns em casas dos Portugueses e outros entre aldeias de
que os nossos Padres têm cuidado e dali vão a servir os Portugueses, scil·icet por seu estipêndio .
Nesta cidade temos Colegio, o maior e seminario da província,
tem casa de provação junto ao Colegio, habitação distinta e escolas . Está situado em lugar mui amplo eminente ao mar, tem de
novo feito um claustro de pedra e cal e no quarto ela parte de Léste,
fica a igreja e sacristia: a igr.eja é razoavel, bem acabada, com seu
côro, é bastante por agora para a terra, e bem ornada de ricos ornamentos, cruz e turíbulo de prata com muitas relíquias encastoadas em prata, onde enttam três cabeças das Onze Mil Virgens, e
outras peças que tudo é grande consôlo para os desta terra, de casa
e de fóra. O outro quarto da parte do Sul tem por cima capela e
enfermaria de boa grandura, por debaixo despensa e adega.
O quarto da parte do Poente tem 19 camaras: nove por de cima
e por debaixo dez com as janelas sôbre o mar, com três outras janelas grandes que fazem cruz nos corredores.
O quarto da parte de Nordéste tem sete camaras por de cima
e seis por debaixo : todas são forradas de cedro, e amplas mais que
as de Coimbra, os portais de cantaria, e é edificio bem acomodado,
exceto que está por aperfeiçoar, e forrar os corredores e guarnecer.
Não tem ainda oficinas novas, nem provação, nem escolas, por ser
tudo velho de taipa, e vai tudo devagar por não se pagar bem as
rendas, e cento e sessenta ducados de esmola que el-rei D. Sebastião fez para as obras, mas sempre se faz algo (561).
Vivem nêste Colegio sessenta dos nossos de ordinario. Êste Colegio ha dotado el-rei D. Sebastião com três mil · ducados de renda
para os sessenta em cada um ano que seus oficiais pagam mui mal,
pelo que o Colegio está endividado.
Item : tem três quartos de meia legua da cidade, meia legua de
terra da melhor da Baía, de muitas aguas e frescos bosques de ar413
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wiredos; nesta fazenda se fazem os mantimentos de farinha e beijús
de mandioca para os Irmãos. Em uma parte tem um tanque grande de peixes, e ali vão nos assuctos ter recreação. Poderá render a
l'Oçaria que ali tem cem mil maravedis, rleduct-is e:rpcnsis, em cada
um ano.
Item: doze leguas de terra em quadro no Camamú que dista
l li leguas por mar desta. cidade, a qual terra com suas aguas deu
ele esmola o governador Mem de Sá (562); rende pouco e ainda i;e
gasta muito nela com medições, e outros benefícios de que até ago1·a se saca pouco fruto, por não estar povoada de Portugueses, e mesmo é cheia de uns Indios contrarios que chamam Guamuré, que i-;ão
como selvagens, comem carne humana de ordinario e vivem pelos
desertos, sem povoações como bichos e são mui temidos dos Portugueses por sua crueldade e ferocidade. Se esta terra fôra povoada,
era cousa mui rica e quasi como a Baía, por ter uma barra de três
lcguas de bôca com bom porto, e faz uma enseada e contôrno ele
quasi vinte leguas em roda e circuito, e tem pelo meio mais de qua1·enta ilhas, ainda que são algumas pequenitas, todas de grande frescura e arvoredos. E nesta enseada entram muitos rios caudais, de
muitos pescados, e mariscos em grande abundancia, e poderá ter
até dez engenhos de agua de assucar, e as terras são mui ferteis,
e em que se dão mui bem os cacaviais e a mandioca.
Item : cm J apacê, duas leguas de terra em quacho, que ainda
não rendem nem estão povoadas.
Item : outros pedsços de terra que houveram de esmolas que
rendem pouco.
Item: em certa terra de um amigo nosso que nos faz esta esmola algumas cabeças de vacas e bois de sua criação de que comem
por não achar-se a comprar.
Item: além dos Irmãos, cento e cincocnta pessoas de seniç:o,
entre escravos e escravas de Guiné, e alguns Indios e Tndias da terra, escravos e livres, e quasi todos vivem casados na fazenda que
está junto da cidade em uma povoação com sua igreja, onde os Padres lhes ensinam a doutrina e dizem missa e dali se repartem e
vêm á casa trabalhar nas obras e em outros vários ofícios.
Tem êste Colegio tanta gente por ser seminario, e nele se criam
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os noviços, escolares, linguas, e estão os velhos, que ha muitos anos
que trabalham, e quanto aos escravos são tantos porque muitos não
:fazem por um, e tambêm são oficiais de vários ofícios, como pedreiros, carpinteiros, ferreiros, carreiros, boieiros e alfaiates, e é necessario comprar-lhes mulheres por não viverem em mau estado e para
éste efeito na roça têm a dita povoação com suas mulheres e filhos,
as quais tambem servem para plantar e fazer os mantimentos, lavar
a roupa, anilar e serem costureiras, etc. Junto ao Colegio temos
cêrca mui larga com muitas laranjas, limões, bananeiras e outras
árvores de fruto, laranjal e hortaliça, e por ela se vão os nossos embarcar em nosso porto quando Yão para fóra, porque quasi todo o
serviço desta Baía é por mar e a agua bate na parede da cêrca.
As ocupações dos nossos com os proximos são : uma lição de
teologia que ouvem <lois ou três estudantes de fóra, outra de casos
ele conciência que ouvem outros tantos e uma e outra alguns de casa,
um curso de artes que ouvem dez de fora e alguns de casa, escola de
ler, escrever e contar que tem até setenta rapazes filhos dos Portugueses, duas classes de humanidades, na primeira aprendem trinta
' e na segunda quinze escolares de fóra e alguns de casa ( 563) .
Os estudantes nesta terra, além de serem poucos, tambem sabem pouco, por falta dos engenhos e não estudarem com cuidado,
nem a terra o dá de si por ser relaxada, remissa e melancolica, e
tudo se leva em festas, cantar e folgar. Porém, por ser nest.a terra,
não se faz pouco fruto com eles e já há alguns casuistas que são vigarios, e alguns artistas mestres nelas, e dous ou três teólogos prégaclores que pregam na catedral desta cidade e conegos da igre,iamór, e vigarios das paroquias.
Pregam os nossos em nossas igrejas, na Sé e em outras paroquias, confessam as três partes da gente Portuguesa que são mais
de dez mil pessoas, afóra as que vêm em armadas, que todo o ano
se confessam com os nossos; são consultados em muitos casos de
conciencia por ter a terra muitos tratos e mercadores; andam em
contínuas missões aos engenhos e fazendas dos Portugueses a confessá-los, ensinar e batizar e casar os seus escravos, acudir-lhes em
suas necessidades espirituais que são muitas e extremas, por não
l1aver curas bastantes, e acontece estarem um e dous anos sem con415
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fissão nem missa, até que os nossos por ali vão. Estas missões são
não somente de grande edificação para todos, mas taro.bem de tanto
fruto que quinze dias que por lá anda um Padre co~ um Irmão,
faz de ordinario duzentos batismos de escravos adultos e inocentes,
de Guiné e da terra, e até cem casamentos, sacando-os do mau estado, dando-lhes conhecimento do Criador e cousas de sua salvação,
além de muitas confissões e comunhões que se fazem e de tudo se
serve muito Sua Divina Magestade com grande consolo dos nossos
e não pequena edificação de to.la a terra.
Tem êste Colegio três aldeias de Indios cristãos livres a seu
cargo, que terão duas mil e quinhentas pessoas, scilicet: Espírito
Santo que dista sete leguas daqui, S. João que dista oito e Santo
Antonio que dista quatorze; nelas residem de ordinario até oito
dos nossos, dous ou quatro em cada uma.
Tem nelas suas casinhas, cobertas de palmas, bem acomodadaR
e igrejas capazes, onde ensinam aos Indios as cousas necessarias á
sua salvação, lhes dizem missa e ensinam a doutrina cristã duas vezes
cada dia, e tambem em cada uma ensinam aos filhos dos Indios a
ler, escrever, contar e falar português, que aprendem bem e falam
com graça, ajudar as missas, e desta maneira os fazem polidos e
homens. Em uma delas lhes ensinam a cantar e tem seu côro de canto e flautas para suas festas, e fazem suas dansas á portuguesa com
tamboris e violas, com muita graça, como se fossem meninos portuguêses, e quando fazem estas danças põem uns diademas na cabeça
de penas de passaros de várias côres, e desta sorte fazem tambem
os arcos, empenam e pintam o corpo; e assim pintados e mui galantes a seu modo fazem suas festas muito aprazíveis, que dão contento e causam devoção por serem feitas por gente tão indomita e barbara, mas, pela bondade divina e diligência dos nossos, feitos já
homens políticos e cristãos.
RESIDENCIAS DA BAíA
ILHÉUS

Tem o Colegio da Baía duas residencias: a primeira na Capitania dos Ilhéus que é de um Francisco Giraldes, tem capitão que a
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governa sujeito ao Governador ela Baía, da qual dista pol' mar 30
leguas e 15 graus da Equinocial. Está situada em lugar eminente
, sôbre um rio que quasi a cerca. E' de muito bom prospeto para o mar
a Oriente, tem muito perigosa barra cheia de baixios e recifes, e as
naus grandes ficam uma legua antes de chegar ao porto; terá 150
vizinhos de Portugueses com seu vigario, seis engenhos de assucar a
uma e duas leguas da vila (564). Tem gente honrada, mas vive em
apêrto por ser muito infestada de uns que chamam Guaimurés, que
são como selvagens e vivem nos d,esertos sem casas, como bichos, co.
mem carne humana, e por esta razão não se estendem os Portugueses
ali pela terra dentro mais que meia ou uma legua; é terra abastada
e de algum trato, por causa do assucar. .
Aqui têm os nossos casa anexa á Baía onde residem de ordina·
rio seis, três Padres e três Irmãos: vivem de esmola, ajudados do
Colegio da Bahia, no que toca ao vestido, calçado, vinho, azeite, vi.
nagre e outras cousas que não ha na terra. Têm quatro camaras
assobradadas e forradas, suas oficinas acomodadas e igreja, ainda
que pequena, bem acomodada de bons ornamentos. O sítio da casa
é de bom prospeto para o mar, situada em lugar eminente, tem sua
eerquinha com algumas árvores de .fruto ( 565) .
Suas ocupaçõe.s com os proximos são: ensinar os meninos dos
Portugueses a ler e escrever, pregar em nossa igreja e matriz, con·
.fessar os Portugueses, que serão quasi 1. 000 pessoas, e os escravos
e Indios que estão pelos engenhos e fazendas, e estão ali bem rece·
bidos os nossos e .fazem muito .fruto.
PORTO SEGURO

E' Capitania e vila do Duque de Aveiro, dista da Baía para o
sul 60 leguas e da Equinocial 16 graus e meio, tem capitão que a
governa sujeito ao governador da Baía, é situada entre dois rios
('audais de grandes bosques e arvoredos, em lugar eminente de bom
prospeto para o mar a Oriente, tem uma planície muito ampla e
<'hã que poderá estar ali uma grande cidade, terá 50 vizinhos de
Portugueses com seu vigario.
Antes desta vila quatro leguas na costa do mar, está uma po·
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,.-oação de Portugueses que se diz Santa Cruz, o primeiro pol'tO que
se descobriu nesta provincia; terá outros 50 ·vizinhos com seu viga.
rio (566). E' terra pobre por não ter engenhos de as."ucar (:lfi7),
ainda que é fertil de farinha e algodão e criação de cavalos, porrm
s~ vai cada dia despovoando, por estarem já as terras muito ga1;tas
e cansadas, e não se podem <>stender pela terra dentro por causa
aos Guaimurés.
Aqui temos casa em que vivem de ordiuario seis (568) dos nose;os: tl'ês Padres e três Irmãos: viYem ele <.>smolas ajudados da Baía,
como a casa dos Ilhéus. O sítio é amplo de bom prospeto ao mar,
tfo'm quatro camaras terreas forradas e oíicinas acomodadas. A igreja é pequena, bem acabada, ornada de bons ornamentos, tem sua
cêrca grande com muitas laranjas, coqueiro.s, limões e outros frutos.
Sua" ocupações com os proximos: ensinar os rapazes a ler e
escrever, pregar em nossa igreja matriz, confessar os Portuguei-es,
eusinar e administrar os sacramentos ao~ escravos ele Guiné e Jndios da terra: têm a seu cargo duas aldeias ele Iudios, umas cinco
l"guas da vila para o Sul, outra" quatro para o N'orte; não residem
nelas, mas visitam-as a miúdo e tambêm visitam outras mais longe,
que são de Cristãos e pagãos, <:om muito.') trabalho:; e perigos por
timsa dos calores e das chuYas e rios caudalosos que passam, e por
eausa dos Guaimurés. Não cf;tão muito bem recebidos ua terra por
c>ausa dos capitães e outros homens que 11ão nos são muito bencvolos, mas bem empregados, maxime em atender aos Tnclios, porque
com os Portugueses não se tira muito fruto.
ESP 1Hl1'0 SAN'l'O

E' Capitania e vila de Yasco Fernandes Coutioho que rc1'ide
1iela e a rege, mas sujeito ao Governador da Baía. Dista dela 120

li>guas e da Equinocial 20 graus: é porto ele mar, situado em lugar
haixo e pouco apraziYel, eereado de um rio caudal e de grandes
montes; terá mais de 150 vizinhos de Portugueses com seu vigario
(569); é. terra rica de assucar, tem seis engenhos (570), muitos
gados, fertil de algodão, tem muito balsamo, que se tira ele umas
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árvores grandes, e a gente é rica e honrada, e a terra freqÚentada
de três ou quatro navios que cada ano vão ali de Portugal.
Aqui temos uma casa onde residem de ordinario oito, cinco Padres e três Irmãos. O sítio não é muito sadio nem aprazivel por
estar em lugar baixo; tem oito camaras assobradadas e oficinas bem
acomodadas; a igreja é nova, mui capaz para a terra e bem ornada;
tem tambem uma cerquilha com algumas árvores de fruto, como
laranjas, limas doces, limões e outros frutos. Suas ocupações são:
pregar, confessar, ensinar os meninos a ler e escrever, exercitar os
mais ministerios do nosso Instituto com os Portugueses, rscravos e
Jndios da terra, que são muitos e os mais domesticos da costa e ali
são bem recebidos e fazem muito fruto. Têm, três ou quatro leguas
da vila, por um rio muito ameno a riba, uma aldeia de Indios da
invocação de Nossa Senhora da Conceição, e outta a meia legua
desta que se diz de S. João : nelas haverá cêrca de 3. 000 Indios
cristãos; na da Concei~ão residem de ordinario dois dos nossos, e a
de S. João visitam quasi cada dia.
Além destas visitam outras se.is aldeias mais longe que são de
Iudios cristãos e pagãos, e terão até 1. 500 almas, e com estas ocupações ·estão bem empregados, são amados do povo como tenho
dito (571).
.
E' o Ji~spirito Santo a terra mais acomodada e aparelhada para
a conversão, que ha em toda a costa, por haver ainda muito gentio
e não tão escandalizado dos Portugueses. Vivem os desta casa de
e1'molas, ajudados do Colegio do Rio de Janeiro, ao qual é anexa,
no que toca a vestir, calçar, vinho e azeite, e outras cousas qne não
se dão em esmola.
RIO DE JANEIHO

O Rio de Janeiro é Capitania de El-Rei, tem governador sujeito ao da Baía. E' cidade intitulada de S. Sebastião, que fundou
el-rei D. Sebastião, de boa memoria, que ele determinava fazer muito nobre por ser de seu nome e a primeira que havia .fundado. Dic;;ta
elo Espirito Santo 50 leguas e da Baía 180, e da Equinocial 23 graus
e meio no Ti'opico austral .

.
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l~' porto de mar, a cidade não mui lwm assenta<la em um monte,
mas d<> muito bom prospeto ao mar, tem uma baía mui formosa e
ampla, cheia pelo meio ele muitas ilhas, não tão grandes como aprazi\eis e é a mais airosa e amena baía que ha em todo o Brasil, tem
um circuito mais <le :?O leguas e o porto (> tão fundo 4t1<' as uaus
mui gnmcles estão com a prôa em terra em 14 braças.
'l'cm uma fortaleza cheia de muito boa artilharia, com outros
três ou quatro fortes que a fazem muito defensavel; terá 150 vizi11lios de Portugueses ( :l 72) e tem seu vij?ario com outro coadjutor
siimentc, e aqui reside dt> ordinario o Administrador, que t~ como o
bispo.
E' terra de grnncks e altíssimos mont <'K e peneclias, e ao entrar
da barra tem uma peclra mui larga ao modo de um pão de assnear
(' assim sC' chama, e ele mais de 100 braças rm alto, que é cousa admiravcl. Destas terras descem muitos rios caudais que se vêm JespPnhar e correr ao ma1· de duas e três leg-nas, e por estar debaixo do
Tropico tem calores e frios quasi tão rijos como em Portuj?al. O
üwerno {> mui aprazivC'I e como primavera na Europa, no verão chove muito e quasi cada dia; é terra rica, abastada de gados e fari11ha:-; e outros mantinwntos, tem três en~enhos de assucar; achou-se
aj?ora nela noz moscada e J)au cl 'aquila, não tão fino como o da In<lia Oric>ntal mas de mui suaYe olor e em tão grande quantidade
c;ue faz<>m os navios dele: Í' abundante de cedros e árvores de f;andalos brancos mui finos; dão-se nela uvas, trigo e outra::; cousas de
Port ngal; de pescado (> mni abundante e o clima é muito saudavel .
Aqui temos colegio, está bem situado em lugar eminente, de
bom prospeto ao mar, tem feito um quarto ele edifício e parte do
outro; os cubiculos que estão feitos são 10 a 12 assobradados e forrados dt> madeira de cedro. a igreja é prquena e velha, e as oficinas,
ainda que estão bem acomodadas, são mui velhas (573). Sempre
se faz algo no edifício, ainda que devagar por não haver tanta comodidade de cal e oficiais, e p01· não se pagarem 166 ducados que ElRei D. Sebastião lhe deu de esmola para afl obras . Tem junto ao
Colegio cêrca muito g1•ande com tanque e fonte de agua salobra :
nt>la têm uma vinha como em Portugal, e outras árvores de laranjas. limas, limões, bananeiras e outros frutos, é mui amena e de

•
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grande l'ecrcas;ão; defronte do Col<'gio está nma ilhota qur sene
de recreação nos assuetos, ·vão a ela por mar e rstá do Colégio um
quarto de meia legua (574).
l\Ieia legua da cidade tem clnas leguas de terra em quadro elas
mel hores da terra; nelas se fazem mantimentos e roçcu·ia e residem
os escravos c Tndios da casa que são mais de 100, <lc Guiné e Inrlios
da terra com suas mulheres e lilhos, e uma igreja em que lhes ensinam a doutrina cristã, e dêstcs a maior parte grangeiam aquela
fazenda e outra que têm a sete leguas da cidade, que f. muito maiot·
e mais fertil, de três leguas em largo e quatro para o sertão. e outros são carpinteiros, carreiros, etc. (575).
Vivem dos nossos neste Cole~io ele ordinario N (576): 10 Pacll'es e os demais Irmãos. TE'm <1e renda 2. 500 <~ruzados que 1he
dotou el-rei D. Sebastião para fíO. e os 2. 000 Re pagam na Rafa
ainda que mal e tarde, e os quinhentos na Capitania do Espírito
Santo, e com esta renda e com a roçaria que hei dito, e com algumas cabeças de bois e vacas qne têm de sua criac::ão. se sustrntam
muito bem C' aos escravos que tC'm, e ajudam as l'C'siclencias ao C'olegio anexas.
As ocupllÇÕC'i:J dos nossos com os proximos são: uma lição ele
c·asos de conciencia que ouvem de ordinario um ou dois estudantes
de fóra e ás ve?.es nenhum, mas c;rmpre se lê aos de casa: uma classe
de gramatica aonde estudam 10 ou 12 meninos e alguns de casa,
escola de ler e escrever que tem cêrca de 30 meninoR, filhos de Portugueses.
Item: pregam e confessam. e, como ha poucos clerigos, os nossos confessam a maior parte dos Portugueses, e C'stão ali benquistos e fazem fruto.
Além disso têm a seu cargo duas aldeias de Indios cristãos: a
primeira se diz S. Lourenço que está uma legua da cidade defronte do Colegio, vai-se a ela por mar e nela residc>m de contínuo t l'ês
dos nossos, e todos são Padres; a outra é ele S. Barnabé, dista ela
cidade sete leguas e por mar: esta vü;itam a miudo e entre ambas
terão quasi 3 . 000 Indios ( 577) .
(21
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SÃO VICENTE

E' Capitania de um Martim Afonso de Sousa; tem quatro vilas
e capitão que a rege sujeito ao da Baía; a primeira e mais antiga,
e que foi fundada primeiro que todas as cidades e vilas desta provincia, se diz Nossa Senhora da Assunção (578) e toma o nome
comum de toda a Capitania, que é S. Vicente; dista do Rio 40 leguas, da Baía 220 e da Equinocial 24 graus menos alguns minutos,
e do Rio de Janeiro corre a costa até S. Vicente de Léste a Oéste,
e por i~so ainda não cresce meio grau nas 40 leguas que dista do
Rio.
E' situada em uma ilha que terá seis milhas em largo e nove
em circuito; antigamente era porto de mar e nele entrou I\Iart;m
.Afonso de Sousa a primeira vez com sua frota, mas <lepois com a
corrente das agua:; e terra do monte se tem fechado o canal, nem
podem chegai· as embarcações por causa dos baixos e arrecifes; tetá
50 fogos de Portugueses com seu vigarío ( 579), e por estarem as
terras gastas e não ter porto se vai despovoando pouco a pouco.

Nesta mesma ilha está outra vila que se diz Santos e é porto
de mar, aonde entram as naus ainda grandes, tem 100 vizinhos
(580) com seu vigario e para ela se vêm muitos dos moradores <le
S. Vicente, por ser mais rica e abastada e mais acomodada por
causa do porto que tem para os seus tratos e ganancias. Ao entrar
da barra, em um monte alto de outra ilha chamada Guaibe, em certa
ponta fez o general de Sua Magestade (581) uma fortaleza e lhe
deixou 100 soldados de guarnição com seu capitão e alcaide, e daí
a quatro leguas para o Norte, na outra ponta desta mesma ilha de
Guaibe, está uma fortaleza e em frente desta está outra situada na
terra firme, muito mais forte e formosa, e ambas fundaram os mor~dores com ajuda de El-Rei de Portugal, para defender-se dos
Franceses e Ingleses e dos Indios naturais, que punham em apêrto
aquela terra, principalmente a Santos, porque navegando pelo rio
da Bertioga lhes tomavam os filhos e mulheres com muita cruel<1ade.
Caminhando pela praia para o Su<loéste, 10 leguas de S. Vi422
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eente está uma vileta cJiamada Ita11haen: terá :30 viúnhos de brancos ( 582), não tem vigario.
Todas estas três vilas são pobres, de pouco:; mantimentos e
gado, porém abundantes em assucar. Em todas elas ha quatro engenhos 1le as.sucar ( 583), que é a mercadoria da terra.
Em S. Vicente temos casa, mas ha licença do padre g,,eranlo
(f.84), de boa memoria, para mudar-se para a vila de :-:lantos que
está, como tenho dito, seis niilhas de S. Yiceute, e agora o Padre
Yisitador Cristóvão de Oouvêa a pôs em execução a pedido dos moradores, para o que logo deram o sítio e a cadeia pública em uma
parte de bom prospeto junto ao mar; e já se começa o edifitio, para
() qual dão suas esmolas e ajudas, c:om grande desejo de tel' ai i os
l10SSOS ( 585) .
Residem de ordina1fo em S. \-icente sete tlos nosso::;: cinco
Padres e dois Irn1ãos (586). Suas ocupac:ões são eusinar os melliuos a ler e escrever, pregam, confessam os Portugueses e lndio>;;
estão ali benevolos e faílem fl'lito, e, como não ha mais que um vigario, tên a maior pari e do trabalho. Alf.m disto Yisitam e Yão em
mjssão a Santos e a Itauhaen, aonde po.· não tel' vig11rio lhes administram quasi todos os sacramentos. Yisitam alguma:-; das aldeias
de Indios e pagãos que estão 1O e 12 leguas da vila. Gstes Padres
se sustentam de esmolas com não peqnmo trabalho por a terra sei·
pobre, e são ajudados do Colrgio do Rio.
PJ HATJNl.KGA

A quarta vila da Capitania de S. \'icente é Piratinin~a, que
está 10 ou 12 leguas pelo sertão e terra a dentro. Vão por lá por
umas serras tão altas que dificultosamente podem subir nenhuns
animais, e os homens sobem com trabalho e ás vezes ele gatinhas por
não se despenharem e por ser o caminho trio mau e ter tão ruim se1·ventia padecem os moradores e os nossos grande trabalho. E' intitulada vila de S. Paulo, situada junto a um rio caudal; terá 120
fogos de Portugueses (587) ; não tem cuni nem ha outros sacerdote~ senão os nossos, nem os Portugueses os querem aceitar; é terra
de grandes campos, fertilissima de muitos pastos e gados, de bois,
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porcos, cavalos, etc., e abastada de muitos mantimentos. Kelas se
clão uvas e fazem vinho (588), marmelos em grande quantidade e
1-;c fazem muitas marmcladas ( 589), romãs e outras árvores de fruto
cl11 terra de Portugal (590).
Item: se dão rosas, cravinas, lirios bl'ancos. B' terra muito
snudavel e aonde vivem os homens muito, maxime os velhos (600).
Aqui residem seis dos nossos ( 601) : Padres quatro e dois Irmãos: têm uma casa com oito camaras de sobrado forradas e suas
oficinas bem acomodadas. Todo o edificio é novo, feito de taipa, a
igreja não é muito grande. Tem éêrca cheia de frutos da terra e
marmelos, rosas, cravinaii, etc., e no claustro um poç:o de boa
agua (602) .
Suas ocupações são: confessar e pregar, ensinar os meuinos a
l('r e escrever, e são como curas dos Portugueses e lhes administram
todos os sacramentos, são mui amados de todos e como pais daquela
gente. Têm duas aldeias de Iudios a seu cargo: uma intitulada da
('onceição de Xos:>a Senhora dos Pinheiros, que dista uma legua da
'ila, e outra intitulada de S. )figuel que dista duas ]('gnas. Entre
ambas terão 1. 000 pessoas, e ba nesta terra muito bom aparelho
para conversão por haYer aincla grande número de gentio não muito longe.
Os nossos se sustentam de esmolas muito bem t>or a terra ser
abastada, exceto que o vestido, vinho, azeite c farinha para hostias
1hes dá o Colegio do Rio .

CLUll
O clima desta província do Brasil é geralmente muito temperado, de bons e delicados ares e mui sadios, aonde os homens vivem
muito, até oitenta, noventa e mais anos, e a terra está cheia de velhos. Não tem frios nem calorC's grandes, os céus são mui puros, maximc á noite; a lua é ruui prejudicial á saúde e corrompe muito as
C'ousai:;, as manhãs são salutíferas, tem pouco de crepusculo porque
cm amanhecendo logo sai o sol e em pondo-se anoitece.
O inverno começa cá em l\Iarço e acaba em Agosto; o verão
começa em Setembro e acabd por fim ele FewreÍl'o, e por isto o
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Advento, e o Natal são em sumo estío . Das ferias gozam os estudantes em Dezembro e Janeiro. Os <'studos com <'1«1m <'m :1 de Pe' ereiro.
Os dias e noites são todo o ano quasi iguais. ( 'how muito no
inverno com grande serenidade, sem tempestade nem tonelinhc,s e
e" tanta chuva que parece nirnpu nt ur <'atoractce creli et fontes abysi;i,
rorém não faz fri o. O verão ~ algo quente, mas 1emperado e não
ha mês em que não chova muitas vcze.s; todo o ano trazem os homens pouca roupa.
E' terra desleixada e remissa l' algo melancolica e por esta cansa os escravos e o~ Tndios trabalham pouco e os Portugueses c1uasi
nada e tudo se leva em festa.<;, c·onvivios e cantares, c>tc., e uns e
outros são mui <lados a vinhos e facilmente se tomam clcJe e os Portugueses não o t~m por afronta e dc>shonra e os convivios que se
dão nesta terra. além de serem muitos e ordina1·ios, são de grande
custo e neles se fazem muitos excessos de com<>rc>s exq1úsitos,
etc . (603) .
E' terra ln1mida, prejudicial á vista e ás feridas das pernas e
não ficam bom; dc>las tão cedo rnaxime se lhes chl:'ga o rocio da
manhã. Para as cabeças é mni salu1ifera, e po1· mais feridas qne
uma pessoa tenha na cabeça lo~o fie-a sã.
Algumas terras são mais sau<l<1'·eis que outras. Xa Baía se
c>tiam mal os meninos e morrem muitos. mas os que che!!am á idade
perfeita vivem muito, mas não sc>rn doenças por não S<'r tão sadia
como as cle~iais Capitanias.
Os nossos Padres e 1rmão!'> <le Ol'dinario têm saúd<'. nem <.leitam
de ordinario sangue pela bôca. 1wm têm catarros, dôr de pedra, C'Olica. dôr de cabeça e de peitos, nem outras enfermidades que têm
muitos dos nossos em Portugal, e se alguns as têm {> de muitos trabalhos que hão pa.-,sado ou muita Yelhice; de quentura são ás yezes
enfermos, maxime na Baía.
No verão se l evantam os nos.<;os ás quatro e se deitam aos três
quartos para as nove, e no inverno só levantam ás cinco e deitam-se
aos t r ês quartos para as dez . Comem o jantar no v<>rão ás dez e
ceia ás seis; e no inverno jantam ás onze e ceiam Íls sete da noite.
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COUSAS QUE PERTENUE:l\I .AD

VE~'l'lTUM

As casas nesta tena algumas são de pedra e cal cobertas de telha, mas as comuns :-;üo de taipa cobertas de palma e de ervas e
cascas de paus.
Para vestir ha muito algodão que se encontra em umas árvores
frescas como sabuguefroi; e todos os anos dão uns folhelhos ou capuchos cheios de algodão. •\:; mais cousas de vestir Yem da Europa,
isto é, veludos, razc.c;, damascos, tafetás, panos f'inos e baixos de
toda sorte, holandas e lenços de linho .
Os homens e mulheres portugueses, nei;ta tel'l'a se wstcm limpamente de todas as sedas, veludos, damaseo:;, razes e mais panos
finos como em Portugal, e nisto se tratam com fausto, maxime as
mulheres, que ve1'tem muitas sedas e joias e cr(•io que levam nisto
Yantagem, por llào S<'r<'m tão nobres, ás tlt• Po1·tu~al ( fiO-t ) e touos,
a~im homens como 11111lher<''.'o. como aqui vf111 se fazem senhores e
rei'> por terem muitcs <'Scravos e fazendas de as~u<"ar por onde reina
o ocio e lascívia e o dcio dr mm·1nm·ac;ão 1tenilme11t<'.
Os Indios da tC'rra de onlinario andam nÍl!-l e quando muito
wstem alguma ro11pa de algodão ou de pano ha ixo e nisto usam de
primores a seu modo, po1·que um dia saem eom got·ro, carapuça ou
chapéu na cabeç:a e o mais nÍl: outro dia com seus sapatos ou botas
e o mais nú, outras V<'Z<'ii trazem uma roupa curta llt\• it cintura sem
mais outra cousa. (~ua1Hlo casam vão ás bodas vestidos e á ta1·de se
vão passear somente c·om o gorro na cabeç:a sem outl'a roupa e lhes
p;:rece que Yão assim mui galantes.
1\..s mulheres trazem suas eamisas de algodão :-;ôltas até o calcanhar sem outra roupa e O!' cabelos e quando inuito entrançados
com uma trançadeira de fita de seda ou ele algodão; mas homens
e mulheres de ordinario anelam nús e sempre descalços.
Os nossos Padr<'s e Irmãos vestem e cal1:am propriamente como
em Portugal dos mesmos panos que lá, mas faltam-lhes muitas vezes,
mas não se amofi11am, porque a terra não pede muita roupa e quanto mais leve e velha tanto é melhor e folgam com ela; e o a.ndar<>m
descalços é uso <la terra e não lhes dá tanta pena e trabalho come
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se fôra na Europa e desta maneira o fazem tambem os mui ricos e
honrados da terra.

O QUE PERTENCE AD VlCTUl\I
O pão comum desta terra é ele raizes de mandioca. A mandioca
é como árvore, cresce com os seus ramos e folhas á altura de 10 a
l~ palmos. Para se plantar cortam grandes arvoredos e depois lhes
põem fogo e plantam uns paus dos ramos ele comprimento de nm
palmo ; em seis ou nove meses deitam mui grandes raízes (603), as
quais deitam de môlho até fic::irem pôdres e as expremem e fazem
farinha que fica como cuscús de farinha de trigo. Tambêm cruas
se ralam e expremcm-se e fazem-se uns beij·lis que são como obreias
elo tamanho de um prato mas mui alvo; é mantimento ele pouca
sustancía, insípido, mas são e delicado .
Esta mandioca tem algumas cousas notavüs: os homens que
a comem crua ou bebem sua agua arrebentam e morrem (606); os
animais que a comem crua engo1·c1am com ela e r ordinario mantimento dos cavalos e outros animais. Os animais que bebem a agua
que dP-la se exprenw morrem logo. Se S•' põe ao fumo <lepois de
pô<lrc, fica tão sanda' cl que hebicla, em agua ou vinho, é remédio
presentíssimo contra peçonha e t'azrm-:-;e dela certos caJditos como
de amido ou tisana <le cevada atÍ' para os doentes e sãos, mns é cousa muito mais delicada e proveitosa para o peito e febres. 'l'amlJêm
se faz outro gênern cl<' farinha que chamam de guerra para as armadas e gente de s<'1·viço e dura muito tempo (607) .
Bstas raizes clr mandioca estão quatro, cinco ou seis a11os dentro da terra e não são necessarios celeiros, como para o trigo, porque
11iío tem mais que tirar da terra cada dia e eomer-se a farinha e
beij ús frescos ( 60~ ) .
'l'ambem se faz farinha de outras raízes que chamam aipim;
são como as de mandioca propriamente, mas 11ão matam e tambêm
se comem assadas. Seu sabor é <'Orno de castanhax.
Ira outras raizes como batatas, cará ( 609). mangará ( 610) .
Estas se comem assadas e cozidas, são de bom gôsto, serYem de pão
a quem não tem outro. Patecc que não são estas raízes das que eo-
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miam os Santos Anacoretas 110 deserto, pois são tão boas e ele tão
boa substancia que sustentam sem rnilag,re.
Alguns ricos comem pão de farinha de trigo de Portugal, maxime em Pernambuco e Baía, e de Portugal tambem lhes vem vinho, azeite, vinagre, azeitonas, queijo, conserva e outras cousas de
comer.
Tem esta terra muitas e boas aguas e sadias. Para os enfermos não faltam regalos que se fazem de assucar, que ha muito, e
assim fazem laranjada, cidrada, aboboradas e talos de alface e outras conservas . Em Piratininga se faz muita carne ele marmelo ou
cotonada ( ? ) e assucar rosado alexandrino ( 611) .
Os nossos comem da farinha Ja terra e elos vinhos e azeites de
Portugal, que de lá lhes vem quando lhes vem, porque muitas vezes
faltam estas cousas.
CAR~ES

na nesta terra abundancia de gado:>, como bois, porcos, galinhas, perús, patos, e carneiros e cabras, ainda que não muitos, porqc;e começam agora e tudo isto ve.iu elo Reino. Da terra não faltam
porcos monteses, os quais têm o umbigo nas costas, antas que são
como vacas bravas, galinhas monteses, rôlas, :faisões, avestruzes, garças, aguias, coelhos e perdizes em muitas partes e outras muitas
caças em abundancia, etc., e ainda que isto de orclinario não se
ache para comprar, todavia não falta na terra.
Os nossos comem de ordinario vaca, que é tema e sadia, ainda
que não muito gorda, por não ser a terra fertil de pastos . Os doentes comem galinha e carne de porco, que nesta telTa todo o ano é
melhor que galinha em saudavel e gôsto; porém os que são mais
fracos e velhos padecem algo, porque galinhas e porcos não os ha
para tantos e a vaca lhes faz mal .
PESCADOS
Como estas Capitanias toda<,; sejam portos de mar, ha abundancia de pescado, tão bom e são que se come sôbre tudo e sôbre
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leite, e ás wzes sem azeite nem vinagre e dá-se aos enfermos de febre como galinha ou outras aves. Entre êstes pescados ha muitos
peixes de pl'eço e reais, como baleias. tantas e tão grandes que é
para ver. Aqui na Baía das janelas dos cu bicu los as vemos andar
saltando e por toda a costa ha muitas .
Xos rios caudais que entram no mar ha peixes-bois (612) que
têm de pêso 20 e :JO arrobas. Dentro do cerebro dêstes se acha uma
pedra mui medici11al para qnem tem dôr de pedra e a carne é de
preço, cozinha-se com couves r sabe á carne de vaca; se com especiaria, sabe a carneiro e tambem a porco e faz-se <:hacina muito
boa. Outros que chamam meros (613) são tão grandes que alguns
tem i;ete quintais ele pê.c;o.
lla muitas t•11·tarugas, que são como cágados . Tomon-se uma
o::: dias passados que 20 homens não a podiam voh-er (614) . ~êstes
rios lia porcos dagna qm1si da mesma maneira que os da terra (615).
,Junto á Bnía tr(•s leguas, está um lago que tem <:ães marinhos
(616) e está um bom p<'claço longe elo mar em lngar mui eminente,
de agua doce, mas en<:he e vasa com o mar Oceano. Al(>m disto,
ha muitos mariscos em toda a costa, como lagostins, ostras, carangueijos, breguigões (617), camarões. que são alguns de um palmo,
e as ostras são em. tanta quantidade que se acham ilhas cheias das
<:ascas ( 618 ) e faz cal para os edifícios que (> tão boa como a de
pedra.
Aos nossos de ordinario não falta pescado fresco e sêco, ainda
que o sêco não seja tão bom nem de tanta sustancia como o sêco
de Portugal; mas o fresco é muito mais leve e são e S<' dá aos doentf•s de febre, porém tudo vale caro, por falta de redes e pescadores.

r

FRUTOS
Nesta terra se dão bem ánores de espinho, que vieram de Portugal, como laranjeiras, cidreiras, limoeiros, limeiras e todo o ano
têm frutos e bons sem ser regados; porque o céu tem êste cuidado
e é a terra tão fertil destas árvores que se dão pelos montes e campo~ sem benefício que se lhes faça .
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Da terra ha muitos frutos e alguns de preço e que não dão vantl1gem ás peras melacotores ele Portugal, scilicet: mangabas ( 6]!)),
que são como albicorques amarelos, não têm caroço senão umas pevides pequenas e são de bom gôsto e mui sadias; mocujês ( 620),
que são como peros bravos de Portugal, mas ele grande gôsto e preço e ao comer se sorvem como sorvas; acajús ( 621), que são como
poros repinaldos e dão uma castanha no ôlho, melhor que as de Portugal; araticús ( 622), a árvore é como limoeiro, o fruto como pinha; naná ( 623), dão-se em uns como cardos e as folhas como erva
babosa, o fruto é á moda de pinha, ainda que m11ior, dão-se todo o
ano, é fruto de muito preço e real, sabem e cheiram a melões, mas
são melhores e muito mais odorifcros e têm muito sumo, são bons
para quem tem dôr de pedra; o vinho que os Indios fazem deles é
muito forte e se toma a miudo dele; com as cascas se limpam as
ltlanchas de azeite e quando se os cortam fica a faca limpa e asseada.
Estes frutos dão nas hortas e pelos campos e bosques em grande abundancia e deles se fazem conservas, como laranjada, cidradas,
limões, naná em conserva e outros, e cruas não faltam aos nosso.s
para antepasto.

LEGUl\IES
Da terra l1a poucos legumes. mas c1e Portugal ha muitos, scilicet, couves, rabãos, alfaces, pepinos, aboboras, gravanços ( 624),
lentilhas, perexil (625) e erva boa e outros muitos e em Pernambuco e Rio de Janeiro muitos melões e da terra e Guiné ha muitas
aboboras e favas, que são melhores que as de Portugal e são tão srus
como ervilhas, feijões e outros legumes, e todo o ano não faltam
ele ordinario aos nossos e muitos deles têm em suas ro~as.

BOSQUES
'rodo o Brasil é um jardim em frescura e bosque e não se Yê E'm
tvdo o ano árYore nem erva sêca. Os arvoredos se vão ás nuvens de
ttdmiravel altura e grossura e variedade de ~species. Muitos dão
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bons frutos e o que lhes dá graça é que ha neles muitos passarinhos <le g1·aude formosura e variedade e em seu canto não <lão vantiigem a.os rouxinois, pintasilgos, <·olorinos, e ca11arios de Portugal
e fazem uma harmouia quando um homem vai por êste caminho,
que é para louvar ao Senhor, e os bosques são tão frescos que os
lindos e artificiais de Portugal ficam muito ahaixo. IIa muitas árvores de cedro, aquila, sandalos e outros paus de bom olor e vá.rias
côres e tantas diferenças de folhas e flores que para. a vista é grande' recreação e pela muita variedade não se cansa de ver.

BICHOS
Jia nC'sta terrn inumeraveis bichos e se1·pe11tes e muitos drles
tão pe~onhentos que metem espanto, scilicet: cobras de muitas cast:is, umas tão grandes que tragam um hom<>m ou veado inteiro,
evmo por vezes se ha achado nelas (626), e ont r·as tão fel'OZC'!-i que
em vendo uma pes.-;oa se atiram a ela para tragá-la e destas são
muitas e de muitas castas . Outras que chamam jararacas (627),
mais pequenas, tem um dentinbo na bôca, ôco por dentro, cheio de
peçonha; se morde em alguma pef's;oa, morre-se em 24 horas, e antes,
se não lhe acodem com remedios, e destas ba tantas que estão pelas
c·asas e caem dos telhados sôbre as camas, e quando os homens despertam se acham com elas enroscadas no pescoço e na<> i1crnas e
quando se vão a calçar peÍa manhã as acham nas botas.
lla outras que têm na cauda um cascavel que tange ( 628) e
tambem são venenosas, e aJgtunaR destas jararacas têm no ventre
trinta e quarenta cobras que parem ( 629).
IIa mlútos sevandijas como lagartos, assim da terra como clagua; os ela agua são tão grandes que matam um homem e o comem
(630). Ila muitas lagartixas, em tamanha qnantidade que anelam
pelos buracos das casas, inumeraveis como pardais em Portugal.
::'\Tas florestas ha muitas onças de grande ferocidade e tambem uns
animalejos que chamam tatús ( 631) ; parecem-se com leitões e por
de cima são cheios ele umas conchas como cavalos armados e flU'am
tanto pela terra que muitos homens a cavar não os podem tomar
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e se lhes deitam agua na cova, logo os tomam e não podem mais
cavar. lla muitos monos e micos de muitas castas.
Outros animais que chamam quatis (6:H-A) parecem-se com rapcisas, mas fazem tanta festa e brii1cam como uns gatinhos ou cacl1orrinhos e tudo revokcm e furtam quanto acham e são muito trawssos que não ha viver com eles, e são de rstima por estas e outras
lrnbilidacles que têm.
Ila outros que chamam preguiça do Brasil (632) e são muito
11omeados por ser animal muito para Yer; parecem-se com cães felpudos como os perdigueiros que ha em Portugal ; são muito feios e
a cara parece de mulher velha mal toucada, as mãos e pés cuitoi::,
1êm grandes unhas e nelas andam com o peito pelo chão e com os
filhos abraçados na baniga e andam tão devagar e com tanta prer,uiça que parece não se moverem e {> necrssario muito tempo para
suhirem numa árvore. Sen principal alimento siio certas folhas de
figueiras (6:3:3) e, como não as têm e pela grande melancolia nati.ral, vi,·em mui pouco tempo cm casa depois qur os tomam.
Finalmente êste clima parece influir peçonha nos animais e
serpentes e assim cria muitos imundos, como ratões, morcegos, ara11lia<> muito peçonhosas.
As formigas que tem esta terra não se pode clizer, são inumeraveis e inumeras as castas e suas especies; são dei.iruição desta
t<'na, porque não ha viver com elas. Minam as casas, as igrejas, as
camaras pelas paredes até o telhado. 'l'<?da a noite andam os lavradores com uns fachos de fogo á caça das formigas porque, se as deixam, em uma noite não fica folha nos roçados de mandioca e nas
parras, laranjas, limões, e hortaliças de Portugal e nestas cousas
ncham tanto gôsto que não ba defender-lhes estas árvores e em uma
11oite tragam toda uma parra ou laranjeira e por esta causa não
ha nesta terra vinhas e outros frutos de Portugal em abundancia e
os que ha, principalmente na Baía, é com muito trabalho e com
ter-lhes sempre agua ao pé e outros defensivos. Finalmente nos roçados de mandioca lhes dão os lavradores de comer, e nisto se ocupam
muitas pessoas e o têm por mais barato que deixá-las comer e destruir as fazendas (634). Em algumas Capitanias são menos as
formigas e não fazem tanto dano.
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INDIOS
Os Indios desta provincia são inumeraveis pela terra a dentro,
de várias nações e costumes e linguagem e muitos deles são como
selvagens e não se lhes p6de entender sua lingua e ha pouco remédi0 !lara sua salvação, exceto alguns inocentes ou adultos que se batizam in ext1·emis e se vão para o céu.
Os mais políticos entre eles são os Tupinambás, senhores da
Baía, e Tupinaquins e outros que se convertem, que dantes viviam
pela costa do mar e ainda todos êstes são gente de mui pouca capacidade natural, se bem que para sua salvação têm juizo bastante
e não são tão boçais e rudes como por lá se imagina.
Não têm escrita, nem caracteres, nem sabem contar, nem têm
dinheiro; commutatione 1·eru,m compram uns aos outros; sua lingua é delicada, copiosa e elegante, tem muitas composições e sincopas mais que os Gregos (635), os nomes são todos indeclinaveis,
e os verbos têm suas conjugações e tempos. Na pronunciação são
subtis, falam baixo que parece que não se entendem e tudo ouvem
e penetram; em sua pronunciação não põem F, L, Z, Se RR (636),
nem põem muta com liquida, como Bra, Craze.
Fazem muito caso entre si, como os Romanos, de bons línguas
<' lhes chamam senhores da fala e um bom lingua acaba com eles
quanto quer e lhes fazem nas guenas que matem ou não matem e
que vão a uma parte ou a outra, e é senhor de vida e morte e ouvem-no toda uma noite e ás vezes tambem o dia sem dormir nem
comer e para experimentar se é bom lingua e eloquente, se põem
muitos com ele toda uma noite para o vencer e cansar, e se não o
fazem, o têm por grande homem e língua.
Por isso ha pregadores entre eles muito estimados que os exortam a guerrear, matar homens e fazer outras façanhas desta sorte.
São como vermelhos de côr, de mediana estatura, a cara e os
mais membros mui bem proporcionados; o cabelo é corredio de homens e mulheres, são grandes pescadores e como peixes no mal' e
vão ao fundo e estão lá de espaço até trazerem o que buscam.
Nos campos e florestas andam e rompem como bichos; são guer433
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reiros e grandes frecheiros; basta Yer 11m ôlho fiÓ descobel'to a um
l1omem para lhe pregar; são tão dextros que não lhes escapa pasfiarinho que não matem, e a frechadas matam o peixe 11a agua ; andam nús, são dados a Yinbos que fazem a ~en modo. são algo melancolicos e se querem morrer com apt·eenclt'r somente a morte na imaginação ou com comer terra; ou lhes <ligam que se hão de rnoncr
ou lhes ponham medo morrem brevil'i.<;imamentc.
De dia e de noitE: fazem setIB comer<'.'5. cantares e festa.-; atf. a
manhã, andam muito.<; dias !;em comer se não o têm. mas quando
o têm não descansam sem acabá-lo el vicwnl Vn, die1n, não gual'dando
ª" cousas para o outro. casam sem dote e ás vezes sen·em aos pais
por casar com al'i filhas, como fez Jacob a l;abão (637), amam mnito os filhos. mas não procm·am cleixar-lh<'s heranças, dormem em
1·t-tles de fio ele algodão no ar, j)Or cansa das cobras, têm g-rande
c-1rndura natm·al e com andar nús non 1•M·ec111Hlant, parece que representam o estado de inocencia.
Não têm juramentos nem ídolos. alguns feiticeiros ha entr(' el1>s
li que chamam Pagé. A êstes. para alcanc;:ar salÍcle. ~e dão a chupar e consentem que lhes fa~am outras C!'rimonias. mail não acreditam neles (6:!8). Não são demandões, mas bemfazejos e caritatiYOS; todos os que lhes entram em casa comem com eles sem lhes
dizer nada.
Xão casam de orclinario até que tomem ou matem algum homem e, se o matam, tomam por im;ignia sarjar-:-;e o t•o1·po por tal
n1odo e artificio que ficam mui galantes e. pintados e nisto têm
g-1·ande primor. Vivem muitos juntos em umas casas mui grandes
<lt> palma que chamam ócas e com tanta paz que pÕ!'n:t espanto, e
c-om terem as casas sem portas e suas cousas sem cha,·e por nenhum
modo furtam uns aos outros.
E têm outras cousas e costume-'l mui notaYeis que por breYiclatle deixo.
C01\v~EHSÃ0

J1a

A conve1·são nestas partes floresceu já muito, porque slm1eute
Baí.a havia mais de 40 mil cristãos e agora não haverá 10 mil,
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porque têm morrido de várias enfermidades e não se fazem tau tos
de novo, porque têm fugido pela terra a dentro por causa dos agravos que recebiam dos Portugueses, que os cativavam, ferravam,
vendiam, apartando-os de suas mulheres e filhos com outras injúrias que eles sentem muito e agora não se acham daqui duzenta:s e
tl'ezentas legua.<s pelo sertão a dentro, que é grande detrimento para
.sua salvação e aumento de nossa Santa Fé, nem terá isto remédio
f:ie não vier a lei que pedimos a Sua JHagestade que não sejam cativos nem os possa ninguem. fenar, nem vender .
Em todo o Brasil poderão ser batizados, desde que os Padres
Tieram a ele, mais de 100 mil pessoas e dêstes haverá até 20 mil.
Depois de cristãos têm algumas cousas notaveis e a primeira é que
são tanq11arn tabula rnsa para imprimir-se-lhes todo o bem, nem
ha dificuldade em tirar-lhes rito nem adoração ele ídolos porque não
os têm e os costumes depravados de matar homens e comê-los, ter
muitas mulheres e embriagar-se de ordinario ·com os Yinhos e outros semelhantes, deixam-nos com facilidade e ficam mui sujeitos a
r,ossos Padres como se fossem religiosos e lhes têm amor e respeito
e não movem pé nem mão sem eles; compreendem mui bem a doutrina cristã e os misterios de nos.-;a Fr. o catecismo e aparelho para
a confissão e comunhão e. sabem estas cousas tão bem ou melhor
que muitos Portugueses .
V,ivem nas aldeias de que os nossos têm cargo, corno em comunidade, em umas casas mui grandes, com um principal de sua nação a que obedecem em algumas cousas, e com viverem junta::; nestas
casas cento e duzentas pessoas, maridos, mulheres e filhos, não ha
cutre eles todo o ano queixas nem falsidades e com andarem nús
não ha homem que ponha o ôlho em mulher alheia . São mui modestos de seu natural e andam mui d ireitos e pelos caminhos sempre vão em fileiras, a mulher deante do marido, e andam á grande
µressa. São devotos e os que comungam derramam muitas lagrim:ls
quando o fazem, e nisto da comunhão ha algumas particularidades
edificantes, porque, se acerta alguma pessoa dizer-lhes que tomem
vingança de outro, respondem : "Sou da comunhão, não tenho ele
fazer isto", e antes da comunhão se d~sci plinam os homens e jejuam
a<; mulheres um ou dois dias por sua devoção. 'l'êm certo modo de
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chorar quando chega algnm parente seu ele fóra e é que a parenta
se lança a seus pés e n.'l mãos postas nele ou os braços llO pescoço do
parente, choram em voz alta, de maneira que parece que lhe m·orreu
<' marido ou filho, <' isto fazem de contentamento por festa e tf.'galo (639) .
.dcabado o pranto, limpa logo as lagrimas e se põe muito alegre a falar, comer e beber como se não houvera chorado.
Ouvem missa cada dia. sem falar, com mo<lestia e devoção, e ora
de joelhos. ora de pé, com as mãos sempre estendidas para o céu e
~o t?o afeiçoados á i~reja e culto divino que e;,tariam ali todo o dia.
Os Padres lhes pregam nas festas principais e lhes ensinam a
r1outrina cristã. duas vezes ao dia, pela manhã acabada a missa em
português, e em sua lingua, e á tarde, acabados seus serYiGOS, o diál<1go da fé e aparelho da comunhão e confissão, e todos, solteiros e
r11sados, mulheres e meninos, respondem ás p<'rguntas com graude
c·andnra. Os filhos dos In<lios aprendem com DOS!';Os Padres a lêr
E- escrever. contar. cantar e falar português e tudo tom1.1m mui bem .

•
Por Agôsto pas.-.;ado <'ll\'Í<'Í a Vossa Paternidade outra informais breve da..., <:a.-.<ts e Colegios desta província ( 640), com
•> número dos Padres e l nnãos que vivem nela, mas, por não ser
tão larga, me pareceu enviar agora esta com alguma notícia das
cousas da terra. para que ,.,..os.-;a Paternidade tenha tudo presente
e com maior luz e claridade entenda as cousas desta sua província,
á qual pedimos deite de lá sua santa benção, tendo juntamente memoria em seus santos sacrifícios dêstes seus indignos filhos, para
que assim animados e consolado~ de Vossa Paternidade cheguemos
ít perfeição de nosso J11!':tituto, á maior gloria da Divina Bondade e
~umento de sua Santa Fé ne.<;tas partes.
Da Baía de 'l'odos os Santos, o último de Dezembro de 1585.
ma~.ão

436

XXXII. -

INFORMAÇÃO DA PROVINCIA DO BRASIL

NOTAS
(546) Trd. do manus~rito, em lingua espanhola e letra c-ontcmpornnea
do scculo 16. pertencente á Bibliotéca de Evora. e pbl . por Capistrano de
Abreu no n. I dos Materiais e Achê.qas para a Hist6ria e Geografi,a, do Brasil (Informações e Fragmentos Historicos do Padre Joseph de Anchicta, S. J.,
p. 31-56). Embora o manuscrito não traga assinatura, a lnformar:ão da Prvi·in·
eia do Brasil é da autoria do Anchieta, conforme sustenta Capistrano (o. e.,
lntroà . , p . VII). Em nota. (p. 55-G), observa aincla. que é falsn. a data de
J 583, dada no Catálogo dos Mss. de Evora á Informação, porque e.~ta se re·
fere "á mudança do Colsgio de S. Vicente para Santos, po1· ordelll do padre
Oristóvão de Gouvõa, mudança que só se efetuou em março de 1585, <:(11110 o
atesta. Cardim, que esteve presente" ( T1·at., p . 359) . E, na mesma nota, es·
crevo, a proposito da flagrante semelhança da Informação de Anchieta, e!U
vários treehos, eom a N mTativa epistolat· de F . Carilim : '"Oompataitdo a presente Informação com a de Fernão Cardirn, notl1m-se muitas scm.;lhanças ni!S
descrições e é natmal que se procure nela uma das fontes da Narrativa evis·
tolar. Tal conclusão tem, porém, contra si o fato que a primeira carta de
Cardim é anterior á presente Informação, pois que é datada de 16 de outubro de 1585. Dai podem tirar-se duas consequencias, ambas plausíveis: ou que
Anchieta, satisfeito com a vivacidade e o tom aleg:re de Cardim, copiou-o in·
sensivelmente, ou que ambos· se apoiaram na informa<;ão ma11d11d11. em Agusto.
8e nos lcmhrarmos oue no Treatise of Brasil written b1J a Pori1i.crucse wirh
J,as long lived there, publicado por Purchas, em J 625, já se encontram i:mik1s
das corupinações comuns a Card.im e Anchict a; se se con~o:lcr <JUC aquela ohr:i
é de Femão Cardím, como por mais de uma vez tenho procur.1do prová-lo, e
c1ue foi escrita cm 1584, a primeha hipotese é muito mais Yerosimil". Os escritos de Cardim publicados na coleção Purchas his Pilgrimes (Loudres, 16?..>,
IV, p . 1289-320) intitulam-se Do Priinoívio e 01'(qem dos lnrlio.ç do Brasil e
de scits costu11tes e ceri.1nonias e Do Climui e Terrn do Brasil e de alguma..~ coi·
.ças notavcis que se acl1a11i assi na teuri como no mar, e se en~C\ntram eom a
Narrativa evistola1· no citado volume dos 1.'ratados da Terra e da Gente do Brasil (Rio, 1925). Se, como J!arece indiscutível, a iiiformaç.ão en\"iada eOl agosto
de J.585, a que se refere Anchieta no final da prosente, é a Rrei·e 1w1"!'açõo de
2S de dezembro de 1584, por quaisquer circunstancias só remeticla oito mczcs
mais tarde, a primeÍl'a hipótese formulada por Capistrano deve ser preferid:i.
Realmente, a Breve narração, a julgar pela parte conhecida, pois chegou até
nós incompleta, como já se viu, não podia servir de base a i·elatori.os tiío cvmpletos e minuciosos como são a Informação ela Pro-i;incia do Brasil e a Karrativa epistolar . Além disso, não contém ela nada que pudesse servir de inspiração para Anchieta e Cardim em suas dPscrições. - Ainda a proposito da autoria das Informações, observa, caridosamente, o Padre Murilo Moutinho, S. J .:
''Diz Capistr:mo : "Nenhuma traz o nome do autor . .A pesar clisso atribuo-as ao
Padre Joseph de Anchieta e publico-as com seu nome, pelos seguinte~ motivos :
A segunda das Informações, intitul:t-se da P.rovincia do Brasil, e é evidente·
mente escrita pelo Provincial - em primeiro lugar porque fala em nome dela,
tanto que em seu nome pede a bénção do Geral, em segundo porque se refere á
Informação anterior, que escrevera por força do seu cargo . Ora, nêste tempo
o Pro\'incial do Brasil era Joseph de Anchieta" . Não nego serem as l11formações de Anchieta, mas tambem por ora não posso afirmar até l'jlle se cneontr<>m
os originais.
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)finha tése é que a.s razõr.~ de Capistrano Não svsceptit'eis <l<' critica, e que
as Relações embora. talvez diL lavra de Anchietn, ma.is provavelmente part iram
do visitador Padre Oouvêa, ofirialmente:
·
1°) C'onsta pcla Xan·atfra Epi.'ltolar de Cardint que o Yisitador do Brasil Padre Cristóvão de Gouv(\a estav1t na Baía na época dest:i segu nda Jnfor11wção ( 31 ele Dez. de 158!>) . Tinlm voltado do Sul terminado a \'isita e and:wa em C'onsultas. Ora, os Yisitadorcs da Companhia de Jesus principalmente
nos tempos antigos por motivos da distancia, \'inham munidos de uma autoridade plcmi e tomavam por assim dizer o monopolio das comunica~õcs com o Padre Oeral cm Roma. A autoridade do Provineinl como que di111iuuia: e t1ucin
1-' com atenç.li.o a J\' al7atfra Evistolar vPrá qu<' no tenipo da visita do Padre
Gou,·êa a. autoridade do Pro\'iJ1eial Anthieta se some que nem lua coram 110/e .
J<~' portanto mais logir.o atribuir a Informação ao Visitador Oouví'a. Quanto <\
pedir a Bl\n<;.ão em nome d1i Provin<'ia, co111 111ais :rntoridadc e prereclencia
fa-lo-ia o Visita-Oor que o Provinda! nesse caso.
2°) O segundo motivo de Capistrano é : '·A 2• lnforniaçiio se refere á
primeira. que se intitula da P1·ovinoia elo Bra11il. Ora a primeira 6 de Anchicta.
porque escreve em força de Meu cargo. Ora, neste t cmpo o Pro\'incial 1.'rli ele
proprio Anchieta.". Respondo primeiramente que o te~to não diz em forc:a de
f<eu cargo dr Pro vincial, mas só em força de seu cargo. Portanto se havia Yisita.dor, <·nrgo mai~ <>le,·ado que o de Provin<'inl, vale o que jú diss<'mos elo lº
rnot i,·o. l~ntr'etauto ('apistrnno não reparou f(lll' rrfrl'indo-sc :'1 primrir:t Informação pe<·ou por anac1·oniR1110. Vejamos como ele se contradiz. Xa Introduc:.ão ás Informaçõr.y ele tenta pro\'ar que a prinwir:i foi escrita no período
cl<' 21 a 31 de Dezembro de 1.184, porque dft a morte do Padre Paint a :.!l de
dezeml.u·o do lií84, <' ('111 YUrios lugares diz nr.~tr ano de 1.584. Ben1. Agorn vem
C'apistrano dizer 1111<' a segunda 111/ormação Nl' refere :í I• qul' rnanelou por
fori::i de 1:1cu t:1rgo, o ti ta o lugar (pag . .).3). Fni ,·er a e.ita<;ão: ··Por ÂfllÍSto
pnasado <>miei a. Yossa Pah>r11idadc outra Informação". Ora s<•ndo a. data da
Sl'f(t111cb hlf01·11w(·iio o últin10 de Dcz<'mbro de 1 :>85, Agôsto pns~ado é A~ôsto
cl<' 1:585, e 11ão 21 a 31 de Dezembro ele 1:;s4. "Q1111ncfoq11r ho1111s <lormitat
]1omeru.~."

Essa interprct:lt;üo é tanto mais l o~ica qunnto no1:1r111os qn<' desde o p1·i 11teiro ai10 ela Visita 1!>83, :1 Narralit>a Epi.~tolar, fala ele h1forma<;õe~, carhts, papeis, etc., crwiaelos por Cristó,·iio de Oou\'êa ao Geral (Ret'. do Jnst.
11 íst. . tomo 6;), J , pág. 24) .
)fou l1umildc 111oclo de ''ilr é <1uo seria ma.is proY:wel ter sido uma e outl'a
biformação, fome<'ida de fato por Anchieta, mas <la rosponsabilidade do Visitador, a quem por razão dt• seu ofício com11ctia mais que a nl.'nhum outro
referir tudo ao Ger:il.
·
Dest.arte o Visita.dor, pessôa de fóra terit~ se sen-ido ele Anchieta; mas
como Superior a todos, infonnaria Homa. Ancliiehi Hcdator cl:i Informaçúo,
Gouvêa J nformador oficial. J<Jxplicação não forçada. I.. onge de nós pensar que
:> pêna de Gouvêa era alheia a. assuntos sobre Brasil. ES<'reveu nnda menos que
1111111 Historia. do Brasil. Refere Barbosa. :llfttchado, J, .í79, que no Colegio de
.Jesus de Ooimbra havia. no seu tempo l\fanusrl'itos do P. Got"·('a:

1°)
2°)

3º)

-

Jlfatoria do Brasil e ro.~t11111r <los .~1·11s liabitadore.~.
Comentari-0 da.~ ocupações que tei·r, e elo que nelas fez.
Sumario lla.q Arniada.~ que Ne fizeram e g1u:rra.~ que se rll'rmn na conquista da Paroiba (:Ms. da Bi bl. do Conde ele Vimieiro e de

D. .José Barbo~:~) . "
.\ respeito d:i tése d<>~em·olvida pelo ilustre padre )furilo )fouti11ho, da
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qual o anota<lor só teve noHéia quando j{1 compostos os originai~ dêste \'ulume,
eonvem aduzir as seguintes obsl!rV:H(Õ<'s:
1ª) O fato de haver Capistrano petado por nnanonismo confundi11tlo
com a de 1584 a informação enviada em agôsto de l.JS:>, niio tem imporl:•1·n:a
11enhuma no <·aso. Xií.o tem porque, onze anos depois de publieado o n. I <loq
Mate1·iai.s e A chagas, os "Anais ela Bibliotéca Nacional", t. XIX, ren•laram
n .Breve nMração da.~ coi.sas relafit'ttll aofl cole.<;io.~ e rc11i1lc11cias ria Companlâ11
nesta provinci<' brasilica no amo ilc 1584 (sob n. XX ( n óslc volume), papel
esse que é positivamente o ref;:.>l'ido no final da 111/ornwr,;ão de 85. Aí HO
declara: "Por :tgôsto passado enviei :t Vossa Palerniuado outra infornH\·
~ão mais breve das easas e col4?gios desta provinda, 1·0111 o número dos l'n·
dres e Irmfws que vfrem nela, mas, po1· não ser ti'io lar~a, me pareeeu agor:\
enviar esta 1•0111 alguma notícia das coisas da terra", ct<• . De forma q~1c o
11roprio título do documento cm queRtão demonstra que (• dele que se trata e
não da Informação de 84, por ser, ue fato, uma bn•vc narrativa dos colcitios
e casas da Co111panhi:1 no Brnsil, dc1•larnndo ainda o número de padres p ir·
mãos existente~ cm cada. 1rnw. dm1 nisidencias. Ora, ('Ssa Breve narração (. da
auto1·ia de A11tl1iotn, 4ue n assinou manu propria eouforn11' dccl:ua unia 1101:~
do 111a11us1·rito. O que constitúi 111ais unm prova decisha de que o ('an;1ri1111
é o autor da 111/ornu,fão . Xe111 ~<· nll'gue que a JJrerr 1111r,.w·rio é dat:t1l:1 de
dezembro de 84 e que :1 luforma(•<io st• refere a um papd enviado em a;.(u~~o
do 3;;. ); i'w s<Í a <lemora de muitos 1111·~es nn reme~~ª era t•ntão muito co11111111,
como t:u11bê111 parece ponto prO\'a\'1•1 11nc, ainda não 1·011duidu u111 ano, nov:\
ú1fom1<tção fô~so C'll\'Íad:t sôbre o 111c·s111issi1110 assunto.
2•) A Xai·r<1li1·a epi.<lolar. 1·u.i:1 semelhaiu;a <·0111 a /11fon11ação Capis·
tnmo observou c procurou cxpli<•:tr, foi PS<·rita iwlo pndr1• l•'ernão C'anli111
"1:Jor co111iljsão do Pn<he Visitador <.'ristó\'ão de Go11\·êl11" a l6 de outubro
ele 158!5. Vale111 11111 bas por u111 rt'l:t to rio completo :tt'i1r('a do c•trtclo da Pro·
vincia, seus ('olcgio!! e reside1u·ias, <k·!j1·rc·\·emlo umn a 11111:t :ts Yi!as da 1·ost:1,
e'om o número de habitantes, cng<•nhos, etc. Orn., se a Sarralirn cpi.~to/<11· foi
n·digida por ('Ollli~&io elo visitador e <'01110 docunumto ofi<·ial de sua 111i.,s:io
ao Brasil, n:io se compreende qm• dois 111e,es depois rc•1wtis~e Cristóvii<> de
Gt•U'l'êa o que j:í detalhad11111entc 111a11d;1ra relatar por ~\•rn:io ('ardim. f<~, o
<JUt' ó ainda mnis estranho, rep<>tisse :ilternn<lo, cntie outros, os dados rl'fe·
rentes á população portuguesa (' indigona elas tapitania~, ao número de t•:t·
dres e irmãos dos colegios e re8idcncins e ao do!! eni.renhos. Porque, :issernt'Jhando·se nn.s descrições á Narra/ira f'J>istol<ir, a J nforma(·tio não raro dPl:i
difere no <JUe diz respeito áqeules dadol!.
3ª) O tred10 da Narratii·a cpfatolar, citado pelo pa<lrP ~Iurilo \lou·
tinho, uão aludo a "informaçõe11", mas a ·'pape ili, c•art11.-; l' :n·isos n('('e~~a
rios", confiados ao padre Antoni<• Oomes, eleito pro('nra<lor na congregac;ão
provincial de 8 de dezembro de s:l, .. pant tratar cm Homa e <'!li Portugal"
(Trat., p. a02). ~faS é natural qlll', al(m dos doeumc>ntoH lc>\'ados pelo padre
.\ntonio Gomes o da 1.;arrati-va cpi.<tol«r, outros papei A t enlm remetido o visitador a proposito ele sua rni8sii.o. O que parece n1c11os rorto ó que, durnnto
a. estadia elo Cristóvão de Gou\'tl:i no Rrasil, tiY('sse elt> "o monopolio das eomunica~õcs <:0111 o Padre Ger:tl <'Ili Homa". A prova de <1uc assim não er:\
eshí. na Bret•c 11<1rmçc1o de Anchieta, escrita em dezembro de -;,i.
4ª) Outro indício fa,·oravel á autoria ele Arwhieta é o fato de haver
sido n. lnfornia('<io de 85 redigida 1•111 espanhol.
.)•) Quanto á lnforn1at,;ão 1le f-4, ó de estranhar qn<', sendo docu111e11lo
oficial elo padre Cril!tóvão <le 0011\·(\a, nenhuma ret'cn.'tl(·ia eoutenlia á sua
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m1ssao no Brasil. Alêm disso, se se tratasse de uma informação do visita·
dor, com certeza não se referiria a São Vicente, que Cristóvão de Gouvêa
ainda não conhecia. E' natural que o Visitador, só depois de observar pes·
soalmente os trabalhos da catequese em toda a provincia, tratasse de infor·
mar o Geral. Achando-se ele no Rio de Janeiro, na data da Infonnação, cer·
tamente adiaria para depois de sua visita a São Vicente a remessa do papel,
de forma a poder registi·ar as impressões recebidas no extremo sul da Pro·
vincia. Por tudo isso, é possível afirmar com poucit p1·obabilidade de êrro
que foi a. N arratwa epfatolar, redigida por Fernão Cardim a seu mandado,
a primeira relação completa dos negocios da Provincia enviada por Crist6·
vão de Gouvêa.
6•) Convem salientar finalmente que, mesmo no caso de ser verdadei·
;:a a hipótese aventa.da pelo padre Murilo Moutinho (Anchieta redato1· e
Cristóvão de Gouvêa informador oficial), as duas fafonnações não pode1U
déixar de figurar entre os escritos do Apostolo do Brasil.
( 547) Nota de Oapistrano ( Mat . e Ach., n . I) : "Cabral, como se vê
da carta de Caminha, pôs á terra o nome de Vera-Crtl'&. Nas instruções dadas
em 1501 a João da Nova (Porto Seguro, Hist. Ger., p . 77), a terra chama-se
Ilha da Cruz. Na carta escrita por d. Manuel aos Reis Catolicos em 1501
chama-se de Santa Cruz (Navarrete, Colec. de Via.g., III, ps. 94 e s.); Em·
poli em 1504 chama-a Vera-Cruz ou Brasil (Ramusio, Navig., I, p. 145).
Desde êste ano, o nome de Brasil aparece em documentos po1·tugueses e ale·
mães e cada vez se generaliza mais (Wieser, Magalhães-Strasse wnà AustrnlContinent, Innsbruck, 1881, ps. 93-94)". - A edição de Varnhagen citada por
Capistrano é a 2•. v. I.
(548)

V. lnf. de 1584 e nota 384 .

( 549) Nota de Capistrano : "Falecendo l\Iartim Afonso de Sousa, d('na·
tario da capitania de Santo Amaro e filho de Pedro Lopes de Sousa e d. Isabel de Gamboa, lhe sucedeu na doação das 80 leguas sua irmã d. Jeronima de
Albuquerque de Sousa, estando já viuva de seu marido d. Antonio de Lima,
e tendo dêste matrimonio a filha d. Isabel de Lima, mulher de André de AI·
buquerque, todos moradores na vila. de Setubal (Taques, Hist . da Cap. de
S. Vicente, Rev. do Inst., IX, 1847, p. 162) ''. - A Hist. da Cap. de S. Vicente foi publica.da em volume, com um escôrço biografico do autor por Afon·
so de E. Taunay ( Cia. Melhora mentos de S. Paulo, s/data), figurando aí á
pág. 86 o trecho transcrito por Capistrano. - Dona Isabel de Lima de Sousa
e Miranda, quinta donataria das capitanias de Santo Amaro e Itamaracá, foi
casada duas vezes: a primeira com dom Francisco Barreto de Lima e a se·
gunda com dom André de Albuquerque (B. Calixto, Capitanias Paulistas,
página 14).
(549-A) De fato, o cálculo de Gandavo (Trat., p. 27.) era de cêrca de
100 vizinhos, em 1570 ou pouco antes.
(550) " ... deitámos ferro no anecife de Pernambuco, que dista da vila.
uma boa legua'', diz F. Cardim (Trat., p. 327) .
(551) "Tem passante de dois mil vizinhos entre vila e termo, com muita.
escravaria de Guiné, que serão perto de dois mil escravos: oo índios da terra
slío já poucos" (F. Cardim, '.l'rat., ns . 333-4) .
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(55l·A) Guarassú (Gandavo, Trat., p. 27), Igaruçú (G. Soares, o. c.,
p. 21) ou Igarassú, junto ao rio do mesmo nome, no limite com Itamaracã.
Chamada tambem "vila de S. Cosme e Damião, pela igreja matriz, que tem
dêste título e orago" ou "dos santos Cosmos" (fr. V. do Salvador, Ilist.
3ª ed., p. 108) ou ainda simplesmente Cosmos (0. Soares, 1 . e.). Rm 1587
possuía cêrca de 200 vizinhos.
(552) Nova Lusitania, aliás foi o nome que sem sucesso Duarte Coelho
quis dará capitania (Varnh., Hist. Ger., 3• ed., I, p. 213). F. Cardim escreve "Olinda da Nova Lusitania" (o. c., p. 330).
(553)

V. Inf. de 84 e nota 405 .

(554)

Cf. F. Cardim (o. e., p. 335).

(555) Vinte e um jesuítas residiam no Colegio de Pernambtlco, quando
o padre Cristóvão de Gouvôa o visitou (F. Ca1·dim, o . c., p . 335).
(556) Nota de Capistra.no (l. e.): "Em carta escrita de Olinda em 18
de novembro de 1578 a el-rei de Po1·t11gal, diz Cristóvão de Barros então provedor-mór da fazenda: "Acho que devo adve!'th a. Vossa A).teza de algum inconvenientes que não fazem a bem da vossa fazenda, pelo que quis avisar do
que me pareceu acomodado a vosso scr>iço, entre os quais eutC"ndi que uma
provisão que Vossa Alteza pass::>u aos padres da Companhia dêste Colegio de
Olinda foi sem a informação que no caso se requeria, porque lhe dota Vossa
Alteza mil cruzados cada um ano, os qunis lhe serão pagos em assncar, assim
como valeu por massa os anos passados que teve muito menos preço . Mas a.
razão que tenho para entender que estes mil cruzados não sejam pagos em assucar é que, arbitrados a como valeu em massa para os haverem de cobrar nos
engenhos, conforme a provisão, é detrimento notavel da vossa fazenda, porque seguindo a informação que disto tomei perde Vossa Alteza em cada um ano
mais de três mil cruzados, porque não haverá pessoa que queira arrendar com
esta condição dos padres; por oude, se a tenção de Vossa Alteza é dot«.r aos
padres mil cruzados que pelo respeito desta ordem fiquem mais avanta;jados
visto os gastos e careza. da terra, entendia eu que Vossa Altez:i. os devia me·
lhorar ern mais dinheiro, sendo servido, e não pela m(Luefra. que tanto custa"
(~fas . do Jnst. Hist., cloc. 170, fl. 143-,-., e 144-1·.)".

(557) Nota de Capistrano (!. c.) : "Borges ela Fonseca na sua 1'.'obiliarquia Pern4nibucana diz que "no arquivo do Colegio de Olinda, que foi dos
padres jesuítas, se achou uma carta de sesmaria, passada por dona Brites de
Albuquerque, capitôa e governadora. de Pernambuco, a 24 de julho de 1579,
na qual confirma a data de uma. legua de terra em Camaragibe que aos padres do dito Colegio de Olinda havia. dado dom Cristóvão de Melo, quando
foi governador". ("Rev. do Inst. A1:q. e Geogr. Pernambucano'', IV, p. 95).
Provavelmente esta terra fazia parte das duas leguas a que se refere o autor" .
(558)

Cf . F. Cardim (o. c., p. 287).

(559)

V. ln/. de 84, nota 407.

( 560) Segundo F. Cardim (o . c., p. 288), "terá a cidade com seu termo passante de três mil vizinhos portugueses, oito mil indios eristãos, e três
ou quatro mil escravos de Guiné . " Em 1587, registrou G. Soares (o. e., página 109) "mais de dois mil vizinhos". Em 1570, não passavam de mil e cem
em toda a capitania (Gandavo, Trat., p . 29).
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(561)

:r .

Cf . F . Cardim (o . e., p . .288-9) .

(562) Cf. :b'. Canlim (o . e., p. 29!5) e G. So,1res ('.i'rat., cd. de 1879,
44) . :f!:ste fala em "dez JeguM de costa" e não doze. - V. o testamento

de Mem de Sá, que R . Garcia 1rnhlieou em nota a Varnhagen (o . e., 1, página 445-.íl).
(563)

Cf . P . Carclim (o. e., p . 290).

(564) 50 vizinhos e três engenhos de assucar, segundo F. Cardim (o.
e ., p . 296) . Cêrca de 1570 possuía llhéus 200 viziJ1hos (Gandavo, o. e., página 31) e chegou a ter 400 ou 5(10, segundo G . Soares (o. e., p. 46) .
(365)

Cf .

Cardim (o . e .. p . 206).

}~.

(566) " ... quarenta ,izinhos com seu \igario" (F. Cal'Clim, o . e., p[1gina 289) . Quinze anos antes, havia 220 em toda a capitaui:'t (Gandavo, 1.'rnt.,
página 34) .

(567)

V . lnf. de 84 e nota 412 .

(568) Quah'o (F. ('ardi111, o. e., p. 209). Em 1387, dez ou doze (Gabriel Soares, o. e., p . :34) .

(.'i69)

E' o que t11n1bem informa F . Carclim (o . e., p. 344) .

(370)

V. lnf. de 8•1 e nota 41-l .

(571)

Cf. F. C'an1im (o. e., p . 3:l9) .

(.172)

E' tamlJe111 o 11ú111ero dado por F. Can1:111 (o . e., p. 349) .

(.J73)Cf . l<' . Carclim (o . e., p . 3.>0-1) .
(ii74) Kota <lo Capistra110 (1. e. ) : "P1·ovfl\'ehnente ri ilha das Cobras, então
<'hamada. da ::.\htdeirn (G. Soares, o. e., p. 74 ) , Yendida urnis tarde aos beneditinos em 1579.".
(575) Nota de \apistr:lllo (1 . e . ): •· A tena a meia legua da cidade
póde sei: o Engeul10 Velho; a que fica a set.o leguas com certeza não é Santa
Cruz, em que os jesuítas só entrnr:im em 1596 . 'Em 1!í78 possuimn eles terras
no rio Macacú (Norberto, Aldeias ele lncli!ls no Rio de Jantii·o, na "R.ev. Inst .
Rist . ", VXll, p. 346). 'ralve?. sejam estas".
(57-0)

28, diz F. C'ardirn (o . e .. p . 3ií0) .

(.377) Nota de Capistrano (!. e . ): "O lugar onde foi aldeia de São
J.ourenço ainda conserva êste nome e fica junto a Niteroi; a de São Barnabé, fundada primeiro no Cabuçú, foi depois transferida. nas vizinhançai> do
rio J\Iaeacú, proximo ú capela de Itambi; expulsos os jesuítas, foi em 1573
elevada a vila, pelo marquês de La.v radio, com o nome de Vila Nova de São
José D'El R~i; rebaixada a vila em 1834 pela Assembléa Provincial, faz hoje
parte do municipio de Itahoraí (Norberto, l. e., XVVIII, p. 172-8)."
Y . F . Cardi1n (o. e . , p. 347, e notas de R. Garcia, p. 409-v.).
(578) A igreja de Nossa Se11hora da Assunção, edificada na praia de
Itararé por Martim Afonso de Sousa, foi destruída pelo maremoto que sub-

442
\

XXXII. -- ll'H'O JD-íAÇÃO ]).\ l'HOVIXCIA

no

BRASIL

mergiu a ,·iJa primitiva. 8ó em 154.3 se levantou no,·a igroja sob a im·ocac,:ão
de Xossa Senhora da Praia (Frei Gaspar, Me1n . , 3• ed.,
140-2; Brasilio
:Machado, Maria I111ac11larlti e o Brasil, S. Paulo, 1904).

p'.

(5nl)

Oitenta vizinhos, rnlculou 1". Cardim (o. e., IL 358). Ao tcrnpo

em que Gnt1davo escreveu o 1'rat ., contav1t

:mo

~~capitani a

e·.,

(.380)

Oitenta vir.inhos, segundo 1''. C':.irdim (o.

(.>81)

Diogo .Flom1 Yalclez.

(.382)

('incoent:i. vizinhos, informa .!<'. Carclim (o.

(:"i8il)

V. lnf. de 84 e uota 418.

(.3'l4)

Evcrardo

'.\[('n·m·iano,

qu11rto

geral

ela

vir.inhos (p. il7).

p. 3.5S) .

E'.,

p. 3-38).

Companhia

de

.JE'sus

(157!?-80).
(!38.1) Anchieta, afirma Azevedo :\l11rqucs (Apo11t .• r, p. 96), htwia funclado cm Hantos "uma fll'lJUl'mL casa", que foi abandonada. Quanc!o o villitador
CristÓ\'ão <lc Gouvêa «lit•gcm a Santo~, jrt enconh'ou tratadlt pelo cimnrino a
fon<ln.<;ão elo nova re~ide11cia e igreja 11a \'ilit <le Brlis Cubas, conforme c«msta
da es1·rit11ra de doac;iio, feit:i 11os ,jesuíta~ pelos cainaristas, da casa elo ('onselho e Cadeia "para uclall 111orarem como c<1usti sua propria" (A. )larquc8, o. e.,
p. !l7; .J . J . Ribeiro, Cro11<>lo[!ia Pa11lo.~tt1, S. Paulo, J X!l!l, I. p. 320). Xe1·es·
sitavam o~ padres elo cdifi(•io da Camnr<l porque, fic1111<lo no centro do sítio
marcado pdo irmão Frn11d:1('0 Dias, C'lll que de,·ia ser kvantada a no\'t\ rrsiden~ia, sem Nc "uiío podiam fazer suas obras" . O sitio e as casas valimll quinhentos Hnuulos, st•gnndo l•' . Cardim (o. e., p. 3.3!1). Consentindo nessa
doa<;.ão e> «ont ribuinclo com ~uas esmolas para as obras, 01> moradores dl• !-::mtos
s..: eolllprometeram a f:tzl•r "outras <·asa~ de ~a,11.'iu e eon~clho nos (•hiío~ que
foram 1h• João Fernandc•s ele Brum ", 1·onl'iliando-se as~im os interesse>i das a<lmini:1tr:11;iío e da Colllpanhia (A. de Ak·antnra ){achado, o .... , p. í7 ).
Já
em l->70, ou antes, meuc-ion:n·a Guudavo (Ttal ., p. :lí) um "most<'iro" cl:i <'ompanh ia C'tl1 N:rntos.
(.i1H;)

1'eis, cliz I•'. ('ardim (o. t·., 11. 3.38).

(.>Si)

C'ento e ,·intl• ,·izinhc1s, avalia tmubf'm P. ('ardim (o . e., p. 3.j!l).

(.381') l~scre,·e !". (\trdim (o. <:., p. 356): ''Têm muitas vinhas, o faZ('m vinho, e o bebem antes de fen·cr do todo : nnnea vi em Portugal tantas
uvas, j u1d as, tomo vi ucst ns vinhas" . r~ O. Soares (o. e., p. S!l) : " . .. os
moraclorC'~ da, vila ele H. Paulo têm jít muitas ,·inhas; e ha homens nela que
colhem já duas pipas ele vinho por ano, l' por eau~ elas plantas é muito ,·erde,
e para SC' niio a\inagrar lhe dão uma fervura no fOf!O". O fahrico do vinho foi
mais tarde proibido pnra n:ío preju11il':1r o c·omérc·io cll' Portug::I (.\. dl' E.
'fanna;i--, S. Paiilo no-< primdro., crno.,, p. 141, e Hi.st. <:Nal <las Ba1ul., 1, p. 29) .
(58!l) Jnforma Jo'. ('unlim (o. e., p. 3:J6): " . .. muitos marmelC'iros, que
dão quatro camadas, uma após ouh-a, l' ha homem que c•olhe cloze !llil mar·
meios, de que fazem muitas marmeladus". E G. i'oar<>s (o. e., p. 8!l): " ... os
marmelos l'lio tantos, 11ue os fazem ele <·onserva, e tanta 1m1rn1el:ida <11w •t lev::un 11. VC'nder por as outras Capitania>1". A exportn<;ão <la marmC'l11da era,
...ealmenhl, uma das primeiras fontes de renda de Piratininga. E.n J.)!l!l a C'amara uniformizou o ' tipo exportado", determinando 11110 as caixctas fossem
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'·todas por uma modida". Ainda. nos fins do srculo 17, "fabricava o creso
p:u1úbano, padre Guilltcrme Pompeu do Almeida, milhares de caixinhas de marmelada que as suas caravanas de escr:wos ás minas longínquas transportavam
para ali as venderem, a cruzado a cai.."l:a, mais dl' uma grama dl' ouro, pre~o
altíssimo para o tempo" (A. de E. Taunay, S. Paulo nos primeiros anos,
p. 133 e 140-4) .
(590) Concluindo a descrição das árvore~ frutifcras, cercais e legumes
de Piratiuiuga, exclama F. Cardim (o. c., ll. :-!57) : •·Enfim, esta terra pa1·ece um no1•0 Portugal".
(600) Diz F. Cardim (o. e., p. 3J5): " ... é muito sadia, ha nela grandes frios e geadas e bons calmas, é chc-ia de nlhos mais que ccntenarios, porque em quatro juntos o vivos se achara1n quinl1cntos anos". E G. Soares (o. e.,
p. 89) : "N'cstas Capitanias elo S. Vicente o 8:rnto Amaro são o~ ares frios e
temperados <>omo em Espanha, cuja terra é mui sadia". E S. de Yasconcelos
(Cron., l. 11 n. 14!>): "Estes campos (de Piratiniuga) merecem 11ome ele l<:lisios, ou bem afortunados; assi pela Ycntura que lhes co11 l>o de que fosse111 <•les
o primeiro Hcminario d:i conversão d:~ g<mtilidade naquelas partes, e o maior
de toda a Província.: como porque partiu com eles a natureza elo melhnr do
mundo. De toda a a buudancia de cousas nece~&')rius pl'ra uso ela vida h11111:ma
são capazes; e aiucla pera recreação, e delícia, a quem a procurnr".
(601)

" . .. seis ou sete dos nossos'' (P. \ardim, o. c., p. :J;í6).

(602)

('f. F. C'ardim (o. e., p. :::>i').

(603)

Cf. F . C'ardim (o. e., p. :i:J.15), no que se 1·cfcro a Pcrna111h11co.

l"ão pala\'l'as de l:'. Cardi11 (o. e., p. 334): 1 'vestc111-•e (o~ moradores de J>Prnambuco), e as mulheres e• filllci. ele toda :t sorte d(I velt1do<l, d:i111u81·os e ou1 ras sedas, e nisto têm gr:rn<le" exc(•!!sos" . Qnnnto a-0>1 da Baía, esc1·cvc G . flourcs (o.<:., p. 115) : " ... tratam i;uas pessons mui ho1iradanwnte,
ctJm muitos t:n-alos, criados e escravo~. e co111 ,.<'~tidos clema~iados, espec·ialmc•nte as umlhercs, porr1ue não vestem '<'uão M'da:;., por n terr:i não ser fria,
no que faz()lll grandes despcza~, mõrn•l'Hte cnt rc a gente ele n1<111or condição;
porque qualquer peão anda com calções e gibíio ele seti111 ou dama~eo, e tr:1zem
a~ nmlhere~ com vasquinhas e gibões do me>!mo, cs quais, eomo tem qualquer
rossibilidade, têm suas casas mui tem concertadas e na sua mesa sc1·vii;o de
p1 ata, e trazem suas mulheres mui bC'm ataviadns de ,joins de ouro". Em ~íio
Paulo de Pi1·ntiniuga, terra isolada e pobre, e~se luxo crn deRconhecido. Havia, quando Cardim a, visitou (o. e., p. 3.56), "grande falta de vestido, porque nio vão os uaYios a S. Vicente senão tarde e pouco". Os pirntininganos
vestiam-se '·de burel, e pelotos pardos e az\1es, de pel'tinas colllpridas, c•omo
iUJtigamente se ''estiam", usnndo ~ômcnte aos domingos "roupões ou bernéus
de eaeheirn sem capa" . Essa. pobreza do vestuurio paulistano, que '!C estendia
ao mobiliario e ao resto, é atc>stada pelos im·ent:1rios do tempo (Alrantara )faehndo, Vida e 111orte elo banclcirante, !!' cd., p. .iO·S.'i) .
(604)

(605) " ... e{1dn estaca destas cria três ou quatro mizes e <htí para. cima
(:;egundo a 'l"irtude da terra em que se planta) as quais põem nove ou dez
meses em se criar: snlvo em Siío Yic'ente que põem três anos por causa da
terrn ser mai8 fr~a" (Oandavo, Hi.~t., Nl. da Arad., p. 94) .
(606) ''Certo gcnero dr tapuias t une :i mandioca peç~mhenta crua 'em
lhe fazer mal por sN·cm criados nisso" (~'. Cardim, o. e., p . 71).
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(607) Sôbre a farinha de guerra, v. Gandavo (Trat., p. 44, e Hist.,
p. 95) e G. Soares (p. 158·9).
(608) Escreve F. Cm·dim (o. e., p. 69): " ... consorviuu·so dentro na
terra, três, quatro, e até oito anos, e não é nccessario celeiro". Segundo Gandavo (llist., p . 95), "estão estas raizes cinco ou seis meses debaixo da terra
cm sua pe:;:iei<;:-ão sem se dannro1n: e em São Vice!lte se conservam vinte, e
trinta anos da mesma maneira". E G. Scares (o. c., p. 154) : " ... ha outras catitas, ue chamam l<iiaçu e 1nanaibuní, que se querem comcstas de um
ano por deante, e duram elitas raizes debaixo da terra sem apodrecerem três,
quatro anos".
(609) Cará, nome comum a vúrias especies de Discoreaeeas indigenas,
de tuberculos comesth·eis.

(610) Mangará, nome comum a diversas espeeies do Aroideaceas, de tuberculos comestiveis . De yúá carã, fruto redondo, segundo Batista. Caetano
(R. Garcia, nota a P. Cardim, o. e., p. 130).
(611) " ... têm muitos l'OSl~is de Alexandria, e, porque não têm das out.i·as rosas, das de Alexandria fazem assucar rosado para mezinha, e das mes1:1as comidas deitando-lhe !~ primeira agua fóra, fazem assucnr rosado para
comer e fica sofri,·el" ( P. rardim, o. e., p. 356) .
(612)

V. nota 93.

(613) Anchleta se refere ao runapú de G. Soares (o. e., p. 259·60) .
De cii-aptí, lingua ruidosa.. Era como desigua>am o méro (T. Sampaio, O
t1111i 1w geogr.

nac., 3ª ed.) .

(614) Essa tartaruga, tão grande "que 20 homens não a podiam vol·
ver", ó com certeza lL mesma a que se refere F. Cardim (o. c., p. 85) :
" ... uma se n1atou nesta costa tito grande que vinte homens a não podiam levantar elo chão nem dar-lho vento". R. Garcia (nota a F . Uarclim, o. e.,

p. 137) comenta : "L'1na espccic do genero Thalassocl1elys :\tinge a enormes
propor<;ões; talvez a essa Re refir:i. o texto, com evidente exagêro, quando diz
quo ,·inte homens não a poclinm lernntar do chão ... "
(615)

O porco dagun, n que Anchieta. se refere, ê a capfrara (v .

nota !lf•).
(616) O cão marinho deve ser o descrito por G. Soares com o norut> de
arcrã (o. c., p. 230).
(617) Breg1iigões são molus<oos da família dos Vcnericlcos. Em Cardini (o. c., p. 93), berfJ1tigõcs. Morais registra: berbigão, breguigão, bri·
bigeio e brig-uigão .
(618)

R~fere-se

Anchieta aos sambaquis ou ostreiras.

(619) :3!angaba (F. Cardirn, o. e., p. 58, e G . Soares, o. e., p . 170),
111angaiba e mangahiba (Piso e l\larcgra.v), mongaba ou 111ang11aba, árvore
da família das Apocinacens (Hancornia speciosa, Gomez). "Arruda Camargo, <1ue descreveu a árvore, denominou-a Riberie sorsilis, em honra ao padre
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João R.ibt'il'o, da revolução pernambucana de 1817" (R. Gnrcia, nota a
e., p. 122). - J.langaba, corr. mongaba, significa o grude,
o visco, eoruo alusão ao latex da planta (T. Sampaio, O fopi na geogr. nac .,
3ª edição).

1!'. Cardim, o.

(620) Mocuj/J. mucuoé (F. Cordilll, p. •"i8), 11111cvrujc ( Purchas 11i.~ Pilgrimes, IV, p. 1307), niacujé (G. Soares, o. e., p. 173) ou 1mU'ugé, fruto e
íirvore da familia das Apocinacens ( Counia rigida, Müll. Arg.) . De etimo
duvidoso, segundo ]{.. Ga1·cia (nota tt F. Cordim, o. e., p. 123).
(621) Acajú (F. Cardim, o. e-., p. 57), acaiou (L,éry, Jlist. d'un ·royage II, p . 6'i), c<1j1í (Garnla,o, o. r . p. 46 .:i 97, e G. So:ir<>~. o. e-., p. 166), fruto
e flrrnre da. familia das Anacardiaceas ( Anau1ràiunt occiden.tale, Linn.) . En-

sina R. Garcia. (nota. a F. Cardim, o. e., p. 122): ••Jfa outras espeeies. O
nome acajá re:.erva se hoje para. a Ccdrc-la g11yan.e11.1>is, J., dii familia das )í eJiaeeas, que vegeta 1111. Amazonia. - Do tupi acã, caroço, e sufixo yu, por y-ub,
que dá, que tem. Srgundo Batista Caetano, deseonheeido no Rui e no Paragmü, e por is~o só usado em clicionurioR tupis, onde ta111bo111 designa est~o,
ano. - Ao vinho qne faziam do sumo do cajú rh:un11vn111 ccmim, que T,éry
escreveu cao11-in e lfans Stnden J(auwy; a significn~-ão elo vorabulo estende-se
!L bebida fermentada feita do milho mastigado".
(622) Aratictí (F. Cardim, o. e., p. 60, G. Soarri;, o. e., p. 17:>) ou
araticu111, nome comum a várias Anonarcas dos generos A11011a o Rollinia. De
etimo incerto, sc>gundo R. Garcia (nota a F. C.ardim, o. I!., p. 123) . 'f. Sampaio (o. c.) dá: "Araticum, s. e. ora·licú, o fruto que 1·e~uma; fruta rala,
mole".
( 623) N aná (.h'. Cardim, o. e·., p. 71), nana ('l'hevct, Singul., ed. Gaffarcl, p . 235), (1111t11az (Gandavo, o. «., p. 97), c:naná (Piso e Marcgrav),
ananas (Léry, o. e., IJ, p. 22), da família elas Bromelia«eas (Ananassa .~11ti1.0 Lindl.). ES<•re,·c R. Garcia (not:L a F. Cardim, o. e., p. 130): "Se o
,·ocabulo fôr tupi, vale por boa a etimologia de Batista Caetano: na-nã, chriracheira".
(624) Grai-ant;o, garrant;o ou (ITO?tt;O é o wao rle bico, da família das
Leguminosas (Ciccr arictinU1n v11lgai-i.s).
(625) Percxil ou, melhor, vene:til, ela familia dns lJmbcliferas (Orithmum mar·iti111t1t111 L.) .

sucuris (..-. no:>ta 97).

(626)

Refere-se Anchieta

(627)

Y. nota 105.

(628)

Y. nota. 106.

(629)

Y. not:i. lll.

(630)

Refere-se Anchieta aos jararés (v. uottt 98).

(631)

V. nota 129.

{1$

(631-A) Q11ati, coati (F. Cardim, o. e., p. 43), coat11 (G. $oar1:s, o. e.,
p. 227) e cuati, "carnívoro da famili:i dos Procinideos, da. qual habita o Sul
do Brasil o Nasua rarica, Lin., c o NQrte o Nasua rasua, Wied, bem pouco

446

XXXJT -

INFORMAÇÃO DA PHOYIXCIA DO

BRA~JL

diferentes entre si. Batista C'a<.>tlmo explk:'l o nome tupi por cíq1w, ponta, e
ti, nariz: uari11 elo ponta, nariz 11ontudo, focinho" (R. 01ncia, nota a .!!'. Car·
dim, o. e., p. 114) .
(632)

Y. nota 123.

( 6:-13)

Y. nota 124.

(634)

Cf.

a.

Soares (o. e., p . 1:)4).

(635) " ... ~ facil (a lingua geral), e elegante, e !lua,·e, e copio~a, a di·
fieuldaclc clela cstr. cm ter muitas compo!liçõ<.>s" (F. Cardim, o. e., p. 194).
Y. Teodoro Hampaio (o. e., cap. Il).

(!i36) :8' muito tonhcciila a passagem clt' G:rnclavo (o. t·., p. 49 C' 12ii), ares·
peito d:t auseneia cl:is letras f, l o r tlobraclo na lingua ~eral: " ... <"arcce de
1rês letras, co1H"cm a saber nfto se al"h:t llt.'la P, nem L, nem R, eon~1~ digna.
desp:1nto porque as~i não têm l''é, nem Lei, nem Rei, e nesta maneira 'ivem
desordenaclamente Kt•n1 terem além disto <'Ollla, nem peso, nem medida". Igual·
lllcnt<', 11 de C'. HonrC'S no me8mO senti<lo (o. <:., p. 280 1). - Na rC'llliclade
o alf:1 bcto tupi St' c·ompõe de 19 letras apC'nrts, "nito oid~tinclo f, l, j, z, neJ
i·" ('1'. 8ampaio (o. e ., ca p. LJ ) .
(li:17)

Cf. G. !-;oares (o. e.. , p.

2~3 ).

(!i3R) Ese1·ev<• ~'. l'ardim (o. e-., p. 162) : •·u~a111 de alguns feit.icei·
ros, 11iLo porqne croia11t ne les, nc111 os adort•111, mas somonl<' se clão a ehupar ciu
sua~ cnfermiclacle~, pmN·endo·lhcs que rccobcrüo saúcle, mas não por lhes pan.·rer que ha neles divindade, e mais o fazem por rcceher saúclt' que por outro
algum respeito.,. !-;e1nrnc10 Kobrcg;i ( Cart., V), os indios, não s6 recortiam
aos feiticeiros em <·asos de cloe1wa, como tamhem c·om eles se aco11sclhav:im
"em suas gnerras". Portanto, eriam nos Pag-és, ao contr(u·io elo que ufirmam
A 11chictiL e Carclim. R nem de outro moclo so justiffra o mal que ÍI eatequese
cau~avn a presen~a dos feitict'iros nas alclrius, conforme relnta o proprio Anchieta. - Sôbre os 71agés e, <'Ili ger<1l, ~>bre a religi:\o dos índios brasileiros,
v. A. Métr::tnx (1,a rrligion de.~ tupi11a111bá, Pnris, Hl2S).
(ü39) Sôbre
P. Ciu·dim, o. <:.,
indicando aos que
(Der Triinengrus.~
l 906), Rodolfo R..

a saudação lac:rimooS<t doR indios, . v. IL Garciit (nota a
p. 395), que nomeia os nu tores que entre nós a observaram,
se intercssa111 pelo assunto os estudos de Georg }'riederici
der I11dianer, "Globus", Rd. XXXIX, n. ~. Braunschweig,
Sehuller (El origen d(' lo.~ Charnía, '' Anales de la Universidad de Chile", CXVIII, Santiago, 1906) e Alfredo de Carvalllo (A saudação
lacrimio8a dos indio.~, "Rev . do Inst. Arq. e Geogr. Pernambur11110'', XI) .
- V., :1inda, A. Métraux (o. e., p. 180·8).
(640)

''· nota i>~3.
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Os

(641):

se

Indios do Brasil pareee que nunca têm ânimo de
obrigar,
nem o marido á mulher, nem a mulher ao marido, quando se
casam: e por isso a mulher nunca se agasta porque o marido tome
outra ou outras, reste com elas muito ou ponco tempo, sem ter con-versação com ela, ainda que seja a primeira; e ainda que a deixe
de todo, não faz caso disso, porque se é ainda moça, ela toma outro,
P. se é velha assim fica sem êsse sentimento, sem lhe parecer que o
"\-arão lhe faz injúria nisso, sobretudo se isso o serve e lhe dá de
comer, etc. E de ordinario tem paz Cl)m suas comborças, porque
tanto as têm por mulheres de seus maridos como a si mesmas ( 642) .
Em Piratininga, da Capitania de São Vicente, Cay Obiy (643),
'\.elho de muitos anos, deixou mua de sua nação, tambem muito velha, da qual tinha um filho homem muito principal, e muitas filhas
casa.::.as, segundo seu modo, com Indios principais de toda a aldeia
de J eribatiba, com muitos netos, e sem embargo disso casou com outra, que era Guayamã das do mato, sua escrava tomada em guerra,
a qual tinha por mulher, e dela tinha quatro filhos, e esta trazia
comsigo, e com ela estava e conversava, e depois recebeu in lege
gratire, sem a primeira mulher nem os filhos e genros fazerem por
isso sentimento algum.
O mesmo fez Arag1iaç1í, Indio tambem principal e velho, que
casou com uma sua escrava Tamoia, que havia muito pouco tomára
em guerra, sem fazerem caso disso nem o tomarem por afronta outras duas mulhere~ que tinha, e filhos já homens, e uma filha já
mulher casada. E se algumas mulheres mostram sentimento disso,
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é pelo amor carnal que lhes têm e pela conversação de muito tempo,
ou por eles serem principais; mas logo se lhes passa, porque ou s<>
contentam com os filhos que têm, ou se casam com outros: e algumas há que dizem aos maridos que as deixem, que lhes bastam seus
filhos, e que eles tomem outra qual q1úserem.
E se a mulher acerta ser varonil ou virago, tambem elas deixam o marido, e toma outro, como me contaram que fez a principal
mulher de Cunhãbêba (644), que era o principal mais estimado dos
Tamoios que havia na comarca de Iperuig, do qual tinha já um
filho e uma filha casadouros, e com tudo isso deixou, por ele ter
outras, ou pelo que quis, e se casou ou am.anecLou com outro: e outras fazem o mesmo sem sentimento dos maridos; e assim nunca vi,
nem ouviJ que com o sentimento de adulterio algum Indio matasse
alguma de suas mulheres; quando muito espancam o adúltero (645),
se podem, e ele tem paciencia pelo que sabe que tem feito, salvo
se é algum grande principal, e a mulher não tem pai ou irmãos
valentes de que ele tenha medo: como me contaram de A.mbirem
(646), um grande principal do mo de Janeiro, naturalmente crudelíssimo e carniceiro, <> grande amigo dos Franceses, o qual dalgumas vinte mulheres que tinha, por lhe fazer uma adulterio, a
mandou atar a um pau, e abrir com um manchil pela barriga: e o
adúltero, que era um seu sobrinho, andou algum tempo ausentado
dele, com medo de ser morto ; mas isto bem parece que foi lição dos
Franceses, os quais costumam dar semelhantes mortes, porque nunca Indio do Brasil tal fez, nem tal morte deu. O mesmo, e peor, e
com maior facilidade fazem outros ás mancebas; por onde parece
não é o sentimento pelas terem por legítimas mulheres, senão haveria ciumes, como fez Tarnandiba, grande principal de Pfratininga, que enforcou uma sua manceba, que era sua escrava tomada
em guerra; e o outro Indio da aldeia de Jlal'rcinhaya a outra sua
manceba escrava da mesma maneira (se bem me lembra), quebrou
a cabeça com uma fouce, ou por elas andarem com outros, ou ao
nienos pelo supôrem.
À..goaça (647), que é o nome comum a homem e mulher, significa barregão ou manceba comum a qualquer homem ou mulher, ainda que não tivesse com ele ou com ela mais que um só
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cr1ngresso; e com as tais andam ãs escondida.<; (como se faz em
todo o mundo), e por isso ao tal ato chamam tambem manclar6 se.
f111·tum (648); e se algum filho hão desta maneira, chamam-lhe
filho de meu barregão ou de minha, manceba, on mandaró â fflt('l'a
<;e. furturn meiun (649) . E isto têm por mal. e assim respondem
todos quando se examinam para o batismo.
l\Iai:; se as têm de sua mão, de maneira que elas não andam com
outro (nisi fol'le fw"fiin), andam no mesmo foro que as que chamam
J'emirel'ô, se. uxorcs ( 650), e part'ce que colll o mesmo ânimo se
a.inntam com elas que com as mnlheres, sem fazerem clife1·ença nisso,
e tão pouco sentimento têm de andarem com elas como com as mulheres; e assim qua11do os examinam para o batismo, dizem que
tantas ou tantas vezes se fmtaram delas (ut ipso verbo uta,mur) e
1-111danun ás eRcondiclas com outras. como o dizem daquelas a que
eitamam 1'emirecô, e tão depressa e tão sem pêjo estão com elas
<:orno com as mulheres; ainda q ne dPstas poucas vi nos 1ndios, contudo de agoaçâ, porque comumente a todos chamam Teniirecô, e
c0m êste nome têm diversas em d ifcrentes aldeias, e todas no mesmo fôro que aquelas que têm con.->ig-o mai'l de assento em sua pro1)ria aldeia.
Os mancebos batizados em pcq11eno cm Piratinin~a. como não
e:-taxam sujeitoo quando cresciam, e outros lmlios cristãos. vinvos,
tomavam moças gentias ou cristãs, e as tinham em seus lanços como
mulheres com filhos i:;em nota alguma, <' a estas tais lhes costumavam chamar os outros a mulher de N., sabendo muito bem qne o
11ão eram por serem eles criRtãos, e não as terem recebido na igreja;
c se algnm dêstes mancebos se ia ao sertão, e lá se amancebava
(c·omo muitos faziam), diziam os pais, já N. trm mulher no ser1i:o, usando todos êstes do nome de Temirecô.
Temirecô chamam as contrárias que tomam na gu<>1Ta com as
quai<> se amancebam, e aincla que sejam cl'istãs, como eram muitas
escravas dos Portugueses, que tomavam os Tamoios em saltos, e as
mesmas mestiças filhas dos Portugueses, as quais tinham por mulheres como as suas proprias de sua nação.
Temú·ecô chamavam ás índias mancebas dos Portugueses, e com
êste título lhas davam antifZamente os pais e irmãos quando iam a
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i·esgatar ás suas terras, como os Tamoios e Temiminôs do Rio de
Janeiro e de Espírito Santo, os Tupis de S. Vicente, os 'l'upinambás ela Baía, e finalmente todos da costa e sertão do Brasil, dizendo.lhes leva esta para tua mulher, com saberem que muitos claquelek
Portugueses eram casados; e ainda qi 1e os Portugueses as tinham
por mancebas, contudo as tinham de praça nas aldeias dos Indios,
()U fóra delas, com mulher, filhos e filhas, porque para os Indios
ltão era isso pêjo nem vel'gonba, e lhes chamavam Temirecó a mulher de N., e a eles genros, e os Portugue.-;es aos pais e mãis delas
sogros e sogras, e aos irmão~ cunhados, e lhes da\'am resgates, l'c.'rramentas, roupas, etc . , como a tais, como os lndios a quem chamam
genros lhes vão a roçar ou pescar algumas vezes, por onde não pa.
recc serem êstes suficientes sinais de matrimonio nem da parte dos
que se amaneebam com elas, nem dos pais OLL irmãos que lhas dão.
O nome 1'emirecó etê, se. U.cor vera, ct·eio que o tomaram elos
Padres, que lhes queriam dar a entellcltl' a J!erpetniçlade <lo matl'imonio, e qual é a mulhC'r legítima, porque drste vocabulo etê, que
quer dizer legítimo, usam eles nas coisas natm·ais da sua terra. e assim a seu vinho chamam cãoy etê ( 651), Yinho legítimo verdadeil'o,
á diferença do no,<;,<;o a qne chamam cfioy úy1!, vinho agro ( 652 ) . A
suas auta::: chamam tapifreté, verdadeira, e ás no<;.':las Yl11·as á sua
semelhança chamam tapyntçlÍ, vacas grandes, etc. Mas JHI mate ria
de parenteceo nllnca usam dê.'lte Yocabulo eté. porque chamando
pais aos irmão.s de seus pais, e filhos aos filhos de s_ew; irmãos, e
irmãos aos filhos dos tio.'> irmãos dos pais, pa1·a declararem quem é
seu pai, ou filho verdadeiro, etc., nunca dizem xeri'ibetê, meu pai
vel'dadeiro, senão xeri1ba xemonhangftm, meu pai q ui me gen uil, e
ao filho xeraira xereminionhanga, meu filho que1n genui ( 65:3) ; e
assim nunca ouvi a Indio chamar á sua mulher xerernirecó etê, senão
xeremerecô (simpliciter) ou :reraicig, mãe de mens filhos; nem a
mulher ao marido xemenetê, rnaritus veru~ ( 654), senão xemêna
(simpliciter) ou xemen1Jira rúba, pai de meus filhoi:;, do qual tanto
usam para o marido, como para o barregão; e se al~uma hora o nuirido chamar alguma de suas mulheres xel'emfrecô elê (655), quer
dizer mulher mais estimada OLL mais querida, a qnal muitas vezes
é a última que tomou, porque ctê tambem quer clizer fino on e~ti-
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nrndo, como caâ etê (656), mato fino, de boa madeira, igbím etê
( 057), pau fino, rijo, etc .
A 's filhas das irmãs não chamam teme1·icó ct ê, nem po1· tais as
têm; porque muitos In<lios com terem muitas sobtinhl\s, e muitas
grnti-; mulhel'eS, não usam dela:s; mas como os irmãos têm tanto
poder sôbre as irmãs, têm para si que lhes pertencem as sobrinha-;,
para as poderem ter pol' mulheres, e u:.ar delas a<l libitum se quisel'em, assim como as mesmas irmãs, dão a uns e tiram a outros .
J'aragoaj, Indio muito pl'incipal na aldeio. tlc Jaribatiba, que é no
campo de S . Vicente, tinha duas mulheres, e mua delas era sua sobrinha, filha de sua irmã; e quando se batizou, deixou a sobriulia,
ai11da que era mais moça, e casou com a outl'a .
O terem resp9ito ás filhas dos irmãos é porque lhes chamam
filh::!s, e nessa conta as têm; e a.'>Sim ncq11e fol'nical'ie as conhecem,
porque têm para si o parent('seo verdadeiro vem pela parte dos pais,
que süo os agentes; e que Jls mãis não são mais que uns sacos, em
nispeiLo dos pais, em que se crüim as ci·ju.nças, e por esta <.'aus:, os
filhos do/) pais, posto que sejam havidos de escravas e contrárias
c11tfra.c;, ::;ão sempre livres e tão estimados como os outros; e os filhos das femeas, se são filhos ele cativos, os têm por escravos e os vendem, e ás yczes matam e comem, ainda que sejam seus netos filhos de
sw1s filhas, e por is~o tambem usam das filhas das irmãs sem nenhum
pi>,io a<l l'opulam, mas não que haja obrigaçtio nem costmnc univerSEl l de as ter em por mulheres YertlaüeiraJ>, mais que as outras, como
dito é . E por esta cansa os Padre.... as casam agora com seus tios,
h-mãos das mãis, se as partes são contentes, pelo poder que têm de
dil'lpensar com eles, o qual até agora se não fez com sobrinha filha
ele irmão, nem ainda em outros grau:s mais afastados que vem pela
l inha dos pais, porque entre os Indios se tem isto por muito estranho ( 658) .
Os que têm muitas mul heres a que chamam J.'emirecô, nfto é
possivcl sabeN,e com qual delas se juntaram com ânimo marital,
pc.l'quc nem eles entendem quanto importa falar nisto verdade, nem
o sabem dizer realmente, porque para com todas tiveram o mesmo
ânimo. E muitas vezes querem mais a segunda, terceira, quarta, e
ainda a última qHe as outras, e po1· serem ou mais moças ou mais
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fecundas, ou filhas de principais. E não ha certeza para que ca:ti;ris pa1·ibus se haja de presumir em favor da primeira, antes muitas ve?.es nestas ha menos dúvida e mais probabilidade que 11ão tiveram ânimo de se obrigar a elas, porque como eufüo são mancebas, ás vezes tomam alguma velha de que nã.o esperam filhoH, porque não acham outra, sõmente para que lhes faça de comer, porque
se acertam de não terPm mãe ou irmãs, que tenham cuidado deles,
são coitados, e contentam-se por então com qualquer velha, com que
cstão bem agazalhados, sempre com ôlho em toma1·em outra..;; ele que
tenham filhos, como depois fazem, ou deixando a primeira, ou retendo-a. se ela quer, para o efeito sohredito: e como cntre os lndios
ha muito poucas mulheres meretrizes e devassas, e a carne aperta
com os moços, tomam qualquer q ne acham, OH velha 011 mo<;a, ainda
que não seja muito a seu gôsto, porque por então i1ão podem maü;,
esperando e tendo quasi por certo que terão depois outras, como
ac·ontece principalmente se são Ya.lentes nas guernrn ou filhos de
~randes principais, iiorque então os pais lhes dão as filhas, e os
irmãos as irmãs, e a estas se afeiçoam mais que á pl'imeira, <t qual
parece que 11ão tomaram senão ad femµus, nem têlll ânimo de se
(>brigar a elas, nem elas a eles, porque já elns sabem que eles hão
tle tomar outras quando acharem ocasião e ns hão de deixar.
Dos que têm uma só mul'1er de que houveram filhos, com a
qual perseveraram até á Yelhice, pode haYrr mais (lúvida, porque
parece que êstcs têm diferente afeição e ânimo marital, não porque
ac princípio o tivessem tal, porque todos se ajuntam com el11s duma
mesma maneira, e tambêm êstes, como todos os outros, in p1·cparatfone animi têm muitas, e se as não tomaram, foi não por se terem
J>Or obrigados áquelas, senão porque houveram filhos delas, e os :;erviram bem, e lhes foram leais, e não tiveram poder para ter outras;
porque a êstes mesmo acontece no cabo da vida tomarem outra moça,
quando a acham, maxime sendo eles principais; mas se não têm
teimado outra pela amizade e conversação de longo tempo com as
primeiras, lhes vêm a tomar êste amor. E quando os querém batizar dizem qne aquelas tiveram de pequenas, e com elas cresceram,
e que as não hão de deixar; e o mesmo dizem outros, posto que
S('jam mancebos ao tempo do batismo, porque se acham já com
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aquela, e lhr querem brm, porque não tiveram outra nem ao pre""nte têm poder para a achar, e se acertaram de Yir a poder dos
Portuirue1>es, têm medo 1 1ue lhas tomem seus senhores, e eles se fiquem sem mulher; ma.., se lhes dão alguma mais jeito:-ia, faciimente
c11'ixmn a primeira; e ai-;sim at•ontece não raro que êstcs mesmos se
ª" tempo do batismo têm tomado ~llguma de uoYo, ou algum princ·ipal lhes quer clar al~nma f'ilha, cm irmão, racilnwnte dt'ixam a
outra, e não querem se ca~ar senão com a derradeira . E as outras,
ou s<' ficam assim };e são velhas e trm fil!Jos, 011 se ea"lam com 011fros
(como se clbse ao princípio) sem muito ~ntimento.

(641) l'bl. n:i .. nc,·i~ta do 1nstit uto JliRtOl'iCO e t•cogw fito Brasileiro",
VIH, p. 2.34-6:!. A ('Ópia foi oft•re<'ida no In~lituto por \'arnlutgen, r1n 1844.
N'a 1·:irta <·0111 '}ue aeomp:rnhou :1 ofertn, depois de Sl' refrrir ao t•'itudo de
.T .•T. ~laehado d 'OJi,•oira, Qual rrn a c1n1di~"<io ,,ocia/ do sf'.TO fe1ni11i110 entre
os indi.r1ena.q do Rra.~il? (" lkv . do lnst . llist. ", p . l (i~-~Ol), csct·cvcu o autor
dn Jli.•tória OrMI: "Em um prc"io~o livro, cotn :!l."i folhas, dl• •a rios papeis
tocantes aos ,jesuitas do Brasil, nos fim; do SC<·ulo 16, <le letra 1·onle1r1poranca,
C'neadC'maclo c•111 pcrgnminho, e que hoje é dfl. Bibliotl'l'n 1%or('nse, 1•nconfrámos :í foll1a no uma me111oria s<ilnc o n1enciou:1do assunto. u 'Jual oc·upa ~ci!l
J•ágina'<, e ~<· 11iz ÍI margem, 110 mes1M1 1·nraeter Je leira, ter sido c~l'rita por
JO'Scph de Anehieh ." Dela C.Jwi:1Y:1 ao Instituto unia c·ópia, pa1·a qu<' "a his·
tória c·om o seu aspoto sisudo, superior :i todas as simp:•t ias" a recebesse "romo
pro,·:i. a.o julgamento no seu tribunal de ,justiça", ao l:tcio <las "belnH e con~o
llldoras doutrinas" de Mal'hndo cl 'Oliveira na sun "eHclcnte clisse1-t:t<:íio". J\s ohservaçõc•s de Rodolfo Gar<'in silbn• os ,·01·abulos tupis da h1forma~·iio,
;i baixo transl'ritas, foram fritas pdo elllinentc mestre ·i pedido do anotador.
(642) O clepni 111ento clr Gab1·iel Roarcs, a proposito das rehu;õcs das comhori;.ns entre si, é 1·ontraclitorio, ora eontestanclo, ora 1·onfir111ando o ele AnC'hiet:t. Com t•feito, diz o :tutor elo Trat. (p. 282-3) : "A mulher verdadPim
elos tupinambils é a primeir11 que o home111 teve Q conversou, e niío têm cm 11eus
rasamcntos outra <'<.'rimonia mais que dar o pai a filha a seu genro, e como
têm :i,juntamcnto i:nrnal, fieam casados; e os índios principais têm mais de
uma mulher, C' o que mais mulheres tem, se tem por mais honrado e C'Stimado;
rias elas dão tod:is a obecli<.'ncia (1 mai8 1mtiga, e todas a i;en·em, a 'tua! tem
armada sua rede junto ela. elo maritlo, e entre uma e outra tl'm sempre fogo
a<'eso; e as outras mulheres têm as suas redes, c111 que dorme111, mais afastadas,
e foi:ro entre cada duas redes; e quando o marido se quPr ajuntar com qual11uer delas, Y:ti·be lançar com ela nn rede, ontle s11 detem s6 aquele espn.ço dêste
lOntcntamcnto, e tornn-se p:tra o seu lu gar; e scmprr ha entre estns mulho-es
eiume.~, morn1cnte a mulher priml'ira, porque pela m6r parte são mais velhas
que ais outras, e do menos gentilozn, o qual ajuntamento é p6blico deantc de
todos". Em outro trecho do Trai., porém, c1111firma Gabriel Soar(!S a o])~cr-
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aind~L a proposito dos tup i11amb(1~ (p. 287): "E
as qut' querem bem aos marido:1, pelos contentarem, bu11<:am-lhc mo1;as com que
eles se desenfadem, ai$ <1nais lhe lenun :í rêde onde dormem, onde lhe pedem
muito que se queir1L deit:u· 1·.0111 os maridos, e as peitam para isso; cousa que
l1ão faz nenhuma nac_-.ão de gente, S<'não êsk>1 barbaros". Tamlwm .fr:m de Lfry
e Claude D'Abbevillc nolam 11 ausC'JU'ia. do <1ualquo1· scutinl('n\o de ciume entre
no i'11dias. Diz o prinwiro (J/i.~loire d'un Voya{lt', ed. Gaffar<'I, l 1, p. 'l6):
"Et ce qui ei;t csmen·eillable en <:est<' multitud<' de fommes, t•n<·Or<' <1u 'il y en
Dit un<' to1111iours mieu.-.. aimé<' du 111nri, trint y a i1Nm1111oins que' po11r tC'la les
~utn•s n 'en seront point ialous<'S. ny n 'en mur•nm·eront, au moin>< n 'eu •nonstreront am·1111 <iemblant: tellement <111e ::i 'onup;n•s •oult's à f:tire l<· me:s11:1g-e,
tistro lcur1> licts de cot1r>11, à all<'r a1L1. iarclius, & plantel' los rn<·ines, el les vivcnt
011se111ble en une paix la nonpareille". Por !!lia vez, Claude D '.\ bbevil\e est·re,·e,
<!U:lsi com as me~mas p:dan:;~ ele Lt-ry (Ili.~t. <lei Mi.~Mi<>, Pnrhi, 1!1:!:!, fl. :!7980) : "Et. bi<•n qu 'il y a it pl11sieur11 fcmmes <lVl'<' uu 111es111l~ ma ri dc111curnnt
t<•ute>i ense111bles dans un mc~me quarti<'r eles susclites loges; si est-t·(' qu 'il y
en a tousiour~ mw qui l•st la. 1ni<'11X aym.:;i>, la<1uell<' <:0111mnnde aux :intres, <'Olll·
me la mai!l't>ssc i\ toutC's les st•t'\"(IU\t•s. f•Jt ee qni e:it ad111iruble, e~t qu "·lles
Yivent !outcs en paix et t•n gran<le uuion, s:ms envie, riottes, 11~ ialousie, olieis~ant toutes t•nse111hles an mari, i< 'e111ployaul fid<'ll<'me11t :1 tr:n:iiller & à f:1ire
leur 111csHag<', sa1111 qtwr<•lfc 11~· divi:iion qtl!'leOH<l'W".

,·:1ção ele Anehiotu, dizt'ndo

(li43)

<au/Jí, pri1lt'ipal 1[,• .J('tihatil!a . .. Cw1/Jí

\'<.'til

de caá, l1orva, pl:111-

ta, fo lha, (' oby, 1•erck" (1L CT:1rc·i:1, nota a Varnh., fli-<t. <:er., 4ª ed . T,
l"ígina 34.-) .
( ü44)

\'. uota 2:Hi.

Ou a :1clúllt'ra, COlllO nfir111a (}. So:m•s (o. e., p. :!~/): "Os manito ~:io eiosos; e :1inda que achc111 out 1·c111 <·0111 as um·
lbere:-t, nfio n~aL:uu a. ninguem por is~o, ~ <piando u1uito c;:panuuu w·, n1ulheres
}>elo caso". 'fhcn·1, Lí>ry e l> 'Ahbl'' ille niio obs('rv:1ra111 essH indifcreuçn por
partc dos maric1011 l'ngn na dos. gst•reve 'J'licn·t ( Si11r111larit1··, ed. <+aff;irel,
p. 212) : •· Yray cst 'I•' 'aprC's qu 'um· fr1111ne est 11.arit~<' il 1w faut <1u 'elle se
ioiie ailleurs: ear si C'll<' est surpris(1 en atlulten', ~011 111ary 11<' se fcra f:rnte
de la tuer: car ils onl t>t'la t'll grand !•01 rt•m·" I~ .fran tlf' i.f.r,v (o. e , II,
p. Sü-7): " ... l 'adulthc du custé d(•s fenuucs leur est t•n tel horn•ur, que R'1U$
qu 'ils ayent autro loy que celle de w1tt11·<', si q1wlqu 'unt\ marirc s 'ahnnclouJJl' à
:Jutru qu 'à sou rnnry, il n puix!!ance de la tut•r, ou pour le moius de 1:1 repu•lier
& ren\'oyer :-ivee honte". E l>'Abl)('ville (o. t., tl. :::!s), a proposito do~ tu})inambús: '' 8i l 'unc cl<' leun1 fen11nC's est ti·ouYÍ'e en aclultt>n•: il faut <Jll 'elle
S<' rC'sOucle à la mort, ou au moins rl 'estr<' ,·enclm pom t•sclan·" .•\li{1s, o proprio Anchit•ta (earta l ), esncve, rt'ft•rindo·se aos ibir;1jaras: " ... so a mulher
c•ai cJ11 ad11 H<' rio, o marido mata-a".
Na Vl'rc111<l<>, a at itudc dos indios dt•:mte
da infidelidade da>1 mulheres n1ria de na<;iio a nação, eonforme '" pode ver
mais fa.eilmente cm J) 'Orbign_v ( l' oy<i,qr clans lc., dcu.i A 111éri<111e.~, P:tris, 1 't~6,
p. 1 148, 170, J72, 18!1, etc.), que n•stllll<' as ohscn·a•;ões de l"pix <' :'llartius,
Xell\\Ít•d, 1-'aint-llilairc t• outros.

((i45)

cho" dêstcs

(646)

'.Pupir1a111b(1~

V. carta X\' e nota 2:!:!.

(ü47) Obs<'rv:t.ção do Hodolfo Garcia : "Ar1oaç<i (> êrro por <tgonçâ ou
ag11açâ, corno se <>neontrn nos di<"ionarios <la linizua. tupi. 1-;' no111t• comum a
liomem e mulher, e sig111fic:i an igo ou annr.a de amtt11(·ebamr11to, harregào ou
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manceba, como explicam o proprio Anchieta e o padre Antonio de Araujv, Catecismo Brasilico, 268, od. Platzmann".
(648) Observação de Rodolfo fui.reia : "Manàarô, melhor 1nonàarô, de·
riva do verbo mondar, furtar".
( 649) Obser,·ação de R. Garcia: "Monàarô-aguera, com o signifi~ado
do furto pela cousa furtada, ocorre no Vocabulario da ling11a Brasilica, co•cluido em Piratininga. aos 22 de agosto, oitava da Assunção de Nossa Senhora, de 1622, de provavel autoria do padre Pero de Castilho, no original que o
erudito Feli.x Pacheco possúi" .
(650) Observação de R. Garcia: "Temirecô, uxor, mulher legítima do
varão, de modo geral, segundo Araujo, Cateoisnw citado, 272. E' de se preferir, porém, a significação dada mais adeante por Anchieta, melhor iDformnnte: os indios chamavam ru:isim as contrârias, que tomnvam na guerra, com
as quais se amancebavam, desiguando pelo mesmo nome as indias mancebas dos
portugueses . O étimo devo sor o que dá Batista Caetano, Vocabulario da Conquista, p. 506 : de tc11ibi-e1·ecó, aq:iilo que se tem, o que é tido, conduzido,
m1mtido, ou, como tambcm so diz, teúda. e manteúda".
(651) Observação de R. Garcia: "Cãoy, ca'UÁ, cautm, vinho, de acayú=
acajú. = cajú, e y, agua, líquido: vinho de ca.j tí, ou simplesmente vinho.
E' interessante notar que no Sul e no Paraguai, onde não existe o anaeardio,
se tem o vaca.bulo cauE ou cauim p:ira designar a bebida fermentada feita
com o milho mastigado".

=

(652) Observação de R. Garcia: "Cãoy áyá (êrro por áya ou ái): cauim
agro, azêdo, amargo. Ao vinho do Reino chamavam os tupis cauí.1n-piranga
(Dicionario Portugu-J.~-Brasiliano, sub voce vinho)."
(653) Observação do R. Garcia,: "O verbo 1nonhang significa propriamente fazer, e 11ionhangá1·a, o que faz, o fazedor, o a l1tor. O sufixo ára ou
çára serve para formar os substantivos verbais".
(654) Observaç.'io de R. Ga1·cia.: "Xemenetê (êrro por xemfletê): meu
parente verdadeiro, segundo Araujo, Catecismo citado, p. 270."
(655) Observação de R. Garcia.: "Entre os dois termos, :reremirecô e
:rercmirecô-etê, dá-se, como explica Anchieta a proposito de temirccô e temi1·ecô-etê, o mesmo caso que ocorre entre tapira, boi on vaca, e tapiretê, a anta
(Tapirus), que tomou o sufi.i:o para diferençar-se do gado bovino, s6 conhecido dos indios depois da conquista. Note-se que na composição (temirecô
para xe-remirccô), o t se muda cm r, conforme a lição de Batista Caetano,
o. c., p. 466."
'
( 656) Caá-etê, mato real ou de grandes árvores (B. Caetano, o. e . ) ;
o mato virgem, a fl01·esta primith-a ('f . Sampaio, O Tuvi na Gcogr. 'Nac .,
3• edição) .
(657) Jgb'ira, ybirá, ibirá, madeira, pau, árvore. Significa ta111bem :
tronco, tóro, viga, vara (T. Rampaio, o. c . ) .
(658)

V. nota 449.
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DO PAORJ:: GONÇALO DE ÜLIVEIRA

(660).

J E!JUS.

O que Vossa Revcreudissima me mandou que lhe apontasse por lembrança.
Pera se informar de Padre Joseph no Espírito Santo o seguinte :
Primeiramente, tratando de entrar na Companhia com o Padre Joseph, sempre lhe disse que o que tinha não houvera ele dar a
outrem senão aos Padres e Irmãos, mas por doação que não havia
dP ser senão depois de admitido nela por profissão ou coadjutor (661).
Mandando-me que viesse certo dia ao ('olegio, vi sôbre ele ter
tratado sôbrc o negócio com o Padi·e Visitador (662), qne me houYP por recebido, e, sem se tratar sôbre a disposição da fazenda então, mandou Yir escrivão que fizesse logo a escritura; no que, o Padre Joseph, vendo-me enleado, me disse que me fiasse seguramente
do Padre Visitador, no que não repliquei, cuidando ter com ele tratado o necessario.
Dali a três ou quatro dias, indo o me.<m10 P adre Joseph, o Padre Lniz da Fonseca, Reitor ( 663), com escrivão tomar posse, clisselbe que não estava nada satisfeito de muitas condições, que o P adre Visitador pusera na escritura que se fizC'ra, e em especial daquela que expressara tanto, scilicet : que sendo caso que a Companhia me despedisse, que não seria obrigada a me tor nar cousa. alguma do meu; sendo o contrário do que sempre com ele tratara,
sdlicet : que não houvera de doar o meu senão depois de professo,
~57
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e que, se acertas~ de me clespecli1· antes clis.-,o, se me tomasse e não
ficasse perdido. !<; q lH' por C'sta <.:ausa reclamava contra a escritura
e <.:ondições que 1wla iam <' que, no auto da po:;sr, havia de declarar
como nunca entr11di.'1·a. nem fôra minha ii1 truc:ão doar o meu por
escritura, e dar po:-;S<' dc>Je que fosse Yaliosa, depois de fazer profissão, como já tinha dito: e que, assim. com C'sta declarac:ão assinaria
a pos.se e de outra UHllH'i 1·a não.
Padre Joseph me re:-.poncleu estas formais palanas, acabando
por me confe.<;-;ar <:om <>le haYer tratado o qtH' tenho dito, scilicet:
que não pusesse a tal clrc:l111·aC<ão nem <:ondição 11<1 posse> e que, dentre, em 3 meses, c•11 >-C'l'iH admitido a votos ele <.:ocid.int.or. Repliqueilhe sôbre isso, tfowucl o qn e olhasse Sua Reve 1·c11d ii-;.i.;ima bem o que
me dizia e promC'tia, <' que tomava suas palavnts por eseritnni pública, e que lhe declat·ava quP out1·os nenhuns votos havia ele fazer,
e que, se me não c:urnp1·ia o qu0 me dizia. que spria llll' atai· .e de!iinquietar. Ele me respondeu que não hawria ui~so !'alta alguma.
l"isse-lhe: Pois olhe \. os:-;,1 Hewrendis.<;ima qtt<' lll<' t<>n fio de suas palavra;;, e com isso a-;sino o auto de pos.'ie :-;pm clec:lanii,;iío nenhuma.
1•: as.-;inara sete mil C'strituras 011tras ele mais impo1·tancia sôbre sua
palan·a. que semprr cri P a qtte sempre tiw muito <·1·i'•llito.

Item, em mi11ha <'H.''<I llw disse que tir1ba ll<'N'ssidade ele um
moc;o pera me sc>1·,·i1·. Disse-lll<' que. quando um não bastasse, que
Sl·riam dois. B clois l<>vri comigo. O que 8Prvin :l anos melhoi-. depois que fomos J)('ra o Rio de .Janeiro, casa ratn ·<> os Pa<I res lá e da
Capitania do E~pirito Santo o tornou o l'acln• .Josrph <l mandar
prrn .sua mulher. E nrnnclou ,·ir o i:egundo quP mandou cmnigo, por
Yer a extrema neces..-,idad<• q1w dele tinha. que {> êste que digo que
Vossa Reverendis.-;ima <' o Padre Yisitador P o R0itor me tiraram,
tirando-me com is.-;o a viela juntamente.

Itcin, pedi ao Padrr qu0 me não entrrga:>sr a Superior que me
dc~inquietasse, e, 0m <'l'peeial, Elo Padre Tnacio 'J'olosa

po1· sna pessoa,

c1 ur 01<' {> homem santo, mas po1·

(664), não

amor das informa-

ções do Padre :Uart.im <la Rocha ( 665), etc.

Item que não haYia de me apartar de si e cl<> sua companhia.
:Ele me disse que, enquanto YÍYes-;emo!-i, estariamos ambos respeitan4. 5 8
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do minha quietação e bem espirit1wl, por me haver criado e en lhe
te1· sempre amor ele pai verdadeiro ( 666) .
Isto é e disto se poderá Yo.'>sa Reverendíssima se informar, que
creio qnc o Padre ,Joi;cph dirá deante de Dens o que nisto passa,
]JOis é verdade e importa a qui<.>ta<;ão minha ua Companhia . (~lH',
pera bem, jú que eu vinha pera onde ele me mandaYa e deixava
Jo~o, eu me houvera de prowr d<' papel seu, pera que, sucedendo a;;
com;as como sucederam, me vale1· dele, mas <lté nii;so fni confiado
e fiil mal a mim mesmo.

f:l l

XO'l'As

(ti-39)

1'hl. nos ".\.n:tis lla

Bihlinll'~ª

Xac·ional", XIX, p. 64-.) .

((jü0) Xo 1. 2, 11. :-.!l, ele sua rroniNi (ed. <lc• l~<i:l), diz Himão de Yao;·
<'OlH"clos que, clcpois da cxpc~diçt;o de 1\f(·m do ~:í ao Rio ele .Janeiro cm J.íGO
e sua estada 0111 Sl"to Vi<o<:>ntc-, seguiu ~0111 a armada, ele volta ít Baía, o provin·
dai Luiz da (:rã "lenrn\lo c·onsigo dois Irmãos gnmdes lingua11 tio Brasil, Gon·
c::llo ile Oli\'t•ira t• Gaspar Loure11<;0". Por outro lado, o padre Hui Pereira
(Carl. Ai•., xx:u:x , 110tid:1 a chegada do Pro\'iu.. i:il ii cidade do Sah-:ulor
110 dia :rn de ago11to, cscl:U"t't·c•ndo que, :ilt'm dos jc·~uitas nomt':Hlos por H. do
Vns<·oncelos, Yi1Jjara111 c·o111 J,uiz da Gri• mais o irmi\o Antonio de Sous.1, os
1101rit;os Ba ltazn r Gon~aln•s, .\ ntonio dt• ?li elo t' l'l•ro Peneda "e outro llHHºO
qll(', por ser Jll'<111eno, uiio Í' ainda re<·chido". Gon~aln de Oli,·c·irn. Ciaspar Lou·
1·1 n~o e A11tn11io de Sousa (:wrt•st cnta Hui l't>n•ira ) "estão a~t.ra per:t H' or·
cl<'nar, pera CfU« to111 :11111>01< us tal(•ntos apro\'eitt>m n•rlhor ao proximo". Em
out tthro do 111rs1110 :mo do• J.1<>0, Gonc;aln de Oliveira, j:í ord<•1rndo de missa,
Hni rercira (' .João Dido fnr:u11 enviados para l't' r nn111buco aJ'i111 de estahelc·
cri definiti\'a111c•nle a rc·Nickncia <la C'ompanJ1ia, ini<'iada ano~ antes por
.\nlonio Pir«s . ('hegntlos a l!l de janeiro ele l."i61, clcpois de uma ,·ingem a('i·
dentada (ann stado por \ºC'l' l o~ 1·011tl"firios, o na\'in por duas \'(•zt·~ arribou :\
Jlh(.us), instalar;1m-sc os jt•snitas cn1 Olinda (Carl. Ar., XJ, l), onde G011·
c:nlo do Oliveira foi i11('u111hido de far.cr 1i doutrhm "aos nulcs, Jndios, e An·
i;olas" (!=l. ele \'a!:IC., o. <·., 1. 2, n. !ll-2). Em J>crnnmbuoo, pt•rmanecera111 os
padres dois ano~, volta11do r. B:iía "a diamaclo dos Huperiores, 1wra depois tor·
ll:llº<'tn eom mais t6pi:i <lc obreiros a tiío grande i;eara ", informa ainda 8. elo
Yastoncelos. ~e Gonc:alo cll' Olh"eira tornou ou niio a Pern:1111hm·o, niio o di11
o nonista. :\lns o fato (· q11« cm ]."i6."i se ath:n-a t•11t kiio YiC'enfc>, t:ihrez chl'g:t·
elo c·om ~i armada d<' l.;'Htac•io d(' Sú, t' seguiu, ;•111 1· 11111panhia dr Anchieta, ÍL
frl'nte elos i11dioii e mestic;os que to111ara111 pa1'tc u:t luta e funclai;iw elo IU:i do
.Janeiro (P. Hodrigues, Tida de A11rh., \. e., p. :!13; ~- <le \·ase., o. ('.,
1. a, n. 72). :'\o Rio, Gon<;alo de Oliwira, prestando bons sc•nic-o~. esteve pre·
sente a todos os tombates (< art. At·., LYl, e R. ele> Yasc., o. <·., 1. 3, n. 7.i,
82 e f\6). E11t llí67 residia novamente c111 Riío Yic-rnte, tendo Aiwhicta como su·
i1crior. :N'o nno soguinte, j(i tornado ao Hio de .JnJl('Íl'o, se Cll('Ontrava ~om o
pndre Baltasal' .\IYares no uldeiamento de São Lourenço, <1ua11clo Arariboin
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venceu os trunoios do Cabo ]<'rio, aliarlos aos franccsce ($. de> Vasc., o. <:.,
liv. 3, n. 132). Cinco anos mais tarde, em novembro do 1573, assinou como
testemunha, sendo então procurador do Colegio, o auto do posse da sesmaria
dada a Arariboia ("Rev. <lo Inst. Ilist.", XVII, p. 307). Qllnnclo Nobrega,
<.>m 1570, faleceu no Rio ele Janeiro, por indicação sua Gonçalo de Oliveira
ficou como Superior do Colegio, cargo que deve ter exercido até abril do
1573, quando, por ordem do Provincial Inacio de '.l'olosn, voltou a ser procura·
dor, sendo substitui do na dire<;ão pelo padre Braz Lourrn<;o (Jlist. dos CoZ.,
l. e., p. 129-131). Ainda em 15731 aeompanhou o reitor li alckia de $.c'io Lourenço, onde os padres, procurando casar os amaucebados, passaram perigo de
morte (o. c., p. 136). Re~ndo parece, entre 1573 e l:l83 foi Gonçalo de Oli·
veira despedido da Companhia. E é quasi certo, como sugere Rodolfo Garcia,
que tenha sido ele o "sacerdote devoto da C-0mpanhia" quo a 3 de janeiro de
lil84 agasalhou em sua C'asa na Baía durante a noite, o Yisitador Cristóvão de
Gouvêa, que se dirigia li aldeia do Espirito Santo (F. C11rdim, Trat., p. 302,
e nota da p. 393), pois .Anchiota na :Be.sposta que se scirue fala. que o auto da
posse de sua faz<>nrla, por parle da. Companhia, foi lavrado em Jpit:mga, -pnróquia que pertenceu ao muniripio de Abrantes (Alfredo ".\í. Pinto, .Apo11ta1ne11tos para o Dicil>nario Ocografico rio Brasil, Rio, 1894, JJ, p. 189) e Abrantes é a antiga. aldeia do Espirito Ranto (R.. Garrfa, nota 11 I•'. Cardim, o. e.,
JJ. 382). Da mesma form:i pocle·~c ter por certo que é ainil:t n Go11çalo de Oliveira que Cardim S<' refere (o. e., p. 337-8), quando diz <1ue, dias antes da
pnrt.ida do visitador C'ristóviio de Gouvêa para o RuJ (14 de novembro de
1584), "foi admitido na C'ompnnl1ia um sacerdote ,iá homem de dias que nela.
tinha >ivido perto de 30 anos", o qual, "havendo um ano que o padre visitador o dilatava, não querenilo :tC'eitar !>ua fazenda, 1111111·11 qni' entrar sem
fazer primeiro a. doaçf>.o pública ao Colegio de toda a sua fazrncla, esera.rnria,
terras, vaC'as e movei que valeria tudo passantP ele oito mil c-ru~ados; e não
quis aceitar ser pro>isor c adaião <h Ré, que o senhor hi~po lhe mandou ncei·
tassc sob pena d 'excomunhão". Raccrdote abastado e, por isso m<>smo talvez,
julgando-se bastante poderoso para. deMbedecer a uma ordem do bispo, cllrca
de trinta anos vivera na Companhia, diz Cardirn. B, como rwi111a vimos, S. de
Vas!\oncelos, aludindo a Gonçalo do Oliveira, o dá romo irmiío j(t em 1560.
Confrontando·so as palavras elo Cardim com as declarações e.lo Anchieta e do
}Jroprio Gonçalo de Oliv<.>ira, verifica-se que êste, nov:u11rntc rce1•bic10 na Companhia nos ultimos dias de outubro ou primeiros ele novembro de 1584, partiu
a seguir com o visitador, Anclúcta, Cardim e outros jesuitas para o Sul. Quando a comiti>a esteve pcla st'~nda. 'ez no Rio de .Taneiro de volta de São Vi<'<'nte, Goni;.alo de Oliveira fez os votos simples, conforme relata Anchleta na
Resposta. Aí passou alguns anos, tornando em seguida. ú Baía, onde escreveu
sua informação, clestinada certamente ao padre ~forçai Delliarte, que era por
essa epoca. o provincial.
(661) B. Teles (Cron., J, p. 119-24) dá uma explicação dos vários estados ou graduaçõe11 ela. Companhia. O primeiro é o ele professo. Isto é: do
que faz a chamada profissão dos 4 votos, acrescentando aos elo pobreza., castidade e obedieneia (comuns aos demais religiosos) o "de ospocial obedicncia ao
Sumo Pontifico, pera por sou manda.do ir a. qualquer parto do mundo, e andar
entre fieis e infieis, em so1·,·iço e bem da Cristanda.de", voto 11ue "quis fazer a
Companhia, pera. maior veneração da Sé apostolica. e confuslío do herejes, que
ne8tes tempos pretendem apartar a gente da obediencia e sujeição do Pontifico Romano". A' profissão elos 4 votos, principal estado da Companhia, só
se admitem padres "mui provados cm 'irtude, e mui aprovados em letras; a
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satisfação dn virtude dão os Superior!'!! ao Preposito Geral, qno reside em
Roma, por informações, que lhe mandam, depois de várias expericncias, e do
lnrgas provaçõeR, que ordinariamente pass11.m de vinte anos; e só o padre gt>i·al
podo admitir religiosos n esta profissão solene. A abonaç.ão das letras se
m:rnd:~ ao me~mo Prepo11ito Geral, dr.da por quatro examinadoreii mestres de
teologia, quo na inform,\ção que mandam, com grande segredo, hão de jurar
que aquele rc>ligioso, n quem nprovam, pode com satisfação lêr teologia. na
Companlda, e êste é o modo ordinario. ~stes professos da profissão solene de
4 votos não podem ser despedidos da Companhia, senão pelo Padre Geral, nos
casos om que lambem os podem despedir nas outras Religiões aprovadas (conforme nossas constituições). Délstes professos se elegem o Preposi to Geral o
seus nssistcntentes, os l'rovincini<11 Visitadores, e Prepositos das <'asas profeeas: eles têm clireito ele enlr:ir 11:1s con1~egações g'erais, e provinciais, o que
não lôm os demais, so não é por rnzão ele oficio de Reitores, ou Procuradores
Gemia de toda a Prodncia: ~iío incap11zC's de torln a hcran<::~ e benoficios c<•lesiastiros". O professo, segundo determinou Loiola parn cortar as ambiçõet1
e vaidades, faz "juntnmt•nte o \Oto de niío procurar, nem directamente, nem incliretnmentc, dignidade alguma na Companhia, ou fóra clela, e descobrir a quem
souber que a. pretendo." O segundo estado é o de Concl.iutor espiritual, que
a.~uda "aos professos 11 1) minist\!rio espiritual das almas'', sendo que "por i~so
tal 011tado pede sacenlotes \~irtuosos, zelosos, prudentes, instruidos em teologia moral". Incorporam se ás l 'omp:mhias por votos publicos que, embóra revogaveis, &'ío nccitos pt•la Santa Sé em forma de solenes e irrevogaveis, tendo,
não !!Ó "força para irritar o matrimonio, mas tambcm fazem aos ditos Coad;utorcs incapazc·s ele toda heran<:a, e domínio temporal, e deter benefícios e<:lesinsticos". Só são d<'spodidos por ordem do Geral o por causas gravíssimas.
Pou"111 ser Procuradores o exC'1·ccr ofícios de confian<;D, como os elo Heitor, e
partic·.irar das ('Ongregai;õcs gerai~, tendo ai voto cm tudo, ~alvo lllt eleição do
Preposito GN:t •, A ê-;"• 1>st:1do "S4' re<luzem alguns, <iue ainda não s11bem teclogin, e filosofia, contudo não podem sei· aprovados para ler estas facnldacles
Mm R:Ltiqfac:iío". () lcr~l'iro estado é o <los coadjuto1·es temporal~ formados,
que fazem os mesmos \"Otos •los u~pintuais e são na Companhin o que er:ll'•
na "primitinL Igreja, entre os npostolos, os sete diaconos ( . .. ) eseolhido~
pera dispensar as esmolas e pro1·er de remédio temporal ás viuvas, a~im de desocuparem os apostolos", Irmãos coadjutores, como foram chamados pelos papas
Paulo III e Gregorio XlII. "Com o trabalho corporal ajudam o espiritual; c>
ocupando-se cm acudir (l comunidade desocupam os profcstioS e mais reliJiosos". Pregam, confessam, ensinam, batizam e convertem. 08 demais religiosos,
depois de dois nnos de noviciado, fazem votos simples, ficando incorporados ú
Compaullia e "inhabeis para contrair matrimonio", conformo a B11hi do Grc>gorio XIII que confirmou a Companhia. Quando despedidos, ficam desobrigndos dos votos.
(G62)

Paclre Cristóvão de Gouvêa.

(663) Em 1584, substituin<lo a Grcgorio Serrão, assumiu Luiz da Fonseca ti reito1·ia do Colcgio da Bala, cargo que exerceu até ser eleito procurador
a Roma (v. nota 324).
(664) Gon<;alo do Oliveim com certeza. esteve sujeito ao pndie !na.cio
de '.l'olosa, quando êste foi reitor do Colegio do Rio de Janeiro. Aí chegou,
cm companhia de Anchiela, na primeira metade do ano de 1585.
(66.3)

O padre

~fortim

ou ilfartinho da Rocha chegou ao Brasil, na leva
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do provincial Inacio de Tolosa, a 23 de abril de 1572. Em novembro do ano
seguinte, foi enviado para o Rio de Janeiro, com o cargo ele ministro do Colegio, em companhia dos padres Antonio Ferreira, Baltaz:n Alvares e cinco
irmãos (Hist . dos Ool., 1. c., p. 93, 99 e 137) .
(666) Gonçalo de Oliveira foi discípulo de Anchieta,, em São Vicente.
Nos Frag . Hist., traçando a biografia de Nobrega, escreve o camtrino : "Estava. ele (Nobrega) muito determinado, quando se collleçou a povoação do Rio
ele Janeiro, de mandar um Padre (Gonçalo de Oliveira) e com ele um Irmão
(Anchieta) por superior; dissimulou o Irmão com isso por alguns dias e depois de encomendar a cousa a Deus, disse ao Padre X obrega que não devia.
mandá-lo por superior por algumas razões que lhe deu . Ouviu-o o Padre e cuidando nisso mudou logo o parecer e despachando-os para aquela missão, juntos
os mais de casa, disse : O Padre, por ser sacerdote, será superior; mas lembrarse·á, pois o Irmão foi seu mestre, do l'espeito e reverência que se lhe de,·e ter
e de tomar seus conselhos". - V. carta XVI.
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DE 01,l\'EIKA ( 667).

J

O Paclt·e Oon\;alo c1 'Olin•ira mutto tempo me importunou
pera <'nh·ar na Companhia e cu o diverti dii;to quanto pude, por me
parecer, on quasi ter por certo, que tet"ia. as inquietações e tl'aballlos
que agora. tem. O mE>sn10 pediu por si. r por mim e pelo P aclre ];uiz
d11 Ji'onse<:a, ao Padre Visitador, o qual lhe disse por v<>zes que dí-sse
}•:·imeiro fazenda a se ui parentes ou a outros pobres e que com isoo
C' rec:eberia, e como ele instasse que a não havill ele dar senão aos
robrcs dn Companhia (668): ta11de111 foi admitido sem nenhuma
c:ondição ele se lhe havrr de dai· Jll'Ofissão 11rm votos ele coacl.i utor
espiritual. e posto que ele isto !)<'dia pera l'ica1· mais atado e não
poder depois qualquer Provincial clespcdí-lo e ele fiear perdido e
s<·m fazenda, o asse~urei que rntrasse liber11lmente que daí a três
meses, qurrendo :fat1er, que facilmente e dali a pouc:o tempo lhe conc:rderia o Padre Visitador votos cfo coadjutor espiritual q11c bastaYa.
pera o que ele queria ( 669) .
.E:-:t·,;.

Tratando o Pacll'e Visitador ele seu recebimento c:om os Cousnltores, a todos pareceu b<'m que se recebesse e qur se lhe podia conceder o que peclia, pois fazia tão grande mudança, mas não acertando-lhe es.sa condição, como de fato não se lhe acertou, mas dandolhe esperanças. como se lhe deram, pelo Padre Yisitador mandanclo-o
Yir ao cubículo, onde, depois de tl'atar tudo isto com ele deante dos
Consultores. o recebeu e se fez logo escritura de doação, consentindo
ele em todas as clausulas que nela se puseram.
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Fez-se dali a 2 ou 3 dias o auto da posse em !pitanga, a qual
ele deu mui liberal e alegremente, dizendo ao escrivão que, antes de
tudo, o entregasse a ele á Companhia. E, quanto ao que diz da reclamação, respondo que não sou lembrado das palavras formais que
passámos, mas tenho por certo que me dizia, porque essa e muitas
vezes repetiu o mesmo', não se atrevendo a largar o seu sem certa esperança do que pedia. Mas, assegurando-se em minh&. palavra, concedeu tudo sem condição alguma nem reclamação, mas de tal maneira que, senão tivera esta esperança certa, creio sem dúvida alguma
que nunca fizera a tal doação, porque (como ele diz) tinha minhas
palavras por tão fixas como escritura pública e com esta segura confiança se entregou com quanto tinha (670).
Dali a pouco tempo. partimos pera o Rio de Janeiro, onde, dia de
S. Pedro e S. Paulo ( 671 ), estando ele presente á renovação dos
votos, lhe meteu o padre Ministro Alardo da Rocha (672) o papel
deles na mão, cuidando singelamente que tambem ele havia de renovar. O qual causou ao Padre Oliveira grande perturbação, dizendo que lhe queriam lançar o laço na garganta, tendo ele dito muitas
vezes (como é verdade) que nenhuns outros votos havia de fazer senão de profissão ou, pelo menos, de coadjutor espiritual.
Dando ele então conta ao Padre Visitador e tratando sôbre sua
profissão, lhe disse o Padre Visitador que, se fizesse votos de coadjutor, nunqi1am passaria dali e que ele esperava de lhe haver licença, pera profissão, do Padre Geral e que, entretanto, fizesse os votos
simples. Confiado ele nisto, ainda que sempre arreceoso, os fez logo
por ordem do dito Padre, dia da Visitação de Nossa Senhora ( 673),
dizendo eu a missa e estando o Padre Fernão Cardim somente presente, e isto in ordine ad professionem, porque sem isso não os houvera de fazer.
Isto concluído, me mandou o Padre Visitador fazer uma informação dos merecimentos do Padre Gonçalo Oliveira na Companhia,
assim do tempo que esteve nela como depois de despedido, etc., a qual
se fez larga, e sôbre ela tomou os pareceres dos Consultores se se pediria ao Padre Geral profissão de três votos pera ele; e, parecendo
a todos que sim, vista sua grande mudança e conversão, o assinaram.
O dar-se-lhe esperança de o tratar conforme a necessidade de
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suas enfermidades, e que o não deixariam em poder de Superior que
o desinquietasse, importa pouco, pois na Companhia se usa isso com
todos, e onde se lhe dava tão certa esperança do principal tambem.
se lhe deu destas e se lhe cumpriu, ·quanto foi possivel conforme as
Constituições da Companhia, todo o tempo que esteve por estas partes do Rio de J ane~ro até que tornou á Baía .
Brasil, 1590.
NOTAS
(667)

Pbl. nos "Anais da Bibliotéca Nacional'', XIX, p. 65-7.

(668) Cf. as palavras de Fernão Cardim, reproduzidas na nota 660, escritas logo depois da readmissão de Gonçalo de Oliveira na Companhia, q~ndo
portanto nenhuma dúvida ainda havia sido levantada a respeito.
(669) Bastava, porque o coadjutor espiritual, como o professo, s6 podia
ser despedido da Companhia "por ordem do Geral e por causas gravíssimas'',
conforme já se viu na nota 661.
(670) Nêste e nos periodos que se seguem, Anchieta confirma o alegado
por Gonçalo de Oliveira.
(671)

29 de junho.

(672) Deve ser êrro de cópia, referindo-se com certeza Anchieta ae padre ministro Martim da Rocha (v. nota 665) .
(673)

2 de julho.
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(674)

PADRE MANUEL D.A NOBREOA

A

do padre Manuel de Nobrega foi insigne e tanto mais
quanto menos conhecida dos homens, os quais ele amava intimamente, desejando e procurando a salvação de todos para a glória
de Deus, que ele, cheio de seu amor, sobretudo tinha deante dos
olhos; para dilatação do qual e conhecimento de seu nome, todo o
Brasil lhe parecia pouco, o qual, como dava pouco de si ao princípio,
pretendia que fosse sua fé pregoada por outras regiões que pareciam
dar mais de si. Fazendo, porém, grande caso do que tinha entre
mãos, nisso se empregava todo, e além do p1·incipal, que era a conversão dos brasis, em particular acudia a todas as necessidades espirituais e temporais dos proximos com quanto podia, como se
viu claramente em dar sua vida pela de muitos, pondo-a nas mãos
dos Tamoios, confiando muito que a Divina Providência tiraria
disso para os Portugueses e Brasis muito fruto que depois se
seguiu.
VIDA

Era pai de desamparados, fazendo casar muitas órfãs com esmolas que lhes havia ( 675) e tirando dentre os Indios alguns filhos
e filhas dos Portugueses, que lá andavam perdidos do tempo antigo, e dando-lhes vida, além dos pequenos que tirava com tempo e os
fazia criar por pessoas virtuosas. Tinha mui especial 1caridadie
com os enfermos, acudindo-lhes com a pobreza que havia em casa e
quar..do os visitava parecia que se derretia com piedade, principalmente com os pobres Brasis. Uma noite, vindo chamar um Padre
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para um homem que estava quasi morto ás estocadas e sem fala,
ele mesmo lhe foi acudir e fazendo-lhe coser as tripas que tinha
rotas, começando o ferido a falar, tomou o Padre juramento de
segrêdo ao cirurgião e a outro que lho ajudava a curar e logo
deante deles o confessou, curando-lhe a alma, enquanto eles curavam o corpo, o qual depois viveu.
Disse-lhe uma vez um moço de casa que na vila de Santos,
duas leguas de S. Vicente, havia pranto: cuidou o Padre Nobrega,
que seria falecido um homem honrado e rico, que de ordinario
andava mal disposto, o quaJ, posto que nos fazia algumas caridades, contudo no tocante á sua conciencia era pouco nosso devoto
e mui afastado da confissão. Logo no outro dia lhe fez um ofício
de defunto de nove lições com muita solenidade . Indo lá um homem da dita vila, perguntava quem morrera, por quem faziam
aquele ofício? E ollvindo que por aquele homem, disse ele: "Agora
o deixo eu vivo e são cm sua casa". Foi-lhe dizer o que o padre Nobrega fizera . Ao que ele respondeu : "Quem isso me faz cuidando
ser eu morto, sendo eu vivo, não quer herdar minha fazenda, mas
deseja a sah·ação de minha alma" .
Dali por deante deu tal volta á vida que foi um exemplo para
todos: tomou particular cuidado de prover os Padres quando iam
pregar e confessar áquela vila; ainda que se detivessem lá muitos
dias, continuamente lhes mandava jantar e a ceia de sua casa mui
bem concertada e ás vezes por sua propria mão, porque era solteiro. Quando lhe pareciam que eram horas, mandava logo um escravo, que espreitasse os Paures quando vinham da igreja de confessar, para logo vir a. provisão.

Por morte deixou parte de sua fazenda para nossa igreja, que
ali então se edificava; parte á Misericordia e a outra parte aos pobres . Houve neste homen, enquanto se não deu a Deus, soltura no
vício da luxuria; mas por respeito de Nossa Senhora nunca quis
pecar com mulher que tivesse o nome de Maria.
Com esta carjdade e benignidade com que abraçava a todos,
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era mui amado dos bons e mui severo e rigoroso contra os vícios e
pecados.
Os publicos publicamente os repreendia, as.sim nas prêgações
como em particular . Achou-se uma vez em uma grande tormenta no
mar e um marinheiro, tomando a vela, começou : "A pesar de São
Lourenço". Ouviu o Padre e saindo do camarote o repreendeu asperamente falando-lhe por tu; e virando-se ao Santo, posto de joelhos, lhe dis.se: "Bendito sejais vó.s, Senhor S. Lourenço, rogai a
Deus que não nos castigue pelas blasfemias que disse contra YÓs êste
maldito". Com o que o homem ficou castigado e os mais que o ouvfram amedrontados e acudiu S. Lourenço á pressa em que estava
com bonança.
Tendo avisado por vezes a um clerigo escandaloso, como se não
emendas.<>e, sabendo o Padre estar com a ocasião do SNl pecado, se
foi á porta da casa, gritando a grandes vozes que acudis.<.;e gente,
que estavam ali crucificando a Cristo . .Acudiu gente e ficaram tão
espantados os dois pecadores que se apartaram e ce"8ou o esrnndalo.
Era acerrimo defensor ela liberdade elos Brasis. sem querer adnlitir á confissão algum que nisso fos.c;e culpado. Sentia sumamente
os roubos e assaltos que se faziam neles; chorava-os, bradava sobre
isso publicamente e para remediar o que podia da sna parte, se
meteu com os Tamoios, como clito é, para fazer paz<'.<.; com eles e aplacar a justa ira de Deus contra os Portugueses, pelos muitos roubos
f' mortes que tinham feito neles. Com êste zêlo, pregando <lPante
do capitão-mór F4stacio de Sá e de toda sua armada, <JH<' ele exortava a povoar em o Rio de Janeiro e aplacarem com penitencia a
fra de Deus pelos roubos feitos aos Inclios da Baía, que foram gravissimos, cativando-o.<; e vendendo-os, trouxe a hii:;tória elos Gabaonitas, que pediam sete da geração de Saul, para e11forcarc>m e com
isso se aplacar a ira de Deus (676); concluiu com grande veemencia: "Se agora toma.<;scm sete dêsscs ladrões salteadores que Wm destruiclo os pobres Indios ela Baía e de toda a costa, Nosso Senhor se
aplacaria e seria favoravel para esta emprêza que queremos fazer".
E.<:itas e outras semelhantes repreensões sabiam mal aos culpapados e cubiçosos, principalmente porque em nenhuma maneira queria consentir em nenhum modo de catiYeiro dos Urasis, salvo nos
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que fossem tomados com querra justa. E assim dizia muitas vezes:
"Não posso acabar com minha ciencia e conciencia aprovar os remedios que se buscam para cativar os Brasis, ainda que venha da
Mesa da Conciencia, porque lá não são informados na verdade. Porque nunca se achou que pai no Brasil vendesse filho verdadeiro,
porque os amam grandissimamente. Os que dizem que se vendem
a si mesmos, fazem-no ou po1·que não entendem que cousa é vender
a liberdade, ou induzidos com mentiras e enganos e ás vezes com
muitos açoites (como confessam os mesmos línguas do Brasil) e assim os pobres, achando-se alcançados, fogem e antes querem ir a
morrer por esses matos e a mãos de inimigos que sofrerem grave cativeiro que têm ( 677) . Pois obrigá-los a servir toda a vida com o
título de livres, é verdadeiro cativeiro, porque não tem mais que o
nome de liberdade, pois os deixam em testamento aos filhos que os
sirvam toda a sua vida e assim os avaliam e vendem como escravos,
com título de lhes venderem somente o serviço".
Equidq1tid sit de jure, dizia ele que de facto constava o contrário: pois os homens pervertiam os remedios que se lhe buscavam,
usando deles para sua perdição, e, se dous timoratos cumpriam as
condições que se punham, a maior parte não guardava, e finalmente
os Padres letrados nisso se vêm a resolver, ensinados pela experiencia.
Contudo isto não deixava o Padre de buscar todo o remédio
possivel a algumas pessoas que lhe pediam para restituição e satisfação do passado.
Porém para o futuro nunca de sua parte quis abrir porta para
se usar de semelhantes remedios. que se buscavam para os homens
poderem ter serviços com boa conciencia, comprando e vendendo
Indios livres, dos quais remedios dizia muitas vezes: "Praza a Deus
que por remediar os homens não nos vamos nós com eles ao inferno".
Era tão inteiro que, como se :fundava deante de Deus em uma
verdade, bem se podia pôr todo o mundo contra ele, como foi nisto
da liberdade dos Brasis, em defender as fazendas dos Colegios, por
serem bens da Igreja, sôbre o qual era muitas vezes afrontado por
palavras e escritos em resposta de feitos muito feitos, que ele deixava pas-•ar sem nem um sentimento, prosseguindo com muita paz
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a justiça dos Colegios e orando pelos injuriadores e tratando-os
com muito amor; em fazer com o governador Mem de Sá, que usasse
de fôrça com os Indios da Baía para se ajuntarem em aldeias grandes
e igrejas para ouvirem a palavra de Deus, contra o parecer e vontade
de todos os moradores, o qual depois se estendeu por toda a costa
(678), que foi meio unico de salvação de tantas almas e propagação
da Fé e na constancia da povoação do Rio de Janeiro, que a experiencia tem mostrado ser ele movido com o espirito de Deus e puro
zêlo de seu serviço e salvação das almas.
Para estas cousas procurava o remédio com Deus por contínua
oração e dos reis, principalmente d 'El-Rei D. João o 'l'erceiro e de
sua mulher D . Catarina, por cartas, e El-Rei lhe escrevia mui familiarmente, encomendando-lhe a conversão dos gentios e o mais
tocante ao bom govêrno do Brasil e que o avisasse de tudo, e assim
mais faziam por uma carta do padre Nobrega que por tantas outras
iuformações e instrumentos.
Por êste seu grande zêlo e constancia era dos que mal viviam
murmurado, perseguido e tido por tirano, e algumas vezes afrontltdo com palavras, em ausencia e presença de pessoas ainda baixas
e vis. Em um certo tempo, porque o Padre estranhava muito em
particular e em público um caso feio de um poderoso e então Ouvidor da Capitania, que tinha tomado a mulher a um pobre, comparando-o com o caso de Herodes, houve muito provavel suspeita
e inclicios que se lhe maquinava a morte, e assim dizia ele aos Irinãos: "Eu, se houv-er de ser martir, ha de: ser á mão de nossos Portugueses cristãos e não dos Brasis".
Corn tudo isso, a todos acudia em suas necessidades, quando havia mjstér sua ajuda . Entre êstes, foi o sobredito poderoso, que,
e..~tando prêso e indo-se já o Padre de Santos para S. Vicente, despedido do governador lVIem de Sá, que se embarcara e o deixava
por alguns casos em poder do capitão da terra, de qu-e ele, com razão, muito se temia, movido de compaixão, tornou do caminho e acabou com o governador que lhe désse remédio, que depois de sua
partida nenhum lhe ficava senão ser muito vexado do Capitão ( 679) .
Ao grande zêlo da conversão dos Brasis ajfmtava outro que
lhe era consequente, convem a saber: grandíssimo cuidado e dili473
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gências de criar Irmãos da Companhia que pnde.ssem ser instruniento desta conversão.
Por esta causa ajuntava em casa moços pequenos mestiços e
outros de todo Portugueses, nascidos na terra, por serem linguas . E
trabalhava pelos fazer chegar até onde alcan~asse sua habilidade,
a.%im no espirito como no estudo, e por não deixar cousa por intPntar para êste fim, determinava mandar a Portugal alguns de
maior in<lole e habilidade, para que de lá viessem feitos bons obreiros, como em efeito mandou dois que morreram na Companhia, no
Colegio <lc Coimhra (680) .

Era para cul'l vs Innãos muito benigno e piedo8o e pelas entranhas de amor <·om que os amaYa, sempre con:-Prvou a santa sinceridade antiga de Coimbra, falando n todos por vós; e além de
lhe ~er muito trabalho l<Ó <le pronunciar êf'te nome Padre, pelo imJWclimento da 1i ngua, parece que o nome de !J·mão lh<> exercitava
wnis amor e a~sim aos mesmos Paclr<>.<; falava por êstes termos di7.<'lHlo: ··Irmão, YÓs tal <' tal" . E posto que º" homens de fóra ctúdavam que tratunt com os fr111ilns ar-.p<>rame11f<', p<>lo zf>lo que nele
conheciam, contudo a benignidade passava sempre iwla l'{'V<'ridad<' pai·a com eles. a.ssim na.-; n·rn·een.s:H''- e 1wuitênc·ivs 1:cmo nas
práticas ei;pirituuis, que fazia a milHlo com mnita l'llrnvidaclc e
111gTimas.
Com ws mesmas enh·anhas de cat·i<lade procuran1 todo o po<>de conservar um na Companhia depois de admitido, ainda
que não tivesse tanta-; pa1tes <' outro.-; tives.<;Nn diver...;o par<'cer,
confiando sempre em qtw não estava abreviacla a mão de Deus .
rm mo~o de boa habilidade tinha ele aclmit.iclo quando chegoll a
S . Yicente o Pach·e Yisitador Jnaeio de AzeYello, o qnal querendo-o
dC'~pedir com parecer do Padre Provincial e ele outros, com tudo
o padre Xobrega com sua caridade intercedeu por ele, resigmido,
porém, mi vontade e parecer elo Padre Visitador. <' tratou com
el<> que o levas.c:;e para a Baía, porque lhe 'dava Nos.so Senhor particularmente boas esperanças dele . E assim foi, que procedeu sempl'e muito bem em tuclo, assim na virtude como nas letras, chegando a ouvir o curso e alguma teologia e neste tempo lhe deu
~ivc.:l
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Nosso Senhor bom fim na Companhia com edificação, consolação
e sentimento de todos ( 681) .
Procurava que houvesse muito exercicio ele oração mental e
vocal e mortificação. Aos estudantes fazia rezar o Ofício Divino .
.A.os pequenos não faltavam disciplinas quando era necessario, que
lhes mandava dar, as quais aceitavam com muita humildade, e
com ser a pobreza muita e o comer muito fraco, fazia-os jejuar os
dias que a Igreja manda e a.inda toda a quaresma e para tudo lhes
dava fôrça Nosso Senhor . Com o grande desejo que tinha de acrescentar a Companhia no Brasil, deitando os olhos ao longe com grande espírito de providência, logo em chegando á Baía houve terras e
algumas vacas para fundação de colegios e o mesmo fez em S . Vicente e depois no Rio ele Janeiro (682), e ainda que a alguns dos
nossos parecia sobeja solicitude por serem poucos os Irmãos daquele tempo, dizia : "Não sabeis, Irmãos, o que di:tieis : eu faço isto
para os que hão de vir, porque ainda ha ele bave1· grande multidão
de Padres e Irmãos no Bra.5il que ajudem as almas''.
E bem se pode cuidar que além do espírito de providência foi
isto mais particular lume ele Deus, com quem ele conversava muito
~ut oração, como tambem se viu em outras cousas, principalmente no
e.umprimento elo que disse aos Tamoios que, se quebravam as pazes,
haviam de ser todos destruídos. Tendo o padr-e Vicente Rodrigues
~randissimas e quasi contínuas dôres de cabeç11, muitos anos sem
remédio algum, lhe diss-e o Padre Nobrega: "Vós, Irmão, não haveis de sarar senão quando YOS faltar todo o necessario e então vos
cairão os dentes" . E as.sim se cumpriu, porque na missão em que
veiu acudir ao Rio de ,faneiro no princípio, onde se padeéeu grandíssima fome e falta de tudo, sarou da cabeça e começou a perder
os dentes sem lhe ficar senão dous ou três .
De maneira que com a certeza que tinha da multiplicação dos
Irmãos no Brasil, no princípio em Piratininga ainda que se padecia muita fome, mui rara.mente mandava matar alguma rez, enquanto eram poucas as vacas, para que multiplicassem para os vindouros. Bem mostra a experiencia o espírito de Deus que o movia,
porque ainda que os Colegios da Baía e Rio têm fundação cl 'El-Rei,
contudo era impossível sustentarem-se com ela., se não foram as
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terras e vacas que o Padre Nobrega com tanta caridade foi grangeando, que é a melhor sustentação que agora têm, com que se criam
tantos Irmãos que fazem tantos serviços a Deus no Brasil.
Xo culto divino, ainda que faltavam ornamentos ricos, proC'Urav&. hom·esse toda a perfeição. Dizia as missas cantadas com
toda a solenidade, eom canto de órgão e fra.utas, por amor dos Indios, cujos filhos as ajudavam a oficiar. Nunca deixava de lavar os
pés aos lrmãos {L quinta-feira santa publicamente> na igreja. Era
tão zeloso de se pregar sempre a palan·a de Deus que até aos írru.ãos que lhe pareciam para ii;so, fazia pregar cm português e brasil, ainda que não fossem sacerdotes . Por êste fim e por impedir
alguns abusos que se faziam em autos nas igrejas, fez um ano com
os principais da terra que dC'ixa1'.c;<'m de representar um que tinham,
e mandou-lhes fazer outro poe um Trmão, a q11e Pie chamava I'?"<}·
gaç,ão Unfoersal, porque além de se represcnta1· em muitas partes
da costa com muito fruto dos ouvintes que com esta ocasião se confessavam e comun~avam, cm particular ~m S. ' ic('nte á fama <lclr,
por ser parte na língua do Brasil se ajuntou quasi toda a Capitania
vespera da Circuncisão, e estando f..e representando á lJOite no adro
da igreja, sobrcvciu uma grande tempestade, pondo-Re uma nuvem
muito negra e temerosa sôbre o teatro e começou 11 lançar umas gotas
d<' água muito gro.~sas, mas lo:zo <'<'SSOU a clmva, perseverando sempre a nm·em, até que acabou a obra com muito silêncio e todos se
recolheram quietamente a suas casas e então descarregou com
grandissima tormenta de Yeuio e chuYa, e a gente movida com muita devoção ganhou o Jubileu, que era o principal intento da
obra (683).
Dizia sempre missa e como era muito gago, gastava de ordinario nela uma hora e ali se lhe comunicava muito Nosso Senhor.
Era mui solícito no rezar do Ofício Divino, no qual usava sempre
do companheiro pelo mesmo impedimento da lingua; mas não bastava isso para deixar o ofício da pregação, o qual exercitava visitando as povoações dos Portugueses a miudo, ouvindo juntamente
suas confissões e remediando a toclos; e as de suas mulheres, filhos,
escraYos e Tndios ]ivres ouvia por intérprete, enquanto os Irmãos
línguas não eram sacerdotes.
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Era na prega~ão mt1ito fervente e suaYe, e por uma parte movia muito á compaixão os ouvintes pelo trabalho que nela tinha, por
outra á devoção. E não era muito abranger aos outros, pois nele
era tanta, que bcru se lhe sentia nas palan:as afetuosas, nos !;USpiros e coloquios com Nosso Senhor e lagrimas, as quais, assim quando
tratava com ele, como compadecendo-se dos proximos f>m suas aflições, facilmente derrama"ª·
Algumas vezes, estando em P.iratininga com poucos Irmãos,
mais afastado de 11egocios, se metia na sacri<;tia com um devoto mnigo, que lhe tangia uma viola ás portas fechada.s, e ele entreta1tto se
estaYa desfazendo cm lagrimas com muita serenidade. Quando deixou o Tnnão companheiro ( 684) entre os 'l'amoios, indo-se para São
\'icente, os 'l'amoios que lá e1:.tavam muito quietos, uma noite por
lltes meter um escrnvo em cabeça que os queriam matar os Portugueses, fugiram tortos para ~;uas terras. Sabendo-o o padre Nobrega,
1<'mendo-sc que lhf> matariam lá o Trmão, teYc tanto sentimento e
lagrimas que fez um grande pranto cheio de devoção <leante de Xosso Senhor e dos lrruãos, al'l'emessado sôbre um leito, dizendo entre
outras cousas: "Ah! meu Irmão, q uc vos deixei só entre inimigos e
não fui eu merecedor de morrer conYosco por amor de Cristo". Isto
era com tanta dei>consolaçuo que não bastam a o coni>olar senão o
wesmo Deus, que ordenou que daquela fugida se tornaMem alguns
principais para :-:>. Yicente, com o qual se assegurou a. vida do Irmão, e contudo lhe escreveu uma carta sôbre isso, cnjo princípio
era : " Irmão, se ainda estais vivo".
Xos derradeiro.s anos que andava já muito fraco em S. Vicente. com as muitas doenças que levou da Baía (685), dormia um pouc<> á noite e o mais dela gastava em oração, l'ezar o Ofício Divino,
em cuidar e traçai· a5 cousas do goYêrno, 11ão somente as tocantes
á Companhia mas de tudo o que entendia pertencer ao bem comum,
pl'etendendo em tudo o aumento da cristandade e salvação da.-s
almas, e assim diziam dele pessoas graves que era para governar
todo o mundo.
No tocante ao voto de castidade tinha especiali~ima vigilancia, engrandecendo muito a integridade e pul'eza da Companhia, tão
conhecida e louvada de todos nesta parte, e assim dizia muitas
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,,ezes com grande sentimento: "i\fal aventurado será aqul"le por
quem se quebrar o sêlo virginal da castidade da Companhia". Achando-se uma vez no mar em uma grave tormenta, dizia que uma. das
cousas que mais o consolavam naquele perigo era a guarda elo voto
df' castidade. Nisso todo resguardo lhe parecia pouco, procurando
que toda a especie de mal, ainda em cousas mini mas, se evitasse. E
com isto fez e faz Nosso Senhor mui especiais mercês aos verdadei1·os filhos da Companhia nesta parte, com não pequena admiração
e louvor dos seculares.
O padre Inacio de Azevedo, vendo as muitas e mui propinquas
ocasiões pelas quais, quasi por fogo e água, pa8.<>a.m os nossos por
amor das almas com vitória pela graça divi11a, dizia que era milagre a castidade dos da Companhia no Brasil.

Como os Padres sacerdotes não sabiam a lingua da terra, serviam os Irmãos de intérpretes para as doutrinas e pregações e confissões, ainda dos mestiços, mulheres e filhos dos Portugueses, prin<:ipalmente nas confissões gerais, para melhor se darem a entender
o ficarem satisfeitos. .Aconteceu que uma mulher casada das mais
graves da vila, que fazia uma confissão geral com um Irmão que só
eutão ali havia e tinha cargo da doutrina, veiu um domingo á tarde
perguntar algumas dúvidas no coní'essionario e estando as tratando
com ele, passou o marido pela igreja, acompanhado ele muitos da
vila, a tratar alguns negocios da república com o Padre Nobrega, e
indo-se para fóra lhe disse o que o acompanhara: "Senhor, como
consentis que vossa mulher esteja falando com um mancebo no conf<'ssionario Y" Como o crédito do Irmão era mui grande para com
todos não fez caso disto. Com tudo deu disso conta á sua mulher,
ficando muito satisfeito com sua resposta. Ela contou o que passára
ao mesmo Irmão e o Irmão sem mais detença ao Padre Nobrega.
Posto que ele tinha. tanta satisfação do Trmão nisto e em tudo o
mais, como de sua propria pessoa (686), contudo, pelo grande zêlo
que tinha da. limpeza da Companhia nesta parte, alegrou-se muito e
disse-lhe: "O' Irmão, veiu-nos Deus a ver com êste aviso, não faleis
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mais com ela nem com outra no confessionario, senão presente o sacerdote ou em público na igreja, como costumais a falar e a ensinar a todos" .
Finalmente não sofria nesta parte cousa, por pequena que fosse,
procurando, conform,e a perfeição que ele nisto tinha, que vivessem
os Irmãos com tanto resguardo quanto demanda a castidade evangelica que nosso padre S. Inacio de Loiola pede nas Constituições.
Não tinha menos zêlo e cuidado que a obediencia dos subclitos
para com os superiores fosse exata em tudo e de sua parte ensinava
com o exemplo. Em cousas graves esperava, quanto era possivel,
resposta de Roma ou Portugal, ainda que lhe parecesse que as podia
determinar por si. Quando, depois de muito tempo encomendar o
negócio a Deus, se resolveu de ir ao rio da Prata por terra, estava
tão dependurado de querer a vontade de nosso padre S. Inacio de
l;oiola, que esperava lhe seria. clara com o parecer do padre Luiz da
Grã, seu colateral, que estava ausente, que tinha prometido 20 missas de alviçaras a quem lhe désse novas de sua chegada a S. Vicente, e posto que estava já para se partir, por não perder a ocasião boa,
que então tinha daquela gente castelhana, principalmente para que
com sua presença e autoridade que tinha com os Indios, os ajudar
a passar para suas terras a salvamento, contudo deixava ordenado
que se chegasse o padre Luiz da Grã o fossem chamar a muita pressa, ainda que fosse muitas leguas pelo sertão a dentro. Como Nosso
Senhor ordenou que no mesmo dia que estava para, partir lhe chegasse a nova, logo desistiu de tudo, até se ver com ele. E chegandolhe o recado a Piratininga ás 9 ou 10 horas antes do meio dia, logo
no mesmo dia se partiu para o mar, sem querer deixar descansar o
Irmão, que lho levava, e chegando a uma vila daí a três leguas a
pousar (687), lhe mandou fazer a doutrina aos Indios da terra .
.Ao seguinte dia andou mui grande e aspero caminho a pé e mais
do que pareciam sofrer sua fôrças e chegando quasi noite ao mar
se embarcou em uma pequena canôa de casca, para passar umas três
leguas que havia até a vila. Sobreveiu a noite com grande escurid·ade, tormentas e chuva e foi forçado a recolher-se á terra. Estava
ali um homem poderoso pouco bem afeto ao Padre Nobrega e que
então de fresco estava mui indignado contra ele; á casa dê.ste se
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recolheu, atinando com a portfl ãs apalpadelas, confiando em Deus
de o ganhar com 'isto e torná-lo a reconciliar e disse ao Irmão seu
companheiro: "Ide vós adeante e dizei-lhe que estou aqui e faça
ele o que quiser". O homem ouvindo o recado, esquecido de seus
agravos, saiu logo acompanhado de seus escravos com muito lume e
levou o Padre nos braços e o vestiu c:om seus proprios vestidos e o
mesmo fez ao Irmão, agasalhando-os com muita caridade e queixando-se por querer passar o Padre com tal tempo, estando ali sua casa, e
dali por deante ficou grande amigo do Padre e da ('ompanhia, na qual
depois o me.smo Padre lhe recebeu um filho. Finalmente não descansou até o outro dia se ver com o Padre Grã e tratando com ele o negócio, desfez logo toda a traç:a e seguiu o do Padre que logo se persuadiu seria mais conforme á vontade de nosso Padre Sa11to Inacio (688) .
Ao Padre Luiz da Grã, seu colateral, trata"ª com tanto respeito e reverência como se fôra seu superior, não fazendo cousa de
importancia sem seu parecer e conselho, o qual facilmente tomava
e seguia. Depois que o Padre foi provincial, a todos dava exemplo
de obediencia. Para ele bastava a mínima significação da vontade
de padre Luiz da Grã, provincial. Desejou muito e procw·ou que
um Irmão pregasse em português : o lrmão excusava-se; finalmente
...-endo-se apertado, lhe respondeu : "O Padre Luiz da Grã me disse
. á sua partida que não era nada dos Irmãos pregarem sem ordens
por falta de autoridade". Com isto se calou o Padre ~obrega, sem
insistir mais, como que fôra obediencia expressa, posto que tinha
para si que nada faltava ao Irmão para isso. Daí a algum tempo foi
necessario acudir o mesmo Irmão a pregar uma paixão, ao qual depois de a pregar, disse o Padre: "Vós haveis de dar conta a Deus,
porque não quisestes pregar até agora" . E contudo nunca mais o
convidou para isso, pelo que tinha dito do padre Luiz da Grã.
Não era muito ter ele esta obediencia aos superiores, porque
era tão humilde que aos mesmos subclitos se sujeitava facilmente,
seguindo o parecer deles, quando lhe davam boa razão, e deixando
o proprio. Estava ele muito determina.do, quando se começou a povoação do Rio de Janeiro, de mandar hm Padre e com ele um Irmão
por s11perior; dissimulou o Irmão com isso por alguns dias e depois
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de encomendar a cousa a Deus, disse ao padre :N"obrega que não
devia mandá-lo por superior por algumas razões que lhe deu. Ouviu-o o Padre e cuidando nisso mudou logo o parecer e despachando-os
para aquela missão, juntos os mais de casa, disse: "O Padre, por
ser sacerdote será superior; mas lembrar-se-á, pois o Irmão foi
seu mestre, do respeito e reverência que lhe deve ter e de tomar
seus conselhos" ( 689) .
Tomava muito bem e folgava que os Irmãos fossem avisados
de outros Padres e Irmãos, que lhe parecia o podiam fazer ainda
que fosse deante dele mesmo . Uma vez, queixando-se o Irmão mestre de gramatica (690) de si mesmo, porque deante dele os repreendia algumas vezes, respondeu-lhe o Padre: "Fazei-o assim, Irmão, fazei, folgo muito que nisso me ajudais" . Quando se achava
alguns tempos só sem sacerdote, confessava-se com algum Irmão,
desejando descobrir suas falta.-s, e ser repreendido e recebia dele
a absolvição geral da missa. Uma vez com êste espírito d'(l humildade praticando com os Padres e Irmãos em um repouso, disse:
"Daqui ·por deante quero ter dois confessores, um Padre que me
absolva e um Irmão que me repreenda".
No tratamento pessoal era necessario terem cuidado dele, porque ele o não tinha de si. Seguia sempre a comunidade sem singularidade alguma, salvo para mais estreiteza. Era ·de pouco comer;
e ainda que de compleição delicada, nenhum trabalho recciava,
como andar sempre a pé por caminhos muito asperos de matos e
serras, com grandes frios, chuvas e alagadiços. E ás vezes, por não
poder com o pêso da roupeta, caminhava sem ela, por excusar ser
levado ás costas alheias. Seu vestido era o peor e não podia trazer
roupa nova, senão velha e remendada e sem uso de mantéu, po1·que então pela muita pobreza o não havia.
Quando andava fóra de casa, de toda a pessoa que lhe oferecia
a pousada a aceitava de boa vontad"e e jantava e dormia aí todo o
tempo que era necessario, assim por ser esmola, como porque com
isso ganhava as vontades a todos; a uns para se tirarem do mau
estado e a outros para no seu viverem conforme a lei de Deus e
serem mais prontos para boas obras. Em especial usava disto com
um vigario muito velho e honrado, que conformava pouco com o
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proceder da Companhia no govêrno de suas ovelhas, que achavam
nele refúgio para suas conciencias, com pouco escrupulo da verdade que dos Padres ouviam e criam. Com êste pousava muitas
vezes e recebia suas esmolas, advertindo-o do que tocava á sua conciencia e de suas ovelhas. E tendo ele alguns tempos impedimentos
de enfermidade e outros, supria o Padre Nobrega por si e pelos
Padres nas missas e em tudo mais por ele e depois pondo-lhe embargo em sua paga pelos oficiais d'El-Rei lhe fez pagar tudo. Com
estas boas obras o vigario se chegava cada vez mais aos Padres, até
que já no cabo da vida fez uma confissão geral com um deles e por
seu conselho deixou muitos meses de dizer missa, por ser trêmulo
pela muita velhice e fazer o mais do seu ofício, deixando tudo aos
Padres, e com isto acabou em paz, com muita edificação de todas
suas ovelhas, que com esta ocasião se deixavam tambem reger pelos
da Companhia.
Era o Padre Nobrega em suas enfermidades muito paciente,
dando pouca ocupação e trabalho aos Irmã~s e como sua última
idade foi uma contínua doença, esta passou alguns anos com muita
falta de remedios temporais. E abraçado com esta pobreza deu
com muita paz seu espirito ao Seuhor (691).
(A. Franco, o. e., II, p. 183-92).

PADRE DIOGO JACOME
Viveu sempre· em toda a sujeição e obediencia, exercitando os
oficios baixos da Companhia, e entre eles foi fazer um tôrno de
pé por mandado da santa obediencia, sem nunca ter aprendido
aquele ofício; e fazia nele muitos rosarios de contas, que se repartiam pelos Cristãos para se encomendarem a Deus e á Virgem Nossa Senhora.
Era isto mui comum naqueles tempos trabalharem os Irmãos
de saberem alguns oficios proveitosos para a comunidade. E assim
o dito Padre e outros Irmãos aprenderam a fazer alpargatas, por482
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que então não havia sapato nem meia. Faziam muitos nos tempos
que furtavam ao estudo da gramatica e outras mais graves ocupações, de que usavam nos caminhos, que são muito asperos de montes e serras e grandes alagadiços: a materia dêstcs alpargotes é
como linho mui rijo tirado de uns cardos, que os mesmos Irmãos
tiravam do mato e deitavam na agua, até que a cabo de quinze
ou vinte dias apodreciam e lhes tiravam o linho.
Com o mesmo desejo de servir aos Irmãos, ulll. Padre de missa (692) começou a fazer um banco sem nunca aprende::.- ofício de
carpinteiro, e pouco a pouco se fez oficial, de maneira que por suas
ruãos fez as casas e igrejas de Piratininga, S. Vicente e parte das
do Rio de Janeiro, sem deixar por isso de acudir continuamente a
missões e confissões, até que pela muita velhice não pôde trabalhar.
Yiu-se sempre no dito Padre Diogo J acome um grande zêlo da
salvação dos Brasis, e por esta causa, ordenando-lho a Obedicncia,
estudou alguns anos gramatica com muita diligência e trabalho,
posto que pouco ajudado de engenl10 e memoria, para poder ser sacerdote e ajudar os Indios. Posto que nêste estudo trabalhou muito,
contudo muito _mais trabalhava por saber a língua da terra, e assim soube dela o que bastava para ensinar os Inclios e aparelhá-los
para o batismo e ouvir suas confissões.
Depois de ordenado sacerdote, foi posto pela Obediencia na Capitania do Espirito Santo, onde havia duas aldeias de Indios com
suas igrejas, uma das quais (693) teY.t' a seu cargo muito tempo,
exercitando com eles sua caridade, curando-os corporal e espiritual111ente até á morte.
Esta se lhe gerou de uma grave doenç!). de febres, em que padeceu muito por falta do necessario. Foi recolhido á casa da Companhia, que está na vila com os Portugueses, e parecendo que já
convalescia o tornou a mandar o Superior á sua igreja. E posto que
ele sentia em si muita fraqueza e receiava que na aldeia tornaria a
recaír de maneira que se lhe seguisse a morte, e as.sim o significou e
propôs, contudo, obedecendo com toda a prontidão e alegria, se foi
lií., e logo recaíu de tal maneira que daí a cinco ou seis dias, tornando-o a trazer para casa, acabou, como obediente e verdadeiro fi-
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lho da Companhia, em Abril de 1565, e está enterrado na nossa
igreja de S . Tiago dRquela residencia do Espirito Santo (694) .
(A. Franco, o . e., II, p. 203-4) .

P.A.DRE. l\IANUEL DE PAIVA.

O padre :Manuel de Paiva entrou já sacerdote de boa idade em
Coimbra. F'oi homem muito chão e candido em sua conversação,
guardando sempre uma perpetua paz . Estando nos exercícios Jogo
em entrando (como então era costume), o Irmão que o servia neles
esqueceu-se dois ou tres dias de o prover, e o Padre não curou de lho
lembrar, cuidando que ou assim era regra da Companhia, ou que o
não havia no Colegio por ser pobre. l!""inalmente com êste último
pensamento o lembrou ao Trmão dando-lhe umas luvas que comprasse alguma cousa de comer, já que o Colegio não o tinha . O Irmão
dissimulou e teve melhor cuidado dali por deante.
Em chegando á Baía, como a pobreza era muita, o Padre Nobrega., com êste pretexto, como era muito fervente no espírito da
mortificação, tão exercitado dos Irmãos em Portugal, mandou vender o Padre Paiva, entregando-o a um porteiro que o pregoasse pela
cidade, se havia quem o quisesse comprar, e foi a cousa tão de siso
que se persuadiam todos ser verdade, e que por falta do necessario
o vendiam, e não faltava quem désse cem e mais cruzados por ele,
para o ter por seu capelão, espantados da obediencia e humildade
do Padre Paiva, o qual tambem se persuadia que de verdade o mandavam vender, e dizia aos homens que o comprassem, que os serviria muito bem . Até que daí a alguns dias que o porteiro andou nisto,
dando recado ao padre Nobrega do que passava e quanto subia o
preço que davam por ele, entenderam o negócio, ficando todos mui
edificados da maneira da Companhia .
Foi cura de almas antes que entrasse na Companhia; não sabia muito latim, cousa de que naquele tempo se fazia pouco caso e
exame com os clcrigos; mas depois que veiu ao Brasil trabalhou
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muito uisso, especialmente ao pi·incípio, que se começou o estudo
de Piratininga, onde ele era Superior dos Irmãos, e com acudir a
todas as necessidades dos proximos e ás mais obrigações de seu ofício, estudava com eles, deixando de dormir muita inute da noite,
depois <lc todos dormirem; e ás vezes alta noite acordava o mestre
(69f>) para lhe declarar o que não entendia, e assim saiu com seu
intento de tal maneira que depois, estando na resiclencia do Espírito Santo, ensinou muitos moços com grandissimo zêlo e diligên(·ia, alguns dos quais continuaram depois os estudos no l'olegio ela
nafa, até ouvirem o curso e teologia. Com a muita caridade que ti1.ha era nisto incansavel, por dar algum lume aos moços na~cidos
i10 Brasil, de que eles pouco curaram, e com isso desafeiçoÍl-los clo1;
c.o!;l umes dos Brasis, a que são tão afeiçoados.
Posto que não era letrado, contudo estava muito bem 110H cêlsos
de conciencia, que com a mesma diligência estudava pot· i;i e perguntando. 'l'inha grande pulpito, não tanto ele letras como de fervor
~ desejo de aproveitar ás almas, e assim a gente comum elo povo
lhf <·ra muito afeiçoada, e se aproveitaYa muito de suas pregações.
<Ili quai:, ele fazia acudindo a. pé a nmas e outras poYoa<;ões. oito e
dez Ieiniai-;. Era tal sua devoção, que uma vez preg'ou a Paixão não
sei qnantas horas de joelhos. Trabalhou por saber a ling-ua elos Indios, mas não chegou a mais que a saber ensinar a doutrina por esc·J'ito, ajudando os naturais por intérprete com práticas e confissões
com muito zêlo.
Com êste zêlo das almas trabalhava muito de as ajudai· e tirar
elo pecado, ainda que alguns Portugueses que viviam mal se ofencleS!)em disso, por ser ele causa de se lhes tirarem os cumplices do pecado, não faltando ameaças e injúrias, nas quais ele guardava sua
costumada paz e quietação, como que se lhe não fizessem 1iada. rm
l1omem casado, a quem ele oom suas admoestações tinha tirado uma
manceba, por respeito da qual dava má vida á sua mulhel', e posta
cm bom estado de matrimonio, e por esta causa andava inchaclo contra ele, o encontrou só em um caminho e o começou a afrontar e a
empunhar da espada todo enfiado; mas o Padre, sem se mover, lhe
disse com muita paz: "A mim, fulano f a mim f" Isto bastou para o
outro ficar atado e deixá-lo ir em paz seu caminho. Depois entrou
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em si e folgou de lhe ser tirada a ocasião do mal e pecado em que
estava.
Outro que tinha cargo de justiça principal na Capitania, injuriou um dia ao Padre no meio da rua, deante de pessoas, com palavras feias e mui irado, ao qual ele nada respondeu, antes se foi
muito quietamente passeando e ouvindo o que o vinha injuriando
até se recolher na igreja. Chegou a desordem do outro a tanto que
fez um auto do Padre com testemunhas, dizendo que lhe queria mal,
mas com a paciencia do Padre se curou tudo . Da mesma maneira
curou outra pessoa principal que o maltratava de palavras publicamente deante de muitos, dizendo-lhe que se não fôra Padre lhe
houvera de fazer e acontecer . A isto o Padre respondeu: "Dai graças a Deus por que o sou" . Com o qual o outro ficou não somente
confuso, mas tambêm cheio de temor e não sem causa, porque o Padre (posto que disso nenhum caso fazia) era homem de grande esfôrço ele ânimo e fôrças e conhecido de todos por tal, mas sua pacieucia e paz interior com que isto curava era maior .
Era intrépido para todo o perigo corporal, especialmente se intervinha obediencia, na qual era prontissimo; tanto que um dia,
indo por um monte abaixo muito íngreme com o Padr e Nobrega,
lhe mandou o Padre que se deitasse por ele a rodar, o qual ele fez
logo sem nenhuma dilação, indo a tombos pelo monte abaixo, até que
lhe disseram que bastava (696) .
Ordenaram os capitães de S. Vicente duas guerras contra os
Tamoios; foi necessario mandar o Padre N'obrega em sua companhia
ao Padre Paiva, o qual todo o caminho, que foi largo, lhes disse
missa e pregou sempre, esforçando os Portugueses e confessando-os
e acudindo juntamente aos Indios cristãos com o Irmão Gr egorio
Serrão, que era o língua que levava. Em uma guerra e em outra
foi sempre o Padre Paiva sem medo com cruz na mão dreante até á
cêrca das aldeias, uma das quais foi rendida de todo, e com o esfôrço do Padre se salvaram muitos dos nossos, que estavam a ponto
de fugir com perigo certo das vidas ; os quais o Padre fez esperar
até que de todos se renderam os inimigos, de que havia ainda. boa
cópia recolhidos em uma casa forte, e se sentiram covardia nos nossos, houveram de sair e matar muitos nas canôas, em que se queriam
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ir com pouca. ordem e com muitos já frechados. Pelo grande perigo em que estavam, se pôs o Padre Paiva sem medo ãlgum defronte daquela casa, donde se tiravam muitas freehadas, até que se
tomaram os inimigos ás mãos e os nossos fiearam sulvos.

A outra aldeia não foi rendida, antes muitos dos nossos feridos, os quais o Padre Paiva ajudava a tirar do perigo presente de
os acabarem de matar, e recolhendo-se todos para as canôas, ele foi
o último que ficou no mato; porque, além dele ser homem velho e
pesado, quis que todos fossem deaute, e achando-o menos no porto,
um Indio cristão o veiu buscai· e, encontrando-o no mato já perto, o
acompanhou até o embarcar com toda a gente.
Kêste combate nunca o Padre Paiva se apartou da cêrca com
a Cruz em a mão animando a todos, e depois os 'l'amoios nos perguntavam: "Quem era aquele de uma roupa longa, que estava com
uma cruz perto da cêrca, porque lhe tiravamos muitas frechadas e
nunca o pudemos acertar!'' Desta maneira guardou 1\osso Senhor
por sua misericordia por meio do Padre Paiva os nossos; e não quis
que se destruisse aquela aldeia, porque depois e<>teve nela o Padre
Nobrega fazendo pazes com os Tamoios, muitos dos quais são agora
cristãos.
Finalmente o padre Paiva, que era na idade o mais velho dos
da Companhia do Brasil, depois de muitos anos de serviço de Nosso
Senhor, estando na capitania do Espírito Santo, enfermou de \lma
doença prolongada, sem dar com ela trabalho a ninguem, e mandando-o a Obediencia que se fosse á casa de um homem muito nosso
devoto a outra vila, para ver se se achava melhor, ele com a saudade
da conversação dos Irmãos e desejo ele outro recolhimento maior e
ruais necessario para tal tempo, não pôde lá aturar senão dois dias
e se veiu para casa, e carregando a enfermidade em que teve grandíssimo trabalho e paciencia, se foi para o Senhor dia de S. Tomé,
Apostolo, no ano de 1584, e jaz sepultado na nossa igreja ( 697 ) .
(A. Franco, o. e., II, p. 212·4).
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PADRE SALVADOR RODRIGUES
No ano de 1550 vieram de Portugal qua~ro Padres, três dos
quais são já falecidos (698). O primeiro que foi o padl'c Salvador
Rodrigues, foi homem de muita simplicidade e obedieneia. Partindo o Padre Manuel de Nobrega da Baía para S. \-icente, o deixou enfermo e lhe disse que não morresse até sua tornada. Recebeu
ele isto como mandado da Obediencia e estando depois á morte parecia-lhe que não podia morrer contra aquele mandado; até que o
Padre Luiz da Grã lhe tirou e escrupulo e lhe disse que bem podia,
porque ele o desobrigava daquela obedieneia, e com isso se determinou de morrer com muita alegria . Ele só era sacerdote, e contudo
ficou debaixo da obediencia do Irmão Vicente Rodi·igues, e dilatou-lhe Nosso Senhor a vida, até que chegou o Padre Luiz da Grã
com seus companheiros que suprissem pot ele. Era em particular
devotíssimo da Assunção da Senhora, tanto que .Ascensão e As.sunção tudo na sua bôca era Assunção; e ainda que muitas vezes avisado, contudo, pela muita devoção que lhe tinha, confundia os vocabulos e assim quis Nossa Senhora levá-lo no mesmo dia, porque
depois de estar em cama vinte e tantos dias com muita paciencia,
recebidos os sacramentos, expirou em dando meia noite, princípio
do dia da .A.o;sunção de 1553. Foi o primeiro que morreu da Companhia no Brasil ( 699) .
(A. Franco, o. e., II, p. 2L'>).

PADRE F .RANCISCO P I RES
O padre Francisco Pires sempre viveu na Companhia como todo
exemplo de virtude, ocupado com o proximo em confissões, pregações, ensinar meninos, e outros ministerios da Companhia com muito fruto. Não soube a lingua da terra, posto que lhe não faltou diligência para aprendê-la; contudo por intérprete ajudou muito os
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naturais em doutrinas e principalmente em ouvir confissões, em que
era mui contínuo.
Foi Superior em muitas residencias da costa e l'csidindo em
Porto Seguro, logo no princípio de sua vinda, na ermida de Nossa
Senhora, que é da Companhia, que por sua ordem e de seus companheiros se fez, lhes fez Nossa Senhora mercê de abrir milagrosamente aquela fonte tão afamada por toda a costa do Brasil; em
que se fizeram e fazem muitos milagres, sarando muitos de diversas
enfermidades, onde vão de algumas partes da costa em romaria a
, buscar saúde e a acham e outros para o mesmo efeito mandam buscar água dela.
Alguns anos no"S princípios do Colegio da Baía foi Reitor dele
e depois de andar por todas as residencias da costa exercitando os
ruinisterios da Companhia com muita satisfação, foi chamado de
uma para o dito Colegio, e enfermou no caminho lançando sangue
pela bôca, por ser já velho, fraco e consumido ele trabalhos. Depois
de muitos dias, que esteve com esta enfermidade no Colegio com
muita paciencia e alegria ·e com muitOl:i coloqnios com Xossa Senhora, de que era devotíssimo, morreu deixando muito edificados e
consolado::; os Irmãos no ano de 1586 em Janeiro (700).
(A. Franco, o. e., II, p. 2Jli-6).

PADRE GREGO RIO SERRAO
Um dos companheiros do Padre Manuel de Nobrega, que ajudaram a edificar em seus princípios a casa de Piratininga, foi o
Padre Gregorio Serrão, o qual entrou na Companhia em Coimbra o
ano de 1550. Foi enfermeiro muito tempo com grande satisfação de
todos, de muita diligência, caridade e alegria para com os enfermos,
e por serem conhecidas estas partes e outras virtudes nele1 o escollleu o Padre Mirão para enfermeiro do santo Paclre ~Iestre Gonc;alo (ainda que bem o sentiram os enfermos do Colegio) e companheiro de tuna última pe1·egrinação que fez a S. Gonçalo de Ama489
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rante, donde tomou a Lisboa. Foi curado dele com singular diligência e caridade, até que expirou (701) .
'l'eve depois disto Gregorio Serrão muitas enfermidades, e como
lhe aproveitassem pouco os muitos remedios que se lhe faziam, por
parecer dos medicos foi mandado quasi por incuravel ao Brasil em
companhia do Patlre Luiz da Grã o ano de cincoenta e três. Quasi
toda a viagem foi enfermo, mas contudo muita parte dela teve cuidado de servir e ministrar aos Padres. Da Baía foi logo mandado
a Porto Seguro, onde esteve alguns cinco meses mui enfermo na casa
ele Nossa Senhora da Ajt:da e no cabo deles, ainda muito fraco, foi
passado para S. Vicente, onde continuou com suas entermidades
algum tempo. Dando-lhe Kosso Senhor alguma melhoria, começou
a ser participante dos trabalhos de Pirati11inga, nos quais era dos
deanteiros: teve quasi sempre o cuidado de soto-ministro, cozinhei1·0, dispenseiro e finalmente ele toda a casa. E com isso estudava
latim com toda a diligência sem faltar cm nada e a lingua do Brasil, a qual soube de maneira que podia ensinar a doutrina, instruir
para batizar, confessar e ainda pregar.
Residiu em uma aldeia muito tempo, que se ajuntou duas leguas de Piratininga (702) com o Irmão i\fanuel de {;haves, aprendendo ali a lingua e ensinando os meninos da escola, passando muito frio e fome. Pela muita pobreza que então havia de mantimento
e vestido, nunca tt·ouxe mais naquele tempo que a roupeta velha
sôbre camisa e ceroulas, dormindo em uma rede, tendo o fogo por
cobertor. Aos domingos e dias santos lhes acudia um Padre de Piratininga a os confessar e dizer missa e algumas yezes vinham eles
entre semana a ver os Tndios. Nestas idas e vindas aprendia as regras da arte da língua com grande cuidado e gôsto, para poder com
ela ajudar as almas, como sempre ajudou, visitando os Inclios por
suas aldeias e as vilas elos Portugueses com seus escravos, pregando
em português, que tinha para is.~o grande talento, e sendo intérprete
nas confissões dos escravos e das mestiças suas senhoras, e ensinando a doutrina .
Passados alguns anos nestes exercícios, foi mandado á Baía,
onde tomou ordens sacerdotais e empregou seu talento com grande
fruto das almas. Pregava de contínuo com grande satisfação. Foi
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Reitor do Colegio muitos anos, o qual acrescentou muito no temporal com sua grande indústria e modo de tratar com os seculares,
cujos animos atraía com sua caritativa conversação e afabilidade
de maneira, que lhe davam muitas e grossas esmolas com que sustentava o Colegio. Era muito inteiro no seu ofício, faze11do guardar
a~ regras e Constituições com suavidade, não se esquecendo a seus
tempos da severidade. Era verdadeiramente escravo e ministro com
todos. Não se satisfazia quando alguns haviam de ir fora com os
mandar aviar, mas ele por sua mão lhes aviava todo o necessario,
nem se esquecia de sua amada cozinha, antes muitas vezes a visitava e temperava o comer por sua mão e particularmente o fazia
para os enfermos. Tinha particular cuidado de prover os Irmãos,
que tratavam na conversão, visitava-O.') a eles e aos Indios, ajudando-os tam bem a catequisar e aparelhar para o batismo. E assim de
um; e de outros dos nO!'\.'>OS e dos de fóra. era amado como w•rdadeiro
pai.
Foi eleito por Procurador para Roma no tempo do no~so Padre
Everardo, o qual ofício fez com muita prudencia, diligência e edificação . Por ver 11osso Padre tantas partes nele o tornou a mandar
ao Brasil com o cargo de Reitor do Colegio da Baía. no qual perseverou muitos anos, cada vez com mais exação de diligência e caridade, assim para os nossos como para os de foi'a, aos quais acudia
com muita benignidade em seus negoc:ios e necessidade->, busca11do
rt:médio para os pobres e principalmente para casar órfãs. para o
qual ajudavam os ricos cle"rntos com muita liberalidade.
Tinha muita autoridade Jiara com os Governadores c assim por
seu respeito tinham muita couta com favorecer o Colegio, e o negócio da conv·ersão e liberdade dos Indios. Pinalmente em tudo os
achava benevolos, cuja amizade e autoridade e dos Bispos e mais
Justiças ele por todas as vias trabalhava de conservar.
Andando assim ocupado nestes oficios e indo uma noite em um
barco a fazer uma obra de serviço de Deus e misericordia como costumava, lhe deu o ar na cabeça, de que começou a enfermar, e pouco
a pouco se foi alienando, mas nunca deixou de fazer seu ofício, até
que pareceu bem ao Padre Cristóvão de Gouvêa, que então era Vis~tador, que tinha necessidade de ajuda, a qual lhe deu snbstituin-
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do-lhe um Padre (703), ficando ele ainda com título de Reitor; mas
como a enfermidade não tinha melhoria, antes cada dia se agra''ª"ª
mais, o aliYiou de todo.
Era ele mLLito escrupuloso para consigo (ainda que para os outros escrupulo.so largo) e nêstes tempos que não ~oven1ava tudo e1·a
entender consigo, e expedir-se de cousas passadas no mundo, muito
miudas, confessando-se muitas vezes, e porque já. não podia dizer
missa comungando, até que lhe deu I\o.".So Senhor muita paz intel'ior e ficou muito sossegado em seu espirito e de todo alienado junto com outras enfermidades velhas, que se lhe renovaram, mas sempre andou em pé conversando com os Irmãos.
Parecendo aos Supcriore.<; que se acharia melhor na ban<la elo
Sul, por ser aquela terra melhor, determinaram de o mau<lar ao
Rio de Janeiro com esperaJlçHs ele convalescer, porque ainda tinha
boas fôr~as. Dando-lhe o Provincial (704) a no,·a,_ respondeu ele:
"Sabe Vossa Hevel'ência como eu estou?" E dizendo-lhe: "Sim",
aceitou a ida de muito boa Y<mtacle>, como que es1 i''<'J'it elll todo seu
siso. despedindo-se dos Padres e Irmãos com lagrimas e cmban:ado
<'ln companhia ele outros Paores e Irmãos, foi tc'r á C'a.pitania do
Espfrito Banto, e esperando ali por tr•mpo para cumprir sua viagem, quis l'fosso Senhor que cumpris.;;<> primeiro a de i;ua percgrina<_:ão, dando-lhe uma febre, a concluiu bre\'emente em um dia ou
dois, acabando com muita paz a 2G de NoYcmbro de l 586. tendo 36
anos de Companhia e 33 do Brasil. Jaz sepultado na nossa igreja
de São-Tiago da mesma Capitania (705).
(A. Franco, o. e., Il, p. 217·!>).

NOTAS
(674) Pbl. no n . I dos Materiais e .4ohêgas para a Hfat6ria e Geografia do Brasil (Informações e Fr(lfllllentos Historiros do Padre Jose11h de ..t!nchieta, S. J., p. 56·76), com a seguinte nota de Capistrano de Abreu: "Na
Cronica da Conipanhi<i de JeS11s do E.,taclo <lo Br(l,,il refcre·se muitas vezes o
padre Simão de Va~oneelos a uns Apontamentos de Anchieta que serviramlhe mt confeção dr seu livro. Os l11garN1 em que os cita são : livro I, § 83, 95,
13G, 16!>, 171, 17G, 180, 184; livro II, § 25, 48, 72; livro llI, § 5, 32, 71, 80,
105, 127; livro IV, § 118, 13-1, 13;;, 140, 144 e 145. Talvez ha outros que es-
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capassem. Nos §§ 83 o 136, ele cita a p. 32, livro II, e p. 37 e 38 dos
Aponfamento.q. Quer isto dizer que o trabalho era bastante volumoso, pois
que então costuru:n·am esrrcver em papel de folha, sem marg<:ns, eom aii pal:wras em breve. Na T"ida do Pml1·e João c1c Àlmeida <liz·DOij o mesmo autor
que A nchiettt ocup:wa-se de Nobrega, Leonardo Nunes, Pero Oorrêa, João de
Sousn, }fonucl de Cha,·e11, Gaspar Louren<;o, Francisco Pires, :\Ianuel de Paiva, Simão Gon~.alvcs, }fanuel Viegas, Gregorio i::lerrão e Fernão Luiz. Depois
de Simão de Vasconcelos, meneiona. os mesmos AvontMncntos o padre Ant,mio
}'ram·o em clh·ersns passagens da I11wgenl da 'l:irtucle em o noviciado da Com71anhi<1 de .Tesu.q no Colegio de Coi111bra . Daí as transcrevemos, deixnnclo ele
fazer o mesmo com os fragmentos pttblicndoi:; por Simão de Vasconcelos, por
serem insignificantes wnas vezes, e ouh'as não ser facil saber-so se as citaçõe.o;
são tiradas <los .&pontam<·ntos ou se de outros escritos. Segundo Fran<'o, foi levado de ~'ernão Carclim o exC'mplar que ali encontrou (o. e., II, p. 19~) " .
Os .&p?ntamcntos, como observa ainda Capistrano, são de data posterior a 25
de novembro de 1586, pois not iciam a morte, nesse dia, do padre GrC'gorio
8errão.
(Cl7.3) Cf Nobregn. (Cart., VI): "Se Bl·Rci detc~111ina aumentar o povo
nestas regiões, é netes:.:irio que Ye.nham parn SC' casar aqui muitas órfãs e
quaisquer mulheres ainda que Ne,jam errada~, pois tam\Jem aqui ha várias sortes do homem1, porque 011 bons e ricos doriio o dote ás órfãs". Sôbrc as que
'ierarn coru :'.fem ele 8á e Est:H'io de Sá, e no Bra!!il se <•asaram, hú vúrin~ reforencllt1:1 no I11str. de .~1 n-iços tlo terceiro governador (" An. da Bibl. :Xac. ",
XXVll, p. 129 e s.). - A Gregorio Sel'l'iio atribúi lambeia Anchieta o casamento de muitas órfií~.
(676)

Lit•ros cios llris, IT, cap. XXI.

(!ii7)

('f. 111{. do.~

((ií")

('f.

lJrim. CllcleiclllL

earta X l e nota. 170.

(679) I~' dificil idt•ntificar o "podel'Oso", ou,idor da capH:mia, a que
se refere Anchieta. O capitão-mór, ao tempo da estada. de }fem de füt em São
Vicente (1,360), era Francisco de :'.lor,üs Barreto (B. Ca.lb.-to, Capi.ta1L Paul.,
p. J82 e JSG) .
(6b0) Devem ser os que Xobregu, cm carta. de 1.352 ao pro\'ineial português (o . e ., XI), pro111ctia envinr no a.no seguinte com o governa1lor Tomé
de Sou•a..

(681) N:irra ~. d(.• Vasconcelos (o . e., 1. 2, n. 79-80) que, em 1.360,
depois da primeirn luta do Rio de Janeiro, entrou para :t Companhia um morador de Siio Yic<'nte, que muito se hana tlistinguiào combatendo os france ses . O filho, Bartolomeu Adão, recebido om São Vicente por )fauucl da Nobrega, "estudou grnmatira, entrou na Companhia, perseverou na Religião :tté
o fim do cur~o d:i Filosofia, o acabado êste concluiu o da ,·ida, com alguns
principies j(i da. 'fcologia, e coin venturosoH sinais da sua. salvação". Faleceu
na Baía, qnnndo seu p:ii Adão Gonçalves e Anchicta ~e encontravam no Hio
de Jn nciro. g' poasivel, pois que sej:t Bnrtolomcu Adiio o "moço de boa habilidade", a <1ue se refere o ca11urino.

(682) Cf. Nobrega (o. e., X o XY). Ao Coleg-io de São Yiccnte fez
o irmão Pero Corrêa do11çiio de terras e vac·as, em J 553. - Quando reitor da
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Baía, Gregorio Serrão igualmente angariou "muitas e grossas esmolas" para
SUBtento do Colcgio.
(683) O auto da Pr~g~ão universal foi escrito por A.nchiet.a para. ser
representado cm São Vicente, a 31 de dezembro, véspera da Circuncisão. O
caso da nuvem, que pairou sôbre o local do espetaculo sem deixar cair uma só
gôt.a enquanto ôste não terminou, é citado entre os milagres do ca.narino (P.
Rodrigues, Vida de Ànch., l. e., p. 210; Pr·i11ieiras Letras, pbl. da Academia Brasileira, Ric, 1923, pref. de Afranio Peixoto, p. 17).
(684)

O proprio Anclúeta, como já se Yiu na ca.r t:i XV .

(685)

V. carta .XI.

(686) Dessas palavras de Anchieta pode-se deduzir que era ele proprio o
irmão com quem se passou o caso narrado.
(687)

Sant<> André da Borda lilo Campo, só mudada para. Piratininga

em 1560.
(688) Cf. S. de Vasconcelos (o. c., l. 1, n. 198-200). Grii. chegou a
São Vicente cm 15 de Maio de 1555.
(689) Anchieta se refora li sua ida com o padre Gonçalo de Oliveira de
São Vicente para o Rio de Janeiro, em 1567, no refôrço de índios e :mamalucos enviado com a frota de Estacio de Sá. - V. nota 666.
( 690)

Anchieta, cortamento.

(691)

Manuel da Nobrega faleceu no Cologio do Rio de Janeiro a 18

de outubro de 1570. O padre Antonio Franco, na Imag. da virt. em o novic.
da C. de J. no Col. de Coimbra, foi quem melhor traçou a biografia do grande
jesuíta. Pode ser lida. nas Cartas do Brasil cit., p. 21-69.
(692)

Padre Afonso Braz.

(693)

Aldeia de Nossa Senhora da Conceição.

(694)

Sôbre Diogo Jacome, v. nota 22.

(695)

Anchieta.

(696) Caso ocorrido, na Baía, logo depois da chegada de Paiva. ao Brasil, cm 1550 (S. de Vaso., o. c., l. 1, n. 83).
(697)

Sôbre Manuel de Paiva, v. not.a 17.

(698) Com a armada. de Simão da Gama, chegaram li Bafa em 1550 os
padres Afonso Braz, Salvador Rodrigues (falecido em 1553), Manuel de Paiva (falecido em 1584) e FrancisM Pires (falecido Clll janeiro de 1586) . As·
sim, ao tempo em que A.nchieta escreveu os Àponta·mentos, s6 o primeiro era
ainda vivo.
(699)

Sôbre o padre Salvador Rodrigues, v. nota 397.

(700)

Sôbre o padre Francisco Pires, v. nota 18.
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(701) Refere-se Anchleta ao padre mestre Gonçalo do Medeiros, que
morreu na casa. do Santo Antã-0 de Lisboa, em abril de 1552.
(702)

Jeribatiba, aldeia do principal Cnubi.

(703)

Luiz da Fonseca.

(70~)

Anchiela, que era então o provincial, profetizou a sua sepultura
na igreJa de São Tiago do Espirito Santo, ao lado da de Gregorio Serrão,
quando se despediu dêste na Baía. P. Rodrigues (Vida de À11ch., 1. c., página 225), narra assim o caso: "Muitos anos antes sendo (Anchieta) Provincial, estando no Colegio da Baía, nvisou ao padre Grcgorio Scrrão que l1avia
dr. ir para o Rio de Janeiro. Disse o padre, por estar doente: 1' Sabe Vossa.
Reverência como eu ando t" Respondeu o padre J os6: "Se sei". "Contudo isso
me manda". Respondeu: "Sim". Acrescentou o padre: "Bota-me de si".
Acudiu o padre Jos6: "Isso não. Vade frater quia postea locus, '1108 C01'jlmgct". E assim aconteceu, que o padre Gregorio Serrão faleceu na casa do Espirito Santo, e está enterrado na capela junto dele, cova com cova!'.
(705)

Sôbre Gregorio Serrão, v. nota 23.
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XXXVII
SE1ur10 DE

1567 (706)
Dominga 20 post Pcnt. 26-X-L567
- Sancti Vincenti.

J ESUS, Maria.
Domine descende, priusquam morúitur filius meus.
Ha um pai rico e poderoso, que tem um filho que muito ama,
a quem ha de deixar por herdeiro de seus bens, o qual pretende que
St> ja virtuoso e saiba estimar a fazenda, que lhe tem ganhada e empregá-la bem em boas obras e chegar a ser homem, que saiba reger casa
e família com siso e prudencia; se vê que o muito mimo lhe faz mal
e a muita fartura e abastança de riquezas e boa vida que tem com
ele, é cousa de se perder, manda-o f óra a terras estranhas, onde padeça .fomes, trabalhos e muitas necessidades, pelos quais venha a
conhecer e sentir a falta que lhe faz seu pai, e quanto lhe custou
ganhar-lhe fazenda, e deseje tornar a ele.
Deus Nosso Senhor, pai nosso tão rico e tão poderoso, tinha um
filho, que muito amava, que é o homem, ao qual havia de 'lazer herdeiro de todos os seus bens na glória, que é dar-se-lhe a si mesmo,
que é todo o bem. Tinha-o posto em muito mimo no estadQ de inocencia, dando-lhe toda. a abastança de riquezas temporais, sujeitanclo-lhe todalas coisas ao seu mandado e fazendo que todas lhe obedeoossem; dando-lhe todalas graças e dons espirituais, com que soubesse reger-se a si e a todos os que dele haviam de vir. Não soube
êste filho aproveitar-se de tanto mimo e riquezas, que tinha naquele
estado; antes deitou-se a perder. ensoberbecendo-se com elas. Que
remédio? ~!anda-o Deus a terras estranhas, lança-o fora daqueles
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mimos que tinha no paraíso terreal, para que in sudore mútus su·i
com es..;;e seu pão, e a terra spinas et tribulos genninaret, e come>çasse a sentir fome e sêde, frio, calma e outras necessidades, para
que, já que naquele primeiro estado, com a muita fartma não soube
conhecer a grande liberalidade e bondade de seu pai, agora com as
muitas necessidades e trabalhos conheça a míngua, que lhe faz, e
sinta de verdade que sem ele não pode vi\-er e, trabalhe por se pegar
u ele em tudo .
Por aqui poderemos entender quão grande é o proveito. que
causam os trabalhos e necessidades aos amigos de Deus, pois os faz<>111 chegar-se mais para ele; porque, ainda que é verdade que todos
os trabalhos e miserias, que padecemos nesta vida, nos vieram pelo
pecado de .Adão, que foi a primeira causa dele, e depois pelos nossos, que foram a causa de se acrescentarem, todavia Deus :\osso Se11hor, como é autor de todo o bem e non sec1tnclum pec.cata nostra
f1'cit nobis, ao menos enquanto vivemos, porque sempre nos espera
a penitência, todos êst('s male::i e penas nos converte em bem, dando110-los para por eles nos livrar do mal maior de todos, que é o pecado,
e da pena do inferno, que por ele justamente se merece.
No qual claramente nos mostl·a suas misericordiosas entranhas
o amor de pai, como ele mesmo nos diz na Sapiencia: Quis e.st filius, quom 11on cor1·ipit pater: ac si diceret : Sabeis homens porque
vos castigo? porque vos tenho por filhos, criados á minha imagem
e semelhança, e sou vosso verdadeiro pai, que vos amo eleruamente .
B êste amor, que vos tenho vos amostro em vos castigar e dar trabalhos nesta vida, quia ego quos arguo et castigo . Aos que amo e tenho guardados para minha glória, a êstes repreendo eu de seus vícios e pecados; a êstes dou eu açoites e castigos, mas porém é castigo de pai para filhos, que tudo procede de amor; e não pretende matar-nos, mas dar-nos vida eterna. PerC1~tiam et ego sanubo,
diz ele; ferirei e eu mesmo sararei.
Sabeis, meus irmãos, para que vos fere Nosso Senhor? Para vos
sarar. Fere-vos com perdas temporais da fazenda, para que trabalheis por não perder os bens eternos, de que vos quer fazer herdeiros no céu; permite que sejais afrontados e vos venha alguma
dcshonra, para que não vos fieis das honras do mundo, c(ue é falso,
\
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e hvnra para deshonrar e euidcis quanta maior deshonra setá serem
descobertos todos os nossos pecados deante de todo o cén e a terra
no dia. do juir.o e dali virdes ter aquela deshonra eterna elo inferno, e ser pisados debaixos dos pés dos demonios . B com medo disto,
como diz David, imple facies eo1·1wt ignominia et quaerent no;nen
tuum, Domine, vendo-vos afrontados do mundo e com o rosto eheio
de vergonha, busqueis o nome e honra de Deus Nosso Senhor, guardando seus mandameutos, que é a verdadeira honra e <'aminho certo
para alcançar a honra eterna do céu .
li'cre-vos com enfermidades e dO<'nGas para que escapeis daquela doença incuraYel do inferno, 1tbi 1111lla l""' rcdemplio, onde
não ha mézinlia nem remédio, para. que vendo-vo,., enfermos. cercados de dôres e angústias e cheios de cba~as, cuid<>is nas chagas, que
têm feito os pecados em vossa alma e comeceis a gritar com dôre'l
de contrição e arrependimento deles, miserNe mei Domine quoniam
infirmus smn, sana me Domine; e corrais a buscai· o remédio deles
a Cristo Nosso Senhor; que para isso vos deu esta doença, para que,
jú que não sabeis conhecer o b<>m, que tendes quando YO::. clá saude.
antes usais dela para ofensa do Benhot, que vo-la <lá, ao menos na
cloen<;a vos saibais tornar a ele e alcarn:ar perdão de vossos pecados,
e dali em deante tragais sempre na me11h• o que ele disse a um enfermo, ccce jani samts factus est, noli ampius peccare, ne tibi aliq111ºd
<leterius conti11gat. Não te torne a dar outra doern;a de que não mais
te alevantes, deixando-te encher de chagas ou ontru coisa ::.emelhante
e o que é mais pt1ra sentir, não vos dar contigo naquele poi:o ele cbença::; e abismo de miserias e penas infinita:,; para sempre.
J:t'inalmentc todolos trabalhos e necessidade.<; de qualquer maneira, que sejam, que vos permite Yír nei;;ta vida, são feridos de sua
p ieJosa mão, que procedem do infinito amor, que nos tem e desejo
de nos salvar, para que por elu.'l conl1eçamos a~ feridas da alma e
tt·atemos de as curar, chegando-nos a Cristo ::\osso Senhor, vudadeiro médico e pai nosso, que, ainda que seja a pocler elo pancadas
e de nos dar muitas feridas, nos quer levar á glória e dar-um; a eterna saúde . Como um cirurgião, que dá um botão de fogo a xeu filho,
ou lhe corta uma mão em que entram l'rpes, o qual, ainda que pareça crueldade, não 6 senão g1·a.nde misericordia e amor, pois com

501

•

JOSEPH DE ANCHIETA

•

a quela ferida lhe sru:a todo o corpo e de maneira que os trabalhos e
miserias desta vida, doenças, perdas e outros castigos de Deus para
nosso bem nos são dados e mostras são do amor, que nos tem Nosso
Senhor se queremos ser seus verdadeiros filhos e com semelhantes
castigos entrar em nós, deixando os pecados, que Deus aborrece e
tornarmo-nos a ele de verdade, guardando seus mandamentos, como
fizeram muitos, E sequias, Mana.CJSés, Jonas, etc ., os quais app1·opinquaverunt usque ad portas mortis et clamaverm1t ad Domi?wm, etc .
i\Ias tomemos o exemplo, que temos entre as mãos, dêste régulo
do qual diz o Evangelho q1iod venit a<l J esum et deprecabat1ir emn
t•t descenae1·et et sanaret filiuni ejus, incipiebat enim mori. Muitos
dias havia que êste régulo tinha ouvido a fama de Cristo Xosso Senhor e que tinha feito o milagre do vinho nas bo<las e outras ooisas,
que se pregoavam de suas grandes virtudes, qufrt e:rierat opinio ej1ts
in miiversam Syriam, que era uma região tão grande . :\Ias nada disto
afastou para o trazer deante de Cristo Nosso Senhor, ainda que cria
que era algum profeta. E, porém, como se viu ferido, Yendo scn
filho á morte, logo correu a Cristo pelo remédio.
N-0 qual se nos dá a entender que muitos cristãos ha no mundo ou por melhor dizer, a maior parte deles et ex nob'is os quais
muito tempo ha que têm ouvido a fama de C'risto 1\osso Senhor,
pois desde a sua meninice beberam a f(> com o leite, que mamaram,
e sem saber que é ele Deus verdadeiro feito homem pot· seu amor,
bem sabem que morreu na cruz com grandissimos tormentos polos
salvar, bem sabem que é o paraíso para os bons e inferno para os
maus, bem ouvem contar os Reus milagres e vida nos pulpitos, e
porém estão tão descuidados que cuidam que não lhes toca isto nem
falam com eles; e deixam-se estar em pecado um ano, e dez e vinte
e mais, sem se chegarem a Deus Nosso Senhor, sem cuidarem de
amar sua bondade, tão imensa e tão digna ele ser amada, sem lançarem mão de seus santos mandamentos para os guardar e com
eles honrar a sua divina magestad·e, atP que lhes dá Nosso Senhor
um açoite, acham-se numa doença perigosa, vêem-se ás portas da
morte, então se chegam e vêm correndo a Cristo :Nosso Senhor, a
pedir-lhe remédio para seus males e perdão de seus pecados; então determinam de mudar de vida, e viver como bomen'3, que hão
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de morrer e ir viver no céu ou morrer no inferno para sempre.
Mas aviso-vos, irmãos, que assim como isto é grande misericordia de Cristo Nosso Senhor, que usa convosco, assim é grandíssima ingratidão do pecador, que se esquece dela e se torna á sua
má vida. E' logo necessario e mui grande remérlio para isto lembrarmo-nos sempre do incipiebat eni1n mori. E' necessario que
cada um de nós se ponha a cuidar no tempo em que Deus Nosso Senhor lhe deu algum açoite dêstes com que o fez tornar a si. Quando eu estive á morte de tal doença, em que já não fazia conta ela
vida, quando me achei em tal tormenta ou perigo no mar, em que
já estava com alma no papo e tudo dava já por acabado, quando em
tal guerra estava cercado e quasi tomado dos inimigos sem esperança de poder escapar, quão grande sentimento tinha de me ver
cheio de pecados e vazio de boas obras, quão grande dor tinha de
haver vivido mal, com quão grandes e verdadeiros propositos estava de me emendar e viver bem, se Nosso Senhor me livrasse daquele trago, incipiebam e1ti1n mori, pois porque me esqueço agora
daquele tempo e daqueles tão bons propositos, pois sou certo que
me hei de tornru.' a achar em outros tais, pois que um dia ou outro
hei de morrer, pois porque me não confesso, porque não faço agora boas obras e trabalho de estar sempre em graça e amizade co.ro.
Deus que me ha então de valer mais que todo mundo!
InC1.piebam mori. Grande mercê de Deus dar a conhecer a uma
alma que começa já a morrer e ditosa quando o conhece todalas
vezes que Nosso Senhor dá conhecimento de um mau caminho, que
levavam.os, em que vamos perto de fazer algum pecado mortal ou
receber algum dano notavel, tantas vezes me dá a entender isto,
incipiebat mori. E é de grande misericordia sua. Quantas wzes
acontece a uma alma temente a Deus incipiebat mori, quia initiwm
vitae est initium m.ortis que trabalha por guardar seus mandamentos
e antes morrer que quebrantar nenhum deles quantas vezes lhe
acontece descuidar-se de Deus e fazer pouco caso das coisas pequenas, senão quando se acha quasi quasi nas grandes. Exemplo:
começa a tomar conversação com uma mulher ainda que seja com
mui boa intenção e sem nenhum mal; senão quando ele por descuido e pouco caso que fez disso, começa a sentir em si maus pen503
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'Sam.entos, começa já a olhá-la ou ela para ele com olhos pouco castos, começa a desmandar-se em risos e palavras; e o diabo atiça
por sua parte quanto póde; ·a carne pela sua. Todavia como ele
traz o tento de sua alma posto em não fazer nenhum pecado mortal, torna em si pela bondade do Senhor e larga a tal conversação,
dizendo comsigo, mcipiebam mori, eu já começava a morrer, perto
estava de fazer algum grande mal ou pelo menos consentir num
pecado mortal e dar escandalo com minha muita conversação. Nisi
quia Dommus adiuvit me paulo minus habitasset in inferno anima
mea. Incipiebann enim mori.
A um religioso que deve de fiar ainda mais delgado, que deve
de trazer o tento não somente em não pecar mortalmente mas tambem em andar dependendo da vontade de Deus, desatado de tod•a
a afeição da terra e atado com ele somente, muitas vezes cuidara
que tudo estava em paz dentro de sua alma e que não mora nela nenhuma outra afeição senão o amor de Deus. E, porém, ele estava
afeiçoado a se confessar ou pregar e ser conhecido do povo. Manda-o seu superior á cozinha e que não entenda mais em confissões
(707) . Então sente a .ferida e lhe dói muito tirarem-·no do fôro em
que estava posto e então conhece o laço que lhe tinha sua soberbia
armado de dentro e começa a dizer incipiebann rno1'Í. E ele estava
afeiçoado e tinha lançadas raízes na terra com devotos e amigos.
Mandam-no mudar para outra parte. Sente nisso trabalho; e então
conhece que nem tudo era Deus; torna em si, dizendo, incipiebarn
enim m01'Í . Tinha dentro de si criado um desgôsto de um seu irmão; nã<> o tinha ora em tanta conta; não lhe pareciam muito bem
as suas coisas . Ordena a divina providência que lho façam seu Superior. Começam então a descobrir-se os desgostos que antes não
se sentiam; faz-se-lhe de mal sujeitar-se a 'e le; parece-lhe desordenado e de má condição, e que basta para fazer perder o siso aos
outros e dar com eles fóra da religião. Então cai na conta e conhece
quão longe estava da verdadeira humildade e caridade e começa a
djzer : incipiebmm mori, etc., e corre com grande pressa a Cristo
Nosso Senhor, cuidando de raiz em suas grandes virtudes e abraçando-se com ele, dizendo-lhe com David, quia mihi est m ccelo et a
te q1"id volui supet· ter1·am'I Ah, triste de mim, quão enganado vivia,
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que cuidava que não havia outra coisa em minha alma senão o vosso
amor, meu Deus, e que todo estava já metido no céu, e, porém agora
vejo que quià mihi est in cmlo! Vejo que não tenho lá nada, pois
não vos amo a vós puramente sem outra misttll'a das criaturas e de
meu proprio amor: Et a te quid volu,i super ten·wm? Que coisas
andava eu amando sôbre a terra, sem vós e f óra de vós, pois me
traziam roubado meu amor e meus apetites e afeições; estava namorado da minha soberbia e propria estimação e cuidava que vós
só ereis o amor de meu coração, que o tínheis todo ocupado . Incipiebam rnori, meu Senhor, se me não acudíreis com a vossa divina
graça.
Desta maneira se acolhem a Cristo Nosso Senhor os que se sentem em semelhantes necessidades, como fez êste régulo, vendo seu
filho á morte. Mas vejamos que lhe respondeu Nosso Senhor, em
que lhe acudiu.

Nisi signa et p1·odigia vide1·itis, non m·editis. Dixit in illa.
Nosso Senhor com ele, e mudou-lhe a prática; e emfim não quer ir
com ele a curar-lhe o filho, mas de cá lho sara, dizendo-lhe: l'nde,
[1"lit"8 faus vivit. Do centurio escreve S. Mateus, que indo pedir remédio para um seu criado, que estava doente, logo se ofereceu Nosso
SenhOJ·: Ego venian~, et cnrabo eurn. E era a êste régulo, que era
Hma pessoa tão poderosa, que lhe pedia que fosse sarar seu filho,
não quer ir.
Usou Nosso Senhor com cada um dêstes segundo a fé, que tinl1a. Ao centurio, porque cria, bastou uma só palavrn de Cristo,
como ele disse: Dornine, non sum dignns, etc ., oferece-sé para ir
com ele a sua casa, porque sua grande fé o merecia . E ao régul~>,
porque cria que Nosso Senhor não podia sarar, se não estivesse
presente, porque o não tinha mais que por um homem santo, não
quer ir com. ele, mas de cá lho sara, para que creia que é verdadeiro
Deus, que em todas as partes está presente . E assim foi que com
isto acabou aquele de crer, vendo que naquela mesma hora sarara,
em que lhe disse Nosso Senhor: V ade, .filiits t1tus vivit. Crediclit
ipse et dom1ts ejus to ta.
üi;itra causa por que Nosso Senhor se houve desta maneira com
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êstes dois homens, (como diz S. Grego rio) é porque nos quis ensinar a ser humildes e que não desprezemos os baixos. Como quer
que Cristo, filho de Deus, venha a abaixar a soberbia dos homens e
dar-lhes exemplo de toda a humildade em si mesmo, em tudo lhe
quis dar, a um filho de um régulo, um homem tão poderoso, que lhe
estava pedindo, não quer ir; e a um servo do centurio, que era um
homem muito mais bai.~o, oferece-se de muito boa vontade, quia excelsus Dominus et h11 milia 1·espicit et alta a longe cognoscit. Altissimo é o Senhor e olha para os baixos e folga de conversar com eles
e servi-los; e os alto.-;, os que cá na reputação do mundo são tidos
por grandes, a longe cognoscit; de longe, não cura muito da sua
conversação. Para que entendam os homens sua grande soberbia e
se envergonhem deante de Deus; pois sendo tão baixos como são,
que não são mais q uc pulvis et cinis, se querem subir sobre eles,
egentes, augustiafi, afflicti, quibus non erat niundus, diz S. Paulo.
Xão merecem os mundanos, não são dignos mundanos soberbos, de
ter em sna companhia aos pobres necessitados, angustiados, afligidos com fomes e trabalhos, porque êstes são mui grandes e de muita
estima aos olhos de Deus .
Outra causa vos direi en porque de 1ão boa Yontade se oferece ao servo e não quer ir ao filho do rrgulo. Sabeis qual é~ Porque
ornne animal diligit simile sibi; porque era seu semelhante, era servo
como ele. Semelhante era Cristo ~osso Senhor a êstc filho do régulo,
pois era verdadeiro e natural filho de Deus Padre, Rei dos céus, c1tm
i11 forma Dei esset, non rapinam arbit?-atits est esse se aiq1talern Deo.
l\fas, porém, depois que tomou carne humana, depoi..; qne por amor do
homem, que era escra,·o do diabo, se abaixQu tanto que e.rinanivit semetipsiim formam servi accipiens, todo o tempo que andou neste mundo encobrindo a forma de filho de Deus, não se tratando como Hei
nem como filho de Deus, que era; e mostrou sempre por fóra a forma e semelhança. de escra>o, que tinha tomada, tratando-se como escravo, servindo como escravo, sujeitando-se a todos como escravo,
quia filius hominis non venit rninistra1··i se<l minisfran, dizia ele.
Eu que sou verdadeiro homem e filho de mulher, não vim ao mundo
a tratar-me como Deus e ser servido como filho de Deus, essa imagem e forma de filho de Deus a tenho, e não uso agora dela, não vim
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senão a servir e a tratar como escravo, pois tomei forma de escravo,
por fazer senhor ao homem, que era escravo do pecado.
Esta é a causa porque Cristo Nosso Senhor deixou de ir curar
o filho do r ei e se ofereceu tão liberalmente para ir sarar o escravo,
para condenar a negligência dos homens do Brasil que tão pouco
caso fazem de seus escravos, que os deixam estar amancebados e morrer ás vezes sem batismo e sem confissão, e para que saibamos estiruar as coisas segundo seu valor, não olhando no escravo, que é boçal
e bestial e que me custou meu dinheiro, senão vendo nele representada a imagem de Cristo Nosso Senhor, que se fez escravo para salvar este escravo e me servir como escravo trinta e três anos, por me
Ealvar a mim, que era escravo do diabo, para que eu tambem me
faça agora seu escravo, trabalhando por seu se1·viço, em salvar-me
a mim e a alma rlo meu escravo .
De maneira que por estas cau::;as todas se estava Xosso Senhor
cxcusando de ir com êste régulo a sarar seu filho, e tawbem para
que ele o desejasse mais e o pedisse com maior efieacia, como fez,
dizendo-lhe: descende p1'i11s qttani moriatiu- filius me11s.
O' que peti(;ão esta tão justa e tão necessaria para nosso remédio e saude ! Vai-nos tanto em descer Cristo Nosso Senhor, que sem
isso não podemos &arar . Vejamos, pois, quem 6 êste régulo e seu
filho e como desceu o Senhor a o sarar.
&te régulo é nosso primeiro pa<lre, A.dão, o qual foi criado no
estado de inocencia, como rei e senhol' de todas as coisas corporais,
e cheio de toclalas graças espirituais. E porém chama-se rrgulo em
comparação dos anjos, quia minuisti ewn pa1tlo minus ab angelis .
Seu filho é todo o genero humano que dele procedeu . Não se contentou com ser rf>gulo; quis ser não somente tão grande como os
aJJjos, mas ainda igual ao mesmo Deus . Rcce Aclani, fadus est qua$Í alter ex nobis, etc . Caiu e foi causa que caisse todo o gênero humano, e enfermasse êste seu filho.
E sabeis quem lhe fez êste mal 1 Outro régulo como ele, Lucifer, que sendo um anjo tão excelente, não se contentou com isso,
mas cnsoberbecido, quis se levantar e ser similis altíssimo. E caiu;
e de rei que era, ficou régulo, ficou feito cobra e basilisco peçonhen507
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to, que isto quer dizer régulo, elo qual se diz no GenesP colubcr fo
'Vias, rcgul11s in sernita (juxta translat,ionem D. J e1·onyrni, .iuxta
Vulgatam et
) mordcns ungulas cqui ut cadat ascensus ejus 1·et1'0. Sal1ttare tirnni expeotabo Domine, etc.
Esse cavalo é nosso padre Adão, o qual como é um cavalo poderoso e gordo, cheio de todos os dons e virtude:; foi posto por mão
ele Deus no lJaruiso terreal. O caYaleiro, que audava cm riba dele,
<>ra todo o gênero humano, o qual audaYa sôbrc seu pai, porque toda
nossa snb:stância. estava ainda nos lombo.<> de .Adão, pois dele haYiainos de proceder e ser gerados. Ventlo-o aquele maldito régulo e basilisco ele Lucifer tão poderoso, e que era criado para, lhe suceder
i1as cadeiras, que ele pt'rdeu no cru, cheio de inveja e peçonha infernal, vai-se ao caminho, col?tber in vias, et 1·e911lu,s in semita, a lho
fazer cilada, para o morder.
~ste caminho era o mandmnento, que lhe Deus tinha posto, ex
ligno sâentiae boni et mali 11011 comede..;, pelo que Adão havia de
andar para poder chegat· á glória ..A êste caminho nti o diabo c-;perai· para lho fazer traspassar C' dar com ele cl 'avêsso, para que não
J•ossa ir adeantc até á gloria; mordc11s w1u11/tis equi, dá-lhe uma.
dentada nos pés de suas afeições e desejos. E sabeis qne dentada?
Eritis sit-ut dii, scientos bon11111 et malurn. l\Tovc-o a desejar ele ser
lllaior e querer :-er !'emelhante a Deus. Com a dôr cl<>sta dentada,
com o desejo de subir e ser grande, com esta pc~011ha que lhe deu
logo no cora~ão, deu um salto tão grande e tão descompas.c;aclo êste
cavalo de nosso primeiro padre, que pa.<>sou f6ra elo camil1ho, quebranta o mandamento clC' Deus, et caclit ascen.~or ejits retro, dá com
<• cavaleiro no chão, 1)erdendo a graça, e dando causa que seu filho, o gênero humano, ficasse s<>m ela. .E ficou tão maltratado desta
quéda que não teve outro rem(·dio para sarar, senão salntare tuttm
expe.ctabo Domine. Bradaram tanto tempo os santos Padres por êste
f:alvaclor, estavam-lhe sempre dizendo: Domine descende, priusquam
111.oriatm· filius meus. Assim que foi forçado a descer a o salvar.
E para quf' vejall; mais clai·o como desceu, ouvi uma história que
se escreve no 4° livro dos Reis, do Eliscn e Sulamite. Yenit ad viam
fJei in 'montem, el apprehende11s pecles ejus, non diniittam te. In-

c11 bttit super pucrwm et posuil

o.~

s1w m super os ejus, et oculos suos
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super oc1tlos ej1"8, et mam1s suai; sitpm· manus ejns et incurvavit se
super czwi etc. Oaput memn, .caput mewn.
:ltste menino inocente é o gênero humano, o qual sem culpa propria estava morto e privado da graça divina e da entrada da gloria,
o qual bem sentia ele, que se queixava na caput memn, cap1tt me<im,
dando a entender que a doença da cabeça lhe procedia de nosso pad1-e Adão, que dessa cabeça nos veiu todo o nosso mal, pois que por
seu pecado morremos todos. A cobra mordeu a ele e a peçonha espalhou-se por todolos membros do corpo.
Está morto o meniuo; vai-se sua mãe ao monte, ao profeta Eliseu et apprehendit peéles ejits etc.
Estava morto o gênero humano por culpa de seu pai Adão; os
santos Patriarcas e profetas, que foram como uma mãe que o criaram sempre com o leite da doutrina e conhecimento de Deus vão-se
ao monte do céu e lançados aos pés do filho de Deus, verdadeiro
Eliseu, outra coisa faziam senão rogar-lhe que descesse já a o sarar,
estando sempr·e repetindo com grandes desejos, Saliitare t1mm expcctabo, Domine, até 'le chegar ao tempo da ~loriosa Virgem Maria,
a qual como nossa verdadeira mãe, que nos havia de parir com tantas dôrc.s ao pé da crur., quanJo lhe havia de dizer: Jllulie1·, ecce filius t1l1ls, que havia de ser muito mais que todolos Padres antigos
e;ontinuamente ao nlto mollte do céu, e app1·ehendens pedes e,jus,
abraçada aos pés da Divina :;\Iisericordia, vendo qne o régulo e basilisco tinha mordido a .Adão nos pés, enchendo-o de soberba e por
ali o tinha empeçonhentado a ele e á sua geração, faz-se a mais humilde e mais baixa mulher do mundo, pedindo a Deus miclericordia
e dizendo-lhe: Descende, priusquam m01·iatwr filius, non dimittam
te; até que desçais a lhe dar remédio. 'l'anto chorou a Santíssima
Virgem, tanto se humilhou esta nossa piedosa mãe, até que respexit
l 1anilitafem ancillae sum, e desce a salvar o gênero humano.
Entra Eliseu em casa daquela mulher, fecha a camara, põe-se
sôbre o menino bôca a bôca, et i1Mm·vavit se, etc. Desce o filho de
Deus do monte do céu e entra em casa da gloriosa Virgem que lhe
estava importunando, fecha a camara de ·seu sacratíssimo ventre,
sendo concebido nela sem corrupção de sua pureza virginal, ficando sempre fechadas as portas da sua virgindade: Et incubuit su1
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per puerim, deita-se sôbre o menino, que estava morto, .fazendo-se
menino pequeníssimo, encerrando-se e encolhendo-se todo sôbre ele,
de maneira que, assim como Eliseu ficou tão pequenino como o menino que se deitou sôbre ele e o menino ficou tão grande como o Eliseu, assim tomando Deus carne humana ficou Deus tão pequeno
como o homem e o homem tamanho como Deus, pois ficou concebido
Cristo Nosso Senhor, Deus e homem, homem e Deus.
E ainda isto pareceu pouco á sua imensa bondade e misericordia para sarar êste enfermo e ressuscitar êste morto, mas além disso
põe seus olhos sôbre os olhos do menino e cobrindo com seus misericordiosos olhos os pecados que o gênero humano tinha cometido
com os seus e cobrissem com um pano de Caifaz, põe sua divina bôca
sôbre a bôca do menino, não sõmente bafejando-lhe nela o ba.fo de
sua doutrina, que é palavra de vida e dando-lhe seu santo e divino
amor, mas tambem encobrindo com ela as muitas blasfemias e pecad'Os que haviam saído pela bôca dos homens, bebendo o fel e vinagre de tantas e tantas amarguras que eles mereciam padecer, põe suas
divinas e inocentes mãos sôbre as mãos do menino, encobrindo os
muitos e grandes pecados que o gênero humano tinha feito com as
suas, fazendo ele a penitência, com aqueles duros pregos, que lhas
traspassaram com grandíssima dôr e crueldade. Finalmente ficou
David, scitto circumdabit te veritas ejus. Deus, que é verd·ade eterno como um escudo, recebendo em si todolos golpes e feridas, que
houveram de cair sôbre nós, do qual escudo tinha já profetizado
David, sento circumdabit te veritas ejils. Deus, que é verdade eterna, que não pode mentir, que tem prometido de salvar o gênero humano, ele te cobrirá com um escudo, e dando-lhe seu proprio Filho, o qual como escudo grande e fortíssimo receberá sôbre si tod'Olos golpes que tu haverás de levar por teus pecados, et scapulis
s111°s obumbrabit tibij far-te-á sombra com suas costas para refrigerio de tua febre, guardando-te do sol e quentura da divina justiça, que te houvera de queimar para sempre, recebepdo ele sôbre elas todolos açoites e castigos para te acabar de sarar, qiiia ejus
livore sanati sumus.
Vêdes aqui o régulo, que pede saúde para seu filho doente;
vêdes aqui Adão, que não se contentou com ser régulo e quis-se
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fazer maior rei e semelhante a Deus; vedes aqui o cavalo gordo,
mordido daquele régulo e basilisco infernal, que deu com o cavakiro no chão, et cecidit ascensor e jus retro; vedes aqui saluta1·e
tuum expectabo, Domine. Já chegou o Salvador nosso, o nosso
salvar; já desceu Eliseu do monte a se pôr sôbre o menino, tomando carne humana para nos ressuscitar da morte; já o sarou com os
seus açoites e tormentos. Hora septima reliquit eum febris ao íilho
elo r égulo, que é uma depois do meio dia até ás 3, porque aquelas
horas esteve Cristo Nosso Senhor dependurado ua cruz, por salvar o gênero humano. E fica posto sôbre ele, como escudo, para o
amparar e defender.
E contudo não se pode deiAar de ter grande mágua e sentimentos e devera eu de dizer isto com muitas lágrimas e dôr de
meu cora~ão, ver sua cegueira e ingratidão, os quais ás a.bouças
dêste escudo cuidam que podem fazer todolos males, sem por isto
llies vir nenhum mal, ãs abenças da paixão de Cristo N'osso Senhor,
r.ão fazem senão pecar dizendo, pelos pecadores mol'l'eu Cristo, sempre está como os braços abertos esperando a penitência; bom escudo
tenho sôbre minhas costas para me defender dos golpes da ira de
Deus.
Ai, irmão que te engana o diabo! l\Iordeduras são essas daquele régulo e basilisco infernal, com que tem sua alma cheia de
peçonha. Olha que Cristo Nosso Senhor, ainda que morreu por
todos, não ha de salvar a todos, q1tia positns est i?i minam et res1irrectionem nmUoruni, para ressurreição dos que dela se quiS<'rem aproveitar e para quéda dos que ás abenças dela não fazem
senão pecar. Afirma-se em verdade, irmão, creia-me porque te
digo com todalas entranhas de meu coração pela paixão de Cristo
Nosso Senhor, quanto mais tempo te espera a penitência tanto
mais gravemente te ha de castigar se a não fizeres; afirmo-te em
>erda.de que ainda que sempre está com os braços abertos, muitas
vezes não quer dar ajuda ao pecador, e o deixa viver e morrer cm
seus pecados, porque não é justo que Cristo Nosso Senhor com a
Mia paixão ajude e haja misericordia daqueles que ás abenças dela
lhe estão fazendo mil injúrias . Olha, irmão, que êste escudo não
f;e ha de durar mais que nesta vida e que depois da morte to hão
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de tirar, e então glaudius meus devorabit carnes de Cl'uore occisornm
et de captivitate mundat·i inimiconwi capitis, diz Deus. ~Unha espada tragará carne ele pecadores e se fartará do sangue dos mottos e cortará á sua vontade pela cabeça descoberta e nua dos meus
inimigos. Então terão os maus a cabeça descoberta porque todos
os seus pecados que agora a misericordia cobre com o escudo da
sua paixão então serão manifestos a todo o mundo. 'l'erão a cabeça
descoberta, porque não os ha de então cobrir a paixão de Cristo
Nosso Senhor, nem lhes ha de valer. E eles vos apontarão nela os
crueis golpes da espada da ira de Deus, que os despedaçará para
selllpre com tormentos infinitos, que é a pena. Então terão a cabt>ça descoberta, porque o diabo, que cá. nessa vida tiveram por sua
cabeça e por seu senhor, então estará sempre deante de seus olhos,
espantando-os com sua terrível figura, e Cristo Nosso Senhor verdadeira cabeça dos escolhidos, se lhes esconderá e perderão a vista
de sua face e carecerão dele para sempre, que é a penei Domiflli,
que chamam os teologos, que será remate de todos os seus males.
Nisto vêm parar os pecadores, que agora pecam mui soltamente ás abenças do escudo da paixão e misericordia de Cristo Nosso Senhor. Pois quê remédio? Não havemos de confiar em sua paixão 1 Dessa maneira desespE'raremos se nos faltar esta confiança.
Confiai muito embora, que sem ela não teremos vida nem saúde;
mas seja como fizerdes isto, que pede o régulo: Descencle, p1·i1isq1tam moriat1w fili1ts meus.
Queres, irmão, que te aproveite a paixão de Cristo Nosso Senhor Y Descende, p1·iusquam mo1·iatur filius faus, antes da morte,
antes que morra êste teu corpo, que tens mimoso como filho. Desce
da tua soberba, humilhando-se aos mandamentos de Deus, desce de
teus pecados, em que anda alevantado e ensoberbecido, porque em
todolos pecados ha soberba, porque em todos eles se levanta um homem com a menagem e se ensoberbece, desacatando a Deus e a
suas leis.
Queres, irmão, que a paixão de Cristo seja i1i resurrectionem
et non in ntinann t1i<Mnf Descende priusq1cam moriatur filius tuus;
desce enquanto tens vida, á consideração de tua baixeza, e olha que
não és outra coisa senão pulvis et cinis, terra e cinza sem proveito;
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e humilha-te deante dos olhos daquela suma Magestade, dizendo-te
a ti mesmo, qttid superbit, terra et cinis f De que te ensoberbeces até
alevantar contra os mandamentos de Deus; quia q1ti se h1tmiliat
exaltabitur.
Descende a outra consideração de tua baixeza considerando que
pelos pecados, que cometeste, te fizeste a mais vil e baixa criatura
do mundo, fazendo-te de filho de Deus, que eras, escravo do Diabo.
E, vendo-te tal, bradarás a Deus dizendo: Vide, Domine, et considera quoniarn factits sum vilis; olhai, Senhor, para mim e vêde quão
vil e baixo me fiz por meus pecados; dai-me graça, com que me
aparte deles e torne a cobrar a honra perdida de ser vosso filho.
Queres, irmão, que se cubra a paixão de Cristo Nosso Senhor
como escudo e não te fira a espada de sua justiça e dê contigo no
inferno~ Descende priusq1tam mo1·ictfa1· filius tu1ts; desce agora, enquanto vives ao inferno como te aconselha David, descende in infer1111m vivens,· vai-te agora emquanto vives a considerar a graveza
daqueles tormentos; desce a cuidar que por um só pecado mortal,
com que te ache Deus á hora da morte, por uma só mentira, por leve
que seja que af~rmasses, com juramento, por um breve deleite, que
não te durou mais que um momento por levantares os olhos com má
illtenção á mulher do teu proximo, por um só pensamento mau
em que consentires, te ha de lançar no inferno para sempre, onde
todolos membros do teu corpo de dentro e de fóra hão de ser atormentados com penas crudelissimas, enquanto Deus for Deus.
Queres, irmão, escapar de todos êstes males Y Descende pri1tSquam moriafor films tuus: desce á confissão, antes que morra essa
tua alma, que deves amar mais que a todos os teus filhos; confessa-te muitas vezes antes que morra e~e teu filho em algum pecado
mortal; não queiras como muitos outros ignorantes e bestiais, que
esperam que caiam em pecados mortais para os confessar. Não esperes por isso, irmão, antequam mo1'iatur filius; confessa-te muitas
vezes, por que não morra tua alma, que a virtude da confissão muito
mais se mostra em guardar nossas almas que não pequem mortalmente, que em livrá-las depois de haverem pecado. Descende muitas vezes a confessar os pecados veniais e faze muito caso deles,
guardando-te deles quanto puderes, prÍ!ltsq1tam moriatur filius t1ttts,
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porque eles são como postos da motte, porque abrem a vontade e a
fazem mais prestes para receberem em si o pecado mortal, que é a
morte dêste nosso filho tão amado, pelo qual o filho de Deus morreu.
Queres finalmente que te receba Deus No.c;so Senhor em seus
braços? Descende priusqiw:ni, etc., desce a considerar a grandissima baixeza e humildade do mesmo Sen hor, que com tão infame gênero de morte quis morrer por teus pecados; e esta consideração te
guardará de pecar . E sabeis de que morreu 1 De peçonha, mordido
de cobras. \Teiu o filho de Deus ao mundo a tomar todas as nossas
enfermidades sôbre si para as curar; estamos todos empeçonhados
da mordedura que deu a cobra e régulo infernal a nosso padre Adão
no horto do paraíso t~rreal. Era necessario que tambem Cristo Nosso Senhor tomasse sôbre si esta doença para a curar., e assim o fez,
bebendo a peçonha de nossos pecados, deixando-se morder doutro
régulo e basilisco tal como aquele .
Ê.Ste foi o ladrão de J udas, de quem está. escrito em Isaías, de 1·adice colubri eg1·edietur regitlus. A primeÍl'a cobra tinha mordido a
Adão da paixão. Nasce de sua raiz outro r~gulo peor, que foi Judas;
cnm diabolus misisset in cor, 1tf traderet eum Judas Himonis Isca1·iotes para morder a Cristo Nosso Senhor, segundo Adão, no horto.
Coluber in via, regulus in semita, mordens ungulas eq1ti ut cadat
ascensor ejus 1·eti·o. Cobra peçonhenta e régulo traidor que vai a
Jesus caminho do horto, acompanhado de grande multidão de cobras,
que eram os algozes e homens d'armas, a fazer cilada áquela sacratissima humanidade de Cristo Nosso Senhor, cavalo da divindade, chega-se a ele e dá-lhe a primeira dentada, beijando-o no seu divino
rosto com aquela bôca peçonhenta. Acodem as outras cobras dos
algozes, et injiciunt nianus in J esmn. Dei.'"{a-se o Senhor morder
dE'les, dizendo-lhes : Hrec est hora vostra et potestas tcnebra1·mn.
l\Iordei-me, que esta é a hora, em que é dado poder a todalas cobras
cfo inferno e a vós outros para me morderdes e matardes, ã vossa
vontade .
Começam aqueles cruei!> basiliscos a morder naquele sacratíssimo corpo do filho de Deus, dando-lhe bofetadas e coic<.>s e cuspindo em seu divino rosto; levam-no de casa em casa mordendo-o <.' despt'daçando-o, porque cada um dos açoites e pancadas, que lhe de-
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ram, era uma dentada daquelas cobras; até que o pregaram na cruz
oucle das muitas feridas, que lhe deram, ficou como homem mordido de muitas cobras, todo rilhado, vulnus et livor et plaga titmens,
non est circitmligata, 1iec ciwata medicamine nec fota oleo. Não tinha outra triaga que beber senão o fel e vinagre; não teve outra
ruezinha, com que resistir a esta peçonha senão o grandissimo amor,
que nos tinha, sem ter outro azeite com que untar as suas chagas se11ão sua infinita misericordia, com que moITia por nós, com a qual
t1>mperava a grandeza das dôres. Lavrava a peçonha das dentadas
daquelas crueis cobras por fóra em todo o seu corpo. Lavrava a pe~onha de todos os nossos pecados, que tinha bebido, por dentro até
que chegou ao coração, et expiravit cadit ascensor ejits 1·ef1'0; cai sua
santissima alma, que é o cavaleiro, para trás, dando consigo no
limbo dos santos Padres, e ainda depois de morto lhe deram ontra
<lentada, abrindo com a cruel lança seu sagrado lado e divino coração. E porém salutare tuum expectabo Domine; quia !Cl'tia die
1 esu rgi t glorios1ts.
Deixa-se Nosso Senhor morder de cobras, para que e.-;capes das
dentadas das cobras infernais, morre de peçonha ele tem; peeados,
para que tu não morras com ela. Descende priusquam moriatu1· filúts tuus. Desce-te, irmão, da soberba e dos mais pecacloH e não te
deixes mais morder com nenhum pecado mortal. Descende priusqua m moriatur fili1ts tmts. Desce-te, irmão, da soberba e elos mais
pecados e não te deixes mais morder com nenhum pecado mortal.
J Jesce vivo ao inferno a cuidar nos tormentos, que se dão por um
pecado, desce á confissão muitas wzes, para que não peques; desce
a cuidar na eÀ-trema humildade e baixeza do filho de Deus com que
eiuis morrer por teu amor e humilha-te a seus santos mandamentos,
1>riusquam mo1·iafar filúts fuus, enquanto estás nesta vida. E desta
maneira terás segura confiança na sagrada paixão de Cristo Nosso
Senhor. Cobrir-te-á como escudo sem te deixar ferir de seus inimigos . Et sub pennis ejus sperabis, e debaixo de suas asas ei:;perarás de
nlca11sar misericordia e graça nesta vida; e estarei dize11clo, salufore
!1111 in expectabo, Doniine; espero, Senhor, por vós, que sois meu sal,·ador; espero que desçais a me sarar; espero que wnhais por mim,
c..ntequam moriatur filius meus, antes que torne a fazer pecado, com
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que morra êste meu filho; antes que morra esta minha alma, pela
qual morrestes. Safotm·e timm expectabo, Domme; espero, Senhor,
pelo dia, em que verei vosso divino rosto, que é verdadeira salvação
e vida eterna, á qual por Yossa misericor<lia nos queirais levar, qiti
cum Padre ct Spfritu SMicto vivis et r6gnas in scc1tla secitlorum.
Amen.
NOTAS
(706) lnedito, agora publicado poT grande caridade do Padre Luiz Gonzaga Cabral, S. J., autor dos J esuita11 110 Brasil, a quem a memoria de Anehieta já deve relevantes provas de devoção. Traslado do Padre Cabral, de
cópias fotografica.s por ele tomadas do original autógrafo, que se encontra em
Bruxelas, nos "Archives Générales du Royaume" (Archives Jésuitiques, Provinco Flandro-Bolge, carton n. 1431·1437). Consta do um caderno do 14 fl. in••, li',5X25, papel de linho, do tempo, com o titulo: "Concw B. P. Josephi
Anohicta, ipsius mamt scripta. Missa ex Brasilia Ba.ya, 7 Januarii 1629 et recepta Montib1111 11l. Àz>rili 1691" ("Sermão do Bemaventurado Padre José de
Anchiota, escrito de seu proprio punho. Mandado do Brasil a 7 de Janeiro de
1629 o recebido eru M.ons no mês de Abril de 1631").
(707) Exatamente o caso de Ambrosio Pires (v. nota 8), que, entre·
tantv, não conheceu "o laço que lhe tinha sua soberbia armado de dentro". O
exemplo, pois, é tirado da realidade e vale talvez como alusão e advertencia.

516

XXXVIII
SERMÃO DA CONVEHSÃO m; S. PAULO

(708)

-156 8 -

JESL'S
ln dic convertionis S. Pauli. 1568.
1'as electio11is est mil1i is te. Àct. 9 .

Nos

desafios de pessoas grandes, tomo de príncipes e senhores
que entl'am em desafio sôbre alguma grande emprêza, como
sôbre um reino, condado, soe haYer grande concurso de gente de
parte a parte, desejando cada uma delas que seu príncipe saia com
a vitória; e comumente os homens guerreiros e valentes folgam e
gostam muito de vir a achar-se presentes em semelhantes espetaculos.
Ora, somo1;; chamados todos a um negócio i-;cmelhante; temos
deante dos olhos um notavel desafio e batalha, que se faz entre duas
pessoas mui notaYeis, que são Jesus e S. Paulo: ha mui grnncle concurso de gente de parte a parte; de parte de J·esus estão todos os
córos angelicos e os santos, de parte do santo estão todos os exercitos infernais dos diabo.'i e dos f<triseus, desejando uns e outros
ter a vitória de sua parte.
Se somos guerreiros, como devemos ser, pois milit·ia est vita homini super terTam; se somos esforçados, como devemos ser, pois
somos cristãos, e cristão não quer dizer outra coi<;a senão homem de
Cristo, nosso verdadeiro e valentíssimo capitão, o qual, ungido com o
oleo da graça prce consodibits suis, nos ungiu tambem a nós, para
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sermos valentes e esforçados lutadores e guerreiros contra o Diabo
e a Carne, devemos de gostar muito de vêr êste tão grnnde desafio
para nele aprendermos a vencer e ser vencedor, porque uma cousa
e outra nos é neces.saria; vencer o Diabo, l\lundo e Carne, que continuamente contra nós pelejam e trabalham por nos vencer; e deixarmo-nos vencer de Jesus, contra o qual trazemo.c.; contínua guerra,
dando-lhe continuos combates com os nossos pecados, porque o sermos Yencidos dele eis a mais gloriosa vitória, que podemos alcançar.
E para que entendamos alguma cousa desta batalha de Cristo
com Paulo, e a maneira de pelejar de um e doutro, ponho deante
dos olhos um lobo crudelissimo e mui faminto, desejoso de se fartar
de sangue, e de outra parte um cordeiro mansíssimo, que não faz
ruais do que defender-se, com padecer e sofrer os bocados e dentadas que lhe dá o lobo, Paulo lobo cruel, Jesus manso cordeiro. Ouvi
a S. Luca:; o que vos conta desta batalha: Saulus autem devastabat
ecclesiani, ·intntns pev donios et trahens viros ac rnulieres, tra<iebat
1'11 custodiam ..
Paulo, como lobo faminto e desejoso de E.e fartar de carne e sangue dos c1·istã0s, depois de se ter cevado no sangue do glorioso martir Santo Estevão, guardando as vestiduras dos que o apedrejavam,
não sõmente consentindo em sua morte, mas tambem aped·rejando-o
com as mãos de todos eles, pois todas as pedradas que eles lhe deram
com as mãos, lhe deu ele com o coração, folgando e gostando de o
vêr assim apedrejar. Não contente com isto entrava pelas casas e
tirava delas a rasto os homens e mulheres, com grande crueldade, e
fazia-os encarcerar e açoitar, e em cada um dos cristãos, que as~im
perseguia, encarcerava e açoitava o mesmo Cristo. Era Jesus Cristo pacientissimo; com incrível paciencia e mansidão estava sofrendo todos aqueles golpes, e ainda que lhe davam muito trabalho e
dôr, laborabat sustinens, trabalhava e sofria e vencia a ira de sua
divina justiça, 1·eco,.datus misericordire sua3, lembrando-se daquela
grandíssima misericordia, que o constrangeu a tomar forma de cordeiro, e como tal ser esfolado e morto na cruz. E não contente com
isto e em ter já dito a seu Padre Eterno: Pater, agnoces illis, quia
ncsci?mt q1tad f aciunf, está incitando a seu martir S. Estevão, que
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faça o mesmo e rogue pelo lobo que o está despedaçando, dizendo:
Dontine, 11-e statuas illis hoc peccatum, qiâa nesciunt .qnid faciunt,
oc si dweret, peço-vos, Senhor Jesus, cordeiro mansissimo, que por
todos morrestes na cruz, que não acoimeis êste pecado a 8. Paulo,
que me apedreja, porque não sabe o que faz; vencei, Senhor, com
vossa paciencia sua ira, vencei com vossa mansidão sua fereza, vencei com vos.<>a. miserico!·dia sua crueldade, qnia nescit qnid facit, qnia
iynorOJns feci in inc1'ecli1litate niea, como ele confessou depois de convertido.
Yêdes aqui travada a peleja de parte a parte, e tanto mais mal'avilhosa da parte de Cristo quanto menos usada no mundo: agora.
cuidam os homens, que não poderão vencer seus inimigos, senão dando e matando; cuidam, que se não vingam uma in,júria que logo ficam afrontados o deshonrados; têm-se persuadido, ensinados de Satana.z, mestre infernal, que se uma palavrinha, que se soltou a seu
proximo, se lhes passa sem reS})Onderem vinte, e sem fazerem grandes autos e papeladas sôbre ela, que perdem todo o seu crédito, e lhes
cuspiram os outros no rosto. E não olhando a seu capitão Jesus Cristo, que peleja sofrendo e vence padecendo, seguiam a Paulo, lobo
cruel, querendo como ele, vcncet e sopear seus irmãos a poder do
dentadas; os rico.'> roendo aos pobres e os grandes aos pequenos, e os
que se tem por sabios aos simples e ignorantes. O' irmão, que não
sabes pelejar, e onde cuidas que vences, ficas vencido, porque no
ponto que desprezas a teu proximo, te despreza Dt>u:->; no ponto que
sopeias a teu irmão, te sopeia a ti o Diabo; ficas vencido de tua ira
e do pecado, que é o mais baixo e vil senhor a que te podias sujeitar,
como fazia. Paulo. Mas tornemos á batalha de Paulo com Jesus .
Andava Paulo como lobo já encarniçado no sangue dos cristãos,
mansos cordeiros, ou para melhor dizer, no sangue do mesmo ,Jesus
Cristo, cordeiro pacientissimo, o qual com sua grandíssima paciencia
o ia amolentando e vencendo pouco a pouco, porque, se ela não fôra
tanta e tão grande (como diz S. Cipriano), não tivera hoje a igreja
a S . Paulo, que andava. de casa em casa, com grande quadrilha de
gente, arrastando os homens, e dando com eles nas cadeias.
E tudo i4'to era pouco para. fartar a grande fome e sêde dêste
lobo tragador, de quem tinha já profetizado aquele grande patriar-
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ca Jacob : Benjamin, lupits mpax, mane comedet prmdam et vespere
<lividet spolia, vel justa aliam translationem, vespere dividet escas,
o qual ad literani declara S. .Agostinho de S . Paulo, que diz de si
mesmo, que era da tribu de Benjamin: Oircumcisus octavo die ex gemwe brael, de tribu Benjamin, Hebrmus ex Heb1·oeis.
Pois êste Saulo, da tribu de Benjamin, lupus rapa:i;, lobo voraz
e tragador, não farto com o sangue dos cristãos que fazia prender em
Jerusalém, ouvindo que em a cidade de Damasco havia homens, que
criam em Jesus e confessavam seu santo nome, determina de se ir lá
fartar, e assim diz o texto: Saulus adh1w spirans minarmn et c<E<Ms
in discipiilos Domini, Saulo ainda com a bôca aberta, cheia de ameaças contra os discípulos do Senhor e desejoso de se encarniçar em
sua matança, vai-se ao príncipe dos sacerdotes e pede-lhe cartas para
a cidade de Damasco, que quer dizer potits sanguinis, onde determi11ava de se fartar de seu sangue, fazendo-os prender e maltratar, e
fazendo que o nome de Jesus nem em Jerusalém, nem em alguma outra parte fosse nomeado.
Cristo Jesus, que até aquele tempo como homem verdadeiro e
cordefro mansuetissimo, filho da Yirgem sacratissima, ovelha sem
mácula, e crucificado pelos homens, esteve esperando a Saulo, com
grandíssima paciencia e misericordia, enquanto andava pela cidade
<lo Jerusalém perseguindo aos cristãos, vendo que já saia do campo
como homem, que sai ao desafio, e se ia a outras cidade.-, a o perseguir, determina deixar por um pouco a paciencia e fraqueza de
cordeiro e usar da fortaleza de leão, mostrando o poder de sua divindade, e sair com ele ao campo do desafio para o acabar de vencer: Oatulus leonis J1tda ad vrmdam ascendisti, lilii mei, quasi leo.
Sai aquele grande leão da tribu de Judá, Cristo .Je.-,us, da geração ele Judá e de David, catulus leonis, filho de outro leão, que
é o Padre Eterno, sai com o poder de sua divindade ad prmdam,
sai ao encontro de Saulo, que era sua prêsa e enviara, que ele andava para arrebatar; encontram-se no caminho Saulo, lopo rapace,
da tribu de Benjamim, e Cristo Jesus, leão da tribu de Judá, e
porque muito maior vantagem, sem nenhuma comparação, levava
Cristo a Saulo, do que leva um grande leão real a um lobo, não
houve m;ster andar aos golpes naquele desafio, mas em arregalan-
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do os olhos o leão contra o lobo, em mostrando Cristo a Saulo uma
faisca dos olhos de sua divindade, que fazia aquele resplendor, quo
s1tbito cfr.cumfulsit eum l1tx de ccelo, cecidit in tcn·am, cai o lobo no
chão vencido, et vicii leo de tri7n" J1tda, mdix David, cai Saulo no
chão vencido e fica Cristo vencedor . .E ainda que vença como Jeão
com o poder de sua divindade, todavia faz pelos merecimentos de
sua paixão, que padeceu como verdadeiro homem e da geração de
David, porque a sua incrível paciencia e mansidão de cordeiro, com
que sofreu a Saulo, aplacou a ira da divina justiça e fez que não
somente lhe perdoasse, mas tambem o convencesse com um tão novo
e tão estranho genero de conversão.
E notai, que é proprio do leão real e generoso contentar-se com
o vencer, sem querer despedaçar nem tragar como lobo. .Assim
Cristo, nosso senhor, fortíssimo leão e rei eterno, não quer tragar
a Saulo, e entregá-lo aos lobos infernais, como mereciam suas obras,
mas contenta-se com o ter vencido; não quer mais do que despedaçar-lhe o coração, e abri-lo para se lhe meter dentro, e para esse
efeito lhe começa a dizer: Sa 1tle, Sa1tle, quid me perseque1·is '.' Que
males viste em mim, que más obras te tenho feito, Saulo, para que
m€ persigas como a inimigo mortal?
Quem cuidas que sou? Não me conheces, Saulo? l\Iaior bem te
quero eu a ti do que tu queres mal a mim : Qui<l me perscque1·is?
Et Saulus : Qui es, Domine.'
Sabes quem sou 9 Ego swn Jesus, quem. tit perseqi"el'is. Eu sou
Jesus, teu salvador, que para te salvar desci do céu á terra, e tu
a.udas me perseguindo; eu sou Jesus verdadeiro homem e filho da
mulher, que andei trinta e três anos no mundo, buscando-te a ti,
que a11davas perdido, para te dar glória, e tu andas me buscando
para me deshonrar.
En sou Jesus, que como manso cordeiro coram me tondcnte
1wn a,perni os memn para me queixar, ainda que sempre a tive aberta para por ti a meu padre rogar, e tu anelas como lobo com tlJ bôca
aberta para me engulir e fazer para que não seja o meu nome conhecido no mundo. Eu sou aquele Jesus, que viste com tanta deshonra num pau entre dois ladrões, como homem fraco, que não tinha p0der para se defender, e como tal me persegues agora, cui-
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dando que não sou mais do que homem. E porém dunon est tibi
contra stünul1w1 calcitrare, rija cousa é, mui trabalhosa para ti,
dares coices contra o aguilhão de minha divindade; sabe, que svu
mais do que homem, sou Deus verdadeiro, que tmho poder para pôr
debaixo de meus pés a todos os meus inimigos. Como homem passei pelo aguilhão da morte. e porém como verdadeiro e poderoso
Deus tenho o aguilhão da justiça divina em miuha. mão para aguilhoar os pecadores, que como bois e brutos animais não $abem mais
d0 que seguir aos apetites de seus sentidos e ofender-me.
Durwn est Hbi contrn stirnularn calcitrn re, trabalhosa cousa te
é dares coices contra o aguilhão da minha morte e paixão; por demais é quereres tu com tua perseguição, que me fazes, vencer a
grande paciencia e misericordia, que mostrei á minha paixão; porque quando me lembro, que aqueles duros aguilhões dos pregos
transpa.ssaram minhas mãos e pé>s, que ainda. agora estão abertos;
quando vejo &:.te lado e coração aberto com o duro aguilhão da lança cruel; quando olho, que minha sag1·ada cabeça foi tão aguilhoada com agudos u~tülhões <los espinhos por amor elos pecadores, não
me pos.<>o deixai vencer d<' teus pecados, ainda que por eles justamente merecias o inferno, antes com o mesmo aguilhão da minha
morte te quero aguilhoai· e vencer, usando contigo de miserico1·dia,
e fazer-te va.s clcctionis, vaso escolhido, em que eu infunda minha
graça, e fazer-te meu pregador, os p01·tet nomcm meum coram geniib11s et i·cgibus et filiis Israel, para que por tna pregação se convertam os pecadores, e picados com o aguilhão da minha mo11e alcancem o fruto de minha paixão, que é a salvaçfio de suas almas,
castigando seus corpos com o aguilhão da penitência, e assim escap<'m do aguilhão de minha divina justiça: Dur11m est libi.
Saulo, com tais consas, que vos parece, que faria? Vendo-se
derrubado no chão tão subitament~. que cuidaria? que responderia
a tais palavras, que lhe penetravam o coração? Ele só sabe o que
sente, ainda que o não pode declarar, ))Orque ibi Bcnjarnin <ulolescrntulus in mentis excessu. ali aquele mancebinbo doido e soberbo,
da. tribu de Benjamim, todo transportado e arrebatado em Deus,
todo aguilhoado em suas entranhas com as palavras de Cristo, que
o tinha derrubado a sens pés, já não como mancebinho doido e sem
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siso, senão como velho cheio da sabedoria divina, não como lobo soberbo e roubador, senão como humilde e manso cordeiro, stupens
ac tremens responde a Jesus: Domine, quid me vis f ace1·e? Senhor,
que me mandais, que faça? Não tenho necessidade, que me digais
quem sois, porque já vos conheço. Já sei, que sois Deus e Homem
verdadeiro; vencestes a dureza de meu coração com a brandura de
vossa misericordia, vencido sou elo vosso amor, aguilhoado estou
com o aguilhão do vosso poder divino, traspas.<>acla está minha alma
eom o duro aguilhão de vossa :Paixão. Quicl me vis f acere? Mandai,
Senhor, que e u farei; mandai-me padecer, que eu padecerei, mandai-me morrer, que eu morrerei; porque daqui por deante absit
mihi gloriari, nisi in cruce domini mei J rs1i C1·isti, omnia ut stercora arbitrabo1., nt CM1:st1im lnc1·ifaciam: mihi vivm·e Uhristus erit

et mo ri lucnon.
Xão descansarei até pôr minha vida por vós, pois com tanta misericordia me chama is depois c.le terdes posto vossa vichl por mim.
Eis aqui concluído o desafio de Baulo com Jest1s. ~ste ~ o fim desta batalha; vt>ncedor fica Jesus, e Saulo vencido; tal vencimento
vies;;e ora por nós, com que i1os acharemos dennbados aos pés de
Jesus, dizendo: Domine, quicl 111e vis faccre? E porque vos <lis.-se ao
princípio, que o Diabo traz gu<•1Ta conosco. e nós com ('ri:;to, e que
é necessario, que vell(:amos a um, e nos deixemos vencrr <lo outro,
quero vos dizer isto mais de rai:>:, para que vos deixeis Y<'n!cer ela
Cristo, porque com isto Yencereis o Diabo.
Sabeis, que cousa Í! a vida de um pecaclo1· ! E' um contínuo
de.5afio, que traz com Cristo, nosso sc11hor, com que sempre o ancla
desafiando e proYocando que tome a e...,pada de sua ira, e se meta
em campo com ele . <iue vos parece, q 11<' faz um pecador, quando
tão sem temor de Deus está fazendo um e dois e vinte pecados
mortais ?. Está desafiando a Cristo, está dizendo com más obras que
não {> poderoso Cristo, para vingar suas injúrias, pois fazendo-lhe
tfmtas em suas barbl'ls, não sai por elas: frritat adve1·sa1·i1is nornern
t1111 m

in f ineni .

Cada pecado mortal, que comete, <.· um cartel de desafio, com
que o está incitando a ira, e motejando de homem para pouco, pois
tal sofre e dissimula, e tanto mais cresce êste desavergonhamento
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de um pecador, quanto menos atenta Cristo por suas injúrias, et
dissim1tlat peccata ltominnm proptel' pamitentiarn . Tentaverunt me
pt'incipes vestri probave?'U1it et viderunt opera mea .
Cristo, nosso senhor, para não se tomar com uma pulga e menos que pulga, e com um cão morto, que é o pecador, que ainda que
ladre e rôa, morto ó e abominavel deante de Deus, e a ninguem faz
mal senão a si mesmo, matando sua alma e empeçonhentando com o
mau cheiro de sua vida a seus proximos e vizinhos : Ne persequa1·
v11.licern 1tnann et canem mortmmi, dissimula com o pecador e faz que
rião atente para as suas injúrias, e cm lugar de lançar mão da espada da ~ua injustiça e dar com ele no inferno, lança mão da sua
raisericordia e aceita o desafio, não para o matar, sim para o converter e fazer seu amigo .
E para mais clareza entendei. que Jesus, nosso senhor, converte os pecadores· de duas maneiras: uma é violenta e forçosa, porque
ainda que criasse a vontade do homem livre para poder dela fazer
o que quiser, e escolher o bem e o mal, todavia fica-lhe a Deus poder, como todos os teologos conclu€m, para. arrebatar-lhe a vontade
e fazê-la querer o que ele quer, de maneira que pode Deus fazer
por fôrça a um homem, que aboaec;a o pecado e ame a Yirtude, e
que de nenhuma maneira possa querer pecar. Desta maneira converteu hoje a Saulo, que foi grandíssimo e especialissimo privilegio arrebatando-lhe a vontade e mudando-lhe o mal em bem sem
ele poder a isto resistir, e da mesma maneira. 1ison com S. :Jlateus,
scigundo S. J eronimo, o qual <liz, q uo, em chamando-o Cristo, viu
nele alguma cousa grande e mostra ele sua virtude divina; com o
que não pôde fazer outra cousa senão segui-lo.
Por esta maneira, irmão, não esperes tn, que não ha mais que
um S. Paulo e S. :Jiateus.
Outra maneira de converter é ordinária e commn a todos os pecadores, da qual, diz o sabio, reliquit Deus hominem i11 manu 1·onçilii sui, adjecit rnandata, apposu.it ignetn e.t aq1wm a<l quod volne1·it manunt suam extendat.
O pecador desventurado, deixando de lançar mão dos mandamentos de Deus e guardá-los. deixando de quentar-se ao fogo do
amor divino, mete-se na agua das deleitações do mundo e da carne,
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<' assim se anda ofendendo a Deus e desafiando com os seus pe-

cndos.
Cristo, nosso senhor, para o converter, dá-lhe tanta graça quanta lhe basta para ele mudar sua vontade do pecado em que está á
virtude, e mete-se com ele aos golpes para derrubar e vencer, se o
pecador deixasse de lhe resistir. Ora, lhe dá um golpe com a lembrança da morte, lembrando-lhe que pouco ha de viver nesta vida,
ah! triste de mim, em que ando, que amanhã morrerei, e cá me hão
<le ficar todas mmhas vaidades e torpezas, em que ando amontoando, com tanto perigo de minha alma e carrêgo de conciencia.
Outras vezes lhe dá um revés de fortuna, dando-lhe perda da
fazenda, dando-lhe doenças, trabalhos e morte de filhos. Outras ve:i'.Cs fere com o temor do juízo e inferno, a que hei ele estar a juízo
deante de Deus, onde todos os meus pecados, que agora trago encobertos, hão de ser manifestos deante de Deus e de seus anjos e
de todo o mundo, onde hei de ser envergonhado e deshonrado, e sôbre tudo lançado no inferno em perpétua deshonra e tormentos infinitos. Outras vezes lhe dá llma estocada com a espada do amor
divino, trazendo-lhe á memoria quanto deve a Deus, que tanto o
ama . Oh! desventurado de mim, como ofendi a Deus, que é meu
pai verdadeiro, que me criou á sua imagem e semelhança! Como me
não J.cmbro, que se fez homem por amor de mim, e viveu trinta e
três anos com tanto trabalho, e por derradeiro foi morto em uma
cruz por amor de mim!
Finalmente quantas pr~gações ouve um pecador, quantos exemplos vê de virtuosos, quantos bons conselhos lhe dá seu amigo,
quantos momentos de tempo lhe dilata Deus a vida e o espera a
penitência, tantos golpes lhe dá neste desafio, para o vencer e converter e fazer seu amigo.
Pois que esperas pecador? Porque te arredas de Deus?
Porque lhe pões deante êstc coração mais duro que a pedra e
mais rijo que o escudo de aço, em que recebes todos êstes golpes
sem sentir nenhum Y
Deixa-te ferir de Cristo, que não fere senão para sarar; deixate derrubar dele, que não derruba senão para alevantar; deixa-te
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vencer dele, que não vence senão para coroar e fazer-te vencedor
de teus inimigos.
Não esperes, que tome a espada de sua ira, et a.ciiat duram iram
in lanceani contra ti; não esperes, que lance mão do sen rigoroso
e justo poder et arcum conterat et conf1·ingat a,n na et scuta combiwat igni; não esperes, que esmiuce esse arco de tua obstinação e
pertinencia, que tens sempre armado contra ele; não esperes, que
faça pedaços todos os sentidos e membros do teu corpo, que simt
arma iniquitatis, com que pelejas contra Deu.s, e ofendes sem cessar, e te dê uma morte subitanea, quando estiveres mais descuidado,
e que por derradeiro sc1itum comburat igni, queime com ê.ste fogo
infernal êste teu coração mais rijo que escudo ele aço, que não se
molenta senão a poder do fogo e marteladas dos diabos, ferreiros
inferna.is .
E se porventura me dizes, irmão, que tu não persegues a Cristo
como Saulo, como suspeito, que estás dizendo em teu coração, êste
é ainda maior mal, e é sinal, que estás já no cabo; érpes tens nas
feridas, pois estando tão chagado não o sentes.
Porventura Saulo perseguia a Cristo em sua pessoa 9 Não, que
já estava no céu glorioso, e Cristo está lhe dizendo: Saiile, Saule,
qnid me perseq1teris? Porque perseguis aos cristãos, que são seus
membros e ele tem dito no Evangelho: Quocl itni ex minoribus fratribus meis fecistis, mihi f ecist1:s, sive in bomtrn sive in rnalum.
Dou-te um desengano, irmão, sabe que todas as vezes que
pecas, persegues a Cristo e pisas o seu precioso sangue, que por ti
derramou; todas as vezes que injurias e queres mal a teu proximo,
injurias e queres mal a Deus, que é seu irmão ; todas as vezes que
o avexas e persegues com o poder de tua vara e teus cargos, a
Cristo persegues; todas as vezes que anelas subtilizando maneiras,
com que lhe leves o seu ou lhe tires o ganho que podia haver cristãmente, a Cristo persegues e roubas todo o tempo; todas as vezes
que tens a fazenda do pobre órfão e não lha queres pagar, podendo,
a Cristo persegues, e lhe bebes o sangue, como lobo faminto ; todas
as vezes que olhas para a mulher elo teu proximo e a queres desl1onrar, persegues a Cristo, seu verdadeiro esposo e marido muito
mais cioso de sua honra do que seu marido; todas as vezes que mo·
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Yes a pobre negra a pecar ou por fôrc:a ou por vontade, ou consenffs em seu pecado, quando ela te busca, a Cristo persegues, que 6 o
seu verdadeiro senhor e pai, que para a salvar e tirar do pecadd
quis tomar fó1·ma ele pt'caclor neste m unclo e ser condenado á m<)]te
clt> cruz; l'inalmente qualquer pecado, que cometes contra tua alma,
perseguição é que levantas contra Cristo, mais verdadeiro senhor
dela do que tu mesmo.
Ouve, surdo pecador, ouve a voz dt' Cristo, qne está bradando:
P ecador, pecador, porque me persegues? Ego smn .Tesus queni tit
prrseqiwris, eu sou Jesus. a quem persegues, quando pecas; eu sou
Jesus. a quem outra vez crueifieas em teu corac.;ão, quando comete:> um pecado morfal ; l'U sou J t''>lls. t €'ll salvador, a quem ainda
rersegues <' injurias, e ainda es1011 aparelhado para te salvar , se
tu cleixarC's de pecar.
Abre, .irmão, as orelhas dalma. e ouve estas tão piedosas palavras do teu pai; abre o coração P deixa-o ferir com a espada elo
amor e misericorclia clr ('risto, <lei:-,:a-f(' derrubar a seus pés, clizellte: Do111i11P, quid me ·1,is face1·e? !i)f sua sei·va. mandata, se queres
entrar na viela eterna; <' para o nwlho1· fazeres. dr1Tuba-te aos pés
do confes.<.;or muitas YeZ('~. dizenclo-lhr: Domine. quid me vis faccre?
Senhor, r confe:-;sor. e pai, que estais em lugar de meu senhor e meu
Deus. quP cp1ereis, qne faça para. 1omar em grac:a com ele l Y"êcleme aqui a vossos pés, mandai, que ('li farei, cortai por mim e tfraime as frpes, de que já ciuasi estava C'Omido sem sentir meu mal;
aparelhado estou para fazer o que mandardes para salvação de rni1: ha alma. Desta mant'ira te conYrrtt'rá Deus e ti' fará sen amigo,
tomo fe;r, hoje a Saulo. o qual, den11baclo no chão elo cavalo ele sua
'Soberba. <le Saulo, soherbo que era s(' 101·non S. Paul o. que quer
dizer J)equeno, humil<le <' obedienl<'. t~ como tal pcrirnntou logo:
Domine, quid me i-is faN rc?
Responrle-lhe Cristo, nosso se1il1or: Proccdere civitatem ct dicebo tibi te oprtea.t f acei·e. onde 11otas, que a ninguem ensina
Cristo o caminho ela ~ma salvação, nC'm S<' pode s<1 lvar, se primeiro
não entra na cidade ela i;anta lgreja, .sujeitanclo-sc á santa fé catoliea e aos prelados dela. como P o papa. bispo.'-. vii:rnrios e seus superiores sN·ulares. como são capitãei,, ouYidore:; e juizes, quando
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mandam o que é justo; porque nesta santa Igreja, que é cidade de
Deus, tudo se rege e governa por obediencia, et skut non est ali1td
1iomem sub cmlo nisi Jesus, ita nec alia ecclesia, nisi Romana, sponsa
J esu, in qua oporteat nos salvos f ieri.
Levanta-se S. Paulo do chão cégo na vista do corpo, mas dentro dalma todo cheio de sabedoria celestial, e alumiado com o resplendor da fé, entra na cidade de Da.masco, já não a beber sangue
dos cristãos como lobo cruel, mas a banhar-se todo no sangue de
Jesus Cristo como manso cordeiro, e lavar com água do santo batismo o muito sangue, que tinha derramado, com que sua alma estava ensanguentada; está orando três dias in mentis excessu, onde
ouviu a1·cana verba qum non lir:et homini loqui, e aprendeu o Evangelho per rcvelationern J es1i Ohristi.
Vai Ananias, por mandado do Senhor, a batizá-lo, com o que
sua alma, que estava rubra $icut vermiculus pelo muito sangue dos
cristãos, que tinha feito derramar, ficou alba si.cut nix, lavada no
mar cristalino do santo batismo.
Dali a poucos dias ingressus synagogas confwndebat Judeos et
i;redicabat .Jesum, q1wniam hic est 0Jwist1is filiits Dei, e o mesmo
fez por todo o mundo, pregando e advertindo os gentios, e assim o
bom de S. Paulo, de roubador que antes era, se faz guardador, de
lobo pastor, de perseguidor pregador e doutor das gentes; e aca-bou-se de cumprir a profecia. Benjamim, l1tpus mpax, mane comedit prmdmn et vespere dividet esca.s vel espolia . S. Paulo, dai
tribu de Benjamim, pela manhã, que foi em sua mocidade e no principio ele sua vida como lobo tragador, andava comendo a prêsa, perseguindo os cristãos e fartando-se em suas carnes, et vespe1·e dividet escas, e logo á tarde, que foi depois da sua conversão, anda a
repartir manjares, apascentando as ovelhas de Cristo como pastor
da palavra divina e ensinando e repetindo os misterios da fé com
os gentios, que são verdadeiros manjares dalma, como ele diz de
si mesmo: Sic nos existirnet !torno sk1it ministros Christi et dispensntores mysterio1·um Dei. V espere dividet spolia, á tarde reparte
os despojos, convertendo muitos á fé e despojando o Diabo, que os
tinha cativos na mão e pondo-os na mão de Cristo e debaixo de sua
obediencia, entregando-lhes como despojos tomados na guerra com

528

•

XXXVIII. -

SERMÃO DA CONVERSÃO DE S. PAULO (1568)

a espada da palavra divina, que ele pregava, qui penetmbilior omni
gladio ancipiti, dos quais despojos lhe cantaria a santa Igreja :Deus,
q1ti m1tlt#1tdinem gentiurn beati Pa11li apostoli predicatione docuist·i.
Êste é, irmão, nosso mancebinho Benjamim figurado no outro
Benjamim, filho do patriarca. Jacob e muito mais excelente que ele.
Dos filhos de Jacob (como sabeis) o mais pequeno foi Benjamim,
gerado já na velhice do pai e nascido no caminho, vindo para Belém . Dos filhos do nosso verdadeiro Jacob, Cristo, que são os apostolos, Paulo foi o derradeiro convertido depois de Cristo subir ao
céu e nascido na cidade de Damasco.
E ainda que na. verdade não era o mais pequeno dos apostolos
senão porque se converteu por derradeiro de todos, porém nos trabalhos e perseguições por amor de Cristo ele era dos primeiros, pois
abundantiu.s omnibits labo1'avit, e assim como Jacob amava mui
ternamente a S. Paulo, comunicando-lhe grandíssima abundancia
de graça, da qual ele diz : Gratia Dei siirn id qiwa smn et gratia
ejus in me vacita non fitit, tanto que omnia poss1.1;m in eo qui me
conf01·tat.
E ainda que tudo isto é verdade, com tudo era tão grande sua
humildade que se tinha por o mais pequeno dos apostolos e indigno
de ser chamado apostolo: Ego siim mini1mis apostolontm, q1ti non sum
dignus voca1·i apostolus, q1tia pe1·secttt?ts su.m ecclesiam. De·i.
E como quer que ele trazia deante dos olhos dalma a estremada
humildade de Cristo, seu pai e senhor, de quem dizia: libente1· glo1·iabor in infirmita.tibus me1·s, 1tt inhabitet in nie virtits Ohristi, o
qual se tinha feito e chamado vennis et non horno, opprobriitm hominis et abjectio plebis, e porque o proprio dos bichinhos é andar
nos monturos, fazia-se S. Paulo monturo e estêrco do mundo, não
sómente tendo-se por um monturo de pecados, chamando-se a si
mesmo persecittor et blasphenius, mas tambem sendo tido do mund'O por tal, e gloriando-se que o tivessem e tratassem toclos como
tal : faoti swm1ts tamqitam pi1,rgamenta hitjus mi1.nd1", ornniuni peripsema usque aà huc, e nisto me glorio, por que more em mim a
humildade de nosso senhor Jesus Cristo, que se fez bichinho por
amor de mim.
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Benjamim na..c;;ceu com grande dôr e trabalho da sua mãe Raquel e quasi abortivo e movido, e ela em nascendo lhe chamou Bennomim, que quer dizer filius doloris niei.
São Paulo nasceu com grandissimo trabalho e dôr de sua mãe
a santa Igreja, e ele se chama a si mesmo abortivo e quasi movido:
Novíssimo oniniitm tamiquam abortivo, cujus est mihi. E sua mãe
lhe chama Bennomin filiits doloris rnei, filho de minha dôr, que
tantas dores me causaste primeiro que te parisse, fazendo prender
e maltratar a tantos de meus filhos.
Benjamim em certa maneira foi matador de sua mãe Raquel,
porque de seu parto morreu ela; S. Pau~o foi matador e destruidor de sua mãe a sinagoga, porque nenhum dos apostolos tanto trabalhou por desarraigar as cerimonias da lei velha como ele para
edificar a nossa e a fé de Cristo, nosso senhor, sofrendo muitos
trabalhos e perseguições, até ser muitas vezes açoitado e derramar
seu sangue para desfazer a sinagoga e suas cerimonias, que já não
aproveitavam para a salvação, como se vê em muitos lugares de
snas epistolas, e imprimir nos corações dos homens a liberdade dos
filhos de Deus e a graça da lei evangelica .
E com razão lhe chama ela Benjam1>rn, pois tão grande dôr e
raiva lhe causava, vendo que por suas pregações se desfaziam suas
cerimonias e se aumentava a fé de J c::;us Cristo, cujo nome ela desejava totalmente tirar do mundo .
E ainda que Raquel chama seu filho 'Bennoniin, porém seu pai
Jacob lhe chama Benjamim, filins dexfrce, ainda que a sinagoga e
a igreja chamam a S. Paulo filho da minha clôr, todavia seu pai
Cristo lhe chama fil,ius dextrro, porque a mão direita e favor e graça de Cristo, nosso senhor, o trazia sempre debaixo de seu amparo,
como se vê em todo o decurso de sua vida; filiits dextrm, porque
com o poder da mão direita de Cristo vencia a reis e tiranos, pregando deante deles a fé sem nenhum temor, e fazia muitos milagres, virtudes que non quaelibet faciebat Dominu.s per man1ts Pa,u li;
f1'lius dextrm, porque ele andou pregando por todo o mundo o poder da mão de Cristo, nosso senhor, e da sua divindade, fazendo
que tanta multidão de gente se sujeitasse e pusesse debaixo de sua
mão; finalmente filius dextrm, porque no dia do juízo ha de estar
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á sua mão direita, não como qualquer dos escolhidos, senão com
mui especial privilegio sentado numa cadeira como juiz, judicando
duodecini tribus Israel .
.ftste é o nome, que põe Cristo a êste seu .filho, que hoje lhe
nasceu, que é o que hoje lhe chamei, dizendo: Vas electionis est
mihi iste, vaso escolhido, vaso d 'ouro laYrado com muitas pedras
preciosas de virtudes, vaso tão puro e limpo, em que Cristo, nosso
senhor, infundia tanta abundancia do suavíssimo licôr de sua graça,
vaso sagrado, que tantos milhares d 'almas recebeu em si e pôs na
mesa de Cristo.
E porque não vos pareça novo ê-;te nome de vaso escolhido, que
Cristo, nosso senhor, põe a S. Paulo, ouvi e entendereis.
Haveis de imaginar, como é verdade, que Deus é uma fonte
viva e pcrenal de misericordia e ,justiç:a, que (> impossivel exgotarse; e todas quantas almas criou e ha de criar são vasos. em que ele
ha de infundir êste licôr. E como diz o mesmo S. Paulo, a~im
eomo in magna domo non solum su nt vasa au rea et atgentca, sed et
lignea ot fiotilia, ot ctliitd quidern in honorern, aliud s-unt in conturncliam / assim, nesta grande casa de Deus, rei eterno, ba vasos de
ouro e prata, que S. Paulo com os outros apostolos, martires e santos qui ta11quani aurum in fornace probati et c.raminati s1mt sicut
argentwn, dignos de ser postos na mesa de Cristo para neles ele
comer e beber grande mutidão de almas, que He converteram, que
é seu verdadeiro manjar, quia sicut cibus meus 1tl faciam voluntatem pafl'is 1nei, que in ccelis est, assim o meu verdadeiro manjar
são os que fazem a vontade de meu padre . IIa tambem outros vasos de pau e de cobre e outros metais, que são os que trabalham
por guardar os mandameutos de Deus e a poder de machadadas e
marteladas da penitência e confil'Sões e boas obras se lavram para
receber em si o licôr da miserícordia e graça divina. E todos êstes vasos são vasos in honoreni ot gl01·iam ete1·na 1n escolhidos.
E dos pecadores que diremos 1 Lastima é grande e mágua
<1izê-los, mas di-lo J eremias, com grandes suspiros e dôr de :;eu coração: Reputati sunt in vaBa testert, opus rnanuum figuli . São vasos de barro, obras das mãos do oleiro infemal; enquanto são homens, verdade é, que são obra ele Cristo, nosso senhor, soberano
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mestre e criador, que om11e.s homines uult salvos fieri, e porém eles,
por seu.-; pecados fizeram-se obra das mãos do oleiro infemal, que
r o Dfabo, feitos na J•oda do rw.:aclo, ela qual <fü Daniel : ln oir<:1t1'.tu, impii ambulant. Os maus e pecadores andam sempt·e na roda
como vasos de barro postos na mão do oleiro, sempre anelam na roda
do pecado, acabando donde começaram, e começando donde acabaram, tão maus no principio ela vida como no cabo dela, tão maus
na Yell1ice como na mocidade sem nunca acaban•m de dar Yoltas
n<>sta roda e irem caminho direito da glória. Yerdadciramente :mnt
1·rrsa tcsfea, pois podendo C'Om a graça divi11a, CJlH' 11m1t•a falta, fa?C'r boa obra, e ser Yasos r.-.colhidos in honorem, eles por scns pecados se fazer recolher em si toda a sujidade do mundo e com ela
iwrem lançados á perpetua deshonra do iufemo.
l°l;ste é o pregão, que .Jel'emias dá ao pecc:dor . QU<•1·eis ainda
ouvir outro? Dir-vo-lo-ei. Não 1;Ólnente é va:-;o de burro, mas tambPm esburacado e fendido, que lança fóra <le si quanto lhe lançam
dentro; tantos buracos e fendas tem a quantos YiC'10,, e pecados é
~tijeito.

Deseja Deus, nos~o senhor, fonte divina, que nurwa ~e cxgota,
il!fundir no pecador o suaYe licor e oleo de sua miscricordia pelos
<·n11os de seus mandamentos e suhá-lo; e o pecador derrama-o pelos buracos de seus vicio:.; e condena-se; quer Deus: derramar uo
}Jecador o oleo de ima mise1·i~ordia, dizendo-lhe: No11 as.suines notltCtn Dei tili in i•anum, e o pecador lança fóra <111 si pelo buraco
1le sua bôca inf<>rnal, jnrando e perjurando, mentindo e blasfemando o nome de Deus e de seus santos.
Quer Deus lançar no pcc<Hlor o licor <le sua misericordia pelo
cttno do amor do proximo, clizenclo-lhe: .Yon occidcs, 1011 furluni
jncícs, 11on fal.~um testimoniu m dires. E o pecador derrama pelos
buracos da sua ira e avareza, a inwja, tendo-lhe odio, e perseguindo-o, furtando-ll1e a fu.r.NHla e rouband0-o, pe~nmdo-lhe com seu
bfm e folgando com seu mal, infamando-o e mexcricundo-o, e faz<:mdo que os outros tmnbem o roam. Vasa iniquitatú bellantia in
<·onciliurn corum non ·inerct anima mea, quia in furorc suo occiderzint vit"ltrn, maledíctus f11ror eorum, q1tia pertina.r, dividam eos in
.Jacob et disperdam in Israel. Vasos de maldade e injustiça, que
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nunca andam senão bu»cando guerra~ e discordia-; (~OJn st•us proximos, e por fartar o apetite ele sua ira matam com a lingua e com
o coração a seus irmãos; não <>ntrc minha alma 110 a,j11ntamento
clf.>.trn. Livre-me Deus do tão mrt companhia. ,;,\Ialdito 1> P será de
Deus seu furor e ira, pois \'Oln pertinacia e sem niúio !H'rsegtwm
<t .<>cu proximo; e o castigo d~slPs, sabei;:; qual ser{1 ~ JJ111i</am eoi; in

.Jaccb .
..1.\partá-los-á Deus ela companhia do,, Yasos e"colhidos dt> ('risto. vcl'cladeiro Jaeob, e não krão quinhão na ?"loria l"OUI os !ilh"s
eh• brael, mas serão e>ipitllrndos no caminho elo Infl'rno: t)u ia r1ui
11011 diligct, manet in morte.
(~ncr Deus infunclir no pecador o oleo dr- sua miserieonlia, pelo
<·<1110 da ca;;tidade dizendo: Non f ornicabe1·is, 0 l.'10 htn<:a-o fora
pelos buracos de sua luxuria. Mrretrí:r ut stercus co11c11lcaúitnr fo
1•1<1 trani;eu ntibus; a mulher. deshonesta e dc:mvergonhada. não ha
dúvida, que é senão um VHSO dr sujidade po.'<to no caminho para
:-;er sujado e enxovalhado dt.> todos os que passam. e a alma ele um
luxurioso e sem vergonha {> outra tal. '<l'<O {> d t> pstêr<'O posto uo
<·aminho dêste mundo, onde os porc(ls infernai.-; se revolwm. deleitam-se e fazem sua morada.
Quer Deus infundir no pecador o licor ele sua uiiserieordia,
dizendo-lhe: Sabbata santi/ioes, e ele derrama fora p<>los buracos
de sua cobiça, estando quiur.e, vinte dias e nm m&s P mais na :;ua
roça, e queira Deus, que 11ão s0ja trabalhando os dias santos, por
princípio do trabalho, qur ha ele ter no inferno, se se não rmendar,
e de pouco cuidado, que tem ele sua alma, vem não ter conta com
sua gente; não lhe dá nada, que seu escravo não se cem verta á
doutrina ou mie;.~. antes ele mesmo os não deixa vit·: não lhe dá
nada, que sua negra cristã esteja amancebada com o indio infiel;
não tem de vêr de que .'ien escraYo não conheça a Deu:-; 0 as cousas
ela fé para se salvar, e que morra SPm confissão; não ha de gostar
das pregações e missas e confissões, nas quais infun<l0 Dens o oleo
de sua graça e misericordia; se em alguma hora se tu pam êstes bu1·iicos com a confissão e com um jubileu como êste, logo se tornam a
(le.<>tapar com os pecado.c;, não cumprindo o que fieam com o~ con-

fessores.
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Per estes buracos se tem coado e derramado todo o licor da
antiga devoção dêste povo . P . P . (709) q1"is te fascinavit? Muita
devoção e virtude havia em ti; que olhos de bruxas infernais te enfeitiçaram e te lançaram a perder! Bene c1irrebas, vila de São
Paulo, para caminho dos mandamentos de Deus para seres vaso
escolhido como ele. Quem te esburacou e fendeu e fez entornar o
licor da graça, que tinhas 1 O' pecador desventurado, morador do
Brasil, vaso de barro esburacado e fendido com mil vicios e pecados,
que não podes guardar em ti o oleo da misericordia divina, de que
Deus quer usar contigo, que esperas senão seres feito vaso de ira
cheio de borra 1 E porque assim como por um vaso fendido ainda
que se côe o licor subtil e delgado, todavia lhe fica dentro a borra,
que é grossa, assim tu, que és vaso fendido, lanças fóra o licor
subtil da misericordia e graça de Deus e ficas cheio da borra de
teus pecados, com a qual se mistura a borra da ira de Deus, a qual
não se pode coar, quia f ex ejus non est exinanita, diz David; a
borra da ira de Deus não se pode adelgaçar nem coar; e sabes por
quê? Porque não se côa a de teus pecados; entesouras a borra de
pecados, tambem thes01wisas tibi iram, fartas-te da borra dos pecados, tambem te has de fartar da borra da ira de Deus, ainda que
te pese, quia bibere omnes peccatores terrm: e sabes que borra é?
Ignis et s1tlphw· et spirifas procellanirn pars· calicis eornm. Desta
te has de fartar, se te não emendas; e sabes quando? Quando Cristo,
nosso senhor, com a vara de ferro da sua justiça, tamq?Uim vas fig1ili confringet te, dando contigo no inferno para sempre.
Mas porque a paciencia e misericordia de Cristo, nosso senhor,
{> tão grande que inspirou a Paulo, tão grande perseguidor, e o
converteu e fez vaso escolhido, tambem podes confiar, que te inspirará a ti, se tomares o remédio, que a ele lhe deram, que foi ingredere civita.tern .
J á que nesta cidade da santa Igreja tens entrado por fé, pois
és cristão e batizado, entra tambem nela por caridade et serva mandata como bom cristão, que sem isto por demais esperas . E para
que isto melhor possa-se fazer, dar-te-ei outro remédio mui singular, e é ingredere civitatem, entra na cidade da glória, para a qual
:foste criado, cuidando nela muitas vezes .
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Queres, irmão, não embaraçar-te nos deleites e tratos dêste
lng1·edere civitatem, entra com tua consideração na ciclar
de do céu, lembrando-te que non habes hic permanentem civitatem,
s<d futuram inqui1'is, lembrando-te que és hospede e degradado
neste mundo, e que no céu está tua propria natureza, e a cidade em
que has de morar para sempre.
mundo~

Queres, irmão, não sentir o trabalho dos mandamentos <le
Deus e da penitência? lng1·edere civitatem, entra na <'idade da glória, cuidando que ainda tu só poderás sofrer os trabalhos desta
vida juntos muitos mil anos com um s6 momento, que te déssem
entrada naquela gloriosa cidade, te pagarão muito mais elo que merrrias, qui<i non sunt condignm passiones Jwjus temporis.
Queres, irmão, ser vaso escolhido de Drus? Ingi·cdere civitatr11i, entra na cidade da glória, lembrando-te que a poder de marteladas e pancadas se lavram os Yasos, que lá entram, e com isto
te parecerá suave o pêso da obediencia, pobreza, castidade, fome,
séde e trabalhos que padeces.
Queres finalmente não pecar! Ingreclcre civitatr.m, entra na
cidade da glória, lembrando-te que diz S. ,João, que lá 11ihil coin<J.1t'inatiim int1·oibit, não entra lá a soberba, nem a inveja, nem outro pecado, não entram lá olhos deshonestos i1em orelhas aparelhadar.; a ouvir mexericos, nem lingua maldizente, nem mãos que obram
maldade. big1·edere civitatern, irmão, desejando de ver já a formosura da glória, e dize como David: Gloriosa die dicent de te civitas
Dei, et concupiscit ani11w niea in atria Domini.
E se queres ainda remédio para ent!·ar nesta cida<le, dou-te o
n1esmo: lng1·edere civitatem, entra na sacratissima humildade de
Cristo, que é cidade da divindade, cuidando nas e::.tremaclas virtudes, ele que é edificada, e lembrando-te que trinta e três anos padeceu o clestêrro neste mundo para ensinar o caminho desta cidade
da glória, e abriu, suas mãos e pés e o coração para te abrir a porta
do céu.
Desceu o filho de Deus ao mundo a tomar nossas enfermidades
sôbre si para as curar, ver·e languores nastros ipse tulit, fez-se pob1·c, faminto, hidropico, leproso e paralítico. Estavamos degrada-
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dos do paraiso pelo pecado; era necessario para n •médio de nosso
degredo, que tomasse tambcm esta pena sôbrc si.
Desterra-se o filho de Deus daquela sua santa cidade da glória
trinta. e três anos, tão desconhecido como um estrangeiro peregrino:
Extraneus factiis sum frafribus meis et peregrinus, tão degradado
e desconhecido que posto no horto com o suor de 1>angue, desconsolado e desamparado coruo estrangeiro, te e!'ltá cavando o pão, com
que te sustenta no caminho desta cidade. Tão degrada.do e desconhecido que, posto na cruz, está bradando com Bat'l'ab1·az ad de.rteram et i·i<lebarn et non el'at qni cognosceret me, porque ainda que
á sua mão direita estava a Virgem Santíssima, sua. mãe, que mui
bem o conhecia, todavia estava posto em tão grande estrêmo de miseria e deshonra e tão d('sfigurado que mui bem pudera <leseonhecê-lo; pois via o rei da glória posto entre dois ladrões, e aquele que
CSf 8p6CÍ<JSltS forma pro fi1,iis homin1un in quem desideranf an{lefl
prospicere, tão afeiado que non est ei a.spectus neque decor, e parecia um leproso ct percussus a Deo; e aquele a quem decies centena mill·ia angeloru m c.rvectant in <:<rlo era desamparado na tena
de seus discípulos e cercado ele inimigo.~.
Pouco é o que digo para o mnito que o nosso bom Jesus padece
por nosso amor. Está tão desconhecido e desterrado naquela c1·uz,
que nem seu pai celestial o conhece e nem lhe acode, pois bradando
ele: Deu.<; meus, Deus me11s, quid dereUq1iisti tne? dissimula
com ele. e faz que o não 01we, como quem diz: Pois se fez tão
ami~o dos degradados que se qnis fazer degtadado como eles, que
morra como degradado e desamparado na cruz.
E morre o filho de Deus e despojára-se aquela cidadf' de ~na
humanidade, apartando-oo a alma do corpo para romper os muros
da cidade celestial, por onde tu entres.
Jwmpe tu tarnbem, irmão, êste teu duro coração, para que entre Cristo nele; deixa de pecar, pois vês, que na cidade do céu não
entra o pecado. Deixa-te vencer de Cristo, sujeitando-te a seus
mandamentos, que poderoso é ele com sua graça para de Yaso de
barro que és fazer-te vaso de ouro e ele prata escolhido, e iiosto á.
sua mesa celestial: Ad quam.

536

XXXVIII. -

Sl.;RM.!O DA COKVERS.\.O DE!';, PAlTLO (1il6.'~)

XOTAS
(708)

Pbl., <'Om uma nota explicativa de T . Aleuc:tr Ar:1ripc, na "Rc-

\ist:i do Instituto llistorico", LIY, p. 109-30, segundo a roprodm;iio fotograficn do origiual, cxist(•nte no Cokgio de :\otre Dame d~ Anherp!:t, of!'rl•cida ao
Instituto pelo barão do Hio-Bran..o. Xo alto da primeira piígina, ha a seguinte
i1ota em que se de<·lnra ~er o original do proprio punho de Anchicta: "Co11rio
lirec scripl<J rst 11wn11 B. P. Jo«eplli A11rhieta, Apti Brasilia, dono me miR,qa
r,:r ipsa Rali ia de To<lo.~ os Santos et recepta 111C11sis April :J.5 Lam·. H'c11,q."

Foi o sermiío p1·01'oriclo em São Paulo de Piratininga, em algum jubileu <'e>·
memorntivo dn fnnd:u;iio da easa e da vlla, a 25 de janeiro de lfi6S.
(709) '..'fota do tradutor : "Popu/118, populas, é o que elevem Riguifil':U'
estas paln.vrns".
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VIDA DO PADRE JOSEPH DE ANCHIET A
Guipuzcoa, uma dai-; três pro\'incias bascas da Espanha, durante os seculos 14 e 15, duas grandes !'acções cncarniça<lameutc s<> combatrl'am: a <los Uamboa (' a cl<>s Ofütz. A cada
uma delas pertenciam várias famílias, cujos chefes Aide .Vagusiac
(ou, cm espanhol, Parie11tes ,l[ayorex) por tal forma desorganizaram guerreando a viela ela província, que oito cidades contra eles se
levantaram. O que fol'ÇO\l a união <los Gamboa. e Oíía2 pa1·a a defos·1 comum. Em 1456 lanc;aram um desafio aos habitantes das ciclac1cs aliadas, desafio trt•menJo, dt> "i:uerra cruel'', á maneira espanhola. ::Oias Enrique IV, rei de Castela, interveiu e em 1457 ba11iu de Quipuzcoa, por algum tempo, os principais Aidc Nagusiac.
I~ntre eles figurava ,J mm Pere;,, de Loyola, cuja familia assumira por herança a chefia da fac1;ão elos Oiiaz. juntaudo--;e os dois
llOllll'~ pela fonua que .\clolphe C'oster explica: "le nom de Loyola
n" venait qn 'uprt•s celui d 'Oíiaz t•t pi·esque comme un nom de
füu" ( 1).
A' faeç.ão dos Onaz de Loyola, como vassalos, pE>rtcnciam os
.Anchieta. Eram nobrrs. como aliás todos os 1w: 11rais de Guipuzcoa,
e tinham seu-; dois solares cm Urrestilla, burgo <listante dois qtúlomctl'os de Tjoyola, no vale primitivamente chamado de lraurgui.
gm 1460, :segundo supõe Co:;:tcr ( Il ), Urtayzaga dr f;oyola casou-st• com .\fortim Garcia ele ~\nchieta, donde o parentesco entre
as duas famílias apontado por al~uns biografos e.lo Canarino. O
cu:;al teve três filhos de 411e -;e gual'dou memoria. Fm deles, ,Juan
de Anchieta, sc~uin a carreira saocr<lotal, ganhou notoriedade como
compositor e cantor, foi nomeado <'m 1489 cupelão e chantre dos

E

)1

(f) Jua1~ ele .1Jichieta ct la famil/1• de Loyol<i, Pari~, Libr. C. Klint·k·
Bi!'<'.k, 1930, p. 50.
(fI) O. e .. p. 54.
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reis catolicos Fernando e Isabel e manteve de 1515 até 1523, ano de
sua morte, uma luta irritante e complicada contra os Oiíaz de Loyola. De um dos episodios dela, o mais violento, part~cipou o
futuro Santo Inacio.
Por aquela epoca, fins do seculo 15 e principios do seguinte,
tiveram os Oíiaz como chefe a Beltran Yanez, pai do fundador ela
Companhia de Jesus e primo-irmão de Juan de Anchieta. A princípio amigos, Juan de Anchieta favoreceu o casamento de Martim,
filho de Bcltran, com uma dama de honra de habcl a Catolica. E a
recompensa ele a teve com o reitorado da igreja paroquial de .A.zpeitia, sob a invocação de San Sebastian de Soreasu, de que era patrão, com direito aos dízimos, Beltran Yanez de Ofiaz. Em 1503
Juan de Anchieta esteve em Aspeitia e conheceu então o filho mais
moço de Beltran, Inacio, por quem parece se ter interessado, obtendo a sua inclusão entre os coristas da Capela Real (III).
Em 1507, com a morte de Beltran, .sucedeu-lhe como patrão de
San Sebastian de Soreasu seu filho :Martim Garcia. Oito anos mais
tarde, Juan <le .A.nchieta voltou para a terra natal. E começou a
sua luta contra os Loyola, sobremodo irritando seus primos quando
tratou de assegurar a um sobrinho a sucessão do reitorado, o que
contrariava os projetos de Pedro Lopez, irmão de :Martim e Inacio,
que a ela se julgava com direito, como sacerdote e Oiíaz. Foi então
que para intimidar Juan de Anchieta e levá-lo assim a desistir do
seu proposito, Pedro Lopez e Inacio, na terça-feira de carnaval de
1515, lhe armaram uma cilada, de que não se conhecem os detalhes,
salvo que não teve o resuJtado pretendido pelos agressores. Das
consequencias dessa façanha Pedro Lopez se livrou invocando sua
qualidade de sacerdote, fóra portanto da alçada da justiça civil. O
futuro Santo Inacio, esse, se viu obrigado a fugir, alcançando Pampelune, onde alegou haver recebido a tonsura e foi recolhido á prisão eclesiastica. Houve processo de que se ignora a conclusão. Em
todo o caso, com a morte de Fernando o Catolico em janeiro de
1516, recobrou Inacio a liberdade.
Quer isso dizer que o nome dos .A.nchieta já estava liga.do á
vida de Loyola, antes que o do Canarino 'iesse ilustrar a história
da Companhia.

*
* *
(III)

Coster, o. e., ps. 73·4.
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Nascido em Urrestilla e homonimo do reitor de San Sebastian
de Soreasu, seria o pai de Anchieta, como sugere Afranio Peixoto,
o mesmo Juan contemplado como filho no testamento do sacerdote 1
Tudo indicaria se não fôsse a afirmação de Baltasar de .A.nchieta de
que o pai do Canarino deixou a Biscaia "por el afio de 1522" (IV).
Porque, sendo o testamento do ano seguinte, 1523, é pouco provavel que o reitor de San Sebastian deixasse ao filho quatrocentos ducados de ouro "para que con que se crie y tenga con qual estudiar
e para su casa1niento" (V), se esse filho já se encontrava nas Canarias como colono, senhor portanto dos seus atos, buscando sozinho a
:fortuna longe da pátria.
E ainda a proposito da chegada do pai do Apostolo ás Canarias, escreve Baltasar de Anchieta em outro trecho de seu livro:
"Passó el dicho Juan de Âllchieta à la Isla de Tenerife con la ocasion que dire: avia estado en servicio de los Reyes en Granada, y
continuava en el al tiempo, que conquistada dicha Isla, passavan
muchos à avenzidar-se en ella, movidos de la fama de su fertilidad.
Parientes suyos, que estavan en servicic de los mismos Reyes, le
movieron passase à Tenerife en cuya Ciudad se caso" (W).
De palavras tão vagas nada se pode concluir de positivo. Mas
se, como parece, o pai do Taumaturgo esteve a serviço dos reis catolicos em Granada, isso só podia ter sido antes de 1516, ano do
falecimento de Fernando . E, como o capelão e chantre só em l 515
se fixou definitivamente em Azpeitia, não é impossivel que a ele se
refira o autor do Compendio quando fala nos parentes que teriam
aconselhado o biscaino a tentar fortuna nas Canarias .
Era ele natural de Urrestilla. E para a Guipuzcoa, como já
se disse, o reitor de San Sebastian só voltou em 1515. Nascido cêrca
de 1462, deixou ainda menino a terra natal para estudar música na
Universidade de Salamanca provavelmente (VII) . E, antes de 1515,
em Azpeitia só passou quatro meses no ano de 1503. De forma que
sua ligação com Maria iVIartinez de Esquerrategui, moradora em
Azpeitia e "muger suelta" como ele diz no testamento, não seria anterior a 1515, tendo seu filho em 1523 oito anos no maximo e justificando-se assim o cuidado do reitor em assegurar com quatrocentos ducados a sua criação e educação. Ora, segundo Baltasar de Anchieta, o pai do Veneravel, por essa epoca, já se encontrava em Te(IV) Co1npenàio àe la 'IJiàa de el Àpostol àel Brasil, etc., Xerez de la.
:E'Nntera, 1677, p. 39.
(V) Coster, o. e., p. 290.
(VI) O. e., p. 25.
(VII) Coater, o. e .• p. 59.
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nerife, depois de haver ser\·ido os
tanto ser um menino.

rei~

em Granada . .N'ão podia por-

Mas por outro lado, robustecendo a hipotese aventada por Afranjo Peixoto, é significativo que o autor do Compendfo, tão empenhado em evidenciar a pl'ogenie fidalga do Apostolo, mencionando
os avós maternos, sillencic quanto aos paternos . De forma que, incompletas como são os dados fornecido por Baltasar de .1.\nchleta e
Coster, a questão permanece em suspenso.

... *

*

Em Tenerife, provavelmente no ano de 1531, ,Juan de Anchieta casou-se com Meneia Diuz de Clavijo y Llarena, "natural de
la Gl'an Canaria, cabeça de la8 lslas Afortunadas, de noble sangre
y gruessa hazíenda, descendicnte ele la casa de Fcrnãdo de Llarena,
que passo a la conquista de rre11crife por c::ipitan de acaballo, y tuvo
e11 ella mucha parte" ( VIfl). l\Iencia Diaz era vi uva do bacharel
l\uno Xunez de \'illavicencio, de quem teve dois filhos.
Do casal de Juan de Anchieta nasceram dez: 'reresa de Selayaran. que faleceu solteira; ~\na ~Iartin, que se casou e deixou descendencia; José. o Apostolo do Brasil; Juan, que contraiu matrimonio tendo três filhos; Baltasar, nascido em 1539, casado cm 1566,
pai ele quatro filhos, dois dos quais tomaram habitos religiosos; Gaspar, que se casou duas vezes e deixou seis filhos; l\Ielchor, que morrru sem descenclencia; Beatriz, que se conservou solteira; Cristoval. conego presbítero, falecido na cidade de Laguna em 1580; e
Baetolome, que morreu solteiro.
Juan de Anchieta, que exerceu em Tenerife varios cargos, inclnsive o de procurador do Cabido, faleceu entre fevereiro de 1553
e março do ano seguinte. Sua mulher Yiveu ainda longos anos, deixando testamento datado de li584. Então, dos filhos do casal. eram
"\'iYos seis: Teresa, Ana .•José, .Juan, Baltasar e Gaspar.

::<

**

'rerceiro dos dez, ,Jo!\é de Anchieta nasceu na <:idade de São
Cristóvão da Laguna, capital da i1ha de 'l'enerife, a 19 de março de
1534, dia de São José, e foi batizado a 7 de abril seguinte na igreja
(VIII)

Baltasar de Anchicta, o.

<.'.,
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paroquial ele Nossa Senhora dos Remedios, sendo "sus padrinos DoID<'.nigo Rizo y Don Alonso", conforme consta do registro transcrito
por Baltasar de Anchieta (IX).
Em Laguna, na casa de seus pais, Plaza de el Adelantado, aprendeu as primeiras letras. Pertencendo a uma família de crentes, onde
eram numerosos os sacerdotes, é provavel que desde cedo se manifestasse nele a vocação religiosa.
Em 1550, partiu para Coimbra. afim de cursar a L"niversidade.
Em seu testamento, Juan de Anchieta se refere a "cierta cedula
que Cristoval Moreno ( ... ) me diõ para mi hijo Ioseph para Coimbra, que fueron veinte ducados" (X). A escolha de Portugal e não
de Espanha é ponto ainda não suficientemente esclarecido.
Em sua companhia, segundo uma recordação de família recolhida por Baltasar de Anchieta (XI), teriam segtúdo dois irmãos
seus, que de Coimbra passaram para Flandres, onde serviram na
milícia real e morreram sem descendencia, antes de 1584. O fato é
discutível porque esses dois irmãos só poderiam ser Melchor e Dartolome, que em 1550 não contariam mais de 9 e 6 anos d<> idade
respetivamente. Pouco provavel assim que com tão pouca idade deixassem a casa paterna, embarcando com Anchieta para Portugal.
Possivelmente a viagem se realizou mais tarde, havendo aí uma confusão de datas. Quanto á informação de Pero Rodrigues (XII),
para quem Anchieta seguiu em companhia de um irmão mais velho, é menos exata, pois o .Apostolo era o primeiro filho varão de
Juan de Anchieta.
Em Coimbra, o Canarino "ouviu clialetica e parte de filosofia
( ... ) juntamente com as letras" (XIII). A aplicação aos estudos,
o talento literario e o fervor religioso distinguiram-o na Universidade. '"ral era l'armonia, e dolcezza del suo comporre in V<'rsi latini, che in grazia di essi era chiamato il Canario, alludendo con
gracioso escherzo e alia patria di lui, e agli angeletti cli tal nome tanto celêbri apresso tutti per la soavità del canto'', escreve Longaro
Degli Ondi (XIV).
Qum:em ainda os primeiros biografos de A1H:hieta tenha ele,
por essa. epoca, posto de joelhos deante de uma imagem de Nossa
Senhora, na Sé de Coimbra. feito voto ele perpétua castidade.
(IX) O. e., p. 63.
(X) Balt.a.sar de Anchieta, o. e., p. 62.
(XI) O. e., p. 30-1.
(XII) °Vida do Padre Jo,qé de Anrhieta, nos "Anais da Biblioleca :'ia·
cional", Rio de Janeiro, XXIX, p. 1!>7.
(XIII) P. Rodrigues, o. e., p. 197.
(XIY) Vita dei i·enerabil .~en:o di Dio P. Gfosep11e À.nchietu, Jfoma,
1738, J). 8.
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Tamanho ardor religioso não poderia deixar de encaminhá-lo
para a Igreja. E naquele tempo nenhuma congregação seria capaz
de atrnir tanto quanto a Companhia de Jesus os que a serviço da
religião desejassem se entregar de corpo e alma, dispostos a todos
os sacrificios e capazes de todos os heroismo.s "ad majorem Dei
gloriam".
No Colegio de Coimbra, onde foi Anchieta recebido a 1 d~
maio de 1551, o jovem padre Antonio Corrêa, mestre de noviços, com
m:na severidade que chegou a parecer excessiva a Diogo Mirão, apesar de ríspido tambem, formava. os missiona.rios para as emprêzas
aniscadas da Asia, Africa e America. Dois anos antes, Nobrega
partfra para. o Brasil em companhia de Tomé de Sousa, chefiando a
primeira m:i."são catequisadora. E em 1550 mais quatro jesuítas haviam seguido na armada de Simão da Gama de Andrade. O ambiente era. de trabalho, de rude disciplina e absoluta submissão aos superiores. A Companhia de tT esus, reagindo contra a dissolução dos
costumes eclesi11sticos e disposta a enfrentar junto aos reis e no meio
do poYo, entre civilizados e selvagens, os inimigos de Roma, os de
fóra como os de dentro, assentava na castidade e na confissão, na
disciplina corporal e nos exercícios espirituais, no ascetismo, na humildade, na obediencia e na educação da vontade, no espírito de ca1·idade e sacrifício, a imensa obra ele evangelização planejada por
Loyola. "ConYem ser santo para sei· irmão da Companhia'', diria
mais tarde Anchieta (XV) .
No noviciado de Coimbra as longas orações, as vigílias e as disciplinas enfraqueceram ainda mais o organismo naturalmente debil
do Canarino. Além disso, sofreu serio aeidente, uma escada caindolh<> com violencia, nas costas. Daí resul ton, segundo seus biografos,
.ficar corcovado para o resto da vida. l\Cais de dez anos depois, relatando os sucessos de Iperoig, aludiria ele á sua molestia: "como
minhas costelas ainda cansem, e doem como soiam e têm mui poucas fôrças ... " (XVJ).
Enquanto Anchieta, sem esperança de cura, era tratado no Co] ,~~io ele Coimbra, chegavam do Brasil, com os pedidos insistentes
de novos missionarios, os louvores ã. salubridade da terra. De forma
que "por conselho dos médicos" (XVII) não só Anchieta como outro irmão, enfermo como ele, Gregorio Serrão, foram incluídos na
terceira. leva enviada ao Brasil.
~a frota de d. Duarte da Costa, nomeado segundo governador(XV) C:trta II.
(XVI) (".arta XV.
(XVII) P. Rodrigues, o. e., p. 198.
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geral, embarcaram em Lisboa a 8 de maio de 1553 sete ,jesuitas: os
padres Luiz da Grã (logo depois indicado para colateral de Nobrega
na. direção da provincia, criada nesse mesmo ano), Braz Lourenço e
Ambrosio Pires e os irmãos José de Anchieta, Grego rio Sel'J'ão, João
Gonçalves e Antonio Blasquez. Chegados á Baía a 18 de jLLlho, :foram recebidos na casa da Companhia pelo padre 8alvador Rodrigues (falecido a 15 de agosto seguinte) e irmãos Vicente Rodrigues
e Domingos Peeorela. N'obrega achava-se em São Vicente, para
onde havia seguido com Tomé de Sousa, desesperançado de "fazer
fruto" na Baía, "nem com Cristãos, nem com Gentio" (XVIII),
taic; os escandalos de que era teatro a séde do govêrno e diocese, por
culpa e exemplo do clero e fraqueza do bispo d. Pecko l!,ernancles
Sardinha.
Na capitania vicentina, o grande jesuíta tinha resolvido fundar
uma povoação nos campos de Piratininga, pelas razões que dá Capistrano (XIX) .. Ali reuniu três aldeias de índios, que visitou a
29 de agosto de 53, guiado por um filho de João Ramalho. E, a seu
mandado, Leonardo Nunes seguiu para a Baía com a incumbencia.
de trazer os jesuítas para a nova casa.
Ao desembarcar na Baía, o A varêbêbê já encontrou os inacinos recem-chegados entregues aos trabalhos da catequese. E em outubro voltou para São Vicente trazendo em sua companhia os padres Vicente Rodrigues (pouco antes ordenado), e Braz Lourenço
e os irmãos Serrão e Anchieta. A viagem foi acidentada. Surpreendidos por uma tempestade nos Abrolhos, a 20 de novembro, os jesuítas, com o navio "meio despedaçado", conseguiram alcançar a
terra, conforme narra Anchieta na carta X. Oito dias depois tornaram a embarcar demandando o Espírito Santo, onde ficou Braz
Lourenço e Afonso Braz se incorporou á comitiva, com certeza por
S('\rem neeessarios os seus serviços de mestre de obra e carpinteiro na
edificação da casa de Piratininga.
A 24 de dezembro, chegaram os jesuítas a São Vicente. E em
janeiro de 1554, passada. a. Epifania, a nússão fundadora galgou a
seITa de Paranapiacaba, "por um dos mais trabalhosos caminhos
que ( ... ) ha em muita parte do mundo" (XX), e deixando a mata
acampou no local escolhido por Nobrega, entre os riachos Tamanduateí e Anhangabaú. Aí levantaram os índios de Tibiriçá e Caubí
a "pauperrima e estreiti~ima casinha" em que se dis~ a primeira
missa, a 25 de janeiro, dia da conversão do apostolo f:lão Paulo e
"por isso (explica Anchieta) a ele dedicámos a nos.'la casa" (XXI).
(XVIII) Cartas do Brasil, ed. da. Aca.d., Rio, 1931, XX.
(XIX) Artigo reproduzido neste volume.
(XX) Informação de 84.
(XXI) Carta I.
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A nússão se compunha, ao qne parece, de treze jesuitas (XXII)
e era chefiada pelo padre Manuel de Paiva. A Anchieta, como unico sabedor de latim, coube a regencia da C'Scola de gramatica. Lecionava em trê.s classes diferentes, contando entre seus alnnos os
proprios companheiros de hábito, inclusive o 1:>uperior. Com vinte
anos incompletos. era ele assim a cabe~,a da casa, que se iniciava com
11ma escola no meio barbaro. Ensinando o.~ bi·asis, com eles procurou
logo aprender a língua da terra. Em poucos meses já entendia "quasi todo seu modo" (XXIU) e sem perda ele tempo compôs arte e
vocabulario, que por exemplares manuscritos foram adotados em
riratininga a partir de 1555 e desde 1560 na Baía .
.Ainda em 1554 esteve com Nobrega em São Vicente, onde tambem se encontrava em março de 55. Viem doente de Portugal. E
no Brasil, onde "as medicinas são trabalhmi" (XXIV), longas caminhadas, ofícios grosseiros, aS-'>istencia peno~ aos índios, recuperara logo a saúde.
Sua superioridade de letrado. ··destro em quatro línguas, portugue.<Ja, castelhana, latina e brasilica" (XX\T), sua piedade, sua
conformação com n disciplina de ferro da Companhia, seu espirito
<le devotamento e o calor de sua fé deram-lhe logo, apesar de simples irmão, um lugar de eYidência na comunidade vicentina. E Nobreg-a não podia ueixar de <:e utilizar, em todas as oportunidades, de
tanta inteligencia e tanto zêlo, fazendo do Canarino o seu auxiliar
predileto nos trabalho.e; da catequese.
A falta de rccurs.os, vi.vendo a casa qnasi que exclusivamente
do que lhe davam os indios em. troca do trabalho de ferreiro de Mateus Nogueira, não permitiu desue logo a transformação da escola
de meninos em colegio da Companhia, como era projeto de Xobrega. Só em fins de 1553, de acôr<lo com o incansavel Luiz ela Grã,
ficou resolvido ''formar em perfeito colegio o que só era inchoado
em J>iratininga", tendo "princípio a execução desta solenidade nos
primeiros de janeiro do ano seguinte de l 5fí6" (XXVI) . Em Pi1·atininga permaneceu o coleg'Ío até 1561. quando se transferiu para
São Vicente . Mas, por falta de mantimentos na vila da costa, a classe de gramatica em novembro do mesmo ano foi de novo instalada
no planalto.
(XXII) V. nota. 33.
(XXIII) Carta II.
(XIV) Carta. II.
(XXV) S. de V:o.scencelos, Cronica àa Companllia dt Jc.'tt.11 Lisboa,
cd. ele 1865, liv. r, n. 157.
(XXVI) Id., liT. 1, JL 202.
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As necessidades da catequese <.' do ensino di"idiam a atividade
ele Anchieta entre as vilas do mar e São Paulo: em maio e junho de
60 se encontrava em São Vicente: na quaresma de 61 estrve rm Piratininga, tendo assistido á partida da expedii;ão contra os índios,
de que participaram Manuel de Paiva e Senão; em junho dê:>se ano
escreveu de São Vicente a carta XIT; em novembro tornoti para Piratininga, onde se encontrava ainda em julho de 62. pelo qne se depreende da carta XIV, em que dP.-;creve o ataquP dos indios sublevados contra a po,oação; em dezembro dêsse mesmo ano visitou Itanhaen, para onde voltou na quaresma de 68, depois de uma estada
de quinze dias na vila de Santos; e a 16 de abril datava de São Vicente a já citada carta XIV.
As incursões tamoia~ ameaçavam despovoar f' arruinar a capitanía. E Nobrega, realizando um projeto anti~o. resolveu ir até Iperoig, para tentar as pa.:r,,es, levando Anchieta corno intérprete. A 18
dP abril partiram os doil'! jesuitas. "como h0mens rnm·t1: rlestinatos,
não tendo mais conta com mo1te nrm vida" (X...."{VII). Detiveramse na Bertioga cinco dias e a 23 embarcaram na. canoa ele .José Adorno. Nobrega rezou missa a 1 de maio na ilha <lt> São Seha:-itião. No
dia seguinte prosseguiram viagem e a 5 alca.n<_:aram Iperoig . Num
altar improvisado, o grande jesuíta disse missa no dia 9 e a 14 conseguiram os inacinos hospedagem em uma das aldeia<;. Os tamoio!'I
preparavam então uma forte invcstiila contra São Yicente, tanto
mais perigosa. quanto era evidente "a pouca indústria que os Cristãos têm em se defender" (XXVIII). A 2:1 chegou o principal
Pindobuçú com duas canoas e quatro dias dcpoi'> Aimbiré com mais
dez. José ..ldorno, que partira para o Rio de .Janeiro afim de se entender com os tamoios e franceses dali. encontrnu-se na vi11gem com
um genro de Aimbiré, a quem confiou as cartas que levava, tornando para Tperoig a seu conselho. Chegado a 27 de maio, embarcou em seguida para São Vicente. A 9 ele junho. estando os jesuítas
na praia, surgiu uma canoa em qne vinha Paranápuçú, filho do
principal Pindobuçú. Nobrega e Auchieta, <lcante da atitude hostil
dos indios, trataram de fugir e perseguidos de perto por pouco não
perderam a vida. Assim, bebendo "m1útos tr~o.s de morte" e ouvindo as justas queixas dos t.amoios contra os po1tugueses, continuaram os jesuítas as tratativas de paz.
A 10 visitaram a aldeia de Cunhambeba. E dez dia.<; depois chegou a Iperoig o bergantim enviado de São Vicente para transportar de volta os jesuitas. Nobrega relutou em embarcar. esperan(XXVII) Ointa XIV.
(XXVIII) Carta XV,

{t

qual portoncon1 taml>cni as c:itaçõos seguintes.
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do, esereve Ancbieta, "que ainda no!i poderia caber alguma boa sorte de ser comidos por amor do Senhor''. :\Ias a sua presen<;a em
São Vicente era necessaria. De forma que embarcou no dia se~uin
te, deixando Anchieta cm companhia de Antonio Dia.•;, pedreiro de
rrofissão, que até Tpcroig se aventurara com o intuito de resgatar
saa mulher e filhos, tomados em um dos assaltos ái> povoações ela
costa.
A. 25, os tamoios mataram e comeram um eseravo de Antonio
Dias, apesar dos esforços desesperados de Anchieta para salvá-lo.
Afligindo-lhe a ''carne com continuo.<> temores", como ele proprio
singelamente confessa, por mal sofrer o demonio, no dizer de Pel'o
Rodrigues (XXIX ), "ver a um. mancebo metido na!í chamas de Babilonia e não se lhe chamuscar nem tun cabelo'', socorreu-se o c:anarino ··da intercessão da Virgem N'os.'>a Senhora" e "prometeu de
lhe compôr sua vida, para que o livrasse no corpo e alma de todo o
perigo ele pecado". Esse poema, ele o compôs pa!>."fando na praia e
"valendo-i:;e somente de sua rara habilidarle e memoria extraordinaria", pa.ra escrevê-lo alguns meJ>es mais tarde em São Vicf'nte.
A 1 ele julho chC'garam mais cinco canoas elo Rio e no dia seguinte tornou Anchieta a beber "trago de morte". No dia .), noYa
dificulcfacle: fugidas de São Vicente surgiram em Tperoig seis canoas. Certo inrlio intl'igante convencera os tamoios, que em São Vicente i;e achaYam, de qur Domingos de Braga havia morto um selvagem que de Iperoig clN;aparecera por aquele tempo . E se não J'osse a intervenção de Pin<lobuçú e Cunhambeba, então na Bertioga,
a debandada teria sido completa, c:omprometenclo o armistício. No
dia Reguinte, mais de:r. canoas do Rio surgiram em I peroig. E apareceu o indio que se tinha por morto, desfazendo-se assim a inf riga.
Enquanto isso N'obrega reconciliava tamoios e tupis na igreja
de Itanhaen. E em Piratininga eram recebidos amistosamente os
tamoios do Paraíba. De forma que as negociaçõ<'s ele paz chegaram
a bom termo.
Em Iperoig, entretanto, a situação não melhorava, passando Antonio Dias a ser ameaçado ele morte pelos tamoios chegados elo Rio.
Nem com a notícia da paz firmada em Itanhaen, trazida a 14 de
agosto por Cunhambeba., deixou a indiada de planejar a morte do
pedreiro. Tratou assim Anchieta de embarcá-lo quanto antes, o que
conseguiu depois de muita dificuldadE' a 5 de setembro .
Chegara finalmente o momento de pensar tambem o Canarino
em seu regr-esso. Seu amigo Cunhambeba, a quem procurou para
combinar a viagem, não se mostrou muito dispo.'lto, só cedendo dean(XXIXJ

O. e., p.

~07.
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te dos rogos da mulher. E Anchieta C'om ele embarcou a 14 de setembro, atingindo a Bertioga e daí prosseguil1do pela praia até São
Vicente, que alcançou no dia seguinte .
Estavam salvas as povoac:ões vicentinas. Mas era preciso po' oar ainda com gente portuguesa o Rio de Janeiro. De formn que
pôde o Canarino com verdade afirmar, rematando a narrativa <le
sua mis.~o a Iperoig, que "o fim desta paz foi ele fato fim de guerra e princípio de outra".
A 6 de fevereiro de 1564, com os reforços obtidos na Baía e no
1'1spirito Santo, chegava ao Rio de Janeiro a frota enviada de Portugal, sob o comando de Estacio de Sá, muito jovem ainda, que já
particip~ira da expedição de 1560. E a chamado do eapitHo-mór,
Nobrega e Anchieta (que já haviam estado em Piratininga. onde
haviam sido solicitados os seus serYi<;os ele hahil cirurgião, afim de
socorrer os indios que a variola dizimava) deixaram São \ icc•nte
a 19 de março. De pas.-;agem visitaram os tamoios de [ peroig <" na
11oite de 31 entraram burra a dentro. A frota já não se encontrava
i<a baía desde dois dias. Forçada, poré>m. pelos ventos contrar10s na
manhã ele 1 de abril voltou, encontnrndo os ,jesuitas em sit11ação
nítica, sem possibilida<ll' ele fuga e sem meioc:; dr defesa contra qnalqner ataque dos índios. Dia 2, domi1:g-o de Pascoa, foi rezada missa
n:t ilha de Villegaignon. E por se achar a frota ''mui desbaratada",
seguiu para São Vice11te afim clC> "se refazer" (XXX).
Começou então Estaeio de Sá a ·· C'xperimenta1· :naws clificnltlades acêrea da empre?.a, movidas por Yárias pe!-;.-.;oas da mesma armada, ás quais não J)arecia bem acomrter c·rn tal ONINÍão de tempo" (XXXI). ::.\Ias Xobrega. auxiliado por Anchieta, tudo providenciou para o exito da expedi<_;ão. Convencido da vitória, quebrou
A resistencia dos covardes e remissos. Para agra<lú-los, conta Simões de Vasconcelos, ·· Je,·ou-os a recrear á no.!'sa ca;;a ele São Vicente por alguns dias, e á vila cfo Piratininga ontros''. ('orreu as aldeias, aliciando soldados. Facilitou os aprcstos da armada . Arranjou mantimentos. Yoluntarioi::o, habil, tenaz e incansavel, o in-.igne
jesuíta foi as.sim o animador da expe<li<:ão. 1fois um serYiço que ele
prestava á Corô1L ven<'enclo a i11dolência e o descaso de seus agentes.
.Assim, grac:as a Nobrega, pôde Ei'tacio d<' Sá partir na capítâ11ia a 22 de janeiro de 65. para a conquista e povoa1<ão do Rio de
.Janeiro. AJcançanclo no mesmo dia a ilha clf' ~ão Seba.c;tião, aí ficou á espera <lo re.<sto <la armada . .A 2i, finalmente, se~11.uram cinco
navios pequenos, sendo três de remos, e oito canoas com os mama(XXX) Cnrta XV.
(XXXI) S. de Ynsconcelos, o. e., liv. 3, n. 60.
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lucos de São Vicente, indios do Espirito Santo e Cananéa e discipulos de Piratininga, tendo os tamoios de Iperoig se recusado a
eombater os parentes do Rio. Com o refôr~o enviou Nobrega o padre Gonçalo de Oliveira e Anchieta.
Reunida a frota na ilha de São Sebastião, os navios pequenos e
as canoas partiram a 1 de fevereiro para a ilha Grande, aí chegando dia 4 ou 5. A 10 os mamalucos desembarcaram numas ilhas, a
uma legua da barra. Cança.dos de tanta demora, já se preparavam
para regres.sar a São Vicente abandonando a emprêza, quando a 15
chegou a capitânia. Somente seis dias depois, surgiram os outros
navios. Para contentar a impa.ciencia de índios e ma malucos e ao
mesmo tempo remediar a falta de mantimentos estabelecendo-se em
lt1gar em que fosse possível fazer plantações, os capitães dos navios
sugeriram a entrada imediata na baía. A situação se agravava cada
vez mais e parecia insoluvel quando a 27, providencialmente, chegou das vilas do norte um navio carregado de mantimentos, sob o
comando de João de Andrade. E a frota logo no dia seguinte entrou na ba.rra. A 1 de março começaram os homens da expedição a
roçar em terra, no istmo da península de São João, entre o morro
Cara de Cão e os penedos do Pão de .Assucar e Urca. ,José Adorno
e Pero Martins Namorado, êste nomeado mais tarde juiz ordinario,
construiram um poço.
:No dia 6 houve o primeiro combate contra quatro canoas tamoias. A. 10 avistou-se uma nau francesa a legua e meia da cêrca..
Atacada no dia seguinte, caiu em poder dos portugueses. Nessa
mesma ocasião, aproveitando a ausencia de Estacio de Sá, quarenta e oito canoas de índios tentaram tomar a trauqueira. Os franCt\9eS da nau, que se diziam mercadores e catolicos, tiveram permissão de voltar para a Europa, o que fizeram sem demora deixando
aos patricios do Rio cartas em que os aconselhavam a abandonar os
iildios, reunindo-se aos portugueses. Ainda a nau se encontrava na
Baía quando os tamoios, incansaveis, desferiram novo ataque com
vinte e sete canoas.
A 31 de março deixou Anchieta o Rio de Janeiro, partindo com
João de Andrade para a Baía, afim de receber as ordens sacras.
No Espírito Santo interrompeu a viagem visitando, a manda.do de
Nobrega, a casa da Companhia e as aldeias dos indios.
Recebido na Baía pelo provin<.'ial Luiz da Grã, foi Anchieta ordenado pelo bispo d. Pedro Leitão. Quando deixara o Rio, preparavam os tamoios com o auxílio de três naus francesas novo ataque
á cêrca portuguesa, que levaram a efeito nos primeiros dias de junho. A situação era d-esfavoravel. Sem receber novos reforços, desprovidos de mantimentos, isolados e cercados, os reinoii-1 não podiam
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resistir por muito tempo. De forma que não disfarçavam os vicentinos o proposito de "ir-se para suas casas, como é razão", colocando os oficiais deante da seguinte alternativa: "se os não deixam ir,
perdem-se suas fazendas, e se os deixam ir fica a povoação desamparada" (:XXXII). Foi o que Auchieta expôs a l\lem de Sá, demonstrando a necessidade de enviar uma armada ao Rio, bastante
forte para dominar de vez a baía e fundar a povoação projetada.
Com a vinda do reino de três galeões, sob o comando de Cristóvão de Barros, preparou Mero de Sá a expedição, com mais dois
navios e seis caravelões. lQ á frente da armada deixou a Baía em
r.ovembro, embarcando em sua. companhia o bispo c1. Pedro fJeitão,
o visitador Inacio de Azevedo (chegado a 24 de agosto), o provincial Luiz da Grã e os padres Antonio Rodrigues, Baltasar Fernandes, Antonio da Rocha e Ancbieta.
A 18 ou 19 de janeiro de 1567 chegou a frota ao Rio de ,J uneiro. A 20, dia de São Sebastião, foram assaltadas e tomadas as
duas tranqueiras tamoias. Depois da morte de Estacio de Sá, frechado no ataque de Jbiriguaçumirim, em fins de fevereiro portanto, o bispo e os jesuítas seguiram para São Vicente, onde os esperava Manuel da Nobrega. Visitada a casa de Piratininga e resolvida, extinguindo-se o de São Vicente, 11 fundação de um colegio no
Rio de Janeiro, para lá embarcaram d. Pedro Leitão, Inacio de Azevedo, Nobrega e Anchieta. Na Bertioga dei.~aram o navio que os
conduzia por uma canoa afim de atingir a terra, onde pretendiam
rezar uma missa. A embarcação foi então perseguida por uma baleia e a salvação dos jesuítas tida por milagrosa. No dia de São Tiago celebraram missa solene em ação de gi·aças e prosseguiram viagem.
No Rio ele Janeiro, como auxiliar de Nobrega na direção do
Colegio, a que ficaram subordinadas as casas de Espírito Santo,
São Vicente e Piratininga, permaneceu Anchieta muito pouco tempo. Em outubro já se encontrava de novo em São Vicente, com o
cargo de superior.
Sujeitas ao Colegio elo Rio, as duas casas da capitania já não
tinham a importancia de quinze anos antes, quando abrigavam maior
número de irmãos que quaisquer outras espalhadas pela provincia. Os trabalhos da catequese prosseguiam entretanto sem desfalecimentos, dentro do limite do pos.c;ivel. "Trabalhamos por nos
conformar, quanto o permite a terra, com o que nos deixou ordenado", escrevia Anchieta cm julho de 70 referindo-se ás instruções deixadas pelo visitador Inacio de Azevedo.
Nesse mesmo ano de 70 dois moradores de São Paulo. "nm
(XXXII)

Oarta. XVI.
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deles nobre e conhecido, por nome Domingos Lui:r. Grom, ambos
casados e ambos com familia ", tendo cometido um assas.c;inato, fugiram com os seus para o sertão, "metendo-se de companhia com
os barbaros, que estavam com OH nossos em guerra, <>:stimulando-os
a que acometessem e pondo em assombro e medo toda a capitania" .
.Anchieta resolveu intervir, conjurando o perigo. Obteve dos camaristas "salvo conduto e perdão áqueles delinquentes" e, em companhia do padre SalYador Rodrigues, do secular :L\Tanuel Veloso e
alguns indios, descen o .AnhE>mbí. A canoa, proximo do lugar onde
se achavam os dois portuguese-;, ··caiu "de repente elo alto de uma
eachocirà, que tinha o rio, fazendo-se em pedaços e sepultando a
todos o profundo das aguas" (XXXIII), donde a suposição de )Iachado d'Oliveira de que a <>xpe<liÇ;ão tenha navegado o 'l'ietê além
àe Porto Feliz, por existir pouco abaixo dessa ciclacl<:' a cachoeira
J.\. varemandoava, "que quer di:r.er .cachoeira do pa<frc e. segundo a
tt·adição, esta denominação significa o fato de haver ali naufragado
a canoa em que ia Anchietn" (XXXIV). SalYo pelo indio Araguaç(1, em circunstancias consideradas milagrosas, o Canat·ino alcançou
a habita~ão dos portn~ue'leS e Mm clt's tornou para Piratininga deixando os índios sossegados.
Data tambem do período em que dirigiu as <'ª"ª" ela capitania
vicentina a conYersão cl0s tapuia., maramomic:. Xa Be11:io~a. ao acaso
de uma de suas peregrinct<;Õe:-; ou com o proposito deliberado de trai ar com os reinois, stir~iram varios índios c1ec;sa nação. Levados á
Jn·esença do capitão-mói· e logo depois aos jesuitas. reconheceu Anchieta um dos maramomiH, por ele salvo da morte vinte anos antes
em Píratininga, o que fixa a dl'lta da conversão, não unterior a J 574.
Depois de alguns dias rleixarmn os indios as povoações da costa, em(XXXIII) S. ele Yn~conc('\o~. Viifa do i·,,nerai·el parlrr ]<MtJlh de Aneliieta, Lisboa, 1672, lfr. 3, (':\ p. Yí
(XXXI\) Quadro hi.•toric·o <la f)ro>"incia <le .S. Paulo, 2ª ed., S. Paulo, 1897, p. 4!>. :Machado d 'Olh·eira, entretanto, refere-se :-o naufragio como
tendo ocorrido durante uma expcdic;ão ordcna<la por )!em ck f ': em 1560, data
quo Capistrano corrige para 1.")(;1 (nota a Yarnhagen, Hi.~tória {frrnl <lo Bra.~il,
3ª ed. int., I, p. 387), expc><li~•ÍO ele <1ue purticipon Anehieta como intérprete,
sc·gundo geralmente se sustenta. E:ntretanto, confrontando ns i11formn.c;ões contidas na carta XII com o que clii: B11ltnsar 'reles (Cronica 11ci C'ompanllin de
Jcfm da provincia de Portngal, Lisbnn, 1647, l, p. 404) e ainda o proprio Cannrino iia biografia (]uc traçou do Manuel de P:iiva, na expccli~<io partida pela
quarosnia. de l 561 S(.'guiu e>sse padre tendo por eompanl1eiro e intérprete Gregorio Sorrão e não Anchietu. Como S. de Vasconcelos, Pero l~odriw.ies (o. c.,
p. 2 l!l-20) narra o naufmgio, quando Re refere á entrada feit:~ pelo A po>;tolo
para lemr o perdão aos doi8 portugueses criminosos, que se luwil\m metido
entre os indios.
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brenhando-se nos matos. Mas logo depois tornaram em maior número. Locali7,ados os maramomis na Bertioga, Anchieta e seu companheiro de hábito .Manuel Viegas entre eles se demoraram quinze
dias, "edificando-lht>s igreja e ensinando-os, segundo pedia por então sua rW:!tica capacidade" (XXXV). Nesse breve espaço de tempo, o Canarino valendo-se de um intérprete "ft>z um pedaço de voeabulario e tambem o princípio da arte" (XXXVI). Como suas
obrigações o chamavam para São Vicente, deixou na Bertioga o padre Manuel Viegas, que vencendo a oposição de seculares e religiosos, para quem pa1·ecia trabalho inutil a conversão dos maramomis,
"aprendeu sua língua com grande diligência e nela tresladou toda
a doutrina que o padre Joseph tinha composta, pera os ela língua da
Costa, fez vocabulario copioso, e com sua ajuda se compôs arte da
gramatica" (XXXYIT). ::\!ais tarde foram os maramomis reunidos em aldeias nos campos de Piratininga e no Rio de Janeiro, junto a São Barnabé .
Embora eleito em 73 reitor do colegio do Rio de Janeiro, Anchieta foi eonserYado pelo pro,incial Inaóo de 'l'olosa na direção de
São Vicente, "por S<' assentar que era important<' e mais elo serviço
de Deus sua assistencia em São Vicente" (XXXVlII). S6 em 75 ou
76 deixou ele esse cal'go, embarcando cm 77 para a Baía com Inacio
de Tolosa . .Aí preston a profil~·.;ão solene dos quatro votos e recebeu
patente de 1.'eitor do colegio. Xão chegou porêm a exercer o cargo,
por ter sido nomeado provincial logo depois, em 1:578 .
Elevado á supr<'ma dignidade da Companhia no Brasil. na brandura e na humildadl'. então maiores do que nunca. disfarçou aos
olhos de todos a auto1·i<lade ele seu cargo. Nas viagens por mar, ''vigiava toda a noite para que o.e; outros clormisscm descansados" e em
terra não H bandonon "seu antigo costume de andar a p1\ descalço,
com o bordão na mão'' (:XXXIX) . ?\o desempenho de suas novas
atribuições, percorrE'u mais de uma vcx as residencias ela provincia. Depoifl do vü;itar Pernambuco, Pol'to Seguro, Espil'ito Santo,
Rio de Janeiro e Rão Yicente. em nov<'mbro de 79 encontrava-se na
casa. de Piratininga, tornando logo depois ao Rio, onde assistiu em
março de 82 á cheg-ada de Diogo Flores Vald<>z e recebeu na Companhia· um carpint<>iro da frota. FrancL-,co de J~scalante.
Fernão Cardim não menciona o Canarino entre os rt>lia-iosos que
na Baía receberam o visitador Cristóvão de Gonvêa a 9 de maio de
(XXXV) S. de YuS<·onecloA, o. e., liv. 3, cap. IX.·
(.X:XXYI) P. Rodrigues, o. <.,, p. 200.
(XXXVII) S. de YaRconcelos, o. e., Jiv. 3, cap. IX.
(XXXVlll) S. de Vasconcelos, o . e., lh• . 3, cup. I.
(XXXIX) P . Rodrigues, o. t., p. 222.
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1583. E' provavel, pois, que se encontrasse ele então, por deveres
de seu cargo, em visita a outra residencia da Companhia . Uerto
é, porêm, que a 18 de agosto embarcou com Cristóvão de Gouvêa,
destinando-se os jesuítas a Pernambuco . Mas no dia seguinte o navio tornou á Baía, impelido pelos ventos eontrarios. A 20 deram á
vela novamente, lançando ancora na barra do Camamú, em terras
do eolegio da Baía e dele distanets 18 leguas. Persistindo os ventos <lesfavoraveis, aí ficaram oito dias . 'l'entada novamente a viagem, foram obrigados a aportar na capitania de Ilhéus, onde se detiveram mais oito dias. A 21 de setembro partiram, deixando-os o
vento no dia seguinte em Porto-Seguro. Depois de visitadas as aldeias dos índios e adiada para epoca mais favoravel a ida a Pernambuco, a 2 de outubro voltaram para a Baía.
N'a séde da eolonia esteve .Auchieta presente á congrcga~ão provincial realizada a 8 de dezembro. E a 3 de janeiro de 84 acompanhou Cristóvão de Gouvêa na visita ás aldeias de Espfrito Santo, Santo Antonio e São João. A 20 de fevereiro encontrava-se de
novo na Baía. Seriamente enfermo, não lhe foi possível, cm fins de
junho, seguir com o visitador para. Pernambuco.
Retido certamente pelos deveres de seu cargo, inclusive a redação da Inforniação e da Brevr narrativa de 84, tambem deixou de
embarcar em companhia de Ct·istóvão de Gouvêa, a J.! de novemb ro, ua mis..~o ás capitanias do sul. Ao que parece, só deixou a
Baía, afim de se reunir á eomitiYa do visitador, nos primeiros meses
de 85, levando consigo o padre Gonçalo d 'Oliveira, readmitido pouco antes na Companhia. E do Rio, jW1tamente com o vüiitador, tor nou para. a Baía, onde j á se encontravam os jesuítas nos prim.eiro.s
dias de outubro .
Nesse mesmo ano de 85 ou em princípios do seguinte, depôs
nas mãos do visitador o fardo do provincialato. i\fas, "coluna grande desta província'', no dizer de li'ernão Cardim (XL), apesar de
doente e eançado, abandonando voluntariamente o provincialato
não encerrou a sua atividade missionaria. A Companhia neecssitava ainda de seus serviços. E junto dele, á sombra de sua piedade,
desejavam viver os jesuítas, seus discípulos.
De forma que ainda em 86, provavelmente, Anchieta foi enviado ao Rio de Janeiro e do Rio, entre junho e dezembro de 87, ao
Espírito Santo .
Em 1592, assistiu na Baía á congregação provincial que elegeu
o padre L uiz da F onseca procurador a Roma . Até o embarque d ês(XL)
gina 298.

Tratados da te1·ra e gente do Brasil, Rio, ed. J. !.cite, 192:3, pá-
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te, auxiliando-o nos preparativos de sua missão, deve ter Auchieta
permanecido na Baía. Trabalhavam no sentido de encaminhá-lo para
Pernambuco. Mas, cumprindo a promessa feita ao capitão Miguel
de A.7.eredo, o provincial Ma1·çal Belliarte tornou a envia1· o Canarino para o Espírito Santo, como companheiro do padre Diogo Fer1rnudes, na doutrlirn dos indios de Reritiba. Um ano depois, ainda
a mandado de Belliarte, inspecionou as casas do Rio de Janeiro e
São Vicente, voltando em seguida para o J~spirito Santo. AchavaS<' ele em Reritiba quando foi nomeado superior da ca!<a ela eapitai:ia, cargo que exerceu atÍ' % . Teve então como discípulo o famoso
.João de Almeit1a, vilHlo em 9:3 da Baía e recebido na ( 'ompanhia
lmt ano antes.
Deixando a direção ela casa, partiu para Reritiba "levado a ombros de quatro índios" (XLT), por determinação dos jesuítas da
vila e em atenção á sua idade avançada e á sua pouca saúde. Em
meio da viagem, porêm, despediu os índios e alca11<;ou Reritiba a
pé. Aí se ocupou cm escl'ever a biografia dos jesuitas mo1ios no
Bi·asil. Gravemente c>11fermo, foi chamado á casa da vila. Acompanhado até a aldeia de Ooaraparí por Jeroniruo Rodrigues, dali
seguiu viagem com o padre :\Ianu<:'l Dias . Confiaram-lhe então, mais
uma vez, a direção da casa e re>siclencias do Espírito fümto. Cinco
ou seis meses, enquanto se <•spera''ª o padre P edro Soare'i. nomeado
superior, arcou Anehieta com as r<'sponsabilidades do cari:ro, vencimclo a idade e os achaques.
rn tornou para Reritiba. Então adoeceu para InOl'l'Cl". Sofreu
seis meses e novamente, por ordem do superi01·, esteve na vila. Mas,
sentindo-se peor, voltou po.1·a a aldeia. E três semanas depois, num
domingo, 9 de junho de J 597, morreu cercado por cinco religiosos,
seus companheiros e discipnlos. 'l'i11ha 63 anos de idade, 46 de Companhia e 44 de missão no Brasil.
Colocado o corpo num caixão de madeira, formou-se o cortejo, tendo á frente a Cru7 alçada, para Yeneer as dezoito lcguas de
Reritiba á vila do Espírito 8anto . .Acompanhando o caixão, transportado nos ombros elos índios (~ão pesa. não pesa - diziam eles)
S(~guiram o padre João Ji'ernandcs, revestido de alYa e estola. e
os habitantes da aldeia, "postos em ordem e em canto funebre
(Xl1IT). O padre P~dro Soai-t•s se incorpou ao COi1:<'.io ew meio do
caminho. Na vila esperavam o corpo o capitão l\ligu<:'l ele A:-:evedo,
o prelado administrador Bartolomeu Simões Pereira, o clero, os
(Xl,I) S. de Vaseoncclos, o. e., liv. 5, cap. XV.
(XLIT) Esta. e as citações seguintes são igualmente da hiogrnfia es·
crita por S. de Vasconcelos, lh'. 5, cap. XV.
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CONGREGATIONE
Emo , & Rriio D. Cml.

IMPERIAL!
Brafilien., feu Ba hyen.
Beatificationi!, & Canonizationit
VEN. SERVI DEI

P. IOSEPHI
DEANCHlETA

Sacerdotis Profeffi Societatis Iefu.
'w~~~·~~:$t~~~~~~~~~~~~

POSITIO

SVPER DVBIO .
.Ar. ronf1tt dt Vir1111i6111 Tbrologttli611J f;dr , Spt, & Ch11rita11
erga Dcum, & Proximum ; Et de Card1nali!J111, 7'r11de11ti11,
Iuflitia, Forritudint, & Tempaantia , rarum'JUt
11nn()(IJ in gradu htroico, in cafo, & 11á
effaE/11111 dt <JllO agu11r.

R o M JE • M. DCC. xxxm.

- - -·------Ex Typographia R euerend:r Camera: Apoflolicz
Su paio1'11mfacultatt.
Reprodução fac·similar

Tedu~ida

de li1>ro documentar para a bea·

H/icação e canonização de Joscp/1 de Anchieta (Coleção do
Museu Paulwta)
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BRASILIENSIS, SEU BAHYENSIS
Bcati.ficationis, &J Canonizationis
VENERABILIS

SERVI

DEI

JOSEPH! DE ANCHIET A
Sacerdotis Profrffi Sociftatis J E S U.
Feri.i Terti11 J 1. CJulii q ~6.

e

OrAm San.'?illimo D. N. CLEMENTE PAPA XII. hahi!l íuit Congrcga110 Ccncralis S1crorum Rituum, cui intcrfucre fe>dccim En1i, •e Rn1i
D. D. Cardin•lcs. Dcccm J lln1i , ac Rriii DO. Patriarcha:, Epifcopi , &
Pra:l"i, & dcccm, & <Xlo Confultores; & propolito per En1um,ac Rn1um O.C2rdinalem lmperiali Ponentcm, ícu Relatorcm, dubio: An cor.floru de Virtutibur, trlm
Tbro!ogalib111, t1im Card111alib111 Vt11. Srnii Dei ~SEPHI DE ANCHIETA, lt1
tafa, &• ad rffeflum, tlt fJ"º 11g:111T. Omnc.s un3nimi voto, & ncminc difcrcpanrc,
affirmniivl: rcfpondcru~t; $3o(liflimus verõ, ut in re tanti momcnri m3turê procedcrctur, dccrc,·it : Dilata, & jiattl pnur : qu:r cuni per intcgrum novcnrlium
pra-ccclcns fcílum S.Laurenrii, cuj~s nomen San{tillimu\ habebat ~ntcquam ad Sum·
mi i>nntific~tus apiccm confccndtrct; t:l.m a San{titue Sua, quàm à quamplurimis
Rcligiofis, & M?nialibus cjus jurfu fa<'l" fuiCícnt, die dccima Augufii pubiicar i
m.ndavit decrctum tcnoris (equcntif:

DECRETUM

e

OrJm S3n{ti11i010 D. N. CLEMCNTE PP. XII. dic J r. Julii currcn1 is ftnni
173ó. habita fuit Congregatio Gcneralis Sacr. Riruum, in qu• per Rmum..
D. 1..1rd. lmperiali Poncntcm, (cu Rclarorem propoCita foit C1ufa Bu!ilienlis , fcu
fühyenlis Bcati6cationis, & C3noniutionis Ven. Servi Dei JOSEPH! DE AN·
CHIE. TA Sacerdotis Profefli Socieratis J ESIJ. ln ca vcrõ lupcr Ouhio: "/('' <Dfl·
fltt dt Virtutib.,,., tum Tbeo/iJgatibus, tdm Cardh1alib111 ipjius Vm. StNi Dr/, itt
eafa, & 11..J tjftl:l:m: , tft '!"º agit11r : San(tita< Sua , audiris Votis DO. Confoltorum, ncc non R1norum OD.Cardinalium: Rcfolu1 ioncm ca ipfa die de more diffcr•
re ccníuit, ut nimirüm, prius rum fuis, tiim aliorurn prccihus pccul1Hcm :l i>Atre.-.
luminum opcm,& auxilium implororct. Id autcmcum i•m peregcrit, t:.ndcm infrafcripta die, Divo Lrnrenrio Sacr.1, accitis coram (e R. P. Ludovico de V.1lcntibu<
Fidei Promotore, & me infrafcrip10 Secreurio, fupcr propolito Dubio puhlicHi
mandavit refponíl1m affirma1iv11m, videlici:t : Co11jlare de Virt11tib111 Vr11uabili1
Strtil Dti <JOSEI'HI DE ANCHJETA ,uim Thtologalib111, frilicêt, F:dr , .fpt,
& Cbaritau, !Jllli"' Cardi1111/ib111, f'rudmtia, <J11Jlitia, Forri111dinr, ~ Tn11prra111ir1, e11r11111911r refpdli'Dl amuxis /11 gratlu btroi<a, in tafa, & •ti rjftflum, dt 'I''~
agitur; E.t ità &e. die 10. Au;;ufii 1716.

A F. Cardinalis Zondadari
Loco

..J.

Pro-Pr::efr~us.

Sigilli

'J'b. 'Patrilfrcb" fltrofolymitan111 SR.C. Stcrtt .
.Reprodução fac-similar reàm·i<lri <le página do livro, a que 11e refere
a figura anterior, com o deereto de S. P. Cle111ente XII, da
beatificação do Pe. Josep11 de Ancl1ieta.
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frades franciscanos, a Irmandade da Misericordia coru "andas rica.mente ornadas", as confrarias de todas as igrejas com tochas

acesas e os moradores da vila, "porque tocava a todos a obrigação e
sentimento". Depositado o corpo na igreja da Companhia, no dia
seguinte, quinta-feira, 13, celebrou-se missa cantada, pregando o
administrador que então e pela primeira vez proclamou em José
de Anchieta o Apostolo do Brasil.
Em segui.da foi o corpo sepultado junto ao tumulo de Gregorio Serrão, na capela de São Tiago, cumprida assim a profecia a
que se referem os primeiros biografas (XLIII).
AN·róNIO DE ALCANTARA MACHADO.

(XLIII) Os processos informativos para a beatificação e canonização
foram logo feitos em Olinda, Bala, Rio de Janeiro, São Paulo e Evora. Iniciado o exame deles a 22 de abril ele 1624 e instaurados a 7 de outubro do mesmo ano os processos apostolicos, só em 10 de agosto de 1736 decretou Clemente XII a beatificação de José de Anchieta, pelo reconhecimento da heroicidade de suas virtudes teologais e cardeais. - Em 1611, por ordem do
geral Claudio Aquaviva, parte das relíquias seguiu para a Bala, sendo coloeada na igreja do Colegio ao lado do altar-mór, de onde a transportaram para
outro lugar, quando promulgado breve Non ouUu de Urbano VIII. Segundo
informa S. de Vasconcelos (Vida de A1wh., liv. 5, cap. XV), "destas relíquias foi uma a Roma'', ainda por ordem de Aquaviva.
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