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MARTIM AFONSO DE SOUSA,
CAIUBI ~ PIQUIROBI
Tito Llvio Ferreira
'
Tibiriçá é o cacique dos Guaianá, cuja tribo situava-se no alto do Inhapuambuçu, entre os rios Tamanduatei e Anhangabau. Em homenagem a Martim a
Afonso de Sousa, donatário da Capitania de São Vicente, comandante da. primeira expedição povoadora da Província de Santa Cruz, de 1549 em diante Estado do Brasil, patrimônio da Ordem de Cristo, administrado pela Monarquia
Portuguêsa, Tibiriçá é batizado com o prenome de Martim Afonso. Assim, o
sogro de João Ramalho, o Patriarca dos Bandeirantes, entra na História Lusobrasileira com o nome de Martim Afonso Tibiriçá. Seu irmão, Piquerobi
cacique de Urural, é sogro de Antonio Rodrigues. E dai os filhos de João Ramalho serem primos dos filhos de Antonio Rodrigues, além de serem os primeiros lusotupis do vale do Tietê a entrarem na história.
Os linhagistas Pedro Taques e Silva Leme não-· citam os nomes dos pais de
Tibiriçá e Piquirobi, por ignorarem. Documento algum encontraram sobre os
seus antepessados. Se os maiorais de planaltinos tivessem lembrança do pre:.
térito, poderiam ter esboçado a árvore genealógica da f amilia tupi. Pelo menos
ºos nomes dos pais poderiam ter mencionado. Talvez não pensassem como aquela
senhora. francesa, muito orgulhosa de seus ancestrais. Quando lhe falavam neles,
ela com voz de papo, emendava: «Notre Dame, ma cousine». -Seria exagero da
parte dela. E Nossa Senhora não é seria prima dessa ilustre senhora, mas ·era
e é nossa tia, porque nós todos somos irmãos de Cristo ou em Cristo.
Regressemos a. Martim Afonso Tibiriçá. Quando em agosto de 1553, o Padre
Ma.noel da. Nóbrega sobe ao planalto com o Padre Manoel de Paiva, primo de João
Ramalho, e o Irmão Antonio Rodrigues, hábil «lingua», porque fala correntemente as línguas p0rtuguesa e tupi-gua.rani; o Padre Nóbrega entra em contat<>
com o sogro de João Ramalho. No vale do Tietê existem apenas portugueses e
tupís. O superior da companhia. de Jesus, Nóbrega escolhe o alto do Inhapuambuçu, para colocar a primeir~ escola de abc fundada no planalto. Ela é o embrião do Real Colégio de São Paulo de Piratininga. Real porque o.s colégi_o.s são
do Rei de Portugal. Os jesultas estavam a serviço da Monarquia Portuguesa para
serem professores e catequistas. E cada um deles recebia, mensalmente, da
Coroa de Portugal, a quantia de um cruzado, cujo valor hoje seria cerca de dois
mil cruzeiros novos.
Assim, explica-se porque, a conselho de João Ramalho, para guarda e vigilância. do Real Oolégio de Piratininga, Nóbrega. tenha colocado Martim Afonso
Tibiriçá e sua tribo no atual Largo de São Bento, e Caiubi e sua gente na explanada do Carmo. Os dois caciques velam, desde a primeira. hora, pelo futuro do
ensino, da educação e da cultura lusotupi do altiplano, embora sejam analfabetos
e ignorantes. A palavra cultura está empregada aqui no sentido sociológico. Usase e abusa-se desta. palavra, assim como de outras, cujo sentido é ignorado por
quem as emprega. Que é cultura, liberdade, justiça, direito? Palavras difíceis
de serem explicadas. A cultura, para os romanos, era o amanho da terra, ou seja,
a . agricultura hoje. Dai a. cultura literária, a cultura sociológica,. a cultura jurídica, a cultura politica, a cultura. filosófica, a cultura teológica, a cultura .religiosa, a cultura. marxista. Assim, o adjetivo dá o sentido ao substantivo. Nesse
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caso, a. cultura sociológica, ou seja., a cultura lusotupl, é a mistura de hábitos,
usos e costumes tupis e portugueses. E Gilberto Freyre diria é o intercurso da ...{ .. ntl:
cultura tupl com a cultura lusitana.
f'JVJ
Tempo adiante, de São Vicente, fim de março de 1555, o Irmão José de
Anchieta, chegado à Bahia em julho de 1553, escreve a Inácio de Loiola: «Estando-se a preparar a guerra geral contra os contrários, de quê falei noutro
lugar, foram convoca.dos todos os outros indios de todas as Aldeias; só destes
se não faz caso, como se já não fossem homens senão mulheres, por nos obedecerem a nós (jesuitas) , e quererem adotar nossos costumes. Quadno o
soube o Principal (cacique) desta Aldeia de Piratininga (Martim Afonso
Tibiriçá) deu mostras de brilhar nele a admirável graça de Deus. Pensando
estes gentios que a sua felicidade está sobretudo em serem tidos por valentes e
em não mostrar medo, atribuir-lhes tal ignominia é servir-se do meio mais poderoso para os mover. Contou-nos isto o nosso Principal (Tibiriçá), sem lhes dar
muita atenção e nós esforçamo-lo no Senhor com os exemplos dos mártires e que
não se passará muito tempo venham a estar sob seu poder todos os perversos
que se não quiserem chegar a ele». Ele é Tibiriçá. Nas cartas escritas por Anchieta, o canarino esclarece: «Por comis.são do Padre Manoel da Nóbrega». E
Nóbrega o escolhera para seu secretário assim que ele chegara a São Vicente, em
24 de dezembro de 1553.
Assim como o irmão Antonio Rodrigues, natural de Lisboa, estivera cerca de
vinte anos no exército espanhol do Paraguai, e durante esse tempo foi vassalo,
isto é, soldado do Rei de Castela, a cujo serviço estava, ao ser recebido por Nóbrega, em São Vicente, no mês de maio de 1553, o lisboeta entra, de novo, no
serviço do Rei de Portugal, porque os j'esuitas estavam a serviço da Monarquia
Portuguesa; da mesma forma, o Irmão José de Anchieta entra a serviço de Portugal desde o seu ingresso no Real Colégio de Coimbra. O canário passa a ser
vassalo do Rei de Portugal, é português para todos os efeitos juridicos. O vassalo não tem pátria no sentido atual. A sua pátria é o lugar do nasciment.o. Já
o cidadão considera sua pátria todo o território da República. A psicologia do
vassalo é a diametralmente opo.5ta à psicologia do cidadã.o. O primeiro é o soldado do Rei e da Monarquia, o segundo é o soldado da República. E o Rei foi
substituido pela Bandeira Nacional, símbolo da Pátria.
:N o mesmo odcumento, Anchieta narra a morte do Irmão Pero Correia, trucidado pelos Carijós. Exalta-lhe as virtudes e fala da tristeza causada pelo falecimento do Irmão Correia, observando: «Entre outras coisas, farei memória dum
solene pranto, que ouvimos, o qual não podia deixar de comover muito os ânimos
dos presentes. Foi o próprio chefe de Piratininga (Tlbiriçá) , que desde a meia.noite até o romper da alva deu largas ao desespero da dor pela morte do Irmão,
andando à volta da casa, como é do costume entre eles, a repetir muitas vezes
estas palavras: «Já morreu o príncipe da verdadeira fala, o único que nos declarava a verdade, que nos amava com amor sincero do coração! Já morreu o nosso
pai, irmão e amigo! Com estas e outras 'lástimas semelhantes comovia o ooração
de todos».
Pero Correia fizera doação de seus bens aos meninos do Real Colégio de São
Vicente, ao ser recebido na Ordem. Foi o primeiro língua, ou seja, o primeiro conhecedor da lingua tupi-guarani. Daí Tibiriçá chamá-lo de «Principe da verdadeira
fala». Pero Correia é o proto-martir da Lusocfistianismo no Estado do Brasil, Província. da Monarquia Portuguesa. No lusocristianismo irradiam a civilização grega,
o espírito juridico romano e a teologia judeocristã. E com Pero Correia morre, às
mãos dos Carijós, o Irmão João de Sousa.
Nessa mesma carta, Anchieta descreve como as tribos inimigas vivem em
guerra umas com as outras. Es.sa era a única diversão dos selvagens, isto é, dos
homens da selva. Os Papaná, tribo perigosa e perdida no meio dos matos, assaltavam às vezes a aldeia de Piratininga, onde espalhavam o terror e a morte.
Eram os terroristas da época. A gente de Tibiriçá prende dois terroristas desprecatados. «E julgando a ação digna. de homem valente, escreve Anchieta, quise-
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ram prosseguir a guerra, mas voltaram primeiro à Aldeia de Piratininga para
matar um deles». o· secretário de Nóbrega continua: «Para' isso, o Principal (Tibiriçá) de que falei muitas vezes, e no qual tinhamas alguma confiança, mandou
recado que tratassem com diligência de preparar as cordas, a espada, e todas as
coisas neces.sárias de que costumam servir-se em tal ato. E patenteou com clareza todo o desejo de seu coração, que antes ocultava, embora às vezes o manifestasse um pouco, e quis matá-lo (o Papaná preso) , à moda gent ilica, diante
dos Irmãos (Jesuítas) . Ouviram isto com alegria todos os índios vindos de fora
até os próprios catecúmenos, por ser exatamente o que desejavam, e .gritavam a
uma que se matasse». O quadro revela como os homens de todos meridianos são
semelhantes. Quando se trata de vingança, todos se nivelam por baixo. Os da
mais alta civilização e os de mais baixa, identificam-se. E os instintos predominam sobre os sentimentos.
«Intervieram logo os Irmãos, prossegue Anchieta, e procuraram por todos os
meios afastá-los de tão nefando propósito, quer repetindo palavras mansas de
Deus, quer ameaçando-os de irem dali. Nada conseguiu demovê-lo do ânimo
depravado em que estava de cometer tão grande crime. Todavia ,os Irmãos com
toda a energia tiraram as cordas de prender o contrário aos que as traziam e,
esconderam-nas em casa; e a espada de pau (o tacape ) própria para t.a.l fim,
ainda que a não puderam tirar, fizeram que não chegasse. às mãos do Principal
(Cacique), a quem se destinava. Sentiu ele muito isso e pediu a grandes brados
uma foice para matar o preso; e dirigiu aos Irmãos grandes afrontas, que eram
maus e mentirosos e que se fossem embora, já que o não defendiam dos contrá rios».
Com o ta.cape na mão, Tibiriçá, o homem da selva, era igual a seu semelhante civilizado. Aquele e este, quando encolerizados, traduzem, revelam nas
palavras estar em desespero de causa.
«Mas enfim, continua Anchieta, ora com rogos, ora à força, ora com palavras
da sogra e da própria mulher (nem da sogra ou da mulher de Tibiriçá, ficou-se
sabendo os nomes) que eram a única ajuda dos Irmãos (Irmãos era o tratamento
dado por Nóbrega a todos os jesuitas e era Nóbrega o únioo a enfrentar a cólera.
de Tibiriçá) conseguiram meter em casa o Principal; ainda que não lhe mudaram
o ruim propósito, ao menos tiraram-lhe o contrário (o Papanás) das mãos. · Ele,
oomo não o pode matar nes.sa hora, pensa em o levar para outra vila a seis
milhas dali e matá-lo à maneira gentilica, como se nunca tivesse sido cristão.
Assim manifestou o fingimento da fé, que até então disfarçara, e ele e todos os
mais catecúmeno3 cairam e voltam sem freio aos antigos costumes. Não se pode
esperar nem conseguir nada em toda esta terra na conversão dos gentios, sem
virem para cá muitos cristãos, que conformando-se a si e a suas vidas com a
vontade de Deus, sujeitem os indios ao jugo da escravidão e os obriguem a acolher-se à bandeira de Cristo».
Anchieta fala em sujeitar os «índios ao jugo da escravidão», quando, po:r
outras palavras, seria o jugo do lusocristi~nismo.
Ora, a escravidão só é compreendida pelo homem consciente de sua liberdade
oom responsabilidade, consciente da justiça social sem anarquia. No entanto, nem
sempre os homens das mais altas civilizações compreendem o conceito da liberdade humana. Logo, falar ao brasilíndio em escravidão é falar-lhe em assunto
fora do alcance do seu entendimento. Os portugueses tratavam com «bandos de
crianças grandes», na clara expressão de Gilberto Freyre em sua obra «Casa
Grande e Senzala». Eram e continuam imaturos, isto é, adultos com a psic<>logi~
de crianças. Levaram séculos e séculos para descerem. passo a passo, o declive
das civilizações em decadência, até chegarem ao razo chão dos homens primitivos.
Nessa civilização rasteira falar em cativeiro a quem ignora o conceito jurídico
de liberdade, ·é jogar com palavras ·sem sentido. E· o brasilíndio era livre, livre
sem saber o que era liberdade, livre como as crianças, os animais, as aves e os
ventos soltos nas solidões remotas.
Anchieta prossegue no documento referid•o, dizendo: «Já tinha escrito isto,
quando recebemos (nós, jesuítas) cartas dos Irmãos que estão em Piratininga, e
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fomos informados do andamento da questão. Um dia depois de se passar o que
acima disse, falou um indio velho já cristão (parece tratar-se de Caiubi) e não
só repreendeu severamente a atitude do Principal (Tibiriçá), mas também louvou
muito a nos.sa vida e os costumes cristãos, exortando a sogra do Principal, já
muito idosa e há muito batizada, que se pôs do nosso lado., nos elogiou muito e
censurou quanto pôde o genro, dizendo que ele nenhuma consideração teria alcançado de nós, se nós o não elevássemos a tanta honra. Este, pelo contrário, instigado pelo demônio, deitou fala diabólica em que renunciou à fé e ao batismc
recebido, vituperou os costumes dos cristãos e louvou os seus, aos quais está
resolvido a voltar, deixando o nome que recebera no batismo (Martim Afonso) e
retomando o . seu gentilico (Tibiriçá). E disse abertamente que havia de tornar 1
fazer guerras e matar contrários como costumava antes, o que a mulher, a sogra
e os filhos muito detestam. Parece que entre eles já se trava aquela luta que o
Senhor veio trazer à terra na qual se levantam a .sogra contra o genro, a mulher
contra o marido e os filhos contra o pai».
Tempo adiante, cerca de três anos mais tarde, o Padre Manoel da Nóbrega,
no seu «Diálogo sobre a conversão do gentio», escreve: «Que direi da fé do grão
velho Caiuby, que deixou e suas roças (em Jeribatiba) e se veio morrer de fome
em Piratininga, por amor de nós, cuja vida e costume e obediência mostra bem
a fé do coração».
.
Em carta de 12 de junho de 1561, Anchieta narra a morte de Caiubi, seni
dizer-lhe o nome. Morreria com mais cem anos; o chefe de Jeribatiba: «sendo
morador noutro lugar duas léguas de Piratininga, dizendo-lhe os Padres que
viesse para Piratininga para aprender as coisas de Deus, logo deixou quanto tinha
e foi o primeiro que c-0meçou a povoá-la, indo de cert.iOs em certos dias buscar
de comer com a sua gente ao outro lugar, onde tinha suas roças e fazenda.»
Tibirlçá arrepende-se e vai pedir perdão aos jesuítas. Reconcilia-se, para
todo o sempre, com o lusocristianismo. Martim Afonso Tibiriçá vai revelar-se
cristão acabado, quando os Tamoios, aliados dos franceses da Guanabara, preparam-se para atacar a vila de São Paulo. João Ramalho é eleito Capitão comandante. E Tibiriçá levanta a cerca defensiva, com baluartes e guaritas da
cidadela, guarnecendo-a.
Do alto da serra abrupta domina-se longe o horizonte profundo. Lavouras,
pastagens e capões de matos orlam as várzeas e os rios, cujas águas inquietas
descem rumo aos sertões negaceantes. E a terra cultivada ostenta a. riqueza e a
fartura dos povoadores em luta acesa contra o indígena hostil e insidioso. João
Ramalho, fundador da E scoal de Sertanlstas, Patriarca dos Bandeirantes, não
descansa. Multiplica, apesar de entrado em anos, as suas atividades civis e
militares. Conhece, perfeitamente, as formas de assalto do inimigo. E providencia tudo para esperá-lo, com Martim Afonso Tibiriçá, seu lugar-tenente.
O ataque preparado pelo Tamoio do litoral começa a 9 de julho de 1562.
Investem os inimigos contra a vila, em meio de grande alarido. Incendeiam roças,
destroem plantações, matam o gado a flexadas. «Nesta ocasião, escreve Mestre
Afonso Taunay, foram, João Ramalho e Tibiriçá os verdadeiros ante-murais de
Piratininga.»
Ambos puseram na ..defesa de São Paulo os melhores esforços da inteligência
e da vontade. Portugueses, tupis e lusotupis pelejam sitiados, em defesa da vila,
da terra e do lusocristianismo. Quando mais intensa se trava a luta, quando mais
vivos são os entreveras, quando os assediados mais se empenham na refrega, os
jesuítas recolhem corumins, mulheres, velhos e feridos à capela do Real Colégio
de São Paulo. Ajoelhados ali, rezam, imploram a proteção de Deus e a vitória;
fazem curativos nos feridos, animam e exaltam os combates. Os adversários
cedem terreno. Repelidos, recuam aos poucos. E refluem aos magotes, contraatacando.
Sobre a tarde do dia seguinte, perdida toda a esperança do triunfo, após
encarniçados encontros, os Tamoios fogem em debandada sob o pavor da humilhante derrota. Cronista desses fatos, o Irmão Anchieta redige, ora em português,
ora em castelhano, ora em latim, as cartas aos seus superiores. Assim, de São
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Vicente, 10 de ábril de 1565, .ao Padre Laynes, em Roma,. o secretário ··d e Manoel
da Nóbrega. escreve «El que maiores muestras dió de cristianismo '-'y amigo-· fué
Martim Afonso, Pllincipal de Piratininga (de que en muchas letras. e hecho meiltión), el qual recogió luego toda su gente que estava repartida em tres alade
huelas deshazeindo sus casas y dexando todas sus labranças para ser destruidas
delos inimigos. Y era tanto el cuidado que tenia de todos os portugueses que
nunca otra cosa. hizo en cinco dias que estuviemos esperando .el combate, sin:>
darles avisos y esfuerços porque eran muy pocos, y dellos tollidos y , ~nfermos:
predicando continuamente de noche y de dia a, los suyos por las ~alles ( cQmo es
su costumbre) que defendiesen la Iglesia, que lo.s Padres avian hecho. para los
ensefíar a ellos y a sus hijos, que Dios les daria vistoria contra sus enemtgos, ·que
tan sin razón les querian dar guerra. Y aunque algunos :de sus hermanso y sobrinos se quedaran en una Aldea, que no quisieron serguirlo, y uno dellos •venia
juntamente con los enemigos, (refere-se a Jaguanharo, sobrinho de Tibiriçá, filho
de Piquirobi) y les mandó poner grandes miedos que eran muchos e avian de
destruir a Vila, todavia tuvo más el amor de nosotros y de los c:riatianos, que
el de sus propios eobrinos que tie.n~n em cuenta de hijos, alevantandó luego bandera contra toodS ellos, y una espada de palo muy pinta.dá y orna,d.a de pluma~
de diveros colores que es sefíal de guerra». Assim, Martim Afonso. Tibiriçá
levanta s~u pendão d~ guerra contra os Tamoios e contra· seu próprio ;sobrinho.
E de tacap~ alçado, ~le avança contra os adversários.
«Venido pués el dia, continua Anchieta, que fué el octavo de Visitatión de
Nosa Sefíor-a (9 de julho de 1562), dieron de mafíana sobre Piratininga grande
hueste de enemigos pintados y emplumados con grandes alaridos, a los quales
salieron a recivir nuestros discipulos (os catecúmenos), que eran muy pocos, con
grande esfuerço. Y los trataron muy mal: fué cosa maravillosa, que se hallavan
y encontravan a las flexadas hermanos c<>n hermanos, primos con primos; . ·s obrinos con tios, y lo que más es, dos hijos que eran christianos y estavan con nosotros, contra su padre que era contra nós. De manera que parece que la mano
de Dios los apartó asi y forçó, sin ellos entenderlo a que hiziesen esto.. Las
mugeres de los Portugueses y nifíos, y aun de los mesmos índios, recogiéronse
los mas dellos a nuestra casa y iglesia, por ser un poco más segura y fuerte, onde
atgunas de las mestisas (lusotupis} estavan toda la noche en oratión con. candeias encendidas ante el altar, y aun dexaron las paredes y bancos .de la iglesia
bien te:fiidos de su sangre que sacavan con las tlisciplinas, lo qual I}O dudo que
peleava más reziamente contra los enemigos que las flechas ni a:r-cabu.zes.» E o
Irmão Anchieta narra os acontecimentos interna e externamente.
·
«Tuviéron05- cercados, prossegue Anchieta, dos dias solamiente, dandonos
siempre combate, hiriendo muchos de los nuestros índios, y aunque eran ·muchas
d.e las flexadas peligorosas, ninguna murió por la ·bondad del Sefíor, los quales
todos se retrahían a nuestra casa y alli tos curavamos del cuerpo y del anima, y
asi los hezimos después hasta que sanaron tôdos, entre los quales fué uno nue·s tro
catecúmino, que fué quasi capitano de los malos (Jagoanharo, o «Cão bravo>>,
sobrinho de Tibiriçá), el qual sabiendo que todas las mugeres se avian de recoger a. nuestra casa, y alli avria más que robar, vino a .dar combate por la cerca
de nuestra huerta, mas alli logo halló una flexa que le dió por la barriga y lo
mató, dandole el pago de lo que él nos queria dar por la doctrina que lhe haviamos ensefiado, y otras buenas obras que lhe aviamos hecho, aviéndolo ya curad~
en el tiempo que estava con nosotros a él y a sus hermanos de heridas muy pe,ligrosas de sus contrarios>>,. E assim trancorre o dia 9 de julho de 1562. . · ·
«Al segundo dia. del combate, continua Anchieta, viendose muy · heridos y
maltratados, y perdida la e$J>;erança de poder entrar, diéronse a · matár las vacas
de los cbristianos, y mataron mucha.s, destruyendo parte de los mantenimientos
por los campos, y dieron a huyi: ya .sobre la tarde con tanta priesa, que no esperava padre por hijo, ni hermano por hermano. En cuyo alcance salieron nuestros
disclpulos, y tomaron dos dellos, uno de los quales quisiera tener por padrinos a
los Padres llam:ando por ellos, di.ziendo que ellos le avian ensefíano y catechízado
que seria su esclavo; mas poco le aprovechó que, sin dar cuenta desso, -le ' quebr6
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luego la cabeça Martim Afonso (Tibiriçá) con su espada de pau, pintada y enplumada, que por esso tenia y levantada con la. bandera, lo qual hizo para omnino
apartarse de los suyos que ta.n injustamente venian a matar a él y a nosotros, si
Dios se lo permittlera.» Aqui Anchieta mistura o espanhol ao português e ao
latim com o omnino. Martim Afonso Tibiriçá levanta na mão direita o ta.cape
e na esquerda a bandeira de Cristo, dois elementos constituintes da intima aliança
política e recial de tupis e portugueses, determinante do lusotupi do planalto.
Anchieta. observa os efeitos do combate de 9 de julho de 1562, assegurando:
«Parescenos agora que están las puertas abiertas en esta. Capitania para la conversión de los gentiles, si Dios Nuestro Sefíor quisiere dar manera con que sejan
subjetados (sujeitados) y puestOs debaxo de jugo, porque, con este genero de gente
(os brasllindios) no ay mejor predicatión que espada y vara de hlerro (ferro),
en la qual más que en ninguna otra, es necesario que se cumpla el «compelle e
os intrare».
Após essas informações, Anchieta noticia a morte de Tibiriçá, dizendo: «Murió
tamblén nuestro Principal y grande amigo y protetor Ma rtim Afonso, el qual
después de se a.ver hecho enemigo de sus propios hermanos y parientes por amor
de Dios y de su Iglesia, y después de le aver dado .Nuestro Sefíor victoria de
sus enemlgos, estando él con grandes propositos y mui determinado de defender
la causa de los christianos, y nuestra casa de S. Paulo, que él bien conoscia aver
edificado en su tierra por amor dél y de sus hijos, le quiso Dios dar el galardon
de sus obras, dandole una dolencia de camaras de sangue, en la qual como no
uvlese sefíal de mejoria, mandó llamar un Padre, que casi cada dia lo visitava y
curava, y se confesó y al otro dia se tornó a reconciliar con grande sentimiento
de su vida pasada, y de no a.ver bien guardado lo que le aviamos ensefíado, con
tanto seso (senso) que no parecia hombre brasil. Hizo su testamento y dexó
encomendado a su muger y hijos que siguiesen nuestras palavras y doctrina., y
dia. de la Natividade (25 de dezembro de 1562) de Nuestro Seiíor Jesú Christo
murió para riascer en nueva vida de glória como esparamos. Fué enterrado en
nuestra iglesia con mucha honra, acompafíandole todos os christianos Portugueses
con la cera de su confradia.» A confraria dos Portugueses deu a cera para acompanhar os funerais de Martim Afonso Tlbiriçá. E essa confraria .é a dos Irmãos
da. Santa. Casa de Misericórdia de São Paulo já em funcionamento.
Em seguida Anchieta conclui :«Quedó toda la Capitania con grande sentimiento de su muerte por la falta que sientem todos que les haze, porque este era.
el que sustentava todolos otros, conosciendose todos serie muy obligados por el
trabaj<> que tomó en defender la tierra. Más que todos creo que le devemos nosotros los de la Compaiíia, y por esso determinó de darlo en cuenta no solo de
bienhechor (bemfeitor), mas aún de fundador y conservador de la casa de Piratininga y de nuestras vidas. Porque a viendo él ayudado a hazerla con sus pro pias
manos, y aviéndonos ayudado a sustentar luego en el principio de sua fundatión,
que no avia allá ningunos Portogueses, agora lo quizo hazer Dios nuestro defensor, y puso em sua manos, la vida de diez Hermanos (Irmãos, Padres) que
aquel tiempo de la guerra nos hallamos em Piratininga, y todo el más pueblo
de los Portugueses». Falecido pelo Natal de 1562, há quase 410 anos, Martim
Afonso Tibiriçá é o porta-bandeira do lucristianismo, onde ardem a civilização
grega, o espirito jurídico romano e a teologia judeocristã.
Na manhã de São Paulo de Piratininga, dissipada as névoas do planalto,
batidas pela claridade rútila da História, lteiam-se os vultos do Capitão João
Ramalho, Patriarca dos Bandeirantes, de Martim Afonso Tibiriçá, porta-bandeira do lusocristianismo no planalto, e do Padre Manoel da Nóbrega, fundador
do Real Colégio de São Paulo de Piratininga, formado em Direito, Filosofia e
Teologia pela Universidade de Coimbra. Entre os dois primeiros, abençoada por
Nóbrega e Anchieta, avulta a figura admirável de Bartira, a Isabel tupi-portuguesa, cujo .glorioso destino foi o de criar, plasmar e formar, em função do meio
social ambiente, a gênese impetuosa da .gente bandeirante. E do sangue lusotupi,
de João Ramalho e de Isabel Ramalho, descendem as principais familias paulistas e brasileiras.
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Todo esse esforço cultural e bio-genético age no sentido civilizador do Estado do Brasil, património da Ordem de Cristo, administrado pela Monarquia.
Portuguesa. Ele explica, elucida e evidencia a frase de Gilberto Freyre quando
assevera, em sua obra «0 Mundo que o Português criou»: «Depois de Crist-0
ninguém tinha contribuido mais que o português para a fraternidade entre os
homens». João Ramalho é bem o português de inteligência universalista e de
tradições romanas. Martim Afonso Tibiriçá é o tu pi onde madrugam os clarões
da inteligência compreensiva na manhã nascente do planalto piratininguara. Oom
Bartira Ramalho, eles alicerçam a sociedade lusobandeirante. E nela germinam,
para desabrochar, florescer e frutificar por todo o território brasileiro, os caracteres fundamentais, integradores da família lusobrasilíndia, na dinâmica da -família
lusobrasilelra e do espírito ecumênico do lusocristianismo.
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