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D. Frei Sebastião Thomas, O. P.
Bispo titular de Plotéo e Prelado de Conceição do Araguayo.
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Um

d éserto q ue se a ja rd in o u ... ·
Simpies apanhado de notas photo ..
grai:;hicas summoriamente feito, a collecçõo de vistos aqui reunidos tenciona illusrar o dito: Um deserto que se ajardinou:
As Regiões oroguoyonas evangelizados pe -·
los missionarias dominicanos do Pr.ovincia
de Tolosa.
E' um primeiro posso.
Teremos ao folhear, a pequena colle _
ctonea de vistos, idéo, vogo ta lvez por já,
dos esforç.o s empregados 1pel'.os filhos d·-=
São Domingos, e dos benções divinos q ue
lhes fructificorom os trabalhos.
Em falta de mai s abundante docume n_
toçÕ·O photographico sirva este ensaio de
introc•ucção a mais far ta messe de documentos vo 1iosos .
E' um 1n1c10.

Será continuado
.
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RUMO AOS GOROTIRÉS
•

"Os anjos custodias dos Selvagens nos chamam", dizia um Superior do Missão dominicano do Aroguoyo, poro explicar e como que
justificar os frequentes entradas dos Missionarias na môtto virgem
em procuro dos oborigenes.
Ao despedir-nos o onno passado
fazer todo o passivei poro dentro de
termos ate' ao "Por t o d o Poz " , como
do navegação do Riosinho, ao pé do
moço. Resolvemos pois uma novo e
coyopós afim de dor maior firmeza ó
auspiciosos esperanças .

dos Gorotirés pro:-n: ttemos-lhes
doze luas mais ou menos voldenon1inomos o ponto terminus
Cachoeiro ou cotorocto do Fuquarto viagem até esses indios
obro de paz iniciado e de tão

•

Com o necessorio ontecedencio fizemos em Belem por intermedio do nosso dedicado correspondente o compro de muitos cunhetes
de ferramentas, pedindo que fossem despachados poro Novo Olinda,
via Amazonas, Xingú e Rio Fresco, aproveitando os lanchas castanheiros dos ultimas enchentes.

•

Ao opproximorem-se os dias do expedição, escolhemos o nosso
pessoal e preparamos o tropa de burros ccrgueiros e de sello e 'udo
quanto é indispensovel poro semelhante emprezo. O coyopó christão
Jocintho Króin será desta vez o nosso Linguo e o suo convalescença ;
de forte e perigoso febre cotorrhol que o prostrou no como durante ;
muitos dias não lhe empatará o viagem, tão vivo é o seu desejo de .
nos p restar seu preciosissimo e indispensove l concurso e tão gronde J
a suo confiança de que com os novos ores e os nossos poternoes
cuidados só póde melhorar e revigorar o suo saúde.
1

No misso conventual do ultimo domingo encommendomo-nos ás
orações dos nossos bons fieis, e no vespera do partido fomos· nos
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ERA UM DES ERTO .. .

Singelas ubós de Karajós
Foi o intrepido Frei Gil Villanova o descobridor desses rincões. Jardineiro hobilissimo de almas e instrumento querido da Providencio, Frei
Gil plantou, semeou, semeou ó mãos cheias, os grãos de trigo abençoado que se levantariam em seara opimo poro o bem de olmos innumeros. Tudo era deserto. 1896 ! No local onde hoje se ergue a cidade
da lmmoculado, apenas algum raríssimo viaíor fizéra pousado em desasocêgo. O gentio Kayopó tinha bem pert o as suas aldeias temidas.
Eram essas as embarcações unices a singrar as aguos. verdes do Araguaya.

Acamavam-se descuidodo-s veados refeitos, nessas regiões longínquas e
deshobi todas.

*
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despedir das nossas queridos
mento do nosso farnel.
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1rmãs e agradecer- lhes o aprovisiona-

Por um acto de fraternal bondade que muito nos sensibilisou, os
missas do dia do viagem foram todos celebrados ás nossos intenções,
e ás 9 horGs do dia 12 de Junho, visitado o divino Mestre no seu
socrorio e Maria lmmaculoda no seu t rôno, e abraçados os nossos.
mui·to amados Auxiliares e irmãos de habito, montamos o coval lo com
os nossos tres optimos camorodos e seguirr.os "Em nome de Deus e
de Nosso Senhora" e confiados em S. Therezinho, Padroeira dos Missionorios.
Momento este de algumas opprehensões, de humanos incertezas,
não ho negar, mos, opezor de tudo, de certezas divinas, de ce lestiaes effusões e de vivas e alentadoras esperanças. O " Ide e ensinoe" volto ó mente como forte e suave imperativo do Poe e Mestre
e Amigo, e o "Eu es tarei comvosco até o fim" resôo lego em seguido
aos ouvidos do olmo enchendo-o de suaves e profundos consolações.
Dentro em pouco, deixamos a t roz os ullimos cosas do ruo do
Motto e á di reito, o trezentos possos, o campo santo onde dormem
tontos entes queridos. Dentro já do ce rrado, descemos d'o h i o momentos o tombador de São Luiz e atravessamos montados o ribeirão
ainda de bôo aguo sobre o qual se estende o comprido e seguro "Pinguelo ao Ave Maria". Costeámos o quinto do Cel. Benedicto Rocha
e transpondo um pequeno logedo ou campestre, penetrámos paulatinamen te no fl oresta o ito, ponteado de roças e de algumas morados.
Depois de hora e meio subimos o serro de Conceição e passando
pelo sitio do Cel. Norberto, descançomos um instante ó beiro do grottão. Passámos depois o Rodeador, o Logedo do Misso e o Bocobol, e
ás 6 horas opeiomo-nos no Olho d' Aguo, propriedade do sr. Joaquim
"Carojó", onde pernoitamos.

..,'•'
A's l O horas do d ia seguinte estamos no Capoe ira , a meia tegua da A ldeia de São J acintho. Avisado logo, Joc intho Kráin não
tordo o chegar, acompanhado da sua fom ilia e de todo o pequeno
grupo de cayopós christãos, chefiados agora pelo excellente André.
A todos obsequiámos e, deixado um bom recurso á familio de J acintho, prosegu imos nossa viagem, tendo ago ra comnosco e bem mon tado
o bom e aleg re Krain que nos corl'ta os conse lhos e direct ivos que
lhe deu o seu sogro And ré, paro a hora do encontro dos Goro tirés.
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E no rio deserto e mogestoso ouvia-se o continuo arfar raivoso do " bôto"
em liberdade.

r

1

e o cavalgar do "banzeiro" em f rement e f ragô r .
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Auxiliados pelo passador vodeómos com facilidade os Arroyos, o
celebre rio dos pescarias dos Coyopós, e nesse segundo dia estocamos no fazendo do Sr. Jocintho Mot to .

...
No terce iro dia pelo ta rde passámos o u ltimo fazendo ainda habitado, estando dese rtos os cinco ul ti mas leguos de campos por couso
dos incursões e morticin ios dos Purukorús, inim igos sem piedade tonto
dos christõos como dos seus patrícios os coyopós dos Arroycs.
No motto geral que voe dos campos de Conceição até o Rio
Fresco não existe mais morador christão, n'umo distancia de seis o
oito e dez dias de marcha. O ultimo o sohir foi o Sr. Belisorio que
possui o ao pé do serro geral bons roçados e ricos copinoes. Esses lavradores e coucheiros muito valiam aos viajantes, e a estrada ia se conservando mais ou menos aberto. Ao posso que agora, e isto desde
1924, o t rilha cada vez mais se obstrúe e difficulto bostante o transito
de uma comitiva.
Achámos entretanto o picado um pouco menos fechado do que
de cc1stume, devido á exportação ce algumas dezenas de rezes de Conceição poro o Xing(I, motivoào pelo ligeiro cito dos preços do se!inga
e do borracho .
Nessas acampamentos no f loresta obedecem o certos e determinadas regras indicados pela necessidade e pela prudencia. Os onimoes
prec isam de beber e comer e o pessoa l não póde tão pouco dispensar
a agua a não ser com risco de adoecer ou de não dor con'.o do viagem no prc;zo desejado . Arroncha - se pois c.le preferencia j un~o dos
sítios antigos onde não fal to nem a aguo nem o copinzol e onde
não poucas vezes se encontram laranjas e limas deliciosos.
De noite, ninguem se atrevo o dependurar suo rêde em ponto
arredado do centro do ronchorio, muito embora queira se valer de
um fogo occeso mos que em certos horas do somno se apago e facili to o occesso e pulo do onça traiçoeiro. Es:o não dorme e está
sempre rondando os viajantes, esperando o ozodo occosião de atacar
o incauto e desprevenido. Quem se afasto uns instantes dos companheiros esteja ao menos com o facão no mão, e se fôr em altos
horas do noi t e escuro, sem luar, é bom levar uma luz ou um tição
occeso. Certo mad rugado demos nós mesmos com o tigre, a dez passos apenas do acampamen to, passando por um bom susto: fo i, abaixo
de Deus, o pha rolsinho qu e levávamos no mão que nos va leu, a medronta ndo a fé ra ta lvez m uit o esfomeada .
Pouco coço se matou, devido ó cont inu o marc ho poro deante,
perdendo um dia uma varo de go rdos q ue ixados que de ton t o uti li-
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Sentinellos avançados desses desertos verdes as palmeiras pareciam sonhar com uma éro melhor
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Raríssimos aventureiros levavam até nos p raias distantes uma excu rsão
em busca dos tartarugas e de g rande quantidade de ovos colhidos no
areia.
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dade teriam sido para nossas modestas refeições. O bom do l<roin
estava com tanto desejo de fartos repost os dessa appetitosa iguaria,
superior ó do ccetitú e da mesma póco. Comemos, em ccmpensação,
muitos ouriços, do gostosa castanha do Pt1ró extraindo tombem o leite,
paro temperar o comida e poro misturai-o com o café do quebra -jejum.
A alta e largo serra da divisão das oguas araguayanos e x inguóras
e a Serra Ruim, porém rica de oromat-icos cumarús, já tinham ficado
bem longe a t roz, perdendo-se na immensa esteira azul
da soberba
ff
matto virgem. Entravamos nos campos do Rio Fresco, chegando a 23
de Junho ao antigo e quasi extincto povoado de N. S. do Rosari o
de Novo Horizonte .

...

Fomos logo saudar na sua barraquinha, infelizmente em rllinas,
a nossa bondoso e ce lestial Mãe, e dizer-lhe nosso agradecimento pela
feliz travessia da sempre perigoso f lo1 esta amazonica.

I

•

'
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Moppo do Rio Fresco.
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EXPLORACÃO D:O AL'f.O R 1:0 FRESCO
~

Já tinham chegado de Nova Olinda os tres tripulantes auxiliares
com quem contovomos poro nosso projectoda subido do Rio Fresco.
Boa e solido é o conôo em que vieram e que voe receber o nome
do arroiai donde procede, "Novo Olinda" .
As nossos duas monta rias ,entregues á guardo do bqm_ Fronciscp
Sont'Anno, ahi estão no porto, fluctuondo o "Mercês" e alagado o
"Mensageiro" . Esta, que é o menor, por estar muito domnificodo,
ficará. A outro, depois de novamente estopodo e bréodo, seguirá, feito
o náu-mes tra do expedição .
A 25 (de Junho ), estando tudo prompto e invocado o maternal
patrocínio da Virgem do Rosorio, Padroeira do lugar, nosso flotilho
zarpou do porto de Novo Horizonte, aproando logo, resoluto e confiante, poro o Su l .
Vamos, sim, aproveitando o fovorovel opportunidode, fazer um
reconhecimento no região que julgamos frequentada, durante o verão,
pe los Selvagens que palmilham o mat·to dos vertent es do Aroguoyd e
ocommettem nossas pacatos populações campesinas . Seriam elles os
proprios Gorotirés? Muitos conceicionenses o affirmom . Opinando, porém, diversamente, pensamos nós que são os chamados Puruka rús, ou
pelo menos um numeroso grupo de cayopós que vivem des li gados e
independentes de toda e qualquer outra aldeia.
Diversos pequenos travessões transpostos logo no primeiro dia fazem-nos receiar obstoculos maiores e lidos mai s duros. As serras ou
morros que voo o pouco e pouco surgindo de ambos os lodos, não
podem senão confirmar este presentimento.
As aguas do rio estão ainda bostante altos, de modo que, se
facilitam geral mente o marcho de uma conôa, pouco favorecem no
entonto os grandes pescarias indígenas, que necessitam de aguos boi -
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Karojós pagãos e
sem i - ba rbaras recortavam o ri o Araguayo, nos 1ige i ros
e f r age i s " ubasi nhos" que e lles mesmos fabricam com
um tronco de cedroh y.

..
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Quando por vez algum contado viajante atravesso a reg100 er11 primitivo barco o remo, só se deparava com o deserto, d:eserto nos t e rras,
deserto nas aguos.

DESERTO NAS ALMAS ...
Tudo selvagem. . . Levas de Korajós esperavam o salvação. Habitantes das praias, esses valen tes tapuas passavam a vida n'um continuo vae-e-vem pelo rio mogesto.so.
Nenhum Karajó bopt izado ~
N 'uma terra tão prod iga de luz as
almas jaziam nos trevas do morte .
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xas, ou mesmo cortados e empoçados. Por isso é bem provavel que os
bugres não procuraram ainda este onno as margens do grande caudal,
senão individualmente e de passagem.
E de facto, por mais que investiguemos n'uma e outra beiro, nos
mottos ou campos morginoes, vestigio nenhum se nos de.P,oro q'Je
assigno le a presença ou a travessia dos selv icolos. Devem estar occupodos no marisco do motto alto ou de extensas campinas que devem
c ircumdor as cabeceiras dos affluen t es ou ga lhos do grande rio.
Nos 3. 0 e 4. 0 dias temos que nos medir com os aguos encopellodos e precipitosos dos g randes travessões, ou me lhor, cachoeiras, que
vão receber os nomes respectivos de Tracajó, Trohyrão, São João e
São Pedro. Enquanto uns puxam, outros e mpurram os canôas, de antemão descarregadas ou bem olliviodas, por dentro de denso e trançado goiobol, quando não galgando altos poredões de pedra. . . Vencidos emfim essas temerosas barragens e despenhadeiros, graças ó destreza e robustez dos nossos b ravos e odm irave is tripulantes, reemborcamos e dando louvores o Deus e expansão a mais franca alegria proseguimos nossa viagem.
..
Jocintho Kroin é o mais jovial de todos, e el le tem gosto em nos
ensinar bom numero de pa lavras e expressões do seu vocabulario cayapó.
A Providencia divino, que dó de comer aos mesmos passarinhos,
nos proporciono diariamente bôa e copiosa alimentação. Temos fartura de gordos e succulentos pacús e piobonhos e de magnificas e appetitosos mutuns, jacús e jacomins, sem follor nos peças maiores, como
o caetetú e a anta.
Evitamos, porém, o desperdício e nossas espingardas poupam omiude, voluntario ou involuntariamen te, preciosos alados e quodrupedes,
que aliás pouco se amedrontam com a nosso presença.
Tempo fres<..o e agradavel, e scenorios dos mais ridentes e bellos.
O rio, foro dos corredeiras e soltos, seme lho uma verdadeiro e largo
avenida, orlado d'um e outro lodo de verde, denso e oi to matagal,
em que sobresohem, até certo altura ao menos, os esbeltos e elegantes
nojás e, por vezes, os graciosos leques dos bacabeiros, ou mesmo os
deliciosos pennachos de altaneiras guari rabos florestoes .

•

•

Diariamen te, ás 6 horas da 1arde, acampamos ó beira do rio, e
logo o Alexcndre cuida do parte que lhe compete, isto é, do levantamento do altar. Terminada a refeição e antes do repouso do noite,
fazemos nosso oração que se compõe do Terço e do Solve Rainha .
A's 5 horas do manhã do dia seguinte celebro-se, em meio desse incomporoveí e soberbo quadro que nos circumdo e envolve e impressiono, ao rythmko gottejar do orvalho pelos ramagens do arvoredo, o
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jovem Karajó

( Uyriribo ) .
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Santo Sacrificio da Missa, ajudado pelo jovem Reginaldo e assistido,
mesmo fóra dos dias de preceito, por boa porte dos tripulantes . 1
No 7 . 0 dia, pelo tarde, chegamos a uma cachoeira maior do que
os precedentes . Por estarmos na vespero do Visitação de Nossa Senhora, daremos a este grande e cumprido salto o nome de Santo
Maria. Insano e de horas foi a lido no meio das pedras e do marulho .
violento e ensurdecedor das ondas enfurecidos. Mos sohimos fóro sãos
e salvos, Deus louvado.
O rio voe se estreitando o medida que vencemos os distancias
e que lhe ficam atroz os seus diversos tributarias. A natureza tombem
voe mudando e tornando-se mais selvagem. O frio do noite e do madrugada é cortante e perturba bostante o somno e repouso do nosso pessoal, muito embora se occendam boas coivoros durante o noite.

l

Notamos que o enthusiosmo está arrefecendo um pouco, e em
dado momento ouvimos de um tripulante esta pergunta significativo,
dirigida ao companheiro: Teremos bostante farinha poro o volto o
Novo Horizonte? Havemos de ter, querendo Deus, respondeu o
dono do viagem.
Não convinha, entretanto, protrohir muito o regresso .
Raiou o 10. 0 dia de viagem fluvial. A Misso foi rezado pelo salvação dos lndios e pelo bom exito do nosso exploração. E ao partirmos, animando nosso pessoal, onnunciomos o esperanço que nutríamos
de que no correr do dia teríamos uma ogrodovel surprezo.
Roncava não longe uma novo cachoeiro. Dentro de meio hora
estavamas ao pé d'ello. As aguos cohem de um paredão de quosi tres
metros de altura e com grande impeto. Por ohi não se posso. Fomos
logo observar um segundo canal que desce do esquerdo. Todo encochoeirodo e quosi secco, é intronsitovel tombem. Penetrando no matta,
com Jocintho Krain e mais dous companheiros, fizemos minuciosas
pesquizas procurando signaes dos 1ndios. Em vão! Deliberamos, pois,
d'aqui volta r .
Mos antes preparou-se com duradouro madeiro um pequeno cruzeiro que fincamos no topo do pedral e, entrando nas nossas emborcações, demos, cabeços descobertos, uma volto perante o Signol do Redempção humano, vivendo a Santa Cruz, o Nosso Senhor Jesus Christo
e ao Brasil catholico.
E aproamos para o Norte.
Eram 11 h. 1 /2, quando deixamos a "Cachoeiro do Santa Cruz".
Pela tarde, quosi 5 horas, Antonio, o mariscador mestre, vê sua
vara de pescar quebrar-se aos arrancas de uma piobonho pegado . no
anzol.
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Habilissimo pescador, o indio Korojá encont ro no rio alimento abundante poro a tribu todo. Os jovens Korojás antes do seu consorcio
não se entregam o labutas penosas . Não faz roças . Pesca por sport .
E' guerreiro, no entont o . O pae da fomilia se enca rrega de prover o
cosa do necessario. Os moços descançom de um trabalho que "não fi zeram ainda", mas que em breve, após casamento, ho de ser rude e
con t inuo.
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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Sa lta fora, sobe o barranco da margem direi ta do rro e penetra
na floresta ó procura de novo e boa vara, teso no pé e flexivél na
ponto, como é preciso.
Dentro em pouco ouvimos um grito. Respondemos. E: "Aqui
estiveram os coboclos !" Era a ogradovel surpreso por que tonto an•
ceravamos
.f .. .
Ficando dous guardas nas montarias, subimos todos o barranco e
vimos, com os nossos olhos admirados, um pequeno acampamento de
pescaria, mas do anno passado, e uma estrada bem batida se dirig'i ndo
paro o Nascente. Andamos uns dez minutos nessa trilha para bem observar sua direcção e constatamos que ella ia pendendo ligeiramente
para a esquerda, isto é, paro Este Norte, p.assando entre dous morros
(Jue lhe servem de visível marco, e procurando, a julgar- se pela distancia em que nos achavamos de Novo Horizonte, o rumo dos cabeceiras do Rio Preto, affluente do Aroguaya, ou pouco para ba ixo desse
ponto.
Os galhos ou vergonteas da beira da estrado estão todos quebrados para o Nascente, nenhum para o Poente, indicando rsto que os
indios que aqui acamparam e se entregaram o pescarias, pertencem a
um oldeiomento que fica ao Nascente .
1

1

Não fazem porte, portanto, do tribu dos Gorotirés, que demoro
d'aqui distante 25 ou 30 legues, o Oeste, mos sim da tribu dos Pu. rucarús, isto é, do grupo de Selvagens coyapós que perlustrem a matta
das vertentes do Aragauayo e atacam de vez em quando os moroçfo res dos nossos campos .
Confirma esta conclusão o facto que, em frente do acampamento e estrada que acabamos de descobrir, do outro lado do Rio Fresco,
não se vê vestígio algum de chegada, estado ou passagem de se lvi colas vindos do Oeste procurando as terras do Nascente, ou vindos
do Nascente e se dirigindo para o Poente .
No referi.do acampamento do margem direito, dependuramos n'um
galho de orvore um facão e uma faca e deixamos diversos outros pre~
sentes e signaes da nossa passagem, inclusive o rasto dos nossos · sapatos
bem impressos no chão e .no barranco, rasto já muito conhecido, aliás,
dos Gorotirés e de todos os indios nossos catechisandos.
Agradecendo aos Cé'Us o acaso !do quebro da linho de p~scar do
Antonio que nos valera tanta fortuna, continuamos a nossa descido,
fa z endo em menos de 6 · dias a 'viagem em que de subida ga$tàmos
1

•• ~<...'

nove.
Passámos com felicidade todas as cachoeiras, menos ) E de São
1
João onde fomos atirados para cima de uma pedr<.:1 ·~·' ttübsí' nos olagomos.
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Emquanto os moços se enfeitam com os capacetes
vistosos para a festa semireligiosa do "aruanõ", os
mais edosos, o poe, os tios
cuidam das provisões da
casa . Aqui se nota um
carajó tirando fôgo com o
auxilio de um pedaço· de
"sarõo" que elle esfrego
violentamente em cima de
uma raiz dura até produzir pelo attrito continuado uma faisco que lhe voe
servir para atear f :igo a
lenha.

··;;

t

!.

0

Sussuapóra (cervo) matada nas margens
do Berobiauó ou Furo do Bananal, isto
é, do braço direito do grande Rio Araguaya formando a vasta l lha Bananal .

.
Esperam o "Kalongi" a bebida ou mesmo
o "prato" característico do cardapio Korajó. Fabricam-no com uma mistura heterogenea de peixe, milho, piqui (ás vezes),
camaleão, arroz. Fermenta. Ferve por longo tempo até produzir uma amalgama sem
sal, excellente. . . poro o paladar KaP'ôjó .

•
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A' tarde de 8 de Julho chegamos incolumes e com perfeito
saúde em Novo Horizonte . Fomos logo saudar o Nosso Senhora do
Rosorio e dizer-lhe t oda o nosso gratidão pela feliz exploração do Alto
Rio Fresco.

*
Saindo o 9 de Julho do burgosinho de Novo Horizonte, proseguimos no dio seguinte nossa viagem de descido fluvial . Servindonos de pequeno bussolo e da calcu lado marcho do conôo, continuamos o t raçar no nosso caderno de viagem o direcção do rio, como
fizemos no Rio Fresco acima e faremos dentro de cinco dias, querendo Deus, no almejado Riosinho.
D'aqui ao povoado de Novo Olinda temos o distancia opproximodo de trinta e tres leguos, ou cerco de 180 milhas. Quando terminada a penoso e exhoustivo subida de ;;m rio caudaloso e corredio viro-se o prôo poro baixo e inicio-se o descido, os tripulantes amazonenses costumam dizer, satisfei tos e despreoccupodos: " No descida,
todos os santos ajudam!" Mos o piloto, ou o propriet orio do emborcação observo logo acautelado: "Sim, contanto que os barqueiros tenham sempre os olhos abertos e o remo dentro d'oguo !" Quantos
noufrog ios, com effeito, que, evitados no subido, colheram depois aos
incau tos navegantes no rolar célere dos aguos em carreiros compridos, ou no revo lut eor de hiontes rebojos, ou nos so ltos de vorazes cachoei ras! ... Confiança em Deus e prudente e constante vigilancio .
,. .
eis o nosso 01v1sa.
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Enfeites poro ornar o cabeço nos dias de donsos solemnes, poro o
nã
Ko ro j ó 11 •
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EViOCACõES DO CIPó
~

No Cipó, a quatro ou cinco leguas de Novo Horizon te, foi qus
em 1928 o f inado e saudoso cayapó Jacíntho Orointokrít víu se lhe
a rreba tar violentamente por um grupo de selvagens Gorotirés, a pobre
e boa Carolina Treti, sua jovem e dedicada esposa. Foi o resultado
que colheu com o acompanhar illudido, um evangelisador prot estante
que ia ó procuro desses mesmos selvicolas poro domar-lhes a braveza e que nodo tinha levado consigo paro presenteai-os e captar-lhes a
confiança. . . Jacíntho Kroín, relembro, com saudades, o nome do seu
xoró e parente e, com sentimen to, o desopporecimento do infeli z Carolino, cujo írmão o Monoelzinho tanto anseia por 1tornor o vel-o.
O Cípó é ponto de castanhal. Do rio se divisam, dominando o
motto, os copos de bom numero desses reis dos florestas tropicoes brasileiros. Desejosos de levar bôa provisão dessa gostosa e substa ncial
amendoo paro nossa longo excursão, diversos tripulantes so ltam em
terra, e munidos de soccos ou poneiros, com facão no mão e rifle ao
hombro, se internam pela mott a a dentro, cotando os ouriços remanecentes da ultimo sofro. Ao cabo de duas horas regressam os costanhei ros, trazendo uma quar to de quarento litros dos apreciados fructos.
A medido que vamos descendo, o rio se alargo paulatinamente e
o volume das aguas diminúe diariamente. Resulta que ficam sempre
mais o descoberto os pedras sol t os ou em aglomerados, os logedos e os
pedroes . De modo que o sol batendo em cheio e quosi o pino sobre
o leito do rio, dos 8 horas do manhã ás 4 do tarde, os aguos vão
perdendo suo f rescura, e no rigor do secca se t ornam quosi introgoveis,
tanto pela suo quentura quanto por fede rem o peixe.
Recorremos pois para motor o sede ó lympha fresco e cryst allina
que os regat os vem trazendo ainda ao rio grande . E' verdadei ra agua
medicinal pa ra quem tem de viaja r · dias in teiros e a fio deba ixo de impiedosa canicula.
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A prme1ro "copello" foi um frondoso "piquizeiro" debaixo
do qual celebrou Frei Gil a primeiro misso. Ergueu-se em
seguido o capei! inho que se vê aqui ao lodo . Por longos
trinta onnos ficará sendo o coração do cidade, capellinho
tão querido, tão piedosamen te amado.

Resta urado em 1931, revestiu-se de brancura. Os
esteios internos foram substituidos por column.as de
alvenaria. Mos será o mesmo capellinho de Frei Gil.

--

GOROTIRÉS

25

•

1

Bene dicite font es Domino!

Ao pôr do sol nos abarracamos em uma das muitas ilhas do rio,
lugar dos melhores para ter-se noite tranquilfa e agradavel. As nossas
refeições de hoje em deante são geralmen1te preparadas com leite de castanha. Terminada a ceia e concluida, pouco depois, a oração da noite,
quasi todos accendem seu cigarro e os casos reaes vão acudindo á
memoria e os lobios dos mais colados se decerram aos poucos .. •
Jocintho Krain, que é conversador apreciado e fecundo e se exprime regularmente na língua lusitano-brasileiro, muito viajou com
1srael Amorim e outros garimpeiros pelo sul dos Estados de Matto
Grosso e Goyaz ! conta seu peregrinar de mais de lustro e seus
gestos e feitos, em geral muito honrosos e dignificadores da grande e
nobre raça cayapó. Era um moço de bom proceder, respeitador e prestimoso, t onto que, em qualquer _ponto que estivesse lhe confiavam facilmen te a guarda de dinheiros e mercadorias, de creanças e de famílias mesmo. Passou certo dia uma reprehensão a um motorista cujos
palavra~, chistosos em demasia, não bem condiziam com o presença
de quatro mocinhas de familia que levava até uma quinta ou fazenda.
Não nega, entretanto, Jocintho,_ que se zanga por vezes e não
se livra totalmente de certos ímpetos da natureza. Não é melhor, não,
do que os melhores christãos. Suas raivos, porém, passam rapidamente.
E' bem certo, sim, confesso, que tempos atroz frechou o besta do visinho J . 1. no momento em que elfa lhe comia o arroz na roça. Mos
toi porque o dono da mesmo, opezar de diversos avisos, não tomava
providencias effectivas. Se agiu desse modo, porém, protesta o bom
cayapó, não foi por malvadez, senão pôr sentir fundo a perda do
fructo do seu trabalho.

.. .. . . . . ·---

-
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Após incessantes esforços, conseguiu Frei Gil a vinda das benemeritas Irmãs Dominicanas de Montei Is em 1902. Ao lado avista-se a capella de San·ta Rosa e o edificio actual das aulas do Escola Estodoal dirigido pelas Dominicanas, experimentados jardineiros de almas.

1
Outro visto dos aulas do Collegio de Santa Rosa. Civilizados e indios
aqui têm recebido instrucçõo e educação religiosa acurada. As olmos
dos sei vi colos, Korojás, Kayapós, floresceram como o deserto. . . Quantos predestinados paro o Céo .
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PASSAGENS PERIGOSAS
•

•

•

Por cinco bons xinguáros que encontramos, no dia seguinte, conhecidos nossos, soubemos noticias de baixo : Tudo em paz! As novas
que lhes trazemos de Conceição e de cima são •tombem de paz. Um
oelles voe até o Maranhão . Os outros se dirigem para os nossos CQmpos oroguoyonos com o intuito de comprar uma dezena de rezes de
corte, como preparação á futura sofro de castanho.
Possamos o travessão do Lourenção e o Carreiro Comprida de
ataque, manobra permittida pelo volume d' aguo e pelo composição
c!os moretas e cristas das ondas, como tombem, ninguem duvido, pela
protecçõo dos Santos Anjos e. . . não ho negar, pela coragem e dextrezo dos nossos bons marinheiros. "Graças o 'Deus!" é a exclamação que sohe da alma e da bocco, expontonea e sincero, de quem
bem podia nesta hora estar se afogando ou morto.
O Limão, porém, está muito enfurecido e azedado e não inspira
confiança aos pilotos. Apeiam, para maior segurança, o dono da viagem na margem do ric e, mais livres nos seus movimentos e opeiados tombem dentro d'agua, os tripulantes possam os montarias, uma
por uma, otravez do goiobal dos beirados baixos, cuidando sempre o
mais possivel em não pôr o pé em cima de uma arraia. Em baixo,
ao pé do travessão, no remanso do volta, os reemborcam todos.
Encontram-se amiude no largo leito do rio, montões de pedras
quadrados de varias dimensões, quoes costellos de caixões de mercadorias descarregados ao longo de uma via ferreo ou marítima. Em
algumas delJos que lindos e caprichosos listras porallelos riscou ou
descreveu o linho do superfície dos aguos, levemente colorida pelo
tauó dos barrancos lavados pelas enchentes! No grande rio Xingú
são verdadeiros obras d'art e, como jarros, columnos, caldei rões, etc.,
que admirámos extasiados na baixo dos aguas do anno passado.
Pouco caço se mato na descida dos rios grandes devido ó marcho mais ou menos occelerado do canô'a e ó distancia que a separo
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Foi o Frei Gil Villonovo, o descobridor desses rincões. Certo dia, guiado pelos desígnios da Divino Providencio apor tou elle nessas plogas
a t é e ntão desertos e pagãs. Um singelo "bate lão" lhe servia de barco.

Frei Gil Villanovo com os seus auxiliares dominicanos. O virtuoso missionario, depois de uma infructuoso tentotiva de fundação em Barreira de Sant'Anna, veiu até ao porto deserto onde e levou, ninho por ninho, a cidade que e lle consagrou ó lmmacu lada Virgem Conceição
1

do Aroguoyo
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das beirados, fugin do dos remonsos e dos trohi çoeiros focos de páu .
Não deixámos comtudo de abater alguns mais gordos e tentadores
gollinoceos e palmipedes.
O mattagol dos margens do rio está principiando a se cobrir de
flores, oro de um vivo amarei lo, ora de um vermelho roxeado . E' o
prenuncio da estação estival que se approx1ma .
A's quatro horas da tarde do dia 11 desembarcamos em Novo
Olinda. Sendo esperados, fomos recebidos ao estrondeor da Winchester e aos repiques a legres do sino da Capeflo, annunciando aos habitan tes das circumvizinhanças a nossa chegada.
Encorporados fomos logo saudar Nosso Senhora das Mercês..
Achamos a Capella em bom estado de conservação e mesmo melhorada, tendo sido caiada internamente e aterrada .
Nossa demora aqui será apenas de dois dias, o tempo necessari o
para o exercício do ministerio sacerdotal e para o ultimo preparo do
nossa entrada no Riosinho .

.
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AS ALMAS FLORESCERAM ...
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Religiosas dominicanas actualmente pertencentes ao Collegio de Santa Rosa. Mestras dedicadas de 1toda uma geração de convertidos, Karaj6s Kayapós Cherentes .
•

Pequenos Koroj ás que receberam ho pouco o graça
•
do baptismo. Hão de vir,
mais logo engrandecer no
Collegio o vida do graça
que receberam. Um pouquinho esquivas e avessos
ao regulamento de collegios, os meninos Korojás,
intelligentes e activas, se
dobram com o tempo e pelo forço da caridade opostol ico das bôas Irmãs, ao jugo do disciplina escolar. E já deram senhoras de certos conhecimentos.
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ATREVIDOS E IMPRUDENTES

Aqui estiveram foz quosi dous mezes tres srs. inglezes que se
diziam evongelisodores. Moços e robustos, vinham ó procura dos Gorotirés para amansai-os e ensinai - os a ,trabalhar. O seu velho correligiQnario Ernesto não logrou, em 1928, alcançar esses selvagens, opezar
de ter guias e um bom Língua: queriam elles agora a todo custo, por
si mesmos porém, sem Linguo nem guias, prescindindo até de presentes, com apenas um vocobulorio do idioma coyopó extrahido do
conhecido Ensaio de Grommotico Koyopó de Frei Antonio Soló, accrescido de a lguns termos e locuções fornecidos pelo referido velho patrício
e collego, queriam, digo, encontrar os lndios em apreço, penetrar no
sua aldeia-mestra e ohi passar com el les algu ns mezes ou melhor a lguns annos ...
Os Olindenses ficaram ottonitos e sem comprehende r, deonte de
tão insolita e imprudente pretenção evongelisadora, perante tão extranho plano de conquisto dos Selvicolos ó civilisoção. Entenderam
melhor depois quando os modernos e arrojados cotechistos confessaram que iam ve r tombem se obtinham desses aborígenes algumas indicações, informações acerca do borracho ou de outros fontes de riquezas, e que se, por ocaso, os matassem, viria quem com a vião lhes
vingasse o morte, destruindo os oldeiamentos dos indígenas assassinos.
Seguiram em suo lonchinho ó gasolina. Mas não conseguindo
tronspôr, como os 'tinham avisado, .. a Cachoeiro Grande, que f ico o quinze legues de Novo Olinda, vol t aràm até o povoado e ajusta ram tres
homens ( tres brasileiros legitimas) para os ajudarem o ladear a Cachoeira, arrastando na motta sobre q uatro rodas de carretão sua pesado embarcação.
Não será desnecessoria ou mesmo talvez arriscada, no momento,
a entrada do Missionaria catholico? perguntaram-nos alguns Ol inden-

1
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Grupo de Kayapós boptizodos. Familio já todo
de N. S. Jesus-Christo. Hon tem nas trévas do
paganismo; hoje - nos braços do Ch risto bemdito
ln telligente rebento de uma familia
Karajó . No dia da sua Primeira Communhão.
Seu velho Poe José 1roo, era o mais sensato e
bom Korojó dessas pa ragens. T inha e l le sido
"Feitice iro" do aldeia. Morreu o Ve lho 1roa boptizodo. Luizo Dauté, mãe de Pedemonte, era
tombem baptizada.

Pe demonte .

Rio Uabbé, de dentro da extensa e decantada l lha Bananal. Um indio,
javahé com suo familia navegando rio acima.
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ses amigos. Respondemos que não, e insistimos sobre a urgente necessidade que ha, pelo contrario, de nos apresentarmos aos bons Gorotirés
para cumprir a promessa quasi certa que lhes fizemos o anno passado e desfazer qualquer perigosa duvida que a entrada desses leigos
tenha suscitado no seu espirita a nosso respeito. Garantimos-lhes,
para acalmar suas apprehensões, já desde o primeiro encontro de 193 T,
que nenhum christão passaria a cachoeiro Grande e subiria o Riosinho. E eis que justamente se dá o contrario, sem previo aviso nosso! ...
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Dois bons moços Kayapós

c hrist õos

ex em -

.Jlares, fructos e fl ôres
do desert o

oraguayano

fecundado pelo amanho
infa tig avel de Frei Gil
e

dos s e u s

1 rmãos

.

Hontem o tribu Kayapo feroz, bravio, pago,
deu e bem vezes em
cachos

sazonados

1n-

nume ras almas ao Céo.

),

1

Dedicadíssimo missiono ri o
Dominicano, Frei Francisco
Bigarre. Foi com Frei Gil

e

ines-

trabalhador

do

Villanova a rdente
t imovel

Jardim de Deus nos terras

aroguayon as.

Cohiu

no campo de honra do seu
apostolado em 1926, victimodo pelos accessos de febre

polustre,

contrahido

nos interminove is jorn adas
do sua

vida

missionaria.
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COM PLENA CONFIANCA
~
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Estando tudo prompto e tendo-nos encommendodo ás orações dÓs
bons fieis olindenses, partimos poro o Riosinho. Dentro em pouco nossa
flotilho penetro na ssuas aguos, oprocndo poro o su l . Todos ani mados
e esperançosos, se bem, contando com os ine vitoveis di fficuldodes dós
travessões, corre dei ros e cachoei ros. Como esses obstoculos nos soo
conhecidos e que já os vencemos com felicidade em tres differentés
explorações, menores são os nossos receios. Os proprios coboclos não
constituem mais pensamento aterrorizador, uma vez que nossos entrevistas foram até aqui de paz e amizade. Levamos aliás comnosco
numerosos e apreciados presentes. Poro os trabalhos de roço, marisco
e construcções, temos cem facões terçados e 50 machados cow lings.
Paro os traba lhos domesticas e o preparo dos arcos e frechos, t emos
duzentos e tontos focos americanos superiores e perto de trezentos
tesouros de bom tcmonho. Além disso, muitos onzóes e linho poro os
pescarias, numerosos collores de lindas contos broncas e azues, pulseiras, lenços de côres vivos, pentes, espelhos, um grande numero de
saquinhos-bolsos poro agasalho e conducção dos objectos de uso diano, umc: arrobo de tabaco em molhos amazonenses, centenas de caixas de phosphoros de madeira e outros apreciados objectos e miudezas.
Assim munidos, graças ó generosa bondade dos nossos a moveis
Bemfeitores, e tendo como interprete um inte lligente, prestan le e dedicado coyapó, pa t rício e parente dos Goroti:és, só podemos esperar um
exito feliz paro esta novo embaixada da paz e amor christão. Adrnittido rnesmo a possibilidade de es!arem os tres evangelisadores londrinos indispondo esses índios ce ntra nós, como fez um collega delles
sr. Frederico Kegel, em 1932, com os nesses bons Tapirapés, mesmo
assim terr1cs plena confiança nos bons resultados do nosso viagem.
E assim como oquelles Tupis, ao opproximor-se o Missionaria e entobolor
.converso com e l les, embora a pequena e prudente distancio, deram
Jogo fé da intrigo urdido e tornaram-se novamente nossos optimos e

•
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Grupo de cherentes e de um
representante do raça tu ' " actua 1py " araran d
euara
mente internos no Collegio
Estrel la dos Reis . Domingos
, li pertence a
o araran d·euora
.
raça de indios brancos do
baixo Tocantins. Veiu de São
Vicente, onde fôra recolhido
na matta pela Professora Catechista, na occasião da mor te dos dois progeni·tores do
indiosinho. Morreram-lhe os
paes, victimados pela grippe. Jó fez a Primeira Communhõo e é de bom natural .
li
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Duas indias l<a rajós. Continuc:m a hab!tcr as praias de neve do lindo
Araguaya mas jó têm n'alma o germen da Felicidade; são ba ptiza dos.
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

GORO

T

1

RÉS

37

fervorosos amigos, do mesmo modo esperamos que os Gorotirés ao nos
enxergarem e ouvirem, se convencerão rapidamente do nossa constante,
sincera e generosa amizade.
Allegaram-nos ainda, é verdade, o desenlace da entrada dos dous
Podres Salesianos, no zona dos Choventes de Matto Grosso, paro nos
demover desta novo expedição missionaria em terras paraenses 1 Res'"
pondemos a esses amigos que os circums-tanclas eram muito diversos e
bostante nos favoreciam: andamos a remo e caladamente, sendo
mais difficil uma surpreza por porte dos índios e de muitos índios reconhecemos os índios e elles nos conhecem, apresentandounidos; nos sempre a elles com o mesmo vestuario religioso e clerical; muito
apreciam os utensílios de trabalho que lhes trazemos, e que não têm
onde procurar; nunca nos separamos uns dos outros, e se o fizemos,
por excepçõo, na segunda viagem, foi porque tínhamos dous Linguas, e o
pessoal dos dous grupos estava bem armado, menos o Missiona rio. O
mais, o Deus pertence!
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Donzelas Karojós, no modesto ottitude que lhes é peculiar emquonto noo se consorciaram .
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NAS PROXIMIDADES DA CACH10 EIRA GRANDE

O bello laranjal do finado Procopio já está todo brocada e morrendo: os fr uctos que ainda carrega não tem ma is sabor. Que pena!
Dobrando a barra do Rio Vermelho, mandamos um pensamento
amical aos dous ou •tres seringueiros que ha pouco entraram para
traba lhar neste conhecido e celebre affluente do Riosinho.
No segundo dia paramos um pouco nas Andorinhas para saudar
os dous seringueiros q ue a h i traba lham de poucos dias. Já tê m diversas "estradas" na matta para as sangrias diarias, e podemos já admirar uma bola do precioso latex pesando sessenta kilos e valendo
aqui, agora, de sessenta a set enta m il réis. Offerecem-nos um bom
café e alguns punhados de castanhas. Com prazer cedemos-lhes diversos onzóes e a lguma bo lo, e dive rsos dos nossos t ri pulan tes lhes encommenàam para a volta, a razqo de 2$00J a peça, bolsas para tabaco.
Possamos em frente de alguns pontos de seringaes já limpados,
e amiude avistamos ora umas castanheiras, ' oro umas seringueiras,
promettendo todos um bom rendimento. Se o preço fôra ma is compensador, estas mattas se reanimariam como por encanto, vindo extractores de toda a parte. Dizem que os Japonezes, directores da
Compcnhia de Plantações no Xingú, garantem que o pequena a lta dos
preços da borracha não é fictício e que a melhora póde se accentuar .
Perm it ta Deus!

Pelos 9 horas do 3. 0 dia chegamos ao Limoeiro, ponto de trabalho do bom e operoso sr. Pedro Guido, que ahi se acha com cinco
ou seis companheiros, entregues á afanoso lida da se ringo. Obsequ ia nos com um quar·to de a nta mat ado na vespero. Trazemos-lhe
boas noticias da fam ília e dous deliciosos abacax is do lavouro do
octivo agricultor seu amigo o sr. J ulinho, do Remonsõo. Not icio ne-
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Cotechi stas do Collegio Sta. Rosa, regido pelos bôas e dedicados Filhos
de São Domingos.

Seus nomes: Mariquinhas,

Agostinho, no centro, (Cherente ) -

(em pé)

(coyopó)

Marcolino, ó direito de Agostinho,

Lauriona, ó esquerda, ambos coyopós -

Th ere%inho, o creonça filho de

poe coyopó e de mãe christã .
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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nhumo dos tres ing lezes, e nem vestígio algum do presença ou passagem dos indios nas proximidades da Cachoeira Grande, cujo roncar
dentro em pouco escutaremos.

..

•

A's 11 horas estamos ao pé da Cachoeira, ó entrado do estrado
do matto. Quer o nosso pessoal experimentar o 1·ransporte das canôos
sobre quatro pequenos rodas, como fizeram os inglezes com o seu motor. Mas não logrando bom exi to, recorre como os onnos passados,
ao carregamento o mão, me lhor d igamos, ao hombro. O peso é gron de, exhaustivo mesmo! Não obstante, dentro C:e pouco tempo a s duas
canôos estão no porto de cimo do Salto. A cachoeiro, póde-se dizer,
continúo durante tres legues com os seus meandros, pedraes e travessões até passar-se o Periqui tõo, onde novamente se descarregam
os embarcações.
Encostada na ilhota S. Paulo, acima da cachoeira da Copivara,
deparamos uma ubasinha de dous metros e meio de comprimento, feita
de páu algodoim. E' um pouco estre ito e improprio, parece, poro carregar adultos. Teria escapado do estaleiro gorotiré antes de terminado .e bem aberto, ou tel-o-iom os indios obandonodo como perigoso
ou impres tavel, nada se póde affirmar com certeza. Foi cortada
e la.
vrada a machado, couso facil aos Gorotirés já providos por nós de numerosos e optimos ferramentas.
;\indo depois de dia e meio, os carropotinhos que nos assaltaram nos muitos idas e voltas pela estrada da mot ta da Cachoeiro
Grande, e que era m milhões, não nos larga ram de tudo. A um dos
companheiros foi preciso até empregar um canivete poro raspar os
canellas das pernas pontilhados de milhares daquelles insectosinhos
agarrados como pregui nhos. . . As queixadas, os caetet·us, as antas e
outro:; quadrupedes, fazem bem pogor a vida que se lhes tira espalhando pelos seus caminhos esses insectosinhos crueis que tanto gostam do sangue dcs rocionoes ,

1
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Alumnas do Collegio de Santo Rosa .
Bem verdade é : As olmos floresceram. Aqui um ramalhete de olmos indigenas, todas baptizodos. Sobem ler, escrever. As pequeninas
apren dem. Sabem rezar. Conhecem o Popoe do Céo, querem bem ó
Mamãe do Céo, Commungom frequentemente. Meninas do roça Kaya pó. 1 8 9 . Meninos do roço Korajó, 2 3 4 5 6 - 7 11 12 - - 13. Do raça Cherente 1O. lzabel ( 13)
é neta do celebre chefe Korojá Vallodores, que fo i tão fiel amigo dos
missionarias, e defensor dos christãos contra ataques de Karojás, pagãos.

e

Chegada do Missicnorio co pé do barranco ou porto de uma aldeia
de indios Javohás, no l lha Bananal. E' acolhido com alegria e confiança pelos selvicolos .
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Ao opproxrmor-nos do Lagedo do Genipapo, ouv;mos do lado do
Poente um toque de busina ao longe. São índios que de certo estão
mariscando, opinamos todos. Es loriam descendo ou subindo?. . . Teriam vindo até aqui a vêr se nos encontram?. . . Teriam dado fé de
nós ao det onar de alguma das nossas carabinas?. . . Se fosse esta a
nosso primeira en t rada no Riosinho, não deixaria esse signo! de provocar alguma emoção.
Diariamente á noite temos a tocar, durante o refeição e o Terço,
o grave e orig ina l orchestra das vozes de cen tenas de sapos espalhados pelas be iras do rio e pelas franjas das mottas niarginaes. Parece
·que ·todos os cantores obedecem a uma voz de commondo, parando de
repente e m dado momento, e a um signo! recomeçando a mesmo monotona peça musical que irá com fortes e pian os e se mpre dissonant es até altas horas do noite . Bene dicite omnes bestia e et pecoro Domino!
No quinto dia deu-se fé no a lto do barranco do rio de alguns
galhos cortados de pouco tempo. Dous tripulantes soltam em terra,
com facão no cinturo e o rifle no mão, como aconselho a prudencio, sobem a ladeiro, cau telosos, e exomrncm. Eram duas compridas
foicas de montaria com todos os seus pregos. Foram os inglezes que
oqui deixaram essas tabuas com que tinham olteodo os bôrdos da
s uo emborcação, por julgai-os desnecessorios e talvez encommodos.
Dest e ponto e m deonte, com effeito, o rio é manso, com poucos e pequenos travessões e algumas cor redei ros.
Passado o Varjõo, o ant igo grande centro co ucheiro, na estrado
de Novo Horizonte ao Xingú, e que contava numerosas barracos de
trabalhadores e patrões, o rio to rno-se um verdade iro caraco l, desno rteando o canoeiro, mesmo quando está a brilhar n' um céo limpo o
rei do dia. Nodo mais encommodo, mesmo em es t rada fluvia l, do q ue
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Moços l<ayapós educados pelos missionanas Dominicanos.
Paulo Koribo.

An-

tonio Tuqueu. João
Mopó.

Dois Kayapós christãos

ins~ruidos

José Romão e Marga rida.

No dia do

:asamento religioso.

•

Foram educados no
Coll egio de S a n t a
Rosa.
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.perder o norte. Em terra, peiorª, e perigoso, sobretudo den tro do motto
geral. Felizmente que os verdadeiros sertonistas, nascidos e criados
em contacto diorio com o natureza, de olhar penetrante e observador
e de oiços finas, raramente perdem o rumo, e si he sitam ás vezes, den··
tro em pouco acertam.
Pelo tarde do sexto dia, n'umo das voltas do rio, surgem-nos de
repente á visto cinco bolsos indigenos. Uma dellos é nova e maior
do que os outros, podendo dotar de um ou dous mezes. Não ho duvidar mais: os Gorotirés passaram por aqui, vindos ou do Noscentt! ou
do Poente, e levavam certamente os famílias. Será a fome, ou a guerra,
o motivo dessa viagem durante a enchente de Maio, tão penosa paro
·m ulheres e creanços? ...
Quosi ao terminarmos a setimo etapa, possamos pelo proiota do
encontro dos cinco pescadores do onno passado, e nos oborracomos
pouco acima, perto da pinguelo que então exist·ia e no proprio acampamento dos selvicolas.
Calmo foi a noi t e, dormindo todos dentro dos mosquiteiros por
cousa do projectado banquete de um grupo de morissocas Das 4 ás 5
do madrugada, cumprindo o nossa obrigação mensal, o Guardo de
Honro a Nosso Senhora, e servindo-nos do mosquiteiro como de Tendo copello, rezamos o nosso Rosorio, offerecendo-o pelo salvação dos Selvagens.
A's 1O horas desse oitavo dia avistamos repentinamente á beiro
do rio, aguardando a passagem de algum peixe escolhido poro frechol-o,
um indio! Logo que deu fé de nós, soltou um grito agudo e correu para
dentro do motto. O signi ficado do aviso que deu aos companheiros,
nos explicará logo Jocintho, foi este : "Vamos cercar christão !" M os o
nosso bom guia explico logo ao patrício, assustado quem somos e o
que viemos, e o indio bem certo de que é o esperado ''anhonguoio",
cujo ospecto e cujo traje, bem conhecidos, não podem enganar, tronqui l lizo logo os companheiros que já vinham chegando o todo o pressa
armados de suas frechas.
O encosto se realizo, o pedido dos gorotirés, mais e m cimo, não
no barranco do rio, mos n'umo proinha que fico pertinho do borro
do ribeirão chamado Porto Novo. A' vontade, coros Pelles Vermelhos.
São oi t o por tudo, contado um rapazinho de seus quatorze ou
quinze onnos. Os sete adu ltos têm família .
E onde estão suas famílias?
Com o aldeia que voe subindo dentro do motto.
E que estão fazendo?
Coçando, apanhando castanho e espera ndo por Você.
Est·á ohi o capi tão Kukungroti?
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Casal christão de indios Kayapós educados pelas Irmãs Dominicanas Joaquim e Paulina. Tornou-se o Collegio de Santa Rosa, sementeiro
de familias christãs.
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Está.
Já orientados e satisfeitos dos informações recebidos, trotamos de
obsequiar os nossos bons mensageiros que já estão pedindo e com insistencia os presentes promettidos, e espe rados . Promessa, sim, é divido. E com que contentamento, graças á divino Bondade e o olmos
generosas e amigos dos Missões e dos Gentios, lhes distribuimos o porte
que lhes toco do que trouxemos. Não esquecemos, no hora dos miudezas, o tabaco, - fazia uma lua inteira que não fumavam! nem um
pouco do gostoso farinha christã, estavam com uma fome! nem
o maravilhoso caixa de phosphoros, custo tanto tirar fogo dos pousinhos !
Digam ao capitão que vamos subindo e que os esperamos todos,
homens, muiheres e creonços no Porto do Paz, perto do Cachoeiro do
Fumaça. Que não falte ninguem ! Temos presentes bons e bonitos poro
todos.
Sim, sim, mos não cam inhem depressa, não, para não chegarem antes de nós, responderam os índios transbordantes de a legria
e correndo ligeiros como o vento.
Até aqui, Deus louvado, "voe tudo tão bem". . . Que importo,
com effeito, que nosso bom "Linguo" tenho ficado sem o seu chapéu
de cornoúbo, que coube, a melhor não poder, no cabeça do gorotiré? ...
e que o Reginoldo se contrariasse um pouco com o desapporecimento
do seu facão com bainho? O indio achou esse krammei tão commodo
e tão o seu gosto. Jocintho tem fel izmente, bem guardado na sua
maca, um lindo bonnet, oquelle que lhe offereceu o bôo e dedicada
Catechis to D. Etelvina. E Regino ldo daqui o pouco receberá um facão
novo, melhor do que o subtrahido.
Vamos pois proseguindo a viagem com o olmo em flôr e dourado de
esperanças. Ah! se nos fosse dado ob ~er algumas creonços indígenas
poro levai-os até ao centro geral do Cotechese, educai-os e fazer deilas a alavanca que haveria de levantar todo a tribu. Tocámos ha pouco nesse delicado ossumpto com o grupo encontrado, e os suas disposições não nos desagradaram.
O nono dia é o domingo da multiplicação dos pães no deserto.
Como de costume aos domingos, lemos no Misso o Evangelho cm linguo vulgar poro edificação dos nossos bons e religiosos tripulantes.
Succedeu ó tarde que nem peixe nem coço tínhamos poro o jantar. Já novegovomos, é verdade, no trecho do rio e no zona em que
escasseio o marisco.
Experimente outro vez, atirando o linho com
fé, sr. Odilon; o rio não está totalmente desp rovido de peixe.
E o moço passeiondo o visto pelo lençol d'oguo da pequena enseada, á esquerda, divisa logo deitado bem perto da beira um magni-
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Outra familia christõ Kayapó. O casamento foi so!emnemente obençoad0 na egreja de Nossa Senhora da Conceição . Casal Rufino e Pedra.
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fico trohyrão. Cauteloso, joga o linha bem. iscado no · direcção do cetoceo, e dentro de poucos segundos admiramos sohindo do agua, preso,
mos debatendo-se furiosamente, um peixe gordo, pesando de cinco a
seis kilos pelo menos. Ropido e certeiro, Antonio vibro ao pescado
uma cacetada que o prostro morto no praia .
De mais ou melhor não se precisava poro o ceio. Mos dohi o
minutos pousando um jocú nos galhos da orvore debaixo da qual nos ·
achamos, um tiro de espingardo dado pelo Regina ldo o 'faz cohir morto
aos nossos pés. Como a Providencia divina é bôo e liberal paro com
os seus servos!
De noite, acabado o refeição e dadas os graças, Odilon voe verificar se o linho largo que lançou ó aguo foz uma hore, pegou alguma
couso. . . Ao anzol está preso nado mais nodo menos do que uma trocajó "cabeço torta", que amanhã, depois de bem assado, voe servir de
regalo aos apreciadores.
E se occrescentormos que no manhã seguinte voe se matar uma
copivoro novo e gordo, sobejos motivos teremos poro proclamar com
sincero gratidão que fomos nós tombem nestes -ermos, favorecidos com
uma pequeno multiplicação de peixe e marisco.
No porto chamado "Rancho do Anta" onde nos achamos, o falho
é de um dia inteiro, afim de permittir aos lndios o chegarem sem atropelo e primeiros no desejado Porto do Paz. Aproveitamos o demoro poro
levantarmos um pequeno cruzeiro no barranco do rio, em signo! de
paz e como prenuncio do futuro e talvez proximo estabelecimento do
reino de Jesus Christo nestes vastos dominios do Paganismo, isto é, de
Satan.
Preparou-se um segundo cruzeiro poro ser fincado, mais odeonte,
em cimo do ladeiro do "Porto do Borracha" ou "do Corvilho". Aos
Gorotirés daremos sciencio do levantamento desses dous signaes novos
e lhes pediremos que os guardem e zelem como testemunho e certeza
da amizade do Popoe Grande do Céu ó suo tribu. Não duvidamos de
que sejamos attendidos, como o fomos dos Tapiropés em relação ao cruzeiro p lantado no Porto de São Domingos.

*
Pelos 11 horas do decimo dia proseguimos nossa róto, com o es~
.
peronça de chegarmos ainda hoje e em bôo hora ao suspirado term9
do longo viagem. Cada vez mais estreito, o rio serpeia entre serras qut?
o apertam e lhe formam imponente e impressionante quadro. A' di-'
reito e 6 esquerdo avistam-se de vez / em quando capoeiros indígenas
e, esvoaçando nos ares, bandos de · turbulentos oraras vermelhos, vigias
1
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Meninos Korajás
no

dia

me1 ra

Commu-

n h õ o.
( 1)

da Pri- '

Virgílio
:

é de raça

Cherente. Antonio Ariano

(2)

Pedemonte

seu

i rmõo ( 3 ) e Ra-

phael pertencem
a os i n d i o s das
praias, inotrepidos
nevegantes
r1o

do

Aroguaya .

•
Outro casal
christõos

de índios

Kayopós

Domingos e Roymundo .
Foram

educados pelos

maternaes desve las dos
missionarias Dominica-

•

nas do Collegio Santo
Rosa.
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tão apreciados dos aborígenes, quando domesticados, e seu precioso
guardo-roupa poro as festas e ceremonios trodicionoes.
A l hora do tarde depora-se-nos, assentado no declive dq oito
beiro do margem direi1·0, uma. bolsa novo e de bom tamanho, e pendendo dello dous collores de bonitos e alvos contos. Foi evidentemente
neste lugar que, em Abril, Kukungroti atravessou o rio com todos os
famí lias que o acom panham e constituem, em porte, ao menos, seus
jurisdiccionados. E daqui, o marchas pequenos, de dous ou tres ki lornetros diarios, caçando, apanhando castanhos e outros fructos silvestres, foi que se dirig iram· todos poro o Rio Verme lho e os extensos bononoes dos suas antigas e conhecidas Capoeiras. Por ló, como já
sabemos, · se demoraram uma temporada, exactomente na época da entrada dos tres ing lezes.
Estamos agora com as prova5. de que os índios nã::> viram e nem
podiam vêr esses viajantes que, baston.t·e afastados delles, subiram
depressa, em montaria o motor, o Riosinho e que, não tendo achado
até este ponto vestígios delles, a não ser esta balsa, não , podiam deixar de assignolor-lhes aqui suo presença e o desejo que tin ham de en contrai-os. E se esses collares não fora m apanhados, é porque sem
duvida desde fins de Maio até esta dota por aqui não 1ronsitou mai s
indio nenhum .

..
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Jovohés do aldeia do lmuti, no centro do Ilho de Sont'Anno do Bananal
de retorno á suo aldeia, distante 100 legues .
...........4"~:"
,.., ..,.- ;

~

l

-·l
Jovohés do aldeia do lmuti, no centro do immenso e encantado l lho do
Bonc..nol. Cotechisodos pelos missionarias dominicanos de Conceição
do Aroguayo.

O braço di rei'to, ou menor do g rande Rio Aroguayo formando o l lho
Bananal. Lobrigo-se o emborcação do. missionaria sub indo o rio ó procura dos aldeias dos Jovohés.
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COM O CAPITÃO KUKUNGRATI

Continuando nossa marcho, damos meia leguo oc1mo com tres
rr>oços gorotirés, um dos quoes fazia porte do grupo visto no Porto
Novo . São enviados do capitão Kukungroti que, tendo chegado hontem mesmo, sempre pelo margem esquerdo, ao Porto do Paz, mondou
esta emba ixada ao nosso encontro . Rece iou que deonte de difficuldodes surgidas com travessões ou corredeiras tivessemas desistido de alcançar o ponto marcado, parando mais em baixo ou mesmo talvez voltando poro traz.
Obsequiados os tres mancebos com alguns presentes, convidamol-os
o emborcar. Hesitantes um momento, preferiram regressar por terra.
Não t inha decorrido uma hora quando, de repen te, numa volto
do rio, avistamos ao pé do barranco um indio oito, robusto, corn alguns fios de barbo e parecendo ter de trinta poro quarento onnos.
Observando-lhe melhor os troços physionomicos e adivinhando em porte, nos convencemos de que tínhamos deonte de nós o proprio capitão
Kukung roti . E assim o nomeamos e saudamos. Já vinham chegando to mbem e se encostando ó margem os seus tres enviados e ajudantes de ordens.
Estão todos os índios nos esperando e anciosos pela nossa chegado. Trocados os cumprimentos e os primeiros bôos impressões reciprocas, convidamos o respeitavel chefe e nosso bom amigo o aproveitar uma dos nossos embarcações po ro suo vo lto ao acampamento
e poro conversarmos bostante. Via-se aliás que tinha elle muito couso
a dizer e que estava até um pouco preoccupodo.
Emborcou, mas
causado pelos varas
•
forço, soltou fóro e
tos, porém, tornou a

não se conde bem com o balanço do montaria
o empurrai - o e pelo corredeiro u puxai-a com
·foi caminhando pe la margem. Dentro de mi nuentrar na "Mercês" e, saboreando o sueco picante
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O Exmo. Snr. D . Frei Domingos Carrerot. Bispo de Uronopolis .
1. 0 Prelado de Conceição do Araguayo. Já longe ficou o aridez do deserto. Flôres, em romolhetes cerrados nasceram onde
tão só hervos se lvagens cresciam com viço. E os fructos vieram. A Santa Sé envia em 1912 um Bispo, ded icado e santo,
ó terra da lm maculada do Aroguayo. D. Frei Domingos, chef e
dos opero rios do Senhor dá novo impu lso ao cu ltivo do vi nho .
Multipli cam-se os olmos benefi ciados pelo ministerio dominicano.
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e a fumaça oromatica do cigarro que se lhe offertára, foi nos contando factos impressionantes.

Foi lá, se bem entendemos, pelos luas de Outubro ou Novembro do anno passado, tres ou · quatro mezes depois do nossa viagem,
Kukungrol'i foi atacar os inimigos do seu povo, oquelles que moram
no rumo do Nascente, nos aguos do Rio Fresco, e aos quoes dá o nome
de "Ojorés". Não poude porém vencei-os, devido ao facto de estarem
elles armados de corobinos eguoes ás nossos. Teve pois de retroceder.
Pouco tempo depois vieram os "Ojorés" em grande numero e
coh irfim sobre o suo grande aldeia dos campos, que fica distante do
Cachoeiro do Fumaça, alguns dias de viagem . Resistiu valentemente
com os outros chefes aos assaltantes, despejando sobre elles uma chuva
de frechas (e o capi tão foz aqui o gesto de quem atiro incessantemente ) . Mos que podem os frechos por mais numerosos e violentos
que sejam, contra inimigos que ficando um pouco distantes estão atirando com ri fies?! As bolos ninguem os vê chegar, são como o raio,
e furam e matam num instante. A lucto era pois muito deseguol .
Foi preciso fugirem poro o motto .
Grande tinha sido o carnificina, e os mulheres e creonços que
haviam escapado á morte, mos sem lograr fugir o tempo ou distanciar-se bostante dos inimigos, cohirom prisioneiros. Morreram, entre ou tros, dous capitães gorotirés e o propria mulher de Kukungrati. Entre
os muitos creonças arrebatados estavam tombem dous filhinhos delle.
E desde esse triste successo os Gorotirés estão se escondendo nas
mottas, soffrendo necessidades por fol•to de bôos roças e de marisco .
Temem penetrar e se esparramar pe los campos extensos do Nascente,
onde existem muito coça, mel e fructos, como piqui, burity, etc., etc .
E' por isso que Kukungroti com o g rupo que o acompanho cerca de
cem pessôos tem estado sempre em movimento dentro do matto
geral e nodo tem de productos do roço poro nos offerecer, como dos
outros vezes. Nem de frechos e arcos póde sua aldeia se desfazer
nesta occosião por causa do receio de um novo ataque dos "Ojorés" .
E o roça deste onno voe ser plantado do lodo do Poente e bem em
baixo, proximo do lgaropé do Porto Novo. . . Ah, se eu tivesse um
rifle, suspirou Kukungroti olhando novamente para as armas dos nossos
tripulantes, não teria medo dos "Ojorés", não !
Num t ravessão maior o capitão opeiou-se como todos nós e 01udou o pessoal o transportar os bagagens e o passar os conôos. Depois
do reemborque, recebe bôo porte dos objectos que lhe destinamos.
O grande e magnifico facão o unico desse tamanho que lhe
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F ructos abençoados
do lnstrucção dominicana em Conceição do Aroguoyo. O
Colleg io de Santa
Rosa
ministra
a
centenas de meninos e meninas solida inst rucção e aprimorado e d u e ação
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O
deserto fruct ificou .
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offertamos, o enche de alegria e enthusiosmo.
parece, ou ao menos possui do kramme i eguol !

57

Nunca tinha visto,

Estavamas nos opproximando do Porto do Paz. Kukungroti pediu que se desse um tiro de carabina para avisar seu povo que iamas
chegando.
E ao estrondar da a rma cubiçoda, ficou como que em,
bebido e pensando, de certo, nos seus inimigos. . . e na desforra que
poderia a in da tomar com seme lha nte engenho de guerra. E não resis•
tindo ao violento desejo: "Dó-me esse rifle, disse-nos elle vivamente, eu te dou um filh inho me u" ... ? ...
Escuto, nobre c hefe, respondeu Krain depois de um pequeno silencio. Precisamos de todos as nossas armas nesta longo ·e perigosa
viagem que estamos effectuando, para nos defender cont ra as onças e
outras feras, os sucuriús, e para matar antas, porcos e muitas outras
caças. E como frequentemente acontece que nos achamos separados
uns dos outros, cada um deve ter a sua arma na mão. Além disto,
o manejo do rifle é difficil, e de repente, inesperadamente, enganchase e não atira mais. Serve para quem conhece as peças delle e sabe
desmontai -o ...
. . . Meninos, queremos, sim, para ensinai-os bem, afim de que conheçam tudo como os christãos, e mais tarde ensinem elles mesmos
tode\S os Gorot irés. E "Uaiangai" Bastião dará cos poes ou tios das
creanças muitos cousas bonitos ...
O chefe escutava, calado, mos os seus olhos acaric1ovam amiúde
o coron ha do armo, agora meio disfarçado entre as bagagens.

•
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Act uo l Superior dos Podres Dominicanos, Frei
José Audrin, um dos
continuadores dos trabalhos

apostai icos dos

primeiros semeiodores
do bem, em Conceição
do Aroguoyo: Frei Gil
Villonova, Frei Guilher-

~- J

Visto

me.

do

grande egrejo de Nosso
Se n h oro do
-: o n e e içõo,
quando ainda
e m construcçõo. Monumento de estylo gathico.
Onde o deserto ex istia opporecem brotando do terra esplendidos m uros
e esbeltos columnos de magnifico cothedrol.
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NA ALDEIA DOS GOROTIRÉS

Eram q uasi 5 horas quando chegámos ao lugar onde tinha se
reunido o povo de Kukungroti. O Porto da Paz estava, é verdade, um
pouco mais adeante, e mais proximo portanto do imponente e formo so
Cachoeiro da Fumaça. Sentíamos não poder pernoitar como os onnos
passados nesse pon to bem conhecido e bem commodo. Mos ottenden do o que o aldeia aqui se achava e á hora um tonto odeon todo, aportámos ao logedo do margem direi t o onde já nos esperavam uns quinze
ou vinte gorotirés.
O capitão opeiou-se, mos Kroin e todos os nossos tripulantes perma neceram, como estava. combinado, nos seus postos. O Prelado collocou-se no prôo da "Mercês" para poder e ntregar com fa c ilidade aos
present es e aos chega ntes as objectos dive rsos por que todos onciavam, de conformidade com o apresentação feito pe lo cac ique e o
parecer do nosso bom J ocintho.
Compareceram primei ro os homens e os moços e depois, o pouco
e pouco e com algum medo ou acanhamento, as mulheres e os creonci nhos. Uma mãe, deante do gesto que f izemos para acariciar-lhe o genti 1 filhinho que ca rregava nos costas, assustou-se e se afastou de alguns passos. Deante, porém, dos f roncos risos de todo o gente e do
seu proprio marido, riu-se tombem e tornou a odeantor-se poro receber,
além do que já t inha, um lindo · collorinho de contos brancos e ozues
poro o seu tesou ro.
Ah i se achavam a novo esposo e um irmão do nobre chefe. M oço
oito e airoso, um bello typo do forte roça cayopó, esse seu irmão.
-

Preparem algumas creonços poro nos ser entregues amanhã,
disse Krain aos poes e mães de fam ília ou e ncarregados de ll as. Queremos levai-as até Conceição, instru i1-os, cumulai-as de presentes e 1trozel "os novame nte po ro a aldeia. Não ten ham receios, que e llas serão
bem tratadas e alimentados e vol tarão c rescidas e ch eias de saúde .

,
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Torre altaneiro do Egrejo de Nossa Senhora lmmoculoda levan tado
ó Virgem bemdito, pelos missionarios dominicanos.

O utro ospecto do egre ja e m
const rucção,

mostra ndo,

pelos andaimes e pelo corril primitivo, a sommo de
ingeniosidode e labut o que
foi necessorio po ro o comp leto e recção

do

monu -

m ento domin icano.
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Logo um moço, já viuvo por lhe terem os Djorés matado o mulher, se apresento poro ir comnosco. Atchué met! muito bem, respondemos incontinente o esse gesto tão grato ao coração do Missionari a.
Amanhã emborcará com os creanças que forem offerecidas.
Já são 6 1 /4. E' preciso cuidar da ronchario ontes do fechar
da noite.
- Ou aqui ou do lodo de lá, diz o capitão. Nós estamos o rronchodos deste lodo, porém mais em cimo um pouco.
-

Na ou tra margem fica melhor para nós, respondemos.

E para lá fomos, acompanhados pelo chefe e pelo seu irmão.
Emquanto o pessoa l ia roçando e limpando o chão, descarregando as
canôas, accendendo o fogo, levantando o altar, suspendendo as rêdes,
Krain e os dous illustres hospedes se assentaram no esteira e puzerom-se a merendar com a "cabeço torta" ossada e farinha, conti nuando
a conversação.
Kadjueiné, ("chefe"), não sabe, não, onde estão os t-res Brancos que vieram. visitai-os não foz ainda duas luas comp letas?
'

Ignoro-o, como lhe disse, uma vez que estavamas longe do
Riosinho e que acabamos apenas de regressar da nossa longo viagem,
como estão scientes.
Ninguem sabia dos dous collores de contas da balsa de cima?
Ninguem. Soubemos hoje por Vocês mesmos.
Você não viu ohi perto, nos proximidades da grande Queda
dos aguas do rio, amarrada em alguma enseada, ou foro dagua, debaixo do arvoredo, a canôa-motor desses homens?
Ainda não vi, não. Mas mandarei sem demoras procurar esse
barco e os seus donos, que podem estar ou na aldeia do campo ou em
algum acampamento da matta.
Nós não os conhecemos, não são de Conceição, vêm porém
de muito longe. Quando os acharem, não lhes façam mal nenhum e
não lhes estraguem a canôa.
Podem Vocês ficar centos de que os trataremos bem, e nao lhes
faremos o menor ma l .
E Kukungrati accrescentou logo, confirmando suas repetidas proNão que remos ma is
messas, confirmadas estas pelos seus actos; motor chris'tãos . Somos agora todos amigos, e desejamos mesmo morar juntos Os "Djorés" e os Cabeços Vermelhos é que são ruins, e são

nossos inimigos. E nós brigamos com elles, como antigamente com os
christãos.
E perguntou:

•
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Convento dos Podres Dominicanos de Conceição do Aroguoyo. Centro
de irradiação do apostolado mrss1onorio nessas regiões interiores do
Brosi 1-sertão.

-

-
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Gregorio Vollodores e suo mulher Bernodette Moyrú. Ambos são eleitores. Gregorio é filho do chefe Korojó Vollodores, de afamado memorro . Habitam o aldeia do Urubú . Nos proximidades do Poschoo vêm ao
cen-tro do Missão poro receberem o Santo Commtinhão.
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Os " Dj orés" a tacam e matam os christãos de Conceição?
Sim, infeli zmente, e sem motivo nenhum , parque nossos christãos são bons e não brigam. De quatro annos poro cá mataram dez
christãos e roubaram outros tontos creonços.
" Djorés" são maus, muito, muito!.
Kodju•einé, o Carolina morreu?

Não.
- Tem marido e filhos?
Te m marido e dous filhos . Eram tres fi lhos, mas os Djorés carregaram um. Como voe teu parente Orointukrit?
Morreu, o onno passado, ao voltar do viagem ao Riosinho .
Queríamos vêr Carolino poro dar-lhe noticias do irmão dello Monoel,
que está com mui tos saudades da irmã, e poro d izer- lhe que o prim e iro marido dei lo não existe mai s.
Não está ohi comnosco, está em outro aldeia, e longe dentro
do motto.
Ficamos duvidando um pouco do veracidade desta ultimo informação, em visto do opposição que fazem os índios o que penetremos
no acampamento delles e ó sensível difficuldode que encontramos em
vêr os famílias sempre afastados e escondidos dent·ro do floresta . Não
serio porque o bôo Carolino está no meio delles? ...
Kukungroti, poro sermos oindo mais amigos, é preciso que
Vocês nos confiem algumas creanços para instruil-as em Conceição.
Sim, posso dor, mas em troco, até o vo lto dellas, eu quero
q ue fiquem comnosco es tes seus dous moços (Antonio e Bernardino) .
Não é passivei, respondeu logo por nós Jacintho, pelo justo
motivo que os dous moços são casados e têm a té filhos. Precisam
pois voltar poro t rabal har, plantar roço, afim de dor de comer ó mulher e aos filhinhos ...
Ao retirarem -se os dous chefes, Kukungroti nos disse:
Podem dormir em paz. Todos nós, ficamos do o u tro lodo e
socegados.

*
Jacint ho noo poude bem conseguir o identificação dos " Cabeços
Vermelhas", se são os nossos Top iropés, ou índios do Alto Xingú, os
" Beições" por exemplo. Não podem ser os Juruna s, embora fossem a ntigamente inimigos dos Gorot irés, pela simples razão que o t ribu já
está extinct a, excepção feito de meio duzia de casaes que vivem no
meio dos ch rist·ãos .
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Interior do Cothedrol de Nossa Senhora da Conceição do Araguayo,
inaugurado solemnemente á 8 de Dezembro de 1934. Um motorzinho
electrico fornece luz ó egrejo. O gent io se embevece com os esplendores do "Coso Grande" como chamo o Korojá os egrejos. Deonte do resplendor dos luzes, extasia-se o indio e de certo se põe o sonhar com o
>tCasa do Popoe, no Céo" .
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Os "Djorés" porém, constituem tribu cayopó, dis tincta de todas
as outros e bem localisado. Desse nome pois serão por nós chamados
d'ora em deante os Selvagens dos vertentes orientoes do Alto Rio Fresco,
inimigos dos Gorotirés e dos christãos dos campos de Conceição.
Terminado a ceio, nosso Terço é rezado, como é muito natural,
pelo pacificação completo e pelo christianisação desses pobres e bons
irmãos das selvas que temos ahi corpora lmente tão perto mas espiritualmente f'Õo distantes. Si scires donum Dei ! . . .

1
1
I

Bemfeitor insigne da missão dominicana de
N.ª Snr.ª da Conceição do Araguaya.
Revmo. Padre Henrique Mothon, grande
a migo e protector. Piedosamente fallecido em 1933 aos 84 annos, no Collegio São
Domingos, de Poços de Caldas, do qual foi
fundador e regeu a Cape llania durante 25
onnos. Preito de saudade e gratidão.
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Capei lo de Santo Rosa dos Irmãs Dominicanos missionarias.
'

A novo eg rejo de Nossa Senhora da Providencio em S . Maria do
A raguoya, edificada em 1935 sobre o tumulo do santo m issionario Capuchinho Frei Francisco.

A

linda

cothedral

dominicano, é um

Hymno perfeito que os plagas araguayanas, deserto flo rido, envia m á Virgem
lmmacufada, Rain ha amada dessas pa•

ragens distant es .
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PRESENTES E PRIMICIAS

23 de Julho. A noite foi calmo, e bôa, se bem um tanto fria.
A's 4 horas da madrugada est·a mos em pé, e ós 4 l /2 é offerecido,
neste vasto e impressionan•te campo de gentilidade, o divino e incruento
Sacrificio pela salvação dos Selvicolos e pelos seus amados Bemfeitores.
A's 6 l /2, jó quebrado o jejum e cosinhado nosso almoço, fecham-se as gotteiras dos canôas e embarcam-se os caixões de mercadorias e as bagagens. E pondo nossa inteira confiança em Deus Nosso
Senhor, em nossa Mãe Maria Santissima e em nossa querida Protectora
S. Therezinha, gritamos para os nossos amigos. Correspondidos logo,
atravessamos o rio, cujo largura não passa aqui de 40 ou 50 metros.
O capitão, o seu irmão e um bom numero de indigenas estavam
nos esperando no lagedo ,reunidos parte delles em torno de um fogo
agradavel. A "Mercês" só atracou, ficando a "Nova Olinda" um pouco
atroz e com sua manobro livre.
Trocados os usados cumprimentos de amizade e os bôas impressões do noite, principiamos por obsequiar a todos e a cada um, como
hontem, com um bom pedaço de tabaco. Poucos, crêmos, são os que
não vem receber o seu pedaço de corinhô. Depois pedimos ao capitão
que observe bem e se informe no intuito de saber exactamente quaes
os indios que não receberam ainda seus instrumentos de trabalho e,
entre os que os receberam, qual aquelle que não ficou bem servido.
E baseados nas suas indicações, mas sem atropelo nem precipitação, fomos entregando os oppetecidos e precios.os artigos, parando
de vez em quando para facilitar mais o conve rsação entre Krain e
Kukungrati e o podermos melhor apreciar e alimentar. São t antas os
cousas que se quer oindo saber e dilucidar de porte a parte. Todavia
não poderemos reter os lndios longos horas, devido o não terem se
. provido com tempo de provisões de bocca e o estarem as aguos do rio
ainda bastante improprias poro pescarias de curral e varas.
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O Exmo. Snr. D. Sebastião Thomaz, Bispo de Plotéo, chefe do Prelazia
de Nosso Senhora da Conceição. Successor de D. Domingos Carrerot,
quando foi este, nomeado pela Santa Sé, Primeiro Bispo do Porto Nacional. Cercom-n'o auxiliares do seu apostolado nos regiões araguayanas, nas terras chamados as ln dias brosiPeiros . Foi elevado D. Sebast ião em 1925, ó dignidade episcopal. Em 1920 já havia sido nomeado Administrador Apostolico da Pre lazia, consagrando desde ent ão
affectos de poe aos seus queridos índios.
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O assumpto, para nós tão relevante, das creanças, volta ó tona
com frequencia e insistencia. Reservamos para os generosos e, digamos, heroicos offertantes, os mais finos e ricos presentes ...
Que oas creonças, ó querido chefe, e vós ó poes de famif ias
gorotirés? Os Cayapós de Conceição nos deram sempre porte dos seus
filhos paro se instruirem e receber o 80ptismo que faz o gente bôo e
christã_ como Krain e todos os seus parentes. E vós não quereis tombem·
ser muito bons e nossos amigos verdadeiros? ...
Os índios se entreolham discretamente uns aos outros e o lham
tombem, poro o "Kadjueine" que parece um pouco embaraçado. . . Finalmente, pergunte:-nos elle:
E quonC:o voltarão as creanças? Até o principio das chuvas?
O prazo é curto demais, l<ukungrati . Não terão tempo de
aprender. E' preciso urn anno pelo menos.
Podem garantir que os c.hristãos do Rio Fresco e de Conceição não farão mal nenhum aos nossos filh os?
Damos-lhe disso o pleno goronlio. São christãos bons e amigos.
Ficarão até muito alegres de vêr meninos gorotirés e darão q estes
muitos presentes.
Eis que um ro}:)azinho de seus 13 ou 14 annos, oberto e jovial,
· já notado e convidado por nós na vespero, se destaca vivamente dos
grupos indígenas e emborco no "Novo Olinda" onde é acolhido com offectuoso carinho.
Dentro em pouco um moço de 20 ou 22 onnos, robusto e de
bella apparencia, se opresen1·a tombem para ir comnosco. Embora já
passando da edode para ser doei! e occei'.or conselhos e normas christõs de bem viver, exigem os conveniencios e a mesma prudencia, quando
não a gratidão, que nos mostremos satisfeitos. Me:ndomof-o emborcar
na " Mercês" para ficar ao lado do bom Jocintho e poder palestrar com
elle ó vontade .
Mas onde estão os meninos pequenos? Queremos creonças de
6, 7 annos. Que dei la s?

*
Nesse entrementes penet rondo um pouco nos grupos (desarmados) dos nossos bons e pocatos inco las, accocoramo - nos por alguns minutos junto do fogo sempre acceso, rodeados de diversos gorotirés.
Quando nos reerguemos, tinha um prestidigi tador su;ripiodo do nosso
bolso um canivete de cinco folha s, presente de grande utilidade que nos
offerecero o venerando e amovei antist·ite goyono.
Em dado momen1!0 vendo o apertado cerco em que ficava a prôa
do " Mercês", difficultondo-nos um pouco o movimen to e a entrega de
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O DESERTO ORA EM FLôR, EM FRUCTOS, ENVIA A
LONG INQUAS TERRAS SEMENTES FECUNDAS

•

o

O general Rondon de passagem em Conceição, cercado dos ouctoridades da Comarca: Juiz de Direi ~ o, Prefeito, Promotor . No visito que fez ao Convento Dominicano, onde foi batido o chapo,
o general ext.ernou o suo admiração e, (d isse) suo gratidão de
brazileiro para a obro civilisadoro dos Missionarias Dominicanos
do Araguayo. "Não deixo de occeitar, dizia, qua lquer evangelização. Em beneficio do indio pref iro, e de muito, a acção catholica do missionario, mais approprioda ó olm o brazi leira",
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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objectos diversos a alguns retardatarios, Krain pergunto o esse compacto e constante grupo de homens porque é que ficon1 se111pre ahi
a olhar e não se arredam um instante sequer do conôo?
Vocês custam tanto a vir até aqui e se demoram tão pouco
que nós achamos bom ficar bem perto poro olhar e escutar Vocês,
responderam amavelmente diversos indios.
Notemos que um desses fervorosos espectodores é o proprio irmão do grande chefe. Este a liás lhes dó o exemplo, visto como encost·ado . ao barco e perto das nossas ma las e bagagens, não cessa de
inspeccionor ·tudo quanto póde a lcançar com o visto e a mão, procurando saber o nome e o uso de cada objecto.
Está Kukungroti sobretudo fascinado pelos nossos rifles, por. urn
mais novo especialmente, oquelle do tiro de hontem, cujo manejo logo
foi elle comprehendendo e que tem bastas vezes pégado e sopesodo,
valendo-se da sua qualidade de chefe e da amizade que nos tem.
Krain nos aviso que está ahi uma menina que o pae della veiu
entregar. Troto-se evidentemente de uma orphã. Chamo-se "Appi "
e já é meio crescidinho. Timida e modesta, seus modos e ottitude parecem ser mais de christã do que de pagã. Confiando no divina Providencia, accei tamos a menina e presenteamos generosamente o seu
progenitor:.
Decorridos uns quinze minutos, outro menino nos trazem, esta
mais nova do que o primeira, e orphõ tombem. E' uma .tio que a ve1u
entregar. Chama-se "Kaidô". Servi rá de companheira a Appi. Um
lugar especial e commodo é reservado a ambos no "Mercês". A t ia de
l<aidô é tombem libe ralmente recompensado.
Mos 'tornamos a instar poro que nos cedam alguns meninos, bastante novos, susceptiveis portanto de receberem bôo instrucção e educação.
E foi depois de muita pedir e supplicor que o capitão l<ukungrati
mandou que sua novo consorte nos viesse remetter um seu filhinho
dello. Recebemos com viva gratidão o mimoso e robusto rapazinho
de cinco onnos e cumulámos de dadivas a sua mãe. O semblante desta
denotava tristeza e saudade. Não se afastou mais da beira do rio
e não desapegou um instante sequer os olhos do seu querido filho,
j á ossent·a do bem quietinho na canôa junto dos duas amiguinhas .
A recompenso que "Kodjueiné" queria, além dos muitos e bellos
objectos já recebidos, era a fascinadora carabina! Elle já a estava segurando no mão, e julgamos impruden~e lh' a reclamar .. ,
Senhor do que ton to ambicionava poro poder resistir aos "Djorés", Ku kungroti retirou-se para o flo resta. Ao passar assim armado
pelos grupos de indios do lagêdo, notamos e.ntre estes um peque no
estremecimento provocado por instinctiyo susto. A impressão, porém,
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Massillon -

Um filho da

nação dos Gaviões entregue, em Marabá aos cu1dados ma ternos de sua madrinha. Foi arrebatado aos
seus

( n' uma

1ucta)

com

dois annos de edade e conta seus 15 annos. Sabe a
doutrina chris·tõ. Durante
a estada dos Missionarias
em Marabá, assis t iu assiduomente a aula de Cathecismo e fez com um crescido numero de
companheiros christõos o sua primeira Communhõo. Está hoje em Belém,
cursando, por con to do Governo do Estado, o Escola de Artes e Officios.
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Ponte de Marobó, si t uada bem ao lodo do Egrejo de S. Felix.
Grupo de men inos alvoroçados de aleg ria pe lo presença do missionorio.
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foi ropido. E' evidente, no entonto, que se o cacique era até aqui
respeitado pelo seu povo, muito mais o será daqui por deante. Sua autoridade cresceu e se firmou de vez.
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Nós queriamas um segundo menino do tamanho do enteadi nho
do capitão, para servir - lhe de componheirinho no viage m e brincarem
juntos. Jacintho, formulou o pedido .
Sim, vão trazei-o, respondeu uma voz do meio dos gorotirés.
Esperamos. Mos como demorava muito o chegado do creança, e
temiomos uma tentativa de fuga por porte de alguns dos nossos amoveis hospedes, resolvemos partir sem mais detença.
Dizendo pois adeus aos bons Gorotirés, reemborcomo-nos e fomos assen tar-nos no lugar acostumado, atroz do banco do porão. Quando levantamos os olhos e os desconçómos sobre o grupo dos creonças
collocodos atroz dos remeir-os do prôo, não vimos mais o enteodinho
do copit·ão".
Quê do creonça, indagamos vivamente, porém sem perturbar-nos?
O irmão do capitão o apanhou e carregou e todo a pressa
poro o motto, respondeu Monoelsinho ...
Quê do menino que me deu o capitão inquirimos logo, a lteondo um pouco o voz . Quero o creanço. Trogam-m'a e depressa ...
Espero, que "priré" vem, offirma-nos um dos goro tirés do lagedo.
Dentro de oito o dez minutos, tempo que nos pareceu bem comprido, surgiu com effeito um homem carregando nos costas um colominsinho que veiu depositar no "Mercês". Não e ra, porém, o lindo
e gordo en '.eodo do cacique, mos outro creonço bem differente, doentio e de cspecto pouco ogrodovel . Não obstante ficamos satisfeitos e
obsequiamos o portador com foco e tesouro.
E sem mais nado pedir nem esperar, mandamos virar o prôa da
montaria poro baixo, e partimos .
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Egrejo de S. Felix, Padroeiro de Morobá. Nos dias de festa a branca
egrejinha se reveste da verdura das palmeiras reaes. O saudoso missiono ri o dominicano Frei Alberto Veneri dispendeu energia incalculavel para dotar Marabó de uma egrejinho digna .

O Rev. Frei Gil Gomes ·tendo
oo lado suo venerando mãe e
suas irmãs. E' f ructo abençoodo do ministerio Dominicano
no dese rto que floresce u . Foi
vocação desabrochado sob o
influxo dos Filhos de S. Domingos.
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Apesar do pequeno incidente do ultimo hora, e eguol o outros
já succedidos com os Selvicolas, não pudemos occul tor o nosso contentamento e os nossos sentimentos de vivo gratidão poro com o Divino Bondade.
Cuidamos logo de dor um bonito vestido o cada um dos componentes do pequeno colonio gorotiré, o que lhes couso o todos sensível
alegria.
Apresso-se em seguido o marcha do conôo por9 vencer-se ainda
hoje uma grande etapa e nos orranchormos em ponto bem distante do
.Porto do Paz .
Os nomes dos nossos bons e queridos cotechisondos, primicios do
christionisação do grande e ce lebre tribu dos Gorotirés, são os seguintes:
"Tokonhokti" , "Potoikiré", "Appi", "Kaidô", e "Piré".
Dentro de poucos mezes, querendo Deus, accrescentoremos a esses
' l
.nomes coyopós, sobrenomes christãos, no dia em que se lustrarem no
Boptismo regenerador estes cinco nossos irmãos dos selvas e lidimos
filhos do Potrio brosilei ro. ·
Mos. . . será que conseguiremos levar até ao centro geral das
nossas Cotecheses, Conceição do Aroguoya , esses jovens selvagens, sem
coagil-os de formo alguma, pelo persuasão somente, pelo carinhoso
troto e pelos risonhos promessas? ...

-

Cada um delles recebe um li ndo collor de perolos que colloco
'logo no pescoço, um elegante pente de marfim e um formoso espelho,
além de um saquinho-bolsa poro guardar os suas riquezas. Não escopo oo observador que os seus semblantes estão se abrindo. A língua até, dos mais timidos está se desatando oo con1templorem os presentes ganhos e ao enxergarem dentro do espelho seu delicioso retroto,
tão curioso e bellomente emmoldurodo pelo seu vestuorio.
Est avam todos com bost·ante forr.e, o julgar-se pelo disposição
com que occeitom nossos comidas: inhame assado ,arroz, feijão, e, oci-

1.
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Egreja de S . Felix de Marabó . Vista do interior da egrejinha dominicana
no dia da solemnidade do Padroeiro.
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ma de tudo, a farinha de mano'ioca. O pequeno "Pi ré", já bem engraçadinho, é o mais animoso no prato, bebendo de vez em quando
:uns goles d'agua para não engasgar e abrir novo espaço no estomogo. Se continuar assim, vêl-o-hemos dentro de pouco~ dias criar
corpo e saúde .
Num travessão meio alto apeiam-se todos e, vencido o obstoculo,
retomam comnosco a emborcação.
De repente Tokonhokti solto um pequeno grito.
Que é? pergunta-lhe Kroin.
- O passara tal, que estava ohi num galho de páu.
E' o possorQ, nos explico Jacintho, que os christãos chamam
"Alma de Caboclo".

'

.;

•

•

Um pouco descrentes da explicação do gorotiré, ficamos, dessa
hora em deante, desconfiados de um tramo urdido pelo cacique e que
sem duvido, ia ser executado pelo chefe do pequeno e interessante
caravana, que paro nós é o orrebol do dia do gentilidade gorotiré a cominho de Be lém. A lgum índio estava de certo acompanhando por terra
os nossos conôos e viria até ao acampamento do noite, sempre invisível para nós mas dando o Tokonhokti, signaes convencionados da suo
presença .
Os índios, aliás, sempre espionam os Brancos que os visitaram ou
surprehenderam nos seus aldeiomentos, sobretudo quando, como agora,
esses Brancos levam pedaços do sua alma, isto é, diversos dos seus
queridos filhos.
Jacintho pôz-se o contar aos gorotirés, no ·commum idioma coyapó, as bellezos e bondades de Conceição, dos Podres, dos 1rmãs, das
Escolas, do Egreja, do grande rio, e tombem das bôas cousas da sua
pequeno aldeia das Arrayas, das plantações variadas, dai coço, do
peixe, do fructo do coqueiro ou bobassú, do bu rity, etc. As creanços
pareciam prestar muito a•ttenção e formulavam de vez em quando algum9 pergunta, indagando por exemplo se existiam muitas creanças
no aldeia e em Conceição.

-·

l---- ~-~-

T okonhokti, elle, de cachimbo constantemente na bocco, perguntavq. se os christãos não os quereriam matar, e se nós lhes garantíamos a vida salvo. Deante dos proteslos de que não corriam perigo
nenhum e de que todos os christãos eram nossos e seus omig1s, so<:egou.
Án1mando-se por vezes o conversação entre os tripulantes, couso
tão natural em viagem, o moço interrogava logo o Jacintho '::.Obre o
que havia e, inteirado de que eram assumptcs sem importancio, aquie~
'fava-se novamente.
Estava a " Mercês" deslisondo ao longo de uma praia. As creanços pediram licença para apear-se e caçar covas de ovos de tracajá.
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Egreja de S. Felix de fv\orobá, Prelazia de N.<! S.d do Conceição do Araguayo . Altar de Santo Therezi nho e altar de N.ª S.ª da Conceição de
Lourdes.
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Patoikiré aproveitou o pequena parado paro frechar um lindo e oordo
tukunaré, e o fez atirando a frecha não com o arco, senão com o
mão só.
O pequeno Pi ré, farto de comer, ia coxilando. Mos oo grito de
qualquer arara ou pior de outro passara da matta, ac~rdava incontinente e procurova com o olhar a ave que tontc conhecia.
Mostrando 6s creonços a nossa pequena bussola que conservamos
sempre no bor.co da conôa, muito lh e~ chama a ottençõo o teimoso
ponteiro. Aproveitando-nos da occosião lhes traçamos com o n1ão o
direcção de Conceição, o de Nova Olinda, o do Xingú e o. . . do sua
k riré (aldeia ) . Era esta ultimo direcção que mais os interessava pelo
justo motivo que ló tinham ficado os seus bons poes e parentes e o
seu coração. . . Quem ha que não sentiu fundo saudade do casa paterno ao afastar-se dello para uma longa viagem! ...
Entre Tokonhokti e o pequeno Appi havia, bem se notava, troco!:
de impressões, tonto mais amiudados quanto mais de pressa cahiam
as sombras do tarde e o sol se approximova do seu occaso .

*
Uma ilho para a pousada da noite teria sido o ideal. Não se encontra porém, nestas alturas, nenhum desses grandes barcos arborisodos, ancorados no leito do rio estreito e corredor, e que tornam tão
agradove1s e socegados os rancharias do Rio Fresco.
Forçoso nos é procurarmos uma das margens e acampar na rr1otto.
Eram 6 horas do tarde quando saltamos todos em terra. E foi preciso
a contragosto escolhermos a margem direita, por ser impropria e 1ncommoda o outro margem, onde entretanto nos parecia que se +ornaria
mais difficil a oossivel fugido dos nossos bons gorotirés.
Estes pisaram em terra com vivo contentamento, como quem achou
firmeza debaixo dos pés e respiro ores melhores. Fomos cuidar logo
de ogeitor o acampamento e de dependurar nossas rêdes.
Os índios tombem foram-se movimentando e Tokonhokti , obedecendo o uma ordem amical de Kroin, foi cortar no matto um grande
feixe de magnificas folhas de bananeira bravo poro o preparo das comas diversos do pequeno caravana. Muito lenho foi apanhado eguolmente para os multiplos fogos do noite, pois estamos no tempo do
frio dos tropices e as onças gostam de rondar e de se acercar do' viajantes emquonto dormem.
'

Devemos estar o onze legues fluvioes e o oito t errestres do Porto
da Paz. Bôa foi o caminhado e convinha que assim fosse, poro nos
distanciar bostante, o mais possível, da aldeia dos índios.
Notamos que iam desopporecendo a lguns utensílios nossos e que
os indios escondiam no mot·to os objectos com que os tínhamos pre-
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O Exmo. Snr. D. Sebastião no meio de um grupo de Cherentes de
Piabanho (Goyaz ), que vieram visitar a Missão Dominicono de Conceição e trazer-lhe seus filhos poro o Collegio . Educodos, esses meninos e meninos do roço Akuen levam ao longe o beneficio da formação
christã recebido, e que apezor de todas os peripecios sempre deixo
n'olmo do indio profundo impressão.

E o deserto já não se reconhece mais. Deu flôres e fructos. Até mesmo
o rio tão deserto an tes, cingrodo agora por lanchas e motores o gazolino, parece as vezes desconhecer tonto e tão radical tronsmudonço. As
ubás dos nossos Ka rojás tronzam e n tre ve lozes barcos a motor, q ue o
índio no seu linguojar pitoresco appelidou de "reoti louó" - ubá ~e fogo.
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senteodo. Chamamos a attenção do nosso pessoa l po ro que todos estivessem vigilantes e bons guardas e que cada um segurasse tombem
o que era seu.
De noi te, occrescentomos, ficarem os tres vigiando po ro evitar
surpresos e permittír aos outros um descanso socegodo.
Tokonhok ti não tinha cessado um instante de caminhar e pes quízor por aqui, por acolá, como quem tem muito que fazer ou está
preparando uma novidade, digamos melhor, uma viagem . Podia ser,
é ve rdade, o apresto da nossa segunda etapa, porquanto deviemos sahir
muito cedo no dia seguinte.
Como seg urar esses coros catechisandos, livres filhos do matta?
Am arrando-os?
Nunca.
Collocondo-os num cerco, embora lcrrgo e flexível, mas que os
coaja e amedronte?
A floresta não se presta para semelhante manobra, que sohirá
inutil, senão contraproducente.
Re ter ao menos, emborc com extrema brandura e carinho, a mais
novo das creanças, Piré?
Tombem não, por inconven iente e perigoso. Ou todos de livre e
espontoneo vontade, ou nenhum .
Só podemos, como temos feito, empregar o bondade, o amizade,
os presentes, o melhor trato possível e os mais suosórios promessas, tudo
es teíodo no pe rfeito desinteresse e bom exemplo e e nvolto em fervorosos rogotivos ao Poe celeste, de quem indíos e nós somos fi lhos, e
que que r, respeitando porém o seu dom da livre vontade humano, sa lvar todos os homens.
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D . Fre i Alan o du Noday .

Eis ahi o novo e sy,mpathico antistite ou bispo-missionaria de
Porto Nacional. Filho de São Domingos, D. Fr. Alano du Noday, depois de longa e penosa viagem a cavallo pelos sertões
goyanos, chegou a l O de J ulho, na séd'e da sua vastíssima
diocese e tomando posse a,tirou-se logo aos arduos traba lhos do
seu cargo e mi nisterio santo. Messe ampla e rica é a suo .
Opt imos são os seus operarias.
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FUGIRAM DEIXAN1DO-NOS A ESPERANÇA
1

A's 8 horas ceiomos todos comendo os bons peixes frechodos ou
iscados durante o dia ou depo;s do nosso chegado. Os gorotirés tomam
porte comnosco no festim, satisfei tos, alegres, conversando bem, mesmo o pequeno Pi ré. Tokonhokti promette pegar muito peixe amanhã.
As duas meninos porém, guardando seu grande prato de comido com
um peixe assado deitado sobre meio litro de farinha, retiram-se poro
sua ronchorio, com o fim, pensamos, de com mais socego e mais tarde
tomarem suo refeição.
Dados <?S graças, os apreciadores do tabaco, rolam e occendem
seus cigarros, emquonto voe se animando o pa lestra contando cada um
os incidentes do dia. O bom do Patoikiré ri-se e brinco com Antonio e Bernardino que lhe demonst ram particular es-timo ..
Dentro em pouco, tendo já se afastado Tokonhokti com a c reonço,
pergunto o lguem por e lles e pelas meninos.
Estão ahi, responde Jocintho, bem offirmotivo.
Onde ahi, amigo?
No sua ranchorio, delles, perto do altar, acolá .. .
Não existe mais ninguem. Veja Você mesmo ..
;> '

Potoikiré, poro onde foram seus companheiros?
Estão no motto ...
E o rapazinho alegre e tão amigo nosso corre, no escuridão do
noite, atroz dos seus companheiros e .. . não voHovam mais nem estes,
e nem oquel les ! ...
Pc;ssados dous ou tres minutos Jocintho gritou chamando os gorotirés. Potoikiré, respondeu, mas já de ponto meio distante.
Que estão fazendo ohi no matto, de noi t e? VoHem pa ra có,
que é ho ra de dormir.
Resposta nen huma r.

•
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Em Ube raba D. Frei Alanon,
preparando paro
campo de

Aos pés da Virgem Jmmaculada, piedoso e pensativo,
rodeado de sympathica e ardente juventude, voe-se
os grandes e apostolicos labores, que o aguardam no
acção que o Providencia Divino lhes destinou.

1

•

Fre i Pe dro de Souxa Frei Pedro de Souzo, tão estimado e amado
dos M ilicianos uberobenses ,a quem dova o melhor do seu bondoso e
rico coração de sacerdat•e e amigo, voe ser um dos braços fortes de
D. Fr . AI ano, nas pelejas apos toli cas e missionarias do extenso norte
goya no. Deus que lhe dê muita saúde e fructuosissimos trabalhos!
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Decorridos mais dous minutos e não apporecendo os fugitivos,
Kroin soltou novo grito amigo, ao qual respondeu o echo de Potoikiré,
porém mais apagado, mais longínquo, 'e bem no rumo do caminho da
aldeia ...
E mais nado!. .....
E lá se foram, até quando? as nossas risonhas esperanças da catechese da tribu dos Gorotirés, que estava se iniciando •tão auspiciosa e·
tão promissora!
Mos o bem que se faz não fica perdido e os fructos dos sacrifícios
permanecem para g loria de Deus ~ salvação das almas.
Com mais instancias do que nunca e com dobrada confiança no
Bondade divina, encommendomos esses Selvagens ás orações dos amigos de Jesus e apostoles da dilatação do seu reino no mundo.
O que acaba de succeder-nos é a repetição do que aconteceu com
os nossos bons Tapirapés faz já perto de 9 annos. Eram tombem cinco
os tupys que vinham na nosso companhia. Fugiram todos depois de
quatro dias de viagem. Mas como era de dia e no campo aberto conseguimos que dous voltassem paro traz. Hoje essa tribu está todo
mansa e tem a metade dos seus membros baptisodos.
Estamos convencidos de que os cinco gorotirés que fugiram, todos
novos e creonças a maior parte, nunca mais esquecerão o agrodavel
conv1v10 de um dia que tiveram com o Catechista christão, e que se
tornarão até. o fermen to que pouco a pouco ha de ogit'or e preparar o
mosso a que pertencem, po ro o dia fe liz: do suo Redempção .
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O Collegio de Santa Rosa abriga no numero de
suas re ligiosas, revesti-

j

1

do do habito branco de
S.

Domingos, o india

cherente (a maior do
grupo) Maria Francisca que recebeu na Ordem Dominicana em
Monteils na França, o
nome de 1rmõ SebastiGna.

O deserto floriu.

j

1

,

r
Filhas de Ma ria

'

do Collegio de Santo Rosa.
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Motorzinho "Pen!o" São Te lmo, do missão dominicano de Conceição do
Aroguoyo . Como o voar transporto, Aroguoyo o fóro, os missionarias em
suas continuas viagens oposlolicos.

- - ---

A egreio de Nosso Senhora do Conceição, visto do lodo do Poente.

\
(

A' bordo do "Alsino" de regresso ao querido Brasil. Após o Visito do
Exmo. Snr. D . Sebastião "od lim ino Apos tolorum".

-
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.
Grupo de Cheren tes em visito aos
. missiona rios Domi nicanos de Concei çã o do Aroguayo .
Recebem ·ogozolho
carinhoso, recebem
copiosas dono-tivas e
instrucção durante
a estadia no centro
do Missão . Mu itos
vêm receber o Baptismo . Regressam ás
aldeias com alegria
sempre, e promettem
voltar sem demoro
com novos visitas.
Deixam ás vezes os
·filhos no Collegio de
Santo Rosa. Habitam Piobanho no
Estado de Goyoz
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D . Fr.

Alono du Nodoy, bispo-missionorio de Po rto Nociona l, depois do suo sagração

no egrejo do Virgem do Rosorio, do convento dominicano do Rio de J aneiro, rodeado de
distinctos amigos do Ordem e dos Missões Dom inicanos.
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